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Neurorreabilitação

TL 01

BALANCE VERSUS RESISTANCE TRAINING 
ON POSTURAL CONTROL IN PATIENTS WITH 
PARKINSON’S DISEASE. A RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL
Santos SMS1; Silva Júnior RA3; Terra MB1*; Melo LB1; 
Bueno MEB1; Torrecilha LA1; Costa BT1; Ferraz HB2

1Universidade Estadual de Londrina (UEL);  
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);  
3UNOPAR.

* E-mail: celleterra@gmail.com

Parkinson’s disease (PD) presents a combina-
tion of symptoms, such as resting tremors, bra-
dykinesia, rigidity, postural instability, freezing 
of gait and cognitive impairment. Rehabilitation 
programs that require sensorimotor dexterity 
and functionality with an emphasis on exercises 
involving coordination, proprioception, challen-
ging balance tasks, gait training, and cognitive 
tasks may be effective for increasing the auto-
nomy, independence and quality of life of these 
individuals. OBJECTIVE: Compare the effecti-
veness of balance versus resistance training on 
postural control measures in Parkinson`s disease 
patients. METHODS: Randomized controlled 
trial. A total of 40 participants with Parkinson`s 
disease were randomly divided into two groups: 
balance training and resistance training. The 
balance training group focused on balance trai-
ning, functional independence and gait while 
the resistance training group performed resis-
tance exercises emphasizing the lower limbs and 
trunk, both supervised by trained physiothera-
pists. Therapy sessions were held twice a week 
(at 60 minutes), totaling 24 sessions. The primary 
outcome was evaluated by force platform with 
center of pressure sway measures in different 
balance conditions and the secondary outcome 
was evaluated by Balance Evaluation Systems 
Test (BESTest) scale to determine the effects of 
the intervention on postural control. RESULTS: 
Significant improvement of postural control (pre 
= 15.1 vs post = 9.6 cm2) was only reported in fa-
vor of balance training group (d = 1.17) for one-
-legged stand condition on force platform. The 
standardized mean difference between groups 
was significantly (P < 0.02), with 36% of improve-
ment for balance training vs. 0.07% for resistance 
training on this condition. Significant improve-
ment (P < 0.05) was also observed in favor of ba-
lance training (in mean 3.2%) for balance gains 
in some BESTest scores, when compared to resis-
tance training group (-0.98%). CONCLUSIONS: 
Postural control in Parkinson‘s disease is im-
proved when training by a directional and spe-
cific balance program than a resistance training 
program.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 09, 10:00 - 12:00
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DESENVOLVIMENTO DE BIOMEMBRANAS 
PARA TRATAMENTO EM PACIENTES COM 
BRONCOASPIRAÇÃO CRÔNINCA
Norberto AMQ2*; Barros NR1; Borges FA1; Miranda MCR1; 
Moriguti JC2; Herculano RD1

1Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP de 
Araraquara;  
2USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de 
Medicina/Unidade São Paulo.

* E-mail: ana.norberto@usp.br

Pacientes broncoaspiradores crônicos são fre-
quentes em casos de disfagia graves em decor-
rencia de disfunçoes neurológicas, e apresentam 
alta incidência de quadros de pneumonia. Além 
disso, o acumulo de saliva na cavidade oral pode 
ser um limitador no processo de reabilitação fo-
noaudiológica nesses pacientes. Atualmente, há 
no mercado medicamentos e/ou procedimentos 
cirurgicos que auxiliam na diminuição da quan-
tidade de saliva, tais como, o adesivo transder-
mico de escopolamina. Porém seu custo elevado 
impossibilida o acesso da maioria dos pacientes 
a esse recurso. Desta forma, há a necessidade de 
desenvolver produtos os quais possam ter um 
custo mais baixo.OBJETIVO: O objetivo deste es-
tudo foi desenvolver um biomaterial carreador e 
liberador de escopolamina com a finalidade de 
ser usado como adesivo transdérmico para dimi-
nuição de saliva na cavidade oral. Nesta etapa, 
objetivou-se avaliar a cinética de liberação da 
escopolamina e o nivel de hemólise das hemá-
ceas. Materiais e métodos: Para cada membrana, 
foram adicionados 5mL de látex natural (Hevea 
brasiliensis) e 1mL (1mg/mL) de escopolamina, 
misturados e depositados em uma placa de Petri 
circular. Depois disso, as biomembranas foram 
submetidas ao processo de secagem em estufa de 
37º. As medidas liberação da escopolamina, de 
cinética e hemólise foram realizadas em Espec-
trofometro com base nos protocolos do Labora-
tório de Bioengenharia e Biomaterias da FCFA/
UNESP. RESULTADOS: A escopolamina foi libe-
rada em 168 horas (7 dias) no volume de 200mL 
em água destilada à temperatura ambiente, em 
uma liberação lenta e prolongada. A cinética des-
ta liberação seguiu uma função bi-exponencial 
(ExpDec2). Além disso, a hemólise de eritrócitos 
da biomembrana de látex, da escopolamina e da 
biomembrana carreada com escopolamina fo-
ram quantificadas por espectrofotometo, e não 
apresentaram danos nas hemácias até a concen-
tração de 0,19mg/mL, onde o nível de hemólise 
foi menor que 10%. CONCLUSÃO: Estes resul-
tados demonstram que esta biomembrana tem 
liberação da escopolamina e não causa danos às 
hemáceas. Assim, este modelo de biomembrana 
apresenta características promissoras para fina-
lidade da diminuição de saliva da cavidade oral.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 09, 10:00 - 12:00
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EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL 
VERSUS TREINAMENTO RESISTIDO NA MELHORA 
DA MARCHA EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE 
PARKINSON: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO
Santos SMS1; Almeida IA1; Silva TCO1*; Ossada VAY1; 
Lima FB1; Souza RB1; Souza JG1; Ferraz HB2

1Universidade Estadual de Londrina (UEL);  
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: taiscaroline.fisio@hotmail.com

O comprometimento da marcha é bem docu-
mentado nos indivíduos com doença de Parkin-
son (DP). OBJETIVO: Comparar a efetividade de 
dois protocolos de tratamento na melhora da 
marcha de indivíduos com DP. MÉTODOS: Trata-
-se de um ensaio clínico aleatorizado, composto 
por 40 indivíduos com diagnóstico de doença 
de Parkinson, divididos em dois grupos: Treina-
mento Resistido (TR) e Treinamento Equilíbrio 
(TE). Os pacientes foram avaliados antes e após a 
intervenção através dos seguintes instrumentos: 
Escala de Hoehn & Yahr modificada; Escala Uni-
ficada para Avaliação da doença de Parkinson; 
Teste de impressão plantar e Análise de marcha 
por vídeo. O programa de treinamento foi com-
posto por 24 sessões de 60 minutos, 2 vezes/
semana. A intervenção TR envolveu atividades 
de fortalecimento e alongamento dos principais 
grupos musculares dos membros inferiores e 
tronco, fundamentais para o controle de equilí-
brio e marcha. O protocolo de intervenção do TE 
se baseou em exercícios de equilíbrio, integra-
ção sensorial, agilidade e coordenação motora, 
limites de estabilidade, ajustes posturais ante-
cipatórios e reativos, independência funcional 
e melhoria da marcha. As sessões, em ambos 
os grupos, foram divididas em três blocos, nos 
quais a complexidade de exercícios foi aumenta-
da gradualmente. A análise dos dados foi realiza-
da através do programa SPSS 20. RESULTADOS: 
Na comparação intragrupos, houve melhora es-
tatisticamente significante para o comprimento 
passada (cm) para ambos os grupos, porém com 
maior tamanho do efeito (d) no grupo TE em re-
lação ao TR (d = 3,2 vs 0,41). Nos desfechos que 
incluíram: tamanho do passo em cm (pré = 54,2 
vs pós = 73,3; d = 2.6), número de passos (pré = 
15,3 vs pós = 12,5; d= -1,7), tempo da distância 
percorrida em seg (pré = 8,8 vs pós = 6,4; d= -2,2), 
velocidade em m/s(pré = 1,1 vs pós = 1,6; d = 4,0) 
e cadência em passos/seg (pré = 1,7 vs pós = 2,0; 
d = -1,5) houve mudança significante apenas no 
TE (P < 0,00). Na comparação entre os grupos, 
os coeficientes de variação entre os valores pré 
e pós-tratamento no TE foram estatisticamen-
te superiores em todos os desfechos quando 
comparado ao TR(P < 0,05). CONCLUSÃO: Hou-
ve melhora da marcha após realização de um 
treinamento direcionado e específico, como o 
aplicado no TE, pois os efeitos benéficos foram 
reportados em todos os desfechos derivados da 
análise de marcha. Esses resultados tem implica-
ções na prescrição adequada de exercícios para a 
reabilitação da marcha nessa população.
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ESTUDO DA CORRELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE 
DO SONO COM O MEDO DE CAIR, DISTÚRBIOS 
COGNITIVOS E QUALIDADE DE VIDA EM 
INDIVÍDUOS COM A DOENÇA DE PARKINSON
Barboza NM; Alves TB*; Luchiancenkol ALG; Motta ITL; 
Rodrigues TS; Caramaschi IKF; Mesas AE; Santos SMS

Universidade Estadual de Londrina (UEL).

* E-mail: thainaa_bessa@hotmail.com

Dentre os sintomas motores e não motores en-
contrados na doença de Parkinson (DP) temos 
a instabilidade postural, distúrbios do sono e 
os distúrbios cognitivos. Hipotetiza-se que per-
turbações do sono possam acarretar alterações 
significativas no funcionamento físico e cogni-
tivo, além de ter impacto na qualidade de vida 
(QV) desses pacientes. OBJETIVO: Correlacionar 
a qualidade do sono com o medo de cair, dis-
túrbios cognitivos e QV em pacientes com DP. 
MÉTODO: Foram incluídos 41 indivíduos com 
DP (idade=66,5±7,8 anos; 16F/25M), que foram 
submetidos a avaliação da qualidade do sono 
por meio das escalas Epworth, escala de sono 
na doença de Parkinson (PDSS), Pittsburgh sle-
ep quality index (PSQI); avaliação do medo de 
cair pela escala falls efficacy scale-international 
(FES-I); dos distúrbios cognitivos por meio do 
trail making test (TMT), fluência verbal categóri-
ca (FV), clock drawing executive test (CLOX), mi-
ni-exame do estado mental (MEEM), avaliação 
cognitiva Montreal (MoCA), avaliação cognitiva 
e perceptual por meio de ilustrações visomoto-
ras; e avaliação da QV pelo questionário de qua-
lidade de vida para doença de Parkinson (PDQL) 
e questionário para a doença de Parkinson 
(PDQ-39). As variáveis foram correlacionadas 
por meio do teste de correlação de Spearman, 
utilizando o programa SPSS 20. RESULTADOS: 
A qualidade do sono medida pela escala PDSS 
apresentou correlação estatisticamente signifi-
cante com a FES-I (r= -0,54; p = 0,00), indicando 
que quanto melhor a qualidade do sono menor 
o medo de cair. Com relação aos distúrbios cog-
nitivos a PDSS se correlacionou com o TMT (r= 
-0,32; p = 0,04), avaliação cognitiva e perceptual 
por meio de ilustrações visomotoras (r= -0,36; 
p = 0,01) e MOCA (r= -0,36; p = 0,02), demons-
trando que quanto melhor a qualidade do sono 
melhor o desempenho cognitivo nos testes re-
alizados. Quanto a QV, a escala PDSS correla-
cionou-se com os questionários PDQL (r=0,66; 
p = 0,00) e PDQ-39 (r= -0,63; p = 0,00) e a escala 
PSQI apresentou apenas correlação fraca com a 
PDQL (r= -0,39; p = 0,01), traduzindo que quan-
to melhor a qualidade do sono melhor a QV. As 
escalas Epworth e PSQI não se correlacionaram 
com nenhuma das outras variáveis relacionadas 
com quedas, cognição e QV. CONCLUSÃO: A 
qualidade do sono se correlaciona com a preocu-
pação em cair, distúrbios cognitivos e QV. Dentre 
as escalas que avaliam o sono, a PDSS revelou 
maior relação com as demais variáveis analisa-
das, sugerindo a preferência de sua aplicação 
nessa população.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 09, 14:00 - 16:00
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PROPOSAL FOR A NEW PREDICTIVE SCALE 
FOR RECURRENT FALL RISK IN A COHORT OF 
COMMUNITY-DWELLING PATIENTS WITH STROKE
Pinto EB1; Soares M1; Oliveira L1; Matos I1; Furtado C1; 
Brito M1; Carvalho ME1; Santana A1; Luna E1; Oliveira-
Filho J2

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);  
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: elen.neuro@gmail.com

The occurrence of falls and its consequences are 
referred to as one of the most common compli-
cations after stroke, and thus the identification 
of individuals likely to fall becomes an impor-
tant priority in health care for this population. 
OBJECTIVE: This study aimed to determine 
risk factors related to the occurrence of falls in 
stroke patients and to propose a new predicti-
ve scale for falls. METHODS: Demographic and 
clinical data were collected and the following 
scales were applied: Barthel Index, Timed Up & 
Go Test (TUG), and National Institutes of Heal-
th Stroke Scale (NIHSS). Subjects were followed 
prospectively for 2 years for the occurrence of 
recurrent (>=2) falls. Kaplan-Meyer curves were 
constructed and univariable associations were 
tested using log-rank test. Two separate multiva-
riable models were then used: the first used Cox 
proportional hazards regression and the second 
used Poisson regression. In each model, signifi-
cant associations were considered present with 
a p-value < 0.05. RESULTS: We evaluated 150 in-
dividuals and the final analysis included 131 pa-
tients, age 55.8 years + / - 13 years, 52% women, 
median NIHSS 2 (interquartile range=1-5). Falls 
occurred in 17% of patients, with a median of 23 
months of follow-up (interquartile range 16-26 
months). In the multivariable Cox regression 
model, only TUG quartile, female sex and poste-
rior circulation territory involvement remained 
significant predictors of recurrent falls. We used 
the predictors from the Cox regression model to 
propose a new recurrent fall risk scale. The area 
under the ROC curve was 73%, 95% confidence 
interval 62-83%, p = 0.001 with 81.3% sensitivity, 
41.8% specificity. CONCLUSIONS: The new pre-
dictive scale for recurrent the risk is presented as 
an instrument for monitoring the risk of recur-
rent falls. As in any new scale, requires external 
validation before widespread applicability.
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INCIDÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
ISQUÊMICO CARDIOEMBÓLICO (AVC-I CE) 
CAUSADO POR FIBRILAÇÃO ATRIAL E OUTRAS 
CAUSAS NA CIDADE DE JOINVILLE, BRASIL - UM 
ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
Cabral NL2; Amaral CH2; Ferreira BS2*; Amaral AR2; 
Ibiapina F2; Magalhães PSC2; Nagel V1; Venâncio V1; 
Garcia A1; D`Ávila A1

1JOINVASC;  
2Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

* E-mail: brunasfif@hotmail.com

Apesar de alguns estudos de base populacional 
terem demonstrado um aumento na incidência 
de Acidente Vascular Isquêmico (AVCI) cardio-
embólico (CE), a estratificação da incidência 
de AVCI por todas as causas cardioembólicas é 
pouco conhecida. OBJETIVO: Determinar a in-
cidência de AVCI CE por fibrilação atrial (FA) e 
por outras causas (não FA), seus desfechos clí-
nicos e o uso de anticoagulantes em Joinville. 
MÉTODOS: Coorte prospectiva de base popula-
cional. Entre abril de 2014 e março de 2015 ex-
traímos do Registro de AVC de Joinville todos os 
primeiros eventos de AVCI CE. Os eventos foram 
agrupados segundo a classificação de TOAST e a 
distribuição de risco embólico através das esca-
las de prognóstico CHADS, CHADS-VASC e HAS-
-BLED. RESULTADOS: A proporção de AVCI CE 
era de 12% (IC 95%, 8-17) em 1995 e subiu para 
23% (IC 95%, 18-27) em 2015. A incidência ajus-
tada de AVCI CE foi de 0,14 (IC 95%, 0,11-0,17). 
Dentre 26 pacientes com FA conhecida, 19 (73%) 
não estavam anticoagulados, 17 (65,4%) tinham 
escores CHADS2 igual ou maior a 2, 20 (76,9%) 
tinham escore CHADS-VASC igual ou maior 
que 3 e 21 (80,8%) tinham escore HAS-BLED 
inferior a 3. Após 3 meses, cerca de um terço 
dos pacientes estavam mortos ou incapacita-
dos. CONCLUSÃO: A incidência de AVCI CE em 
Joinville é e menor comparada a outros estudos 
populacionais, mas sua proporção vem aumen-
tando gradativamente.

Apresentação: 29/8/2016, Sala 09, 10:00 - 12:00
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PREVENÇÃO SECUNDÁRIA DE AVCI POR 
DISSECÇÃO ARTERIAL: ANTICOAGULAÇÃO OU 
ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA?
Cunha RGD*; Bittencourt A; Santos N; Moro CHC; 
Cabral NL

Hospital Municipal São José.

* E-mail: rafael.gdcunha@hotmail.com

Dissecção de vasos crânio-cervicais é uma etio-
logia importante de AVC isquêmico, sobretudo 
em jovens, onde é a causa para 10 a 25% des-
ses eventos. O risco de recorrência de infartos 
é explicado por mecanismos tromboembólicos 
e a prevenção secundária tem sido motivo de 
divergência na literatura. O estudo CADISS não 
mostrou diferença entre anticoagulação oral 
e antiagregação plaquetária. O objetivo deste 
estudo é comparar retrospectivamente a esca-
la de Rankin modificada (mRS) após 90 dias da 
alta por AVCi secundário a dissecção arterial de 
vasos crânio-cervicais de pacientes que fizeram 
antiagregação plaquetária com os pacientes que 
fizeram anticoagulação oral. Obtiveram-se os 
dados dos pacientes que tiveram diagnóstico de 
dissecção arterial conformado por arteriografia, 
angiotomografia ou angiorressonância como 
etiologia de AVCi no Banco de Dados Populacio-
nal JOINVASC. Observou-se qual tratamento foi 
empregado para prevenção secundária nestes 
pacientes: antiagregação plaquetária ou antico-
agulação por via oral. O desfecho primário foi a 
mRS após 90 dias da alta. Dos 40 pacientes inclu-
ídos com diagnóstico de dissecção arterial de va-
sos crânio-cervicais, 3 pacientes foram excluídos 
por óbito ou perda do seguimento. Da população 
de 37 indivíduos, 17 (45,9%) anticoagularam com 
.varfarina; 01 com dabigatrana (2,7%); 01 usou 
AAS e varfarina (2,7%); 4 (10,8%) fizeram antia-
gragação plaquetária com AAS; 04 (10,8%) com 
clopidogrel; e 10 (27%) fizeram dupla antiagre-
gação plaquetária (AAS e clopidogrel). No gru-
po da varfarina, 58,8% melhoraram a mRS após 
90 dias da alta hospitalar; 90% dos que fizeram 
dupla antiagregação plaquetária com AAS e clo-
pidogrel melhoraram o mRS; 50% dos tratados 
com AAS em monoterapia melhoraram o mRS; 
e 75% dos que usaram clopidogrel em monote-
rapia tiveram melhora da mRS. Clonclui-se que 
os melhores resultados foram obtidos pelos pa-
cientes que fizeram dupla antiagregação plaque-
tária com AAS e clopidogrel, apesar deste grupo 
ter apresentado a maior média de NIHSS na ad-
missão (14,2, comparado a 2,11, 10,75 e 2,25 dos 
que usaram varfarina, AAS e clopipdgrel em mo-
noterapia, respectivamente). A superioridade da 
associação de AAS e clopidogrel pode ter relação 
com o fato de que 90% dos indivíduos deste gru-
po foram submetidos a angioplastia com stent 
na fase aguda. Os resultados das demais opções 
terapêuticas foram semelhantes, exceto pela su-
perioridade do clopidogrel em monoterapia com 
relação ao AAS e à varfarina.

Apresentação: 29/8/2016, Sala 09, 10:00 - 12:00
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PROFILE OF PATIENTS IN CHRONIC 
ANTICOAGULATION FOLLOWED IN A REFERENCE 
CENTER FOR CEREBROVASCULAR DISEASES.
Oliveira LF2*; Araújo ALCA3; Carmo CO3; Souza IFB3; 
Fukuda TG2; Jesus PAP1; Oliveira Filho J1

1HUPES;  
2UNEB;  
3Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: luiseffonseca@gmail.com

Chronic oral anticoagulation therapy is indicated 
for treatment and prevention of major cerebro-
vascular diseases. The coumarin are the major 
anticoagulants used in the world, with narrow 
range of efficacy and safety and they require re-
gular and frequent controls. Adequate control 
of INR (international normalized ratio) requires 
good adherence to medication. OBJECTIVE: Per-
form a descriptive analysis of the profile of pa-
tients in chronic anticoagulation due to cerebro-
vascular pathologies that doing accompaniment 
for INR control and evaluate medication adhe-
rence and knowledge of the treatment among 
patients with adequate and inadequate control 
of the INR. METHOD: Cohort study, in which 
were included patients on chronic anticoagula-
tion at least five weeks during four consecutive 
months. They were stratified into two groups: 
with a adequate INR (between 2.0 and 3.0) and 
with INR inadequate. The medication adherence 
evaluation was made by Morisky and Green test 
and the evaluation of knowledge about therapy 
through a mini questionnaire. The groups were 
compared using the chi-square test for catego-
rical variables and man-Whitney test for conti-
nuous variables through of SPSS (Statistical Pa-
ckage for Social Sciences), being considered sta-
tistically significant at p < 0.05. RESULTS: 51 Pa-
tients meet the inclusion criteria. Most patients 
(n = 31; 60.8%) were female and the mean age, 
54.94±13.6 years. The indication for anticoagula-
tion was cardioembolic stroke in 72.5%, cerebral 
venous thrombosis in 21.6%, antiphospholipid 
antibody syndrome in 3.9% and arterial dissec-
tion by 2%. 39 Patients (76.5%) had inadequate 
INR and the average time of use of anticoagu-
lants by the patients was 29.71±25.103 months. 
In the follow-up period were not detected throm-
boembolic or hemorrhagic phenomena. Of the 
patients, 39 (76.5%) are Salvador, 35 (68.6%) use 
the bus as a means of transportation to go to the 
clinic, 29 (56.9%) receive up to a minimum wage, 
and 3 patients (5.9%) were illiterate. The data re-
lated to medication adherence scale (and know-
ledge about therapy) were similar between the 2 
groups. CONCLUSION: The study showed a high 
prevalence of patients with inadequate control 
of INR, consistent with previous national studies. 
It found no association between the knowledge 
and adherence variables.
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EXPANSÕES (CAG) INTERMEDIÁRIAS NO GENE 
ATXN2 EM PACIENTES BRASILEIROS COM 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
Bonadia LC1; Cintra VP6; Andrade HMT1; 
Albuquerque M1; Dourado Júnior MET4; Claudino R2; 
Gonçalves MVM5; Oliveira ASB3; Marques Júnior W6; 
França Júnior MC1

1Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP);  
2Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);  
3Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);  
4Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);  
5Univille;  
6USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: mcfrancajr@uol.com.br

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença 
neurodegenerativa caracterizada pela degeneração 
de neurônios motores e curso rapidamente progres-
sivo. Embora sua causa não esteja completamente 
esclarecida, cerca de 10% dos casos tem substrato 
genético e muitos genes têm sido associados à do-
ença. Recentemente, expansões intermediárias de 
CAG – entre 27 e 34 repetições – no gene ATXN2 tem 
sido relacionadas à doença. Curiosamente, expan-
sões maiores que 35 repetições neste gene causam 
outra enfermidade neurodegenerativa, a ataxia 
espinocerebelar do tipo 2. No Brasil, não sabemos 
qual a relevância deste tipo de alteração genética em 
pacientes com ELA. OBJETIVO: O objetivo desse es-
tudo foi verificar a freqüência dessas expansões in-
termediárias em pacientes brasileiros com ELA e ca-
racterizar o fenótipo destes pacientes. MÉTODOS: 
Foram selecionados pacientes com diagnóstico de 
ELA segundo os critérios El Escorial de 6 centros 
universitários: Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP), Universidade de São Paulo em Ribeirão 
Preto (USP-RP), Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Amostras de DNA genômico foram 
extraídas a partir dos linfócitos do sangue periférico. 
O tamanho das expansões foi determinado através 
de PCR com um primer fluorescente com posterior 
avaliação de fragmentos por eletroforese em capilar. 
RESULTADOS:  Foram recrutados 426 pacientes 
pertencentes a 381 famílias não relacionadas. Havia 
na coorte 45 casos de ELA familiar pertencentes a 36 
famílias não relacionadas. Os alelos mais frequentes 
na coorte foram de 19 e 20 repetições. Identificamos 
expansões intermediárias (CAG) no gene ATXN2 
em 20 pacientes (5% das famílias), com tamanhos 
variando de 27 a 32. Destes, apenas 3 apresentavam 
história familiar claramente positiva; os outros 17 
casos eram formas esporádicas da doença. O fenóti-
po dos casos ATXN2 positivos incluía casos clássicos 
de ELA, ELA associada à demência fronto-temporal 
e formas de início bulbar. Nenhum dos pacientes 
apresentava ataxia. A distribuição por sexo foi 7 ho-
mens/ 13 mulheres. A idade média de início destes 
casos foi de 45.6 anos, e 7 deles tiveram início antes 
dos 45 anos. CONCLUSÃO: Expansões intermedi-
árias (CAG) no gene ATXN2 são relativamente fre-
quentes em pacientes brasileiros com ELA. Esta al-
teração deve ser considerada mesmo em pacientes 
esporádicos com a doença.
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MICRORNA-424 AND MICRORNA-206 AS 
POTENTIAL CIRCULATING BIOMARKERS FOR 
NEUROMUSCULAR DISEASES
Andrade HMT*; Albuquerque M; Avansini SH; Rocha CS; 
Dogini DB; Nucci A; Carvalho B; Lopes-Cendes IT; 
França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: helenmaiatandrade@gmail.com

OBJECTIVES: Identify microRNAs (miRNAs) ab-
normally expressed in the skeletal muscle and 
plasma of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) 
patients. METHODS: We performed biopsies of 
Biceps brachii muscles from five ALS patients 
and five controls. MicroRNA enriched fraction 
was isolated from plasma with miRNeasy Kit 
(Qiagen). The expression profile of microRNAs 
was evaluated using the GeneChip mRNA Arrays 
platform (Affymetrix). For background correc-
tion, normalization and summarization of data, 
we employed the RMA (Robust Multi-array Ave-
rage) algorithm. Differential expression of mi-
croRNAs between groups was evaluated through 
RankProd (FDR-corrected p < 0.05). The results 
were validated by qPCR. We then assessed the 
plasmatic expression of these candidate microR-
NAs through qPCR in a set of 39 patients and 
39 controls using Student t-test. Afterwards, we 
used generalized estimating equations to inves-
tigate correlation with clinical data. RESULTS: 
Microarray analyses identified 11 microRNAs 
differentially expressed in the muscle of ALS 
patients: hsa-miR-424, hsa-miR-503, hsa-miR-
-886-3p, hsa-miR-542-5p, hsa-miR-34a, hsa-
-miR-886-5p, hsa-miR-146b-5p, hsa-miR-504, 
hsa-miR-21, hsa-miR-214 and hsa-miR-183. Hsa-
-miR424, hsa-miR-214 and has-miR-206 were va-
lidated by qPCR in muscle samples. In plasma, 
we found that only hsa-miR-424 and has-miR 
206 were significantly overexpressed in ALS pa-
tients (RQ1.37±1.65 vs 0.51±0.91, p = 0.006 and 
4.61±5.36 vs 0.90±0.24 p < 0.001, respectively). 
Baseline expression of miR-424 and 206 presen-
ted a significant correlation with clinical deterio-
ration over time. CONCLUSIONS: Hsa-miR-424 
and has-miR-206 are overexpressed in the skele-
tal muscle as well as plasma of ALS patients. Ba-
seline expression levels of these microRNAs are 
significantly correlated with disease progression 
and might be useful prognostic markers.
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MULTIMODAL LONGITUDINAL MRI STUDY IN 
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS)
Albuquerque M*; Branco LMT; Rezende TJR; 
Andrade HMT; Nucci A; França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: mi.albuq.23@gmail.com

OBJECTIVE: to compare different MRI-based 
parameters as biomarkers for longitudinal asses-
sment in ALS. BACKGROUND: Biomarkers are 
needed to assist in the care of patients with ALS. 
Several neuroimaging parameters have been 
investigated, but few studies compared them 
in a longitudinal setting. METHODS: Volume-
tric T1 images of the brain and spinal cord were 
acquired for FreeSurfer and SpineSeg analyses 
using a standard 8-channel head coil: sagittal 
orientation, voxel matrix 240x240x180, voxel size 
1x1x1mm3, TR/TE 7/ 3.201ms, flip angle 8°. For 
DTI analyses, we used a spin echo DTI sequen-
ce: 2x2x2 mm3 acquiring voxel size, interpolated 
to 1x1x2 mm3; reconstructed matrix 256x256; 
70 slices; TE/TR 61/8500 ms; flip angle 90°; 32 
gradient directions; no averages; max b-factor = 
1000s/mm2. Twenty-nine patients and 27 con-
trols performed two clinical and MRI acquisi-
tions 6 months apart. We employed the ALSFRSr 
scale to quantify disease severity at both time 
points. We performed longitudinal and multi-
modal analyses of MRI datasets, that included: 
cortical thickness and subcortical volume mea-
surements (using the Freesurfer software), analy-
sis of white matter integrity using diffusion-ten-
sor imaging (tract-based spatial statistics-TBSS) 
and measurement of cervical spinal cord area 
(using the SpineSeg software). All analyses were 
corrected for multiple comparisons (p < 0.05). 
The standardized response mean (SRM), de-
fined as mean score change/standard deviation 
of score change, was calculated for all methods 
herein employed and used for comparison pur-
poses. RESULTS: There were 19 men and mean 
age at first examination was 52.7 and 4 patients 
had bulbar onset. Mean ALSFRS score at base-
line and follow-up was 34.06 and 29.08, respec-
tively. We did not identify any region with pro-
gressive cortical thinning in this cohort. There 
was significant brainstem volumetric reduction 
(p = 0.00136). TBSS analyses (figure 1) revealed 
progressive AD and MD elevation at the corpus 
callosum (p < 0.05), whereas SpineSeg showed 
cord area reduction (p = 0.006). Cord area reduc-
tion was the only MRI parameter that correla-
ted with ALSFRSr variation (r = 0.309, p = 0.038) 
(figure 2). SRM for ALSFRSr was 0.95, for cord 
area 0.95, for corpus callosum AD 0.62 and MD 
0.65, and for brainstem volume 0.002 (figure 3). 
CONCLUSIONS: Structural MRI is able to detect 
short term longitudinal changes in ALS. Spinal 
cord area is the single most sensitive parameter 
and should be considered in future studies.
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O ÍNDICE NEUROFISIOLÓGICO COMO 
BIOMARCADOR NO SEGUIMENTO DE PACIENTES 
COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA
Martins MP*; Carneiro MRP; Martins Júnior CR; 
Domingues JDP; Faber I; Martinez ARM; 
Albuquerque M; Andrade HMT; Nucci A; 
França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: melpazian@gmail.com

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é a prin-
cipal representante das doenças do neurônio 
motor em adultos e a terceira doença neuro-
degenerativa mais comum em todo o mundo. 
Dentre os biomarcadores obtidos a partir da 
neurofisiologia clínica para o uso em estudos 
prospectivos na ELA, o Índice Neurofisiológico 
(IN) é o que tem se mostrado mais fiel aos pa-
râmetros clínicos da doença. OBJETIVOS: deter-
minar se a Taxa de Progressão da ELA, expressa 
pela queda do IN, é maior nos pacientes com 
início bulbar e nos pacientes com início preco-
ce dos sintomas. MÉTODOS: estudo prospectivo 
que avaliou os IN calculados mediante dados de 
eletroneuromiografia (ENMG) de pacientes com 
ELA em Hospital terciário entre fevereiro de 2012 
a janeiro de 2014. O IN foi calculado com base 
em parâmetros do nervo ulnar. Foram excluídos 
pacientes que apresentavam outras patologias 
neurológicas não relacionadas e pacientes que 
apresentaram índice igual a zero desde o início 
das medidas. A taxa de progressão foi assim cal-
culada: [(IN2 - IN1)/ IN1]/t2-t1(meses), conside-
rando IN2=índice neurofisiológico no segundo 
exame de ENMG; IN1=índice neurofisiológico 
no primeiro exame; t2-1=o tempo entre os dois 
exames. Análise estatística foi realizada com o 
programa Systat 9. RESULTADOS: Foram sele-
cionados 22 pacientes; 12 do sexo masculino e 10 
do sexo feminino; a idade média foi de 53,4±9,4 
anos; a idade média do início dos sintomas foi de 
49,1±10,3 anos. Apenas 3 pacientes iniciaram a 
doença com sintomas bulbares e em 19 a apre-
sentação foi de início apendicular. O intervalo 
médio entre as avaliações foi de 7,5 meses; a 
média do IN na primeira avaliação (IN1) foi de 
1,6±1,3 e a média na segunda avaliação (IN2) foi 
de 0,5±0,9. A taxa média de queda do IN foi de 
0,1±0,04. Nos pacientes com idade de início dos 
sintomas igual ou inferior a 45 anos, a taxa média 
de queda do IN calculada foi 0,079±0,053 e nos 
pacientes com idade de início superior a 45 anos, 
a taxa média foi 0,119±0,136 (p = 0,048). Nos 
pacientes com início bulbar da doença a taxa 
média foi de 0,116±0,023 e nos pacientes com 
início apendicular foi de 0,103±0,049 (p = 0,665). 
CONCLUSÃO: a taxa de queda do IN é maior nos 
pacientes com início tardio e semelhante nos pa-
cientes com início bulbar e apendicular porém 
são necessários estudos com maior amostra e 
que considerem outras patologias não neuro-
lógicas como fatores contribuintes para o dano 
neuronal.
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PRESENÇA DE MUTAÇÕES GENÉTICAS EM 
PACIENTES COM A FORMA FAMILIAL DE 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA ATENDIDOS 
NO AMBULATÓRIO DE PESQUISA EM ELA DO HC-
FMUSP.
Jorge FMH*; Maximino JR; Gilio JM; Borba FC; 
Lopes CG; Callegaro D; Chadi G

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: fredericomhjorge@gmail.com

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma 
doença neurodegenerativa, caracterizada pela 
morte seletiva de neurônios motores superiores 
e inferiores. A evolução da doença é rápida e cul-
mina com o óbito em 3 a 5 anos. A ELA pode ser 
herdada, sendo classificada como ELA familial 
(ELAf), ou pode surgir de forma isolada, nesse 
caso classificada como ELA esporádica. Mais de 
100 genes já foram relacionados à ELA e muta-
ções nos genes C9ORF72, SOD1, TARDBP e FUS 
são mais comumente implicados na ELAf. Uma 
mutação no gene VAPB foi descrita em pacientes 
com ELAf no Brasil sendo responsável pela ELA 
tipo 8. OBJETIVOS: Determinar a frequência de 
mutações nos genes C9ORF72, SOD1, TARDBP 
e FUS em pacientes com ELAf atendidos em um 
Ambulatório de Pesquisa em ELA da cidade de 
São Paulo. MÉTODOS: 40 pacientes com ELAf 
foram incluídos nesse estudo. Os genes TARDBP 
(todos os 6 éxons), VAPB (éxon 2), FUS (éxons 5, 6, 
14 e 15) e SOD1 (todos os 5 éxons) foram sequen-
ciados. A análise da expansão do hexanucleotí-
deo do C9ORF72 foi realizada pela amplificação 
por RP-PCR (repeat-primed polymerase chain 
reaction) e análise subsequente pelo programa 
GeneMarker®. Resultados considerados pato-
gênicos são aqueles com mais de 30 repetições 
e presença do perfil de serra. Todos os pacientes 
assinaram o termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido. O projeto foi aprovado pelo comitê de 
ética em pesquisa institucional. RESULTADOS: A 
mutação c.166C>T no gene VAPB foi identificada 
em 18 (45%) pacientes. Cinco pacientes apre-
sentaram a expansão patológica no C9ORF72 
(12,5%), três (7,5%) deles a mutação c.434T>C 
no éxon 5 do gene SOD1 e nenhum paciente 
apresentou mutações nos genes TARDBP e FUS. 
Os pacientes com mutação no gene VAPB são 9 
mulheres e 9 homens, sendo 14 brancos e qua-
tro mulatos. Pacientes VAPB positivos tiveram 
início da doença com idade média de 45,6 anos, 
evolução média de 8,6 anos (todos vivos) e cin-
co apresentam tempo de evolução maior que 10 
anos. Quatro pacientes com mutação no gene 
C9ORF72 evoluíram a óbito com 3, 4, 6 e 7 anos 
de doença, enquanto uma paciente ainda está 
viva após 12 anos de evolução. Os três pacientes 
com mutação no gene SOD1 estão vivos, com 2, 
6 e 26 anos de evolução. CONCLUSÃO: Mutações 
nos genes VAPB, C9ORF72 e SOD1 são frequen-
tes e totalizam 65% do total dos pacientes com 
ELAf. Enquanto a maior frequência observada foi 
a mutação no gene VAPB, as variantes nos genes 
TARDBP e FUS não foram encontradas nos pa-
cientes com ELAf. Apoio: FAPESP e CNPq.
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STRUCTURAL MARKERS FOR COGNITIVE AND 
BEHAVIORAL ALTERATIONS IN AMYOTROPHIC 
LATERAL SCLEROSIS
Branco LMT2*; Zanao T2; Rezende TJR2; Casseb RF2; 
Balthazar MF2; Woolley-Levine SC1; França Júnior MC2

1Forbes Norris ALS Research Center;  
2Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: lucasmtb2@hotmail.com

Cognitive decline (CD) and behavioral alteration 
(BA) are present in about 30%-50% of ALS pa-
tients. These alterations imply worse life quality 
and reduced survival rate, mostly due to worse 
therapeutic compliance. Despite that, CD and 
BA anatomical substract is still unclear. Wides-
pread cortical alterations have already been de-
monstrated by previous MRI-based studies in 
ALS cohorts, specially in frontotemporal areas, 
but it is not clear whether these alterations are 
specifically related to CD and BA. Thus, we per-
formed this study in order to assess the cortical 
signature of CD and BA in ALS patients. Among 
70 initially recruited ALS patients, 47 were in-
cluded. They underwent a clinical evaluation, 
formal cognitive and behavioral assessment and 
MRI examinations on a 3T Phillips scanner at the 
same day. Ten ALS patients were diagnosed with 
CD (ALSci) and 13 with BA (ALSbi), according to 
current criteria. Two patients had concomitant 
CD and BA. Twenty-five ALS patients did not 
have cognitive or behavioral alterations (ALSni). 
Among ALSci and ALSbi cohort, none of the pa-
tients had C9orf72 mutations (i.e. hexanucleoti-
de repeat expansions). Eighty healthy controls 
also underwent MRI acquisition. The FreeSurfer 
software was employed to measure whole-brain 
cortical thickness (CT) and subcortical volu-
me. ALSci (n = 10) and ALSbi (n = 13) groups CT 
were compared with the same number of ALSni 
individuals and twice as many healthy controls 
by two separate General Linear Model (GLM) 
assessments. For all analyses, the groups were 
matched for age, gender and ALSFRS-R score. 
Age, gender and total intracranial volume were 
used as covariates. False Discovery Rate (FDR) 
correction was employed, with corrected α=0.05. 
Left amygdala volume was significantly lower in 
ALSbi and ALSci groups (ANOVA q value=0.041 
and 0.042, respectively). ALSci group also had 
significant reduction of posterior part of corpus 
callosum volume compared to ALSni and healthy 
controls (ANOVA q value=0.042), and brain stem 
volume reduction compared to healthy controls 
(ANOVA q value=0.042). Thus, we propose that 
the left amygdala and corpus callosum damage 
might play a role in ALS-related CD and BA.
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TRANSCULTURAL VALIDATION OF THE ALS-CBS 
COGNITIVE SECTION FOR BRAZILIAN POPULATION
Branco LMT2*; Zanao T2; Rezende TJR2; Casseb RF2; 
Balthazar MF2; Woolley-Levine SC1; França Júnior MC2
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* E-mail: lucasmtb2@hotmail.com

Cognitive decline (CD) is frequent, but often un-
derrecognized in ALS. Formal neuropsychologi-
cal assessment is the gold standard for CD diag-
nosis, but it takes too long, and is very exhaustive 
to patients. Thus, the general use on clinical ALS 
routine is not feasible. There is also a dearth of 
reliable cognitive screening tools, since motor 
dysfunction is a bias for most classically em-
ployed instruments. Currently, there are no vali-
dated cognitive screening tools for ALS patients 
in the Brazilian population and therefore, little 
is known about the frequency of ALS-related CD 
in the country. The Amyotrophic Lateral Sclero-
sis Cognitive Behavioral Screen (ALS-CBS) is the 
most investigated instrument and presents high 
sensitivity to identify CD. This study aims to as-
sess the accuracy of the Brazilian Portuguese ver-
sion of ALS-CBS Cognitive Section (ALS-CBS-Br) 
for classifying the cognitive status of Brazilian 
patients compared to a standard neuropsycholo-
gical battery, and to estimate the prevalence rate 
of cognitive impairment in Brazilian ALS popu-
lation. Among 70 initially recruited ALS patients, 
46 were included. Ten healthy controls were also 
included. Ten ALS patients (22%) were diagnosed 
with cognitive dysfunction (ALSci) based on the 
battery results. ALS-CBS-Br scores were signifi-
cantly lower in ALSci group (p < 0.001). The scale 
accuracy in detecting executive dysfunction was 
0.904. Optimal cut-off score was 10/20 (specifici-
ty 0.889 and sensitivity 0.900). In conclusion, the 
ALS-CBS-Br may facilitate the recognition of CD 
in routine clinical care and complement future 
studies in our population.
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A ATIVIDADE ELÉTRICA CONTRALATERAL 
ASSOCIA-SE A MAIOR INTENSIDADE DE 
ALTERAÇÕES DE TRATOS DE SUBSTÂNCIA BRANCA 
IPSI E CONTRALATERAL NA EPILEPSIA ASSOCIADA 
À ESLCEROSE DE HIPOCAMPO UNILATERAL.
Coelho AQ*; Yamaki ML; Passarelli V; Lima Filho HC; 
Lyra K; Chaim KT; Otaduy MCG; Leite CC; Jorge CL; 
Castro LHM

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: augustoqcoelho@gmail.com

Estudos de RM na epilepsia de lobo temporal 
associada à esclerose de hipocampo (ELT-EH) 
com imagem por tensor de difusão (DTI) eviden-
ciaram anormalidades em tratos de substância 
branca que se estendem além do lobo temporal. 
Reconhece-se ainda associação entre ELT-EH e 
alterações volumétricas em estruturas cerebrais. 
O efeito de achados eletrográficos (EG) contra-
laterais à lesão sobre alterações de tratografia e 
volumetria destas estruturas, ipsi e contralateral-
mente à lesão permanece pouco compreendido. 
Avaliamos a associação entre atividade EG con-
tralateral e integridade de tratos de substância 
branca e volumetria nos hemisférios ipsi e con-
tralaterais à lesão em pacientes com ELT-EH uni-
lateral. MÉTODOS: Série consecutiva de pacien-
tes com ELT-EH, destros, QI>70, escolaridade >8 
anos, sem comorbidades e controles, submeti-
dos a RM com DTI, volumetria e registro da ati-
vidade EG por vídeo-EEG. Segundo achados EG 
ictais e interictais pacientes foram classificados 
em concordantes (C) se apresentassem mais de 
90% de descargas interictais ipsilaterais e ativi-
dade EG ictal com início e predomínio ipsilateral 
à EH, ou discordantes (D) se apresentassem mais 
de 10% de descargas intercitais contralaterais ou 
atividade EG com repercussão contralateral, sem 
predomínio ou predomínio contralateral no pe-
ríodo ictal. Os dados de RM por DTI foram pro-
cessados com o software TBSS e dados volumé-
tricos com o software FreeSurfer. A anisotropia 
fracionada e volumes normalizados foram utili-
zados para avaliar 18 tratos de substância bran-
ca e 102 estruturas por volumetria de pacientes 
concordantes esquerdos (EC) e direitos (DC), 
discordantes esquerdos (ED) e direitos (DD), e 
o grupo controle (GC). Grupos com EC e ED as-
sim como DC e DD foram comparados entre si 
e controles com ANOVA e testes post-hoc, com 
p < 0.05. RESULTADOS: Estudados 51 pacientes: 
29 esquerdos (38,0% EC) 22 direitos (36,4% DC) e 
30 controles. Os grupos não diferiram em idade 
(média: 34 anos), gênero (43,2% mulheres) ou 
duração da epilepsia (22 anos). O grupo ED apre-
sentou anormalidades em 14/18 tratos compara-
do a 11/18 no grupo EC. O grupo DC apresentou 
anormalidades em 1/18 trato, comparado a 7/18 
tratos no grupo DD. Na volumetria, observaram-
-se reducões volumétrias em diferentes porções 
do corpo caloso, de modo mais acentuado nos 
grupos discordantes. CONCLUSÃO: A atividade 
elétrica contralateral à EMT associa-se a maior 
acometimento de tratos ipsi- e contralaterais e a 
alterações volumétricas de corpo caloso.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 08, 10:00 - 12:00

TL 17

ATYPICAL LANGUAGE DOMINANCE IS ASSOCIATED 
WITH BETTER OBJECT NAMING IN PATIENTS WITH 
LEFT MEDIAL TEMPORAL SCLEROSIS
Castro BPSM2; Almeida JP2; Listik C2; Chaim KT2; 
Sato JR1; Amaro Júnior E2; Castro LHM2

1UFABC;  
2Universidade de São Paulo (USP).
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Left mesial temporal sclerosis (MTS) patients 
show impaired naming on language testing. 
Functional reorganization of language may re-
present a compensatory mechanism. It is uncle-
ar if reorganization is associated with improved 
language performance. OBJECTIVES: To evalua-
te if atypical language dominance is associated 
with better language performance in left MTS 
patients. METHODS: We studied 24 left MTS 
patients and 12 healthy controls (C). Subjects 
were right-handed, aged between 18 and 55 ye-
ars, with at least eight years of education. Sub-
jects underwent a visual (VN) and a responsive 
(RN) object naming tasks. Six patients showed 
impaired performance (defined as -1.5 or more 
standard deviations (SD) below controls’ perfor-
mance) on the VN task and eight patients showed 
impaired performance on the RN tasks. All sub-
jects underwent an fMRI reading responsive na-
ming (RRN) paradigm. Data were acquired with 
a 3T MRI scanner and processed with FSL pa-
ckage (Oxford University, UK). Between groups 
analysis was performed with ANOVA (p≤0.05). 
Six language regions of interest (ROIs) were de-
fined for each hemisphere on aparc.a2009: in-
ferior (IFG), middle (MFG), and superior frontal 
(SFG) gyri, and inferior (ITG), middle (MTG), and 
superior temporal (STG) gyri. Language laterali-
zation indexes (LIs) were obtained for each ROI 
with a threshold-independent method using a 
bootstrap algorithm. Statistical analysis compa-
red LIs in each group for each ROI with t-tests. 
We evaluated correlation between subjects’ VN 
and RN task performance with their in-scan 
performance during the RRN paradigm using 
Spearman correlation. RESULTS: We found a 
significant correlation between VN/RN tasks 
performance and in-scanner performance for 
the patient group {r=0.536 p≤0,008 (VN); r=0,567 
p≤0,005 (RN)}. Patients with normal performan-
ce in VN and RN tasks showed lower LIs than 
controls in all frontal ROIs and lower LIs than 
both controls and impaired performance groups 
in the MTG {0.33+/-0.62 vs 0.70+/-0.49 p≤0.044; 
0.33+/-0.62 vs 0.82+/-0.20 p≤0.029 (VN), and 
0.31+/-0.64 vs 0.72+/-0.47 p≤0.03; 0.31+/-0.64 
vs 0.74+/-0.27 p≤0.035 (RN)}. CONCLUSION: In 
RRN fMRI paradigms, lower LIs, indicative of lef-
t-to-right language reorganization, were associa-
ted with better performance on both visual and 
responsive naming tasks in the MTG, a critical 
region for semantic processing. Reorganization 
of language networks appears to be a successful 
mechanism to preserve language function.
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COMPROMETIMENTO DE MEMÓRIA VERBAL EM 
EMT ESQUERDA ASSOCIA-SE A EXTENSO DANO DE 
TRATOS E DE ESTRUTURAS EXTRA-HIPOCAMPAIS
Martucci CHZ1*; Ramos GE1; Adda CC1; Coelho AQ1; 
Preturlon-Santos AP2; Valério RMF2; Otaduy MCG2; 
Chaim KT2; Pastorello BF2; Castro LHM1
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A epilepsia do lobo temporal associada à escle-
rose mesial temporal (ELT-EMT) unilateral as-
socia-se a prejuízo de memória verbal na EMT 
esquerda. Poucos estudos avaliaram associação 
entre alterações em tratos de substância branca 
e em estruturas extra-hipocampais e déficit de 
memória verbal. OBJETIVO: Avaliar associação 
entre alterações de memória nas etapas de evo-
cação livre e com pistas e alterações volumétrica 
e de tratos de substância branca em EMT esquer-
da. METODOLOGIA: Estudamos o desempenho 
de 51 pacientes adultos com ELT-EMT unilateral 
em testes de Memória Verbal (evocação espon-
tânea e com pistas). Aquisições volumétricas 
em T1 e de DTI foram pós processadas para 
volumetria de estruturas cerebrais (FreeSurfer) 
e valores de Anisotropia Fracionada (AF) de tra-
tos de substância branca (Tract Based Spatial 
Statistics). Comparamos os dados volumétricos 
e de AF entre os grupos de estudo e controles. 
Empregamos os testes neuropsicológicos com 
menor p valor para classificar o desempenho 
(alterado ou preservado) no grupo de pacien-
tes, com a curva ROC, empregando o índice de 
Youden. RESULTADOS: O grupo EMT esquerda 
obteve pior resultado na etapa Erros 6 do teste 
Rey Auditory Learning Test - RAVLT (p = 0,013), 
utilizada para definição de grupo comprometido 
em Memória Verbal em etapa de evocação livre, 
e pior desempenho na etapa tardia de sétimo dia 
do RAVLT (p < 0,001), utilizada para Memória 
Verbal, etapa de evocação com pistas. Observa-
ram-se alterações volumétricas e de integridade 
de tratos não restritas à região hipocampal ipsi-
lateral ao lado lesional, com acometimento mais 
acentuado em tratos de substância branca. No 
grupo de pacientes com EMT esquerda, pior de-
sempenho em memória verbal na etapa de evo-
cação espontânea associou-se com alterações de 
AF no cingulum, fascículo fronto-occipital infe-
rior, fascículo longitudinal inferior e fascículo 
uncinado ipsi- e contralaterais à EMT, radiação 
talâmica anterior contralateral e fórceps minor 
e major. Observou-se também associação entre 
déficit de memória verbal e redução volumétri-
ca na amígdala contralateral e no corpo caloso. 
Pior desempenho em memória verbal na etapa 
de evocação com pistas associou-se com menor 
volume do corpo caloso. CONCLUSÃO: Prejuízo 
de memória verbal no grupo EMTE associou-se 
a extensa lesão de tratos ipsi- e contralaterais à 
lesão, conexões inter-hemisféricas. Na etapa de 
evocação observamos associação apenas com 
acometimento de conexões inter-hemisféricas.
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DISFUNÇÃO EXECUTIVA NA EPILEPSIA ASSOCIADA 
À ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL SE RELACIONA 
A LESÃO EM EXTENSA REDE DE TRATOS 
SUBCORTICAIS E NÃO À LESÃO HIPOCAMPAL. UM 
ESTUDO COM TRACTOGRAFIA E VOLUMETRIA.
Ramos GE1*; Martucci CHZ1; Adda CC3; Santos AP2; 
Jorge CL2; Valerio RMF2; Chaim KT4; Pastorello BF4; 
Lyra K4; Castro LHM1

1Departamento de Neurologia FMUSP-HC;  
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A epilepsia associada à esclerose de hipocampo 
(EH) associa-se a alterações em funções exe-
cutivas. O correlato anatômico da disfunção 
executiva é pouco compreendida, pois a lesão 
hipocampal, isoladamente não explicaria esse 
tipo de acomentimento. . OBJETIVO: Avaliar as-
sociação entre alterações radiológicas de subs-
tância cinzenta e tratos de substância branca, 
utilizando métodos de neuroimagem avança-
da. MÉTODO: Cinquenta e um pacientes com 
EH unilateral e 40 controles foram submetidos 
a uma bateria de testes neuropsicológicos, in-
cluindo teste de Stroop (1, 2 e 3). O desempenho 
em testes de função executiva entre pacientes e 
controles foi comparado (ANOVA). O desempe-
nho dos pacientes em cada teste foi classificado 
em normal ou alterado baseando-se em nota de 
corte estabelecida por curva ROC, determinan-
do-se a melhor sensibilidade e especificidade 
pelo método de Youden. Cinquenta e um pa-
cientes e 30 controles de neuroimagem foram 
avaliados com RM 3 Tesla, com sequências volu-
métricas (pós-processadas com Freesurfer) e de 
imagem por tensor de difusão (pós-processadas 
com TBSS). Comparamos os valores da anisotro-
pia fracionada (AF) e da análise volumétrica (AV) 
entre os grupos de pacientes com desempenho 
normal (NL) e desempenho rebaixado (ALT) no 
teste de Stroop 3 e controles (C). RESULTADO: 
Os pacientes apresentaram pior desempe-
nho que controles nos testes de Stroop 1,2 e 3, 
de modo mais pronunciado neste (pacientes: 
33,7+/-13,0 vs. controles 25,5+/-8,6, p < 0,001). 
Pacientes ALT apresentaram redução de AF bi-
lateralmente, mais proeminenete à direita, em 
relação ao grupo NL em extensa rede de tratos 
de substância branca, envolvendo conexões 
temporofrontais (fasciculo uncinado e cíngulo e 
fascículo longitudinal superior, incluindo a parte 
temporal), tálamofrontais (radiação talâmica an-
terior), temporo-occipitais (fascículo longitudi-
nal inferior) e interhemisféricas (fórceps maior e 
menor). Não se observou associação entre lesão 
hipocampal e disfunção executiva avaliada pelo 
Stroop3. CONCLUSÃO: A disfunção executiva 
avaliada pelo Stroop3 associou-se a acometi-
mento bilateral, mais pronunciado à direita de 
extensa rede temporofrontal, talamofrontal, 
temporo-occipital e interhemisférica. Lesão hi-
pocampal não se associou a disfunção executiva 
avaliada pelo Stroop3.
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ESCOLHA DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E 
EXPECTATIVAS DAS GESTANTES COM EPILEPSIA 
DO AMBULATÓRIO DE EPILEPSIA FMABC
Barbosa TR*; Alessi R; Feo L; Demarque R; Capitao PS; 
Perniqueli CN; Alencar ACS; Fonseca ABF

FMABC.

* E-mail: thafcms@yahoo.com.br

OBJETIVO: Epilepsia é a desordem neurológica 
que demanda tratamento contínuo mais comum 
durante o período gestacional e sua ocorrência 
tem impacto desde a contracepção na mulher 
epiléptica em idade fértil até o desfecho da gesta-
ção. O mecanismo de interferência das DAE so-
bre os esteroides sexuais dá-se através da indu-
ção de sua metabolização através do citocromo 
P450 e pode influenciar a escolha pelos anticon-
cepcionais orais. O objetivo do trabalho é inves-
tigar se pacientes com epilepsia utilizam méto-
dos eficazes de contracepção, além de investigar 
quais as principais expectativas e receios destas 
pacientes relacionadas a gestação. MÉTODO: 
Avaliação prospectiva realizada entre pacientes 
com epilepsia de 2013 a 2015 através de entre-
vista médica com questionário estruturado, in-
cluindo questão aberta sobre quais as expecta-
tivas destas pacientes relacionadas a concepção. 
Foram avaliadas 86 pacientes do sexo feminino, 
em idade fértil e com epilepsia ativa quanto às 
suas práticas de contracepção. RESULTADOS: 
Dentre as 86 pacientes avaliadas, 44% referiram 
uso irregular dos métodos de contracepção, 2 
pacientes (2,3%) apresentavam desejo de engra-
vidar, 3 pacientes (3,4%) foram previamente sub-
metidas a histerectomia e 22 pacientes(25,5%) 
negavam uso de contraceptivos por não apre-
sentarem vida sexual ativa. Dentre as 59 pacien-
tes restantes,35 usam anticoncepcionais orais 
(59,3%), 14 pacientes (23,7%) usam métodos 
injetáveis, 6 usam DIU (10,1%) e 4 (6,7% usam 
métodos de barreira. De todas as pacientes, 45 
(52,3%) sabiam do risco de interação entre DAEs 
e anticoncepcionais orais. Não se observou rela-
ção entre o uso de DAEs indutoras ou não quan-
to ao método escolhido. As principais questões 
citadas como causadoras de expectativa na ges-
tante com epilepsia foram: medo de malforma-
ções congênitas (62% das pacientes não orienta-
das quanto às DAEs e 43% nas orientadas) e de 
que seus filhos também apresentem epilepsia. 
CONCLUSÃO: Apesar de conhecida, a interação 
entre DAE e anticoncepcionais orais não pareceu 
influenciar a escolha do método contraceptivo. 
Os anti concepcionais orais, seguidos pelos in-
jetáveis são os métodos mais prevalentemente 
utilizados pela gestante com epilepsia. O maior 
receio destas mulheres é em relação a ocorrência 
de mal formações fetais. No entanto um núme-
ro considerável de pacientes faz uso irregular de 
métodos anticoncepcionais.
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REFRACTORY SEIZURES IN GENERALIZED 
EPILEPSY: CLINICAL AND IMAGING FEATURES
Polydoro MS*; Garcia DS; Alvim MKM; Morita ME; 
Guerreiro CAM; Lopes-Cendes IT; Cendes F; Yasuda CL

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: mapolydoro@gmail.com

Idiopathic Generalized epilepsy (IGE) is usually 
related to good seizure control with antiepilep-
tic drugs (AEDs) and without major structural 
abnormalities on MRI. However, a small portion 
of patients presents refractory seizures, requi-
ring polytherapy. Previous brain MRI studies 
have found subtle abnormalities after post-pro-
cessing, without separating patients with good 
and bad seizure control. Most have showed con-
flicting results regarding the thalamic volume. 
Here we characterized clinically IGE patients 
according to AED response and compare diffe-
rences in subcortical structures between these 
groups. For imaging analysis we compared 118 
controls and 40 patients, matched for age and 
gender. All subjects underwent 3TMRI and Fre-
eSurfer5.3 automatic parcellation. Overall, IGE 
group showed a significant reduction in subcor-
tical gray matter volume (p < 0.05). Bilateral Tha-
lamic volume was significantly reduced in the 
IGE group (p < 0.05). Interestingly, seizure-free 
patients (21 patients) presented significantly 
lower thalamic volume (p < 0.05), compared to 
refractory group (19 patients). Clinical data were 
evaluated for 33 patients, with information ex-
tracted from 5-30 years of follow-up. Overall, 
generalized seizures suffered significant drop 
between first and the last visits (p = 0.004); howe-
ver, 51% of patients reported seizures in their 
last visit. While frequency of myoclonic seizures 
persisted over time (33% of patients presented 
at least one event at both first and last appoint-
ment), generalized tonic-clonic seizures (GTCS) 
showed significant reduction (70% of patients 
with seizures at first appointment and 30% at last 
visit, p = 0.02). The reduction of absence seizures 
was not statistically significant (21% at first visit 
and 9% at last visit, p = 0.17). At the last visit, 30% 
used 2 AED, while 10% required 3 AEDs and 54% 
used 1 drug. Interestingly, our preliminary analy-
ses showed that despite poytherapy, IGE present 
some degree of refractoriness, mostly related 
to the persistence of myoclonic seizures, rather 
than to GTCS or absence. While overall IGE pa-
tients presented reduced thalamic volume, those 
with refractory seizures showed larger volumes, 
compared to controlled patients. Given the con-
troversies regarding thalamic volume in IGE, our 
results suggest that it may indeed be related to 
AED resistance. As the first evidence associated 
with seizure control in IGE, further investigation 
is necessary to advance understanding about 
IGE and AED resistance.
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VÍDEO-EEG PODE PREDIZER DECLÍNIO DE 
MEMÓRIA PÓS-CIRÚRGICO EM PACIENTES COM 
EMT.
Lima Filho HC2*; Passarelli V3; Jorge CL3; Valério RMF3; 
Adda CC3; Preturlon-Santos AP3; Wen HT3; Boa-Sorte N1; 
Castro LHM3

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);  
2HCFMUSP, EBMSP;  
3USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas 
(HC-FMUSP).

* E-mail: humbertocastrolima@bahiana.edu.br

Declínio significativo de memória em pacientes 
com epilepsia secundária a EMT, submetidos 
à lobectomia temporal, é um desfecho temido. 
Indivíduos operados à esquerda apresentam 
risco de declínio de memória verbal, e aqueles 
operados à direita, de memória não-verbal. Pa-
cientes com EMT unilateral e envolvimento ictal 
bilateral têm pior desempenho em testes de me-
mória. Após o procedimento cirúrgico, é possí-
vel eliminar o envolvimento funcional bilateral. 
Não existem trabalhos que estudaram o papel 
do Vídeo-EEG em predizer o desfecho cognitivo 
após a cirurgia de epilepsia. OBJETIVO: Verificar 
o efeito do envolvimento eletrencefalográfico 
ictal bilateral no desfecho cognitivo pós-cirúr-
gico de pacientes com EMT unilateral submeti-
dos a lobectomia temporal anterior, testando a 
hipótese que pacientes com envolvimento ictal 
bilateral apresentam menor declínio cognitivo, 
comparados a pacientes com envolvimento ictal 
exclusivamente ipsilateral. MÉTODO: Estuda-
mos pacientes com epilepsia secundária a EMT 
unilateral, idade entre 17 e 55 anos, escolaridade 
≥ 8 anos, dominância de linguagem a esquerda 
pelo teste de Wada, submetidos a lobectomia 
temporal anterior. Todos pacientes realizaram 
Vídeo-EEG e foram classificados em relação ao 
envolvimento ictal em bilateral (Ictal-B) ou ex-
clusivamente ipsilateral (Ictal-I). Dos 21 pacien-
tes com EMT esquerda, 13 foram classificados 
como Ictal-B e 8 como Ictal-I. Dos 14 pacientes 
com EMT direita, 6 eram Ictal-B e 8 Ictal-I. Os pa-
cientes foram submetidos a avaliação cognitiva 
padrão no pré-operatório e pelo menos 12 meses 
após a cirurgia. RESULTADOS: Pacientes com 
EMT esquerda do grupo Ictal-I tiveram declínio 
significativo (p = 0,018) no RAVLT-7 (teste evoca-
ção de memória verbal após 30 min.) enquanto 
pacientes do grupo Ictal-B permaneceram está-
veis. Pacientes com EMT direita do grupo Ictal-I 
mostraram tendência de declínio (p = 0,055) no 
RVDLT-7 (teste de evocação de memória visual 
após 30 minutos), enquanto no grupo Ictal-B 
não houve diferença significativa entre as ava-
liações. CONCLUSÕES: O envolvimento ictal 
bilateral observado no Vídeo-EEG pré-operató-
rio pode ser fator protetor contra o declínio de 
memória pós-operatório em pacientes com EMT 
unilateral.
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COMPOUND NULL/MISSENSE RYR1 MUTATIONS 
IN A COHORT OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY 
PATIENTS
Neto OA1; Moreno CAM1; Guimarâes JB1; Oliveira ASB2; 
Reed UC1; Laporte J3; Zanoteli E1*

1Departamento de Neurologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo;  
2Disciplina de Neurologia, Universidade Federal de São 
Paulo;  
3IGBMC, University of Strasbourg, Ulkirch, France.

* E-mail: zanoteli@terra.com.br

Mutations in the RYR1 gene give rise to diverse 
skeletal muscle phenotypes, such as classical 
central core disease and both nonspecific and 
distinct congenital myopathies, including cen-
tronuclear myopathies (CNM). OBJECTIVE: To 
present clinical, histological and muscle imaging 
findings in patients with CNM and mutations 
on RYR1 gene. Patients and methods: Exome 
sequencing was performed in 23 families with 
congenital myopathy and muscle biopsy sug-
gestive of CNM. RESULTS: Seven families (30%), 
totaling 10 patients, had compound heterozy-
gous mutations in the RYR1 gene. Common cli-
nical features were an early onset in infancy with 
motor development delay, stable course with 
preservation of ambulation, proximal muscle 
weakness and normal or mildly elevated serum 
CK levels. Ptosis and/or ophthalmoparesis were 
found in 7 patients; facial weakness in 7, thora-
cic deformities in 5, and spinal involvement in 6. 
Muscle MRI was done in five patients. The most 
severely affected muscles were the gluteus maxi-
mus and adductor magnus. The rectus femoris 
was less affected than either of the vastus, and 
the biceps brachii was more affected than the 
triceps. All patients had moderate signal change 
in paraspinal muscles and finger flexors. Histolo-
gically, most patients showed, in addition to pro-
minent nuclear centralization, irregularities in 
the oxidative activity, suggesting a disruption in 
the normal intermyofibrillar architecture of the 
muscle. All seven families showed an autosomal 
recessive inheritance pattern, and six of them 
harbored compound heterozygous mutations 
in the RYR1 gene, in which one of the mutations 
was null (nonsense, primary splice disrupting, or 
new acceptor site creating) and the other was a 
missense predicted as pathogenic; and another 
family had compound heterozygous missense 
mutations. Twelve out of the 14 mutations were 
novel, and were distributed from exons 8 to 101, 
without a particular hot spot. CONCLUSION: 
This work confirms imaging, muscle biopsy and 
clinical features of RYR1-related CNM and illus-
trates how such findings can help guide a mole-
cular diagnosis.
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CONGENITAL MYASTHENIC SYNDROME WITH 
CHRNE C.70INSG MUTATION: CLINICAL ASPECTS 
OF BRAZILIAN PATIENTS
Estephan EP*; Silva AMS; Mendonça RH; Silva FMA; 
Moreno CAM; Zambon AA; Reed UC; Heise CO; 
Marchiori PE; Zanoteli E

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: eduardo.estephan@hotmail.com

Congenital myasthenic syndromes (CMS) are a 
group of inherited disorders in which neuromus-
cular transmission is impaired at the motor en-
dplate. To date, 20 CMS disease genes have been 
identified. In Brazil there is a single study that ve-
rifies the frequency of different mutations among 
patients with CMS held at the state of Paraná. In 
this study the C.70insG mutation in the CHR-
NE gene was present in 6 of 18 tested families. 
OBJECTIVE: To verify the frequency and clinical 
aspects of this mutation among Brazilian patients 
from other regions of the country. METHODS: 22 
patients (21 families) with suspected CMS unde-
rwent detailed clinical examination and had the 
DNA subjected to Sanger sequencing of exon 2 
of the CHRNE gene. RESULTS: Nine patients, six 
women, of eight families had the C70insG muta-
tion, eight being homozygous. Average age at as-
sessment was 20 years. Seven families were from 
the State of São Paulo and one from Minas Ge-
rais. All nine patients had the following charac-
teristics: early onset of symptoms – i.e. before 2 
years old (EO), improvement with pyridostigmi-
ne (IP), fluctuating symptoms (FS), impaired eye 
movement (IEM), and ptosis (PP). Appendicular 
weakness (AW) (89%), bulbar symptoms (BS) 
(78%), and face involvement (FI) (66%) were also 
common. Stable development, with little func-
tional restriction was observed in 89%. 7 patients 
had electromyography data (EMG): four showed 
decrement. Of the three remaining, two held sin-
gle fiber study, which was with increased Jitter 
in both. CONCLUSION: The mutation C.70insG 
seems to be quite prevalent in different regions 
of Brazil. EO, IP, FS, IEM, PP, AW, BS, FI are fre-
quent clinical characteristics in patients with this 
mutation. The prognosis seems to be favorable. 
EMG seems to be a good diagnostic tool, and the 
single fiber study may be useful in cases that the-
re is no decrement with repetitive stimulation.
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DYSTROPHINOPATHIES IN BRAZILIAN PATIENTS: 
GENETIC PROFILE AND DESCRIPTION OF A NOVEL 
INTRONIC MUTATION
Almeida PAD*; Sauma L; Marchese CI; 
França Júnior MC; Nucci A

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: paulinha0123@yahoo.com.br

Duchenne (DMD) and Becker (BMD) muscular 
dystrophies are the most frequent myopathies 
in children and caused by mutations in the DMD 
gene. Little is known about the genetic profile 
of Brazilian patients with DMD and BMD. This 
information is becoming extremely important 
because mutation-specific genetic therapies are 
shortly coming to clinical practice. OBJECTIVES: 
To characterize the genetic profile of Brazilian 
patients with DMD and BMD.METHODS: We 
selected all patients with molecular diagnosis of 
either DMD or BMD that were regularly followed 
at the neuromuscular outpatient clinic at UNI-
CAMP hospital between March 2015 and March 
2016. Each patient underwent a comprehensive 
molecular investigation protocol that included 
MLPA analyses and gene sequencing. For those 
variants not previously reported, we looked at 
the available SNP and mutation databases (1000 
genomes consortium, ExAC, NCBI and Ensem-
bl), and also performed in silico analyses using 
different tools (Mutation taster, Polyphen2, Sift). 
We also collected data on age at disease onset 
and disease severity (using the MFM scale) in 
order to compare patients with large vs small 
mutations. RESULTS: We recruited 40 patients 
diagnosed with either DMD or BMD. Mean age 
at disease onset was 4 years (range 1 to 10). Ei-
ghteen patients were wheelchair users and 22 
patients were ambulant. Large deletions and 
duplications were found in 29 patients (72,5%) 
and small mutations were identified in eleven 
patients (27,5%). In the later group, nonsense 
mutations were found in three patients from 2 
unrelated families (7,5%) and frameshift mu-
tations in six patients from 5 unrelated families 
(15%). We indentified a novel intronic mutation 
(c.2803+5G>C) that was found in two brothers 
with discordant phenotypes, one DMD and other 
BMD. Genotype - phenotype analyses revealed 
no significant difference between patients with 
small vs large mutations in terms of disease pro-
gression and age at onset. CONCLUSION: Large 
deletions and duplications at the DMD gene are 
the most frequent genetic substrate for DMD 
and BMD in Brazilian patients. Small mutations 
were found in 27,5% of the patients. The intronic 
mutation c.2803+5G>C may be related either to 
the DMD or the BMD phenotype. This profile is 
similar to that reported in European and North 
American cohorts.

Apresentação: 29/8/2016, Sala 09, 14:00 - 16:00

TL 26

NEUROPHYSIOLOGICAL APPROACH IN PATIENTS 
WITH MYOPATHY AND SIGNS OF MITOCHONDRIAL 
DYSFUNCTION
Carvalho EHT*; Valicek J; Cotta A; Paim J; Navarro M; 
Vargas AP; Vilela S; Mello M; Neto RXS
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Signs of mitochondrial dysfunction are com-
mon in patients with myopathy. Although it can 
be non-specific, evidences of a multisystemic 
disease may be useful to raise a mitochondrial 
disease hypothesis. Neurophysiological tests 
can demonstrate subclinical neurological im-
pairment. OBJECTIVES: To report neurophy-
siologic findings in patients with myopathy and 
signs of mitochondrial dysfunction. METHODS: 
Electrophysiologic findings of 60 patients with 
myopathy and mitochondrial dysfunction were 
retrospectively analised. The neurophysiologic 
exames were Electroneuromyography (ENMG), 
Brainstem auditory evoked potential (BAEP), 
Visual evoked potential (VEP), Somatosensory 
evoked potential (SEP), motor evoked poten-
tial (MEP) and videoelectroencephalography 
(VEEG). Patients were considered to have a myo-
pathy when presenting clinical signs/symptoms 
of muscle disease, elevated serum CK, myopa-
thic motor unit potentials in ENMG and/or myo-
pathic changes in muscle biopsy. The signs of mi-
tochondrial dysfunction analysed were elevated 
serum lactate above 2 times the upper normal 
limit, muscle biopsy with ragged red fibers and/
or reduction of cytochrome c oxidase activity in 
muscle fibres and electronic microscopy findin-
gs of mitochondrial dysfunction. All the patients 
have their electrophysiologic exams and muscle 
biopsies accomplished in our service. RESULTS: 
The mean patient’s age at the investigation was 
25 years; only 4 patients were older than 60 years. 
ENMG were abnormal in 85% of the examined 
subjects (51/60), pure myopathic changes being 
the most common finding (65 %), Mixed pattern 
was seen in 5 patients and peripheral neuropa-
thy was established as axonal in one patient and 
as demyelinating in other. Abnormal EEG patter-
ns are found in 39,1% of the examined subjects 
(9/23); diffuse slow wave dysfunction and focal/
multifocal epileptic paroxysms were the most 
common abnormalities. VEP were abnormal in 
10/35 cases; P100 latency was prolonged at le-
ast unilaterally in 5 patients and its amplitude 
was decreased in other 5 cases. Besides ENMG 
abnormalities, 16 pacientes (26,6%) showed ab-
normalities in at least one more neurophysiolo-
gic exam, displaying the potential of these exams 
as a good marker for multisystemic involvement. 
CONCLUSION: Neurophysiological approach 
plays an important role to demonstrate multi-
ple neurological involvement in these patients 
assessment.
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ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO VERSUS 
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: UMA REALIDADE 
ECONÔMICA DO BRASIL
Lessa KP1; Vilasbôas ÍGM2*; Santos Júnior JR1; 
Oliveira LF1; Santos ÍGS1

1UNEB;  
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: italo.gmv@gmail.com

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o Infar-
to Agudo do Miocárdio (IAM) são as principais 
causas de morbimortalidade e incapacidade no 
Brasil. Com a previsão de aumento da popula-
ção idosa nos próximos anos, é importante ava-
liar o cenário econômico que envolve as duas 
entidades. OBJETIVO: Comparar os impactos 
econômicos na saúde brasileira provocados 
pelo AVE e pelo IAM nos anos de 2014 e 2015. 
METODOLOGIA: Estudo ecológico, baseado em 
dados secundários, com abordagem descriti-
va nos anos de 2014 e 2015. As informações fo-
ram provenientes dos Sistemas de Informações 
Hospitalares e de Morbidade obtidas a partir da 
consulta à base eletrônica do Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS). Foram coleta-
dos dados sobre internações, óbitos, diárias e 
valor total das despesas hospitalares referentes 
ao IAM, AVE Isquêmico Transitório, Infarto Ce-
rebral e AVE não especificado como Hemorrá-
gico ou Isquêmico. Posteriormente, os dados 
referentes a Infarto Cerebral, AVE Isquêmico 
Transitório e AVC não especificado como He-
morrágico ou Isquêmico foram compilados em 
um único grupo para serem comparados com o 
IAM. RESULTADO: Foram registradas cerca de 
187.936 internações para o IAM e 350.810 para 
o AVE, sendo que a maior parte das internações 
foram em rede privada (57,7% dos IAM e 50,5% 
dos AVE). A média de diárias das internações for 
7,4 para o IAM e 7,6 para o AVE. A taxa de leta-
lidade do IAM foi de 11,8% e o valor total gasto 
por internação foi R$ 3531,77. Em relação ao 
AVE, a taxa de letalidade foi de 15,0% e o valor 
total gasto por internação foi R$ 1229,14. Com-
parando as regiões brasileiras, temos que a re-
gião Sudeste foi responsável pelo maior número 
de internações para IAM, 50,5%, e a região Norte 
pelo menor número, 3,9%. A região sudeste con-
centrou 51% dos gastos totais gerados pelas in-
ternações por IAM, e o Norte, 3%. Com relação ao 
AVE, a região Sudeste obteve maior quantidade 
de internações, 41,2%, e o Centro-Oeste a menor 
quantidade, 5,8%. No entanto, quando se analisa 
os gastos totais por AVE entre as regiões temos 
que o Sudeste obteve maiores gastos, 42,3%, e 
o Norte obteve menores, 5,7%. CONCLUSÃO: O 
AVE tem maior incidência, demanda por serviço 
e letalidade quando comparado ao IAM. Porém, 
gasta-se mais com as internações referentes ao 
IAM. O comparativo feito entre as regiões mostra 
que é necessário investir mais em capacitação 
profissional, no cumprimento de orientações 
preconizadas nas Diretrizes e reestruturação de 
emergências dos hospitais.
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DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA DA TAXA DE 
INCIDÊNCIA DA DOENÇA MENINGOCÓCICA E DA 
COBERTURA VACINAL NO BRASIL E EM SEUS 
ESTADOS E REGIÕES ENTRE OS ANOS DE 2010 E 
2014.
Castro MAA*; Bay MB

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: matheusaacastro@gmail.com

A doença meningocócica (DM), que consiste 
em meningite causada por Neisseria meningi-
tidis, meningococcemia ou a associação destas, 
é uma enfermidade grave, de notificação com-
pulsória, com início abrupto, rápida evolução e 
elevada letalidade, apresentando maior incidên-
cia em crianças menores de 1 ano de idade. Em 
2010 foi introduzida a vacina conjugada contra 
o meningococo C no Calendário Básico de Vaci-
nação, como uma das principais estratégias de 
prevenção da afecção. OBJETIVO: Esse estudo 
visa a descrever a distribuição cronológica da 
taxa de incidência da DM, durante os anos de 
2010 a 2014, bem como da cobertura da vacina 
meningocócica no mesmo período, nos Estados, 
Regiões e no Brasil como um todo. MÉTODO: 
Utilizaram-se os casos novos confirmados da do-
ença por ano e por Unidade Federativa (UF) de 
notificação, além da soma regional e nacional, a 
fim de calcular as taxas de incidência de DM. A 
análise foi feita dentro de um período de 5 anos 
a partir da introdução da vacina, de 2010 a 2014, 
tendo o mesmo sido realizado para a cobertura 
vacinal. Empregaram-se os dados disponíveis no 
DATASUS para tais fins. RESULTADOS: Nacio-
nalmente, a incidência em 2014 foi de 0,79 ca-
sos por 100 mil habitantes, demonstrando uma 
queda de quase 50% em relação a 2010, quando 
o coeficiente foi de 1,57. A região de maior redu-
ção – em termos percentuais – foi a Centro-Oes-
te (-63,28%), seguida pelo Nordeste (-59,77%), 
Sudeste (-50,22%) e Sul (-33,08%). Sergipe foi a 
UF com maior diminuição porcentual na taxa 
de incidência, com queda de 79,74%. Já a região 
Norte registrou aumento de 2,65% do coeficien-
te, passando de 0,48 doentes por 100 mil habi-
tantes em 2010 para aproximadamente 0,5 em 
2014. Tal fato está relacionado ao aumento da 
taxa de incidência no Pará (+20,37%), Amazonas 
(+22,8%), Tocantins (+38,63%) e em especial Ro-
raima (+172,4%), bem como possivelmente devi-
do à menor cobertura vacinal da região (86,44% 
em 2014) em comparação com as demais e com 
a nacional (95,8% em 2014) durante todo o inter-
valo de tempo analisado. CONCLUSÃO: Os da-
dos aqui apresentados sinalizam para a eficácia 
da vacina meningocócica C em auxiliar na redu-
ção da incidência da DM, associada às demais 
medidas de controle da enfermidade. Ademais, 
sugere ainda a necessidade de ampliar a cober-
tura vacinal na região Norte ou mesmo de inves-
tigar os sorogrupos circulantes nessa região, com 
o intento de combater o aumento da taxa de in-
cidência observado nos últimos anos.
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A neurofobia, descrita como uma aversão às 
Neurociências e à Neurologia Clínica pelos 
alunos de Medicina e médicos em geral, é um 
problema global que inibe médicos recém-for-
mados a atuar em Neurologia e faz com que mé-
dicos generalistas estudem e aprendam menos 
sobre o manejo das doenças neurológicas. Até 
o momento, não há estudos sobre neurofobia 
nos alunos de Medicina do Brasil. OBJETIVO: O 
presente trabalho pretende avaliar a rejeição por 
Neurociências e Neurologia Clínica entre alu-
nos de Medicina do estado do Pará. MÉTODOS: 
Alunos do curso de Medicina de quatro escolas 
médicas do estado do Pará, cursando o 2o, 4o e 
6o ano, responderam um questionário anônimo 
com perguntas (respostas do tipo Likert) sobre os 
seguintes itens: nível de interesse na disciplina, 
nível de conhecimento, percepção de dificulda-
de, confiança ao examinar pacientes da especia-
lidade, qualidade das aulas recebidas na faculda-
de e futura escolha de especialidade. As discipli-
nas envolvidas foram: Neurologia, Cardiologia, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, 
Pneumologia e Reumatologia. Além disso, foram 
feitas perguntas sobre os motivos de Neurologia 
ser vista como uma disciplina difícil, como me-
lhorar o ensino da disciplina na faculdade e uma 
pergunta de resposta aberta sobre propostas 
de melhora. Foi usado o teste de Kruskal-Wallis 
para variáveis contínuas e o teste do qui-quadra-
do para variáveis categóricas. RESULTADOS: No 
total, foram analisados 486 questionários (média 
de idade 22 anos; 54,7% mulheres; 46% alunos de 
2o ano, 34,3% de 4o ano e 19,5% de 6o ano). A 
Neurologia foi vista como a especialidade mais 
difícil, a que os alunos têm menos confiança em 
examinar pacientes e com a pior qualidade de 
aulas ministradas (p < 0,0001). As principais ra-
zões para Neurologia ser vista como difícil pelos 
alunos foi a necessidade de saber Neurociências 
(74,27%) e pouco contato com pacientes neu-
rológicos (60%), e as maneiras de se melhorar 
o ensino da Neurologia mais sugeridas foram 
mais e melhores aulas na beira do leito (85%) e 
mais e melhores aulas convencionais (78.8%). 
CONCLUSÕES: A neurofobia também é um fe-
nômeno presente nos alunos de Medicina do 
Brasil, e medidas curriculares devem ser propos-
tas para que a Neurologia seja vista de modo me-
nos repulsivo pelos alunos e médicos em geral.
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O TDAH é uma alteração do neurodesenvolvi-
mento marcada pela hipofunção do córtex pré-
-frontal. As características hereditária e genética 
do transtorno, associadas ao transporte e recep-
ção de neurotransmissores, são mais claras. As 
implicações na vida do indivíduo são profundas 
e se relacionam a vulnerabilidades sociais como 
exposição a abuso de drogas, gravidez na adoles-
cência e acidentes de trânsito. A epidemiologia 
do TDAH em países em desenvolvimento ainda 
é sombria. Assim, conhecer a prevalência do 
transtorno e o que a influencia é essencial para 
uma adequada intervenção. OBJETIVO: Estimar 
a prevalência do TDAH no Brasil e a influência 
temporal, geográfica e metodológica sobre ela. 
MÉTODO: Realizou-se revisão sistematizada da 
literatura, conforme o protocolo PRISMA, nas 
bases de dados PubMed, PsycINFO, Lilacs e Bi-
blioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD) buscando todos os trabalhos publicados 
acerca do TDAH e sua prevalência no Brasil ou 
em alguma região brasileira entre indivíduos 
provenientes de amostras não clínicas até de-
zembro de 2015. Autoridades científicas foram 
consultadas e trabalhos não contemplados na 
busca, mas presentes nas referências bibliográ-
ficas dos estudos encontrados, foram incluídos. 
Foi realizada avaliação de qualidade metodoló-
gica adotando o checklist STROBE para estudos 
observacionais. A análise estatística foi realizada 
através do software STATA 13.0 com as funções 
metaprop, metan e metareg incluindo os estudos 
que atingiram ao menos 70% dos itens contidos 
no checklist. RESULTADOS: A busca livre retor-
nou 255 resumos dos quais 58 foram incluídos 
para leitura do texto completo juntamente com 
5 estudos incluídos por referências bibliográficas 
e contato com autoridades científicas. Foram in-
cluídos 18 estudos para análise qualitativa e 11 
para análise estatística. A metanálise com efeito 
fixo estimou a prevalência do TDAH em 5,5% 
(95% IC 5,2 – 5,8) e adotando efeito randômi-
co a estimativa foi de 7,2% (95% IC 4,0 – 10,3). 
A exploração da heterogeneidade mostrou dis-
creta influência temporal sobre essa estimativa. 
A influência geográfica sobre a estimativa foi 
afirmada pela metarregressão (R²= 9,38%). A in-
fluência metodológica pode estar associada à in-
fluência geográfica. CONCLUSÃO: A prevalência 
do TDAH no Brasil é semelhante a prevalência 
estimada mundialmente pela literatura. Fato-
res metodológicos e geográficos parecem estar 
atrelados às variações observadas pelos estudos 
analisados.
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Hereditary spastic paraplegias (HSPs) are hete-
rogeneous disorders (SPG1-58) characterized 
by progressive pyramidal lower limb weakness. 
Autosomal recessive and isolated cases are com-
monly complicated by other neurological featu-
res, overlapping with other neurodegenerative 
disorders. Such complexity poses significant 
challenges upon diagnostic investigation and 
many cases remain undiagnosed. Whole-exome 
sequencing (WES) is appearing as an important 
diagnostic tool for complex neurodegenerative 
disorders, but has not been fully explored in Bra-
zilian cohorts. OBJECTIVES: To investigate the 
usefulness of WES in a cohort of 5 patients with 
complex SPG. METHODS: WES was performed 
on an Illumina HiSeq 2500 platform. Variants not 
present at dbSNP132, ExAC or 1000Genomes da-
tabases were filtered. Variants fitting a recessive 
model were prioritized for further analysis due 
to the patients phenotypes. RESULTS: Proband 
1 presented at age 20 with spastic-ataxic gait 
and epilepsy. Proband 2 showed slowly progres-
sive HSP and lower motor neuron disfunction 
begginnig at age 12. 2 siblings were similarly af-
fected and their parents were consanguineous. 
Proband 3 had mental retardation and progres-
sive spastic ataxia. Parents were first-degree 
cousins. Proband 4 presented at 18 years-of-age 
with spastic paraparesis, polyneuropathy and 
thinning of the corpus callosum (TCC). Proband 
5 had mild learning difficulties and spasticity 
beginning at 18-years-of-age, neuroimaging 
showed TCC. Parents were non consanguineous 
and a sister was similarly affected. WES identified 
mutations causing disease in all 5 patients. The 
new variants were not present at single-nucleoti-
de polymorphism databases and were predicted 
to be pathogenic according to in silico analy-
ses. Proband 1 had homozygous mutation at 
the GRN gene (c.767_768insCC) causing ceroid 
neuronal lipofuscinosis type 11. Proband 2 had a 
homozygous mutation at AFGL2 gene (c.79G>T), 
causing autosomal recessive spastic ataxia type 
5. Proband 3 was homozygous for a GBA2 muta-
tion (c1365G>C) causing HSP type 46. Proband 4 
had a homozygous mutation in gene AP5Z1 (c.
1132G>A) HSP type 48. Proband 5 was compou-
nd heterozygous for mutations at SPG11 gene 
(c.118C>T;c.1162C>A). Discussion: WES appears 
as a useful tool to investigate heterogeneous 
neurodegenerative disorders. CONCLUSIONS: 
WES was capable of diagnosing all cases in this 
cohort. This strategy avoided time consuming 
and costly screening of targeted genes.
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Hereditary Spastic Paraplegia type 11 (HSP11) 
is the most common form of autosomal reces-
sive hereditary spastic paraplegia. Cognitive 
complaints are almost universal among those 
patients but a better characterization of this ma-
nifestation is lacking. The Revised Addenbrooke 
Cognitive Scale (R-ADC) is a comprehensive and 
easy to perform cognitive battery validated for 
the brazilian population. It has been shown to 
have high diagnostic accuracy for early detection 
of various neurodegenerative dementing illnes-
ses. ACE-R has a subscore, the VLOM ratio, which 
has been shown to be useful in differentiating 
frontotemporal dementia and Alzheimer’s disea-
se. OBJECTIVES: to investigate the prevalence of 
dementia in HSP11 patients and better characte-
rize which cognitive domains are predominantly 
affected. METHODS: R-ADC battery was admi-
nistered to 19 patients (10 men, mean age: 29.8 
range: 18-51) with HSP11 and the VLOM ratio 
was calculated. Cutoffs were based on a previous 
study by Carvalho et all: for patients with less 
than 11 years (group 1) of schooling the cutoff 
for dementia was set as 68 points, for higher 
educated patients (group 2) a score smaller than 
78 was considered. RESULTS: Sixteen patients 
(84.2%) were demented according to the R-ADC. 
On group 1 (N = 7) all were affected, mean R-ADC 
score of 37.9 (range: 10-50). On group 2 (N = 12) 9 
(75%) were affected. Mean R-ADC score was 57.3 
(range: 32-88). The three non-demented patients 
had a mean score of 85.3, while for the demen-
ted subjects in this group the mean score was 48. 
Non-demented patients scored lower on Spastic 
Paraplegia Rating scale, indicating the overall di-
sease burden might be lower in those patients. 
On a scale from 0 to 43, with 0 been representati-
ve of an asymptomatic individual, these patients 
scored a mean of 16 whereas the demented sco-
red a mean of 33.7. Another possible explanation 
is the shorter disease duration in nondemented 
patients (median 6.7 vs 12.7). The VLOM ratio 
was suggestive of deficits similar to those ob-
served in frontotemporal dementia in 13 pa-
tients (81.3%) whereas the remaining three had 
unspecific ratios. CONCLUSIONS: Dementia is 
frequent in HSP11 patients. Executive functions 
and verbal fluency seem to be predominantly af-
fected. Further studies are necessary to establish 
probable correlation with disease overall severity 
and/or duration.
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O gene GNAL foi identificado como uma nova 
causa genética de distonia, representada pelo 
lócus DYT25. Esse gene codifica a subunidade 
α da proteína Gαolf, que é altamente expressa no 
estriado, e atua na transdução de sinal media-
da pelos receptores D1 de dopamina e A2A de 
adenosina. A prevalência de variantes GNAL em 
distonia foi inicialmente reportada como 15%, 
entretanto, estudos seguintes reportaram fre-
quências abaixo de 2,6%. Portanto, é necessário 
determinar a prevalência dessas variantes em 
portadores de distonia em populações diferen-
tes das estudadas anteriormente. OBJETIVO: 
Padronizar a análise molecular do gene GNAL 
pela técnica de sequenciamento Sanger e in-
vestigar a prevalência de variantes neste gene 
como causa de distonia em pacientes brasileiros. 
MÉTODOS: 91 pacientes com distonia isolada 
idiopática, negativos para mutações nos genes 
THAP1 e TOR1A, foram investigados para varian-
tes no gene GNAL por sequenciamento Sanger. 
Variantes não sinônimas foram investigadas em 
indivíduos saudáveis e comparadas ao banco de 
dados populacional ExAC. Para análise in silico 
foram utilizados os algoritmos Mutation taster, 
Polyphen-2, PROVEAN, SIFT e CADD. O grau de 
conservação dos aminoácidos ao longo da evo-
lução foi realizado pelo alinhamento protéico de 
diferentes espécies através do software ClutalW. 
Para investigar a patogenicidade da variante 
identificada, um ensaio funcional foi realizado 
pelo método BRET. RESULTADOS: Uma varian-
te não sinônima inédita foi identificada em uma 
paciente com distonia cervical e laríngea desde 
a terceira década de vida, sem história familiar. 
Também não foi encontrada nos cromossomos 
saudáveis brasileiros e nem descrita no banco 
público ExAC. Análises in silico demonstraram 
que essa variante é deletéria, consistente com a 
análise funcional obtida pelo ensaio BRET, o qual 
demonstrou que essa variante leva à um prejuízo 
considerável da função protéica na transdução 
de sinais. CONCLUSÃO: Variantes patológicas no 
GNAL são causa de distonia entre brasileiros, e 
são menos frequentes do que variantes TOR1A 
e THAP1. Identificamos em um caso com fenó-
tipo típico, mas sem história familiar, uma nova 
variante que leva à perda parcial da função de 
Gαolf que está relacionada à transdução de sinal 
de vias dopaminérgicas, e que pode contribuir 
na fisiopatologia da distonia. A elucidação des-
tes mecanismos fisiopatológicos irá auxiliar no 
desenvolvimento de tratamentos mais eficazes 
para as distonias. Apoio: FAPESP e CNPq.
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Spinocerebellar ataxia type 1 (SCA1) accounts 
for between 3% and 16% of all autosomal domi-
nant SCAs1. Individuals typically present in the 
third or fourth decades, however symptoms may 
even start in the first decade2. It is caused by an 
expansion of a CAG repeat sequence within the 
coding region of the ATXN1 gene localized to 
6p22-p231,3 SCA1 is characterized by ataxia with 
other neurological signs, including oculomotor 
disturbances, cognitive impairment, pyramidal 
and extrapyramidal dysfunction, bulbar, spinal 
and peripheral nervous system involvement4. 
MRI-based studies in SCA1 focused in the ce-
rebellum and connections, but little is known 
about cord damage in the disease and its clini-
cal relevance. OBJECTIVE: Our objective was to 
investigate the potential usefulness of quanti-
tative spinal cord MRI as a biomarker for SCA1. 
METHODS: A group of 20 patients with SCA1 and 
20 age and gender-matched healthy controls un-
derwent MRI on a 3T scanner. We used T1-wei-
ghted 3D images to estimate the cervical spinal 
cord area (CA) and eccentricity (CE) at three C2/
C3 levels based on a semi-automatic image seg-
mentation protocol (Spineseg)5. Patients unde-
rwent detailed neurological examination and the 
SARA scale was used to quantify motor severity6. 
Age of onset, disease duration, and length of ex-
pansion (CAG) were determined for each subject 
and used for further analyses. RESULTS: The two 
groups (SCA1 and controls) were significantly di-
fferent regarding CA (45.9±6.18 vs 67.5±6.4mm2, 
p < 0.001) and CE values (0.80±0,04 vs 0.77±0,03, 
p < 0,05). In addition, CA presented a signifi-
cant correlation with SARA scores in the patient 
group (p < 0,05). CE was not associated with 
SARA scores (p = 0.489). In the multiple variable 
regression, we found that CAG repeat length was 
associated with CA (coefficient -2.01, p = 0.001). 
CONCLUSION: SCA1 is characterized by cervical 
cord atrophy and antero-posterior flattening. 
In addition, spinal cord area did correlate with 
disease severity. This suggests that quantitative 
analyses of the spinal cord MRI might be a useful 
biomarker in SCA1 patients.
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An hexanucleotide repeat expansion in chromoso-
me 9 open reading frame 72 (C9ORF72) is the main 
genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
and/or frontotemporal dementia (FTD) in several 
regions of the world. However, the phenotypic spec-
trum of C9ORF72 hexanucleotide repeat expansion 
mutation has been reported to include several 
other neurodegenerative disorders. In this study, 
we investigated the presence of this expansion in 
patients with motor neuron disease (MND), inclu-
ding ALS patients, and dementia, including FTD. 
Between July 1998 and April 2016, we studied a total 
of 465 patients, of which 372 had pure MND (80%), 
42 (9%) pure dementia, 51 (11%) concomitant de-
mentia and MND (MND-dementia) and 66 controls 
from a Southeast part of Brazil through a 2-step ge-
notyping strategy. DNA from the expansion allele 
was amplified by PCR with primers complementary 
to the repeat (repeat-primed PCR). The highest fre-
quency of the mutation was in the MND-dementia 
group (23.3% of probands), but it was also present 
in pure MND patients, where we found an overall 
expansion frequency of 4.8% (17 of 357 unrelated 
cases). Furthermore, the C9ORF72 expansion was 
observed in three unrelated patients with demen-
tia, corresponding to 7.7% of the 39 probands. Con-
sidering patients that had MND (with or without 
dementia) and those that had dementia (with or wi-
thout DNM) their frequency were, respectively 6,8% 
and 15,9%. No abnormal expansion was found in 
the control group. Two (20%) of the MND-demen-
tia unrelated patients appeared to have a sporadic 
disorder. It seems that C9ORF72 G4C2 expansion 
frequency in Brazil is not as high as in other Euro-
pean countries, but is very similar to that found in 
Argentina.
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Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-
-Saguenay (ARSACS) is a degenerative condition 
that typically leads to neurological compromi-
sing starting in the infancy or early childhood. It 
was first described in families from Charlevoix-
-Saguenay region, in Quebec, where it has a high 
incidence. Individuals with ARSACS from Que-
bec typically manifest a triad of spasticity, ataxia 
and peripheral neuropathy due to two recurring 
pathologic mutations on SACS gene. An additio-
nal finding present in the majority of Canadian 
cases are peripapillary retinal striations. Cere-
bellar atrophy and linear pontine hypointensi-
ties on magnetic resonance imaging further su-
pport the diagnosis. Despite stereotyped features 
in Canadian cases, distinct ARSACS phenotypes 
resulting from other mutations have been descri-
bed throughout the world. Non-Quebec ARSA-
CS may exhibit a delayed disease-onset, lack of 
spasticity, cognitive impairment, myoclonus and 
epilepsy. ARSACS phenotypes are poorly descri-
bed in South America. OBJECTIVE: To describe 
the neurological, ophthalmological and neuroi-
maging features of five genetically confirmed 
Brazilian ARSACS cases. METHODS: Five con-
secutive cases of genetically confirmed ARSACS 
were submitted to magnetic resonance imaging 
(MRI) of the skull, retinography and peripapillary 
retinal nerve fiber layer measurement using optic 
coherence tomography (OCT - Spectralis device, 
Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany). 
A detailed neurological examination was per-
formed. Written informed consent was obtained 
from all patients. This study was approved by our 
Ethics Committee. RESULTS: All patients were 
from Sao Paulo state (Brazil). They consisted in 
a sibship of two sisters (aged 30 and 31) and one 
brother (aged 26) and two other unrelated cases 
(two women aged 40 and 41). Disease-onset was 
in the first year in four cases and by the age of 
eleven in one. All patients presented ataxia and 
spasticity. Only one patient did not show signs 
of peripheral neuropathy. Retinal striations and 
retinal nerve fiber hypertrophy in OCT were 
universal in this series. Neuroimaging features 
comprised cerebellar atrophy and linear pon-
tine hypodensities in all cases. CONCLUSION: 
Retinal and neuroimaging changes may be a 
common feature among Brazilian patients with 
ARSACS. OCT and MRI may provide useful clues 
during diagnostic work-up of recessive ataxias.
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ANTI-N-METHYL-D-ASPARTATE RECEPTOR 
ENCEPHALITIS: A CASE SERIES
Watanabe N*; Barbosa R; Lizcano A; Morita ME; 
Yasuda CL; Cendes F

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: watanabe.nan@gmail.com

Anti-NMDA receptor (NMDAR) encephalitis is 
a multistage illness that progresses from psy-
chosis, memory deficits, seizures, and language 
disintegration into a state of unresponsiveness 
often associated with abnormal movements, 
and autonomic instability and hypoventilation. 
In children, symptoms of abnormal behavior, 
speech disturbance, seizures (including status 
epilepticus), and movement disorder seem to 
predominate. The natural history of the disease is 
modified by treatment with immunotherapy and 
tumor removal. Despite the severity of the disea-
se, more than 75% of all patients have substantial 
recovery. OBJECTIVE: To report the clinical featu-
res in adult and pediatric population, laboratory 
investigations, immunotherapies used, timing of 
improvement, and long-term outcome of 9 pa-
tients with anti-NMDAR encephalitis. METHODS: 
We tested for the presence of NMDAR antibodies 
in serum or CSF samples of patients with en-
cephalitis between September, 2010, and January, 
2016. Retrospective analysis was conducted using 
data from all the patients who tested positive for 
NMDAR antibodies. We assessed neurological 
status with the modified Rankin scale (mRS). We 
assessed results from MRI, EEG, and CSF exa-
minations. All patients were screened at least 
once for systemic tumors. Treatment included 
first-line immunotherapy (steroids, intravenous 
immunoglobulin), second-line immunotherapy 
(cyclophosphamide, azathioprine), and tumor 
removal. RESULTS: Nine patients tested positive 
for NMDAR antibodies in serum and CSF sam-
ples. The median age was 16 years (2 – 44 years). 
The initial symptoms were movement disorders 
or seizures in 80% of the children and cognitive 
and/or behavioral changes in 100% of the adults. 
During the first month 40% of the children evol-
ved with dysautonomia or hypoventilation, and 
among adults it one case (25%). Eight patients re-
ceived immunotherapy. The average time betwe-
en symptom onset and initiation of treatment was 
28 days (9 – 60 days). Three patients were treated 
with first-line immunotherapy and 5 received se-
cond-line therapy. The patients had been followe-
d-up for at least 3 months (median 21 months, 
range 3–60). There was no difference in clinical 
outcome comparing the group receiving first-li-
ne therapy versus the group receiving second-li-
ne therapy. Only one patient presented modified 
Rankin Scale score > 2 after immunotherapy, but 
the follow-up was shorter than 6 months. Ovarian 
teratoma was identified in one patient, two years 
after the diagnosis. Discussion / Conclusion: The 
diagnosis of anti-NMDAR encephalitis should be 
considered in children and adults with combina-
tion of acute-onset behavioral and cognitive ab-
normalities, movement disorders, and seizures.
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EFEITO ANTINEOPLÁSICO DO IMUNOMODULADOR 
FINGOLIMOD (FTY-720) EM CULTURA DE CÉLULAS 
DE MEDULOBLASTOMA HUMANO
Perla AS1*; Fantini L2; Jaeger M2; Farias CB1; Roesler R1

1Departamento de Farmacologia - ICBS;  
2Laboratório de Câncer e Neurobiologia – HCPA.

* E-mail: alexandreperla@aol.com

FTY-720 (fingolimod) é uma terapia imunomo-
dulatória clinicamente aprovada para o trata-
mento da Esclerose Múltipla (EM), agindo como 
antagonista do receptor esfingosina-1-fosfato. 
Sob o ponte de vista farmacológico e biomole-
cular, o findolimod tem ação como inibidor de 
histonas desacetilases (iHDAC), apresentando 
amplo espectro de efeitos antineoplásicos, anti-
-inflamatórios e neuroprotetor. Demonstra uma 
provável eficácia, tanto in vivo quanto in vitro, 
em modelos de estudo de câncer, sugerindo pro-
vável potencial terapêutico no tratamento anti-
neoplásico, sendo este mecanismo relacionado 
ao mecanismo de inibição de esfingosina quina-
se-1, um proto-oncogene com estrita associação 
clínica e in vitro, além de outros alvos molecu-
lares. Estudos recentes tem demostrado que iH-
DAC são potenciais fármacos para o tratamento 
de tumores cerebrais, como gliomas, agindo na 
diferenciação, proliferação e sobrevivência de 
células-tronco, assim como na indução de se-
nescência celular. Estas alterações epigenéticas 
também podem estar relacionadas à patogênese 
do meduloblastoma, o tumor maligno mais co-
mum em crianças. O objetivo deste estudo foi ve-
rificar o efeito do fingolimod sobre proliferação, 
viabilidade celular e sobrevivência de células de 
meduloblatoma (DAOY e D283) em cultura celu-
lar. As células foram semeadas em placas de 96 
poços, cultivadas em meio específico - DEMEM 
low suplementado e tratadas com concentrações 
de figolimod de 1 nM, 10 nM, 1µM e 10 µM. Após 
72 horas, as culturas celulares foram analisadas e 
as células contadas para avaliação do efeito anti-
carcinogênico deste fármaco. Os resultados des-
te experimento demonstraram que as culturas 
tratadas com 10 nM de FTY-720 apresentaram 
uma importante redução na contagem de células 
de meduloblastomas, nas duas linhagens em es-
tudo. Este experimento evidencia que o fingoli-
mod , in vitro, apresenta ação antineoplásica em 
culturas de células de meduloblastoma.
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COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS EM PACIENTES 
COM INFECÇÕES PRÉVIAS POR ZIKA, 
CHIKUNGUNYA E DENGUE
Rosario MS5; Jesus PAP5; Farias DS5; Carneiro MW1; 
Rodrigues SG6; Novaes MAC4; Vasilakis N3; 
Alcântara LCJ2; Siqueira IC2
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Infecções por arbovírus emergentes (Zika vírus, 
Chikungunya e Dengue), vem causando diversos 
surtos em território nacional, principalmente 
Zika e Chikungunya. Anteriormente suas ma-
nifestações clínicas eram entendidas como be-
nignas e autolimitadas, entretanto desde o ano 
de 2015 notamos o aparecimento de diversas 
complicações, dentre elas, manifestações neuro-
lógicas como Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 
microcefalia, encefalites, ADEM, mielites, den-
tre outras. Apresentamos aqui, uma série de 28 
casos acompanhados em um hospital terciário 
em Salvador/BA. Durante o surto da tríade de 
arbovírus, acompanhamos do período de maio 
de 2015 a fevereiro de 2016 pacientes que de-
ram entrada na emergência com manifestações 
neurológicas agudas e histórico de doença viral 
prévia. Desses 28 pacientes, 13 pacientes (46%) 
foram classificados como SGB, 6 pacientes com 
encefalite (21%), 2 pacientes com mielite (7%) e 
7 pacientes classificados como outros diagnós-
ticos (25%). Vinte e seis pacientes (93%) tiveram 
sintomas virais antes das manifestações neuroló-
gicas. As manifestações mais comuns foram rash 
cutâneo, prurido, astenia, polimialgia e febre. A 
mediana de tempo entre o início dos sintomas 
virais e início das manifestações neurológicas foi 
de 10,5 dias. Nenhum desses pacientes morreu 
ou necessitou de ventilação mecânica. Dos pa-
cientes com SGB, 7 deles (54%), apresentaram 
formas graves da doença (escala de Rankin 3-6). 
Entretanto, todos os pacientes apresentaram 
melhora significativa das manifestações clínicas 
nas consultas de retorno (100% em Rankin 0-2). 
Todos os pacientes com formas graves utilizaram 
imunoglobulina humana. Dos pacientes com 
SGB 5 tiveram sorologia IgM de Zika positivos 
(39%), 3 IgM dengue positivos (23%) e 1 casos 
positivo para chikungunya e citomegalovírus. O 
restante apresentou sorologia indeterminada. 
Apresenta-se, portanto, uma série de casos de 
pacientes com complicações neurológicas após 
acometimento com doenças virais.
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DOENÇA DE CREUTZFELDET-JAKOB FAMILIAR 
(DCJ) ASSOCIADO A MUTAÇÃO E200K NO BRASIL – 
ACHADOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICO
Borges MAF1*; Melo-Souza SE2

1Instituto de Neurologia de Goiania;  
2Instituto de Neurologia de Goiânia.

* E-mail: marcofbmed@gmail.com

DCJ é representação da encefalopatia espongi-
forme humana. Dorma familiar incidência de 
1/10 milhões, correspondendo a 10% dos ca-
sos. Frequentemente, grande intervalo de tem-
po entre início dos sintomas e diagnóstico. Há 
somente relato de um grupo de pacientes com 
essa forma no brasil, com marcada etnia ibérica. 
OBJETIVO: descrever a apresentação clínica de 
uma forma hereditária de DCJ em grupo familiar 
goiano sem histórico de ascensão mediterrânica. 
PACIENTES E MÉTODOS: Paciente 1. ODL, 58 
anos, branca. Há 18 meses, alteração do compor-
tamento com agressividade e internações psiqui-
átricas, onde foi diagnosticada como portadora 
de atrofia cortical posterior. Seguiu-se por ver-
tigem, incoordenação de membros, alterações 
cognitivas de predomínio visual e linguagem, 
mioclonias. Ao exame tetraparesia espástica, dis-
metria e disbasia, afasia e agnosia visual. Reali-
zado avaliação laboratorial, eletroencefalograma 
com paroxismos de ondas sharp generalizadas, 
padrão surto supressão. RM de crânio hipersinal 
em FLAIR e restrição à difusão envolvendo corpos 
estriados e ínsulas, bem como difusamente no 
córtex. Proteína 14.3.3 foi negativa. Análise gené-
tica evidenciou mutação no códon 200 (E200K), 
associado a forma genética de DCJ. Óbito cerca 
de 5 meses após o diagnóstico. PACIENTE 2. LSL, 
68 anos, irmão da paciente 1. Apresentou 3 anos 
antes, evolução neurológica semelhante. Altera-
ção da mobilidade e incoordenação, associado a 
alteração da fala. Noutro serviço, sem conclusão 
diagnóstica. EEG com polipontas de curta dura-
ção; RM de crânio restrição na sequência difu-
são no caudado primeiro bilateralmente. TCE e 
óbito sem conclusão diagnóstica. CONCLUSÃO: 
a mutação E200k é a mais comum ligada a DCJ 
genética, mais frequentemente encontrada no 
mediterrâneo. Descrita na Eslováquia, norte da 
áfrica e sul da Itália. No Brasil, uma descrição da 
mesma mutação, porém com história de ascen-
são portuguesa. Os dois pacientes desse relato 
não tem história de ascensão de origem ibérica 
ou mesmo mediterrânea. O fenótipo clínico va-
riável. Predominam sintomas cerebelares e ex-
trapiramidais associados a alterações cognitivas. 
Mutação é dominante, porém com penetrância 
de 60%. 2 acometidos em 5 irmãos. A avaliação 
molecular foi importante tanto para a conclusão 
etiológica e familiar dos dois casos. Além disso, 
permitiu aconselhamento genético. Descrição 
desses casos é importante devido a raridade dos 
casos, ausência de ascensão mediterrânea e ex-
posição de falhas no diagnóstico
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ANÁLISE DOS PADRÕES DE SONO DE PACIENTES 
COM SÍNDROMES DEMENCIAIS POR CORPOS DE 
LEWY
Oliveira FF*; Machado FC; Almeida SS; Matas SLA; 
Naffah-Mazzacoratti MG; Bertolucci PHF

Escola Paulista de Medicina - UNIFESP.

* E-mail: fabricioferreiradeoliveira@hotmail.com

Transtornos do sono são frequentes em pacien-
tes com demências por corpos de Lewy, em par-
ticular o distúrbio comportamental do sono REM 
(RBD), com valor prognóstico nas sinucleinopa-
tias. OBJETIVO: Analisar padrões qualitativos e 
quantitativos do sono nas demências por corpos 
de Lewy. MÉTODO: Pacientes consecutivos com 
demência com corpos de Lewy (DCL) ou demên-
cia da doença de Parkinson (DDP) foram avalia-
dos quanto à satisfação com o sono associada 
com parâmetros de duração do sono noturno, 
idade de início da síndrome demencial, índice 
de massa corporal, quantidade de medicamen-
tos em uso, e escores no Clinical Dementia Ra-
ting, Inventário Neuropsiquiátrico, Mini-Exame 
do Estado Mental, Índice de Independência nas 
Atividades de Vida Diária (AVD), Escala de Law-
ton para Atividades Instrumentais de Vida Di-
ária (AIVD), Escala de Schwab&England (S&E), 
Versão Brasileira do Inventário de Sobrecarga 
de Zarit para Cuidadores (ZARIT), e Movement 
Disorder Society Unified Parkinson’s Disease Ra-
ting Scale (UPDRS). O teste de Mann-Whitney 
foi empregado na análise estatística, significân-
cia em α<0,05. RESULTADOS: Foram incluídos 47 
pacientes, com duração média de 8,64±2,5 horas 
de sono noturno, sendo 33 pacientes com DCL 
(70,2%) e 14 pacientes com DDP (29,8%)α 23 pa-
cientes tinham demência leve, 15 pacientes ti-
nham demência moderada, e 9 pacientes tinham 
demência graveα 30 pacientes (63,8%) tinham 
RBD, enquanto 13 pacientes (27,7%) relataram 
insatisfação com o sono, e 31 pacientes (66,0%) 
usavam anti-colinesterásico (22 com DCL e 9 
com DDP). Para pacientes com DCL, maior sa-
tisfação com o sono esteve associada com maior 
duração do mesmo (9,25±1,9 horas para satis-
feitos versus 6,80±2,2 horas para insatisfeitos, 
α=0,02) e marginalmente com escores mais altos 
na Parte III (Exame Motor) da UPDRS (α=0,05). 
Para pacientes com DDP, maior satisfação com o 
sono esteve associada com menores escores na 
AVD (α=0,04) e na S&E (α=0,04), e com maiores es-
cores na ZARIT (α=0,02), na Parte II (Aspectos Mo-
tores de Experiências de Vida Diária) da UPDRS 
(α=0,03), e na Parte III (Exame Motor) da UPDRS 
(α=0,04). CONCLUSÃO: Satisfação com o sono 
esteve associada com maior comprometimento 
motor na DDP e na DCL, menor independência e 
maior sobrecarga de cuidadores na DDP, e maior 
duração do sono na DCL. Patrocínio: Processo 
2015/10109-5, Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP)
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IS THERE A CONTINUUM BETWEEN PROGRESSIVE 
SUPRANUCLEAR PALSY AND BEHAVIORAL 
VARIANT FRONTOTEMPORAL DEMENTIA? AN 
INVESTIGATION IN SOCIAL COGNITION AND 
NEUROIMAGING
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Caramelli P1; Teixeira Júnior AL1

1Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);  
2University of East Anglia;  
3USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: leocruzsouza@hotmail.com

Progressive supranuclear palsy (PSP) and beha-
vioral variant frontotemporal dementia (bvFTD) 
share clinical, behavioral and neuropsychologi-
cal features. For instance, executive deficits and 
frontal syndrome are present in both bvFTD and 
PSP. More recently, it has been demonstrated that 
bvFTD patients have impaired performance in 
social cognition. However, the profile of PSP pa-
tients in social cognition tasks is not completely 
understood. On the other hand, the neural basis 
of social cognition abilities in PSP also remains 
to be explored. OBJECTIVE: This study aimed to 
investigate social cognition in PSP patients, and 
to compare their performance with a group of 
bvFTD subjects. We also aimed to contrast both 
groups in terms of patterns of brain atrophy in 
volumetric analysis. METHODS: We included 84 
participants (24 healthy controls, 18 early PSP 
[Richardson’ syndrome] and 24 early bvFTD). 
All participants underwent a full clinical and 
neuropsychological exam. Cognitive assessment 
included the Mini-Mental State Exam (MMSE), 
the Frontal Assessment Battery (FAB) and the 
short version of the Social Cognition and Emo-
tional Assessment (Mini-SEA), which is compo-
sed by the Faux-pas (theory of mind) test and a 
facial emotions recognition task (Ekman). Gray 
matter volume was compared between control 
and pathological groups and between PSP and 
bvFTD through voxel-based morphometry (FSL 
software). RESULTS: All groups were matched 
for age, sex and educational level. There was no 
significant difference between PSP and bvFTD 
groups regarding MMSE and FAB scores. Compa-
red to controls, PSP patients showed significantly 
lower performances in all scores of the Mini-SEA 
(p < 0.01). There was no difference between PSP 
and bvFTD groups regarding their scores in the 
Mini-SEA. Compared to controls, PSP and bvFTD 
patients had marked frontal atrophy, with a more 
severe pattern in bvFTD patients. PSP patients 
had intermediate frontal atrophy between con-
trols and bvFTD. The performance in Mini-SEA 
subtests was correlated to prefrontal regions. 
CONCLUSION: Patients with PSP had worse sco-
res on social cognition tests compared to healthy 
controls. Importantly, the neuropsychological 
profile of PSP group was similar to bvFTD in so-
cial cognition measures. Moreover, PSP and bvF-
TD had prefrontal atrophy, compared to healthy 
controls. These results should be considered in 
the perspective of the differential neuropsycho-
logical and radiological diagnosis between PSP 
and bvFTD.
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ISCHEMIC CEREBROVASCULAR BURDEN IN AN 
ELDERLY COMMUNITY, A MRI STUDY
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In developing countries, cardiovascular risk fac-
tors are poorly controlled, leading to high preva-
lence of cerebrovascular diseases. OBJECTIVES: 
The aim of the study was to evaluate the burden 
of white matter lesions in magnetic resonance 
through the Fazekas scale in an oldest-old popu-
lation (75+ years) living in the community, and 
to investigate possible associations between vas-
cular lesions and cardiovascular risk factors, cog-
nition and dementia. METHODS: The subjects 
were selected from a community-based study 
on brain aging conducted in Caeté (Minas Ge-
rais state), Brazil. Overall, 177 subjects (112 con-
trols, 36 with cognitive impairment-no dementia 
and 29 with dementia), being 108 women, aged 
79.3±3.8 years, with 3.1±2.9 years of education, 
underwent a 3 Tesla magnetic resonance scanner 
with fluid attenuated image recovery acquisition. 
The severity of white matter lesions was assessed 
through the Fazekas scale. RESULTS: Severe whi-
te matter lesions were present in 36.2% of the 
whole sample, and in 28.6% of the cognitively 
healthy individuals. A significant association 
was found between the severity of white matter 
lesions and diabetes (p = 0.016 OR 1.6, IC 95%: 
37.9-44.0) as well as hypertension (p = 0.009, OR 
1.9, IC 95%: 1.6-24.2). CONCLUSION: High pre-
valence of severe white matter lesions was obser-
ved in this elderly Brazilian population living in 
community, and white matter lesions were asso-
ciated with diabetes and hypertension. Interes-
tingly, the prevalence of white matter lesions was 
also high in cognitively healthy subjects.
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MINI EXAME DO ESTADO MENTAL – SEGUNDA 
EDIÇÃO (MMSE-2): ESTUDO DE UMA AMOSTRA 
NORMATIVA BRASILEIRA
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O Mini Mental State Examination, 2nd Edition 
(MMSE-2), trata-se de uma versão revisada do 
MMSE-1, projetada para realização de rastreio 
de déficit cognitivo. A atual edição fornece a 
possibilidade de três formas de aplicação, a sa-
ber: breve (MMSE-2: BV), padrão (MMSE-2: SV) 
e expandida (MMSE-2: EV). A presente pesquisa 
consistiu no estudo das propriedades psicomé-
tricas do MMSE-2, em uma amostra normativa 
do sudeste do Brasil. Secundariamente compre-
enderam objetivos do estudo a caracterização 
do desempenho amostral nas formas breve, 
padrão e expandida do MMSE-2; a verificação 
da influência de variáveis demográficas refleti-
da no desempenho dos itens do MMSE-2; bem 
como a observação das relações entre os itens 
do MMSE-2 e o desempenho no Symbol Digit 
Modalities Test (SDMT). Para isso, participaram 
do estudo 94 voluntários, sendo 58% do sexo 
feminino, com idade entre 20-89 anos (média= 
51,3 e dp = 17,6), com escolaridade entre um e 
vinte anos (média= 9,6 e dp = 5,3). Todos os par-
ticipantes responderam ao MMSE-2, anamnese, 
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão e ao 
Teste Modalidade Símbolos- Dígitos (SDMT). Os 
dados desta pesquisa foram organizados e anali-
sados com base na perspectiva da Teoria Clássi-
ca dos Testes (TCT); para o estudo das possíveis 
variáveis demográficas que poderiam ser fatores 
de confundimento nos escores do MMSE-2, foi 
utilizado ANOVA. A análise de confiabilidade foi 
obtida pelo coeficiente Alfa Cronbach. Estudos 
preliminares de validade foram obtidos por aná-
lise de correlação entre os itens do MMSE-2 e a 
sua relação com o SDMT. A análise de variância 
demonstrou diferenças significativas entre os 
grupos normativos segundo a idade e escolari-
dade (p < 0,05) nos itens do MMSE-2, bem como 
no escore total das três formas de aplicação 
(p < 0,01). A consistência interna foi considerada 
satisfatória (α= 0,75). No estudo de validade ba-
seado na estrutura interna, os itens do MMSE-2 
entre si apresentaram correlações moderadas e 
fortes, com p < 0,05. A correlação com o SDMT 
foi robusta (r=0,813, p < 0,01), para a medida de 
velocidade de processamento, conforme espe-
rado. Os dados preliminares do presente estudo 
sugerem que a utilização do MMSE-2, para ras-
treio cognitivo, é viável no Brasil, visto que, uma 
vez aplicado em uma amostra brasileira norma-
tiva, apresentou propriedades psicométricas que 
evidenciaram coeficientes de confiabilidade, 
precisão e validade.
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VARIABLES RELATED TO SUCCESSFUL BRAIN 
AGING IN AN OLDEST-OLD COMMUNITY-BASED 
SAMPLE: THE PIETÀ STUDY
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Successful aging is a condition in which there is 
little or no decline compared to younger adults 
(Rowe and Kahn, 1998). Thus, beyond the mere 
absence of disease and preserved functionality, 
there are individuals who stand out for outper-
forming what is considered normal for age on 
cognitive tests. We still do not have sufficient 
studies investigating the sociodemographic 
and biological variables that favor such elderly. 
OBJECTIVE: To investigate sociodemographic 
and lifestyle aspects of individuals aged 75+ ye-
ars and cognitive performance similar to you-
nger healthy elderly (60-69 years). METHODS: 
In the Pietà study, a population-based investi-
gation conducted in Caeté (MG), we evaluated 
639 elderly aged ≥75 years. Through cognitive 
screening using the Mini-Mental State Exami-
nation, Brief Cognitive Battery and the Pfeffer 
Questionnaire, 145 healthy elderly subjects were 
identified (age: 79.6±4.5 years; education: 3.1±2.8 
years; gender: 93f / 52m), who also underwent 
demographic and lifestyle questionnaires and 
extensive neuropsychological assessment, in-
cluding the Rey Auditory-Verbal Learning Test 
(RAVLT). We considered successful brain aging 
individuals without cognitive or functional im-
pairment who scored ≥ 8 points in subsection 
A7 (delayed recall) from the RAVLT, and usual 
aging, cognitively healthy and independent in-
dividuals who scored <8 points in the same task. 
We investigated possible associations between 
demographics (age, gender, education, marital 
status, and socioeconomic status) and lifestyle 
habits (reading, games, participation in social 
events, caffeine intake, alcohol consumption, 
smoking and physical activity) with successful 
aging. RESULTS: Among the healthy elderly sub-
jects, 32 (age: 77.7±2.8 years; education: 3.8±3.0 
years; gender: 26F / 6M) had a RAVLT delayed 
recall score ≥8, while the remaining 113 (age: 
80.1±4.8 years; education: 2.9±2.7 years; gender: 
67F / 46M) scored < 8 points. Variables signifi-
cantly associated with successful aging in univa-
riate analysis were female gender (OR = 3.78, 95% 
CI 1.37-10.45; p = 0.022), younger age (OR = 0.96, 
95% CI 0.954-0.979 for each year less; p = 0.011) 
and current physical activity (OR = 3.83, 95% CI 
1.62-9.03; p = 0.004). CONCLUSIONS: These data 
suggest an association between female gender, 
younger age and current physical activity with 
better cognitive performance in this sample of 
oldest-old individuals.
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A SUPLEMENTAÇÃO COM ÔMEGA-3 REVERTE 
NÍVEIS DE TGF-Β E COMPORTAMENTO 
TIPO AUTISTA EM ANIMAIS EXPOSTOS AO 
LIPOLISSACARÍDEO EM PERÍODO PRÉ-NATAL
Trombetta TPZ*; Rosa N; Laurentino AOM; Goulart M; 
Boing LS; Reis PA; Fortunato JJ

Universidade do Sul de Santa Catarina/Campus 
Tubarão.

* E-mail: taina_paulo@hotmail.com

A ativação imune materna tem sido apontada 
como fator etiológico do desenvolvimento do 
transtorno do espectro autista (TEA). Níveis di-
minuídos de fator de transformação do cresci-
mento (TGF-α) no encéfalo podem estar relacio-
nados com alterações no processo de diferencia-
ção e migração de neurônios e, por isso, o TGF-α 
representa um papel importante na fisiopatolo-
gia de doenças neurológicas como TEA. A su-
plementação de ácidos graxos poli-insaturados 
ômega-3 (AGP α-3) pode contribuir positivamente 
para o desenvolvimento neurológico de crianças 
diagnosticadas com TEA. OBJETIVO: Avaliar os 
efeitos da suplementação de AGP α-3, sobre os 
parâmetros comportamental e bioquímico em 
um modelo experimental de autismo induzido 
por lipopolissacarídeo (LPS) a partir da ativação 
imune materna. MÉTODOS: Foram utilizadas 12 
ratos Wistar fêmeas prenhes, essas receberam 
100 µg/Kg de LPS ou solução salina no dia ges-
tacional (DG) 9.5. A prole permaneceu com as 
mães até o desmame, e a partir do dia pós-natal 
(PND) 30 foram suplementados com AGP α-3 ou 
solução salina, por gavagem na dose de 0,8 g/
kg, via oral por 21 dias consecutivos. No PND 52 
os animais realizaram testes comportamentais, 
após foram eutanasiados e as estruturas do en-
céfalo dissecadas e analisado em nível de TGF-α. 
RESULTADO: A exposição pré-natal ao LPS au-
mentou significativamente os episódios de mo-
vimentos estereotipados e diminuiu a interação 
social na prole [(P≤ 0,009); (P≤ 0,001) respectiva-
mente], após a suplementação de AGP α-3 estes 
parâmetros reverteram [(P≤ 0,005); (P≤ 0,013) 
respectivamente]. Alterações significativas tam-
bém foram identificadas na análise bioquímica 
em TGF-α nas estruturas encefálicas do hipocam-
po e cerebelo, estas condições foram revertidas 
após a suplementação de AGP α-3. CONCLUSÃO: 
A suplementação com AGP α-3 reverteu compor-
tamentos autistas na prole exposta ao LPS em 
período pré-natal, e exerceu efeito neuroprotetor 
na expressão de TGF- α.
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A SUPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA-3 ALTERA 
A EXPRESSÃO DE BIOMARCADORES NO 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Trombetta TPZ*; Rosa N; Laurentino AOM; Boing LS; 
Reis PA; Fortunato JJ

Universidade do Sul de Santa Catarina/Campus 
Tubarão.

* E-mail: taina_paulo@hotmail.com

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um 
distúrbio neurocomportamental complexo de-
senvolvido na infância precoce, caracterizado 
por vários graus de deficiência. Novas alterna-
tivas terapêuticas têm sido sugeridas para me-
lhorar os sintomas, entre elas a suplementação 
com ácidos graxos poli-insaturados. OBJETIVO: 
Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos 
da suplementação de ácidos graxos poli-insa-
turados ômega 3 (AGP α-3), sobre os parâmetros 
bioquímicos em um modelo experimental de 
autismo induzido por lipopolissacarídeo (LPS). 
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um es-
tudo experimental utilizando o modelo da do-
ença a partir da ativação imune materna. Para 
realização foram utilizadas 12 fêmeas prenhes, 
linhagem Wistar, que receberam 100 µg/Kg de 
LPS ou solução salina no 9,5 dia gestacional. A 
prole permaneceu com as mães até o desmame, 
e a partir do trigésimo dia pós-natal foram suple-
mentados com AGP α-3 na dose de 0,8 g/kg, via 
oral durante 21 dias consecutivos. Após o trata-
mento, foram avaliados os níveis de enolase es-
pecífica do neurônio (NSE) e fator neurotrófico 
derivado do cérebro (BDNF) no hipocampo e ce-
rebelo dos animais. RESULTADOS: A exposição 
pré-natal ao LPS aumentou significativamente 
os níveis proteicos da NSE no hipocampo, esta 
condição foi revertida após suplementação de 
AGP α-3. Os níveis proteicos de BDNF das estru-
turas encefálicas estudadas não apresentarem 
diferenças significativas em nenhum dos gru-
pos experimentais, contudo os resultados mos-
traram uma tendência ao aumento deste fator 
neurotrófico associado à suplementação de AGP 
α-3. CONCLUSÃO: A suplementação com AGP α-3 
exerceu efeito neuroprotetor nos níveis de mar-
cador de dano neuronal (NSE) e apresentou um 
potencial papel na terapia não-farmacológica 
para tratamento do TEA.
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DEPENDÊNCIA DE INTERNET E SUA ASSOCIAÇÃO 
COM SINTOMAS COMPORTAMENTAIS E PREJUÍZOS 
FUNCIONAIS - AMOSTRA POPULACIONAL 
PEDIÁTRICA NA CIDADE DE CURITIBA/PR
Machado MR*; Silva AF; Bruck I; Antoniuk SA; 
Soares MC

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: mayaramachado@gmail.com

O acesso à Internet no Brasil tem se tornado cada 
vez mais popular na população de crianças e 
adolescentes. Com a utilização gradativamente 
mais difundida da internet, surge a preocupação 
quanto ao seu uso excessivo e dependência, bem 
como possíveis sintomas neurocomportamen-
tais associados. OBJETIVO: Avaliar a prevalência 
da Dependência de Internet e sua gravidade, en-
tre as crianças e adolescentes estudados, assim 
como caracterizar comportamentos que sejam 
de risco nessa população em relação ao uso e 
à dependência de internet. MÉTODO: Estudo 
transversal analítico realizado em dois colégios 
de Curitiba/PR, sendo um público e outro par-
ticular, onde foram distribuídos envelopes con-
tendo os questionários Internet Addiction Test 
– versão brasileira (IAT) e Child Behavior Check 
List (CBCL). Um total de 91 crianças e adoles-
centes, de 12 a 16 anos, participou do estudo. 
RESULTADOS: Entre a população estudada, a 
prevalência de Dependência de Internet encon-
trada foi de 21%, não havendo diferença entre 
as escolas pública e particular. No grupo depen-
dente de internet, houve uma relação estatistica-
mente significativa com sintomas depressivos, 
ansiosos, problemas sociais e de pensamento, 
sintomas de déficit de atenção/hiperatividade, 
além de comportamento agressivo e de quebrar 
regras. CONCLUSÃO: A definição de Dependên-
cia de Internet ainda é controversa na literatura, 
entretanto, existem crescentes dados em rela-
ção não somente à sua existência e prevalência, 
como também à sua associação com sintomas 
comportamentais e prejuízos funcionais. Não é 
possível precisar se indivíduos que já apresen-
tam determinados sintomas comportamentais, 
como quadros depressivos ou ansiosos, são 
mais suscetíveis ao uso patológico da internet. 
Para tanto, necessita-se de mais estudos sobre 
o assunto. Nossos resultados mostram a impor-
tância de estratégias preventivas e de sua de-
tecção, devido à possibilidade de intervenção 
precoce tanto da Dependência de Internet como 
dos quadros psicopatológicos potencialmente 
associados.
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ENCEFALOPATIA CONSEQUENTE À INFECÇÃO 
MATERNO/FETAL DECORRENTE DE PROVÁVEL 
CONTÁGIO SEXUAL MATERNO POR ARBOVÍRUS
Paschoal AGPP1*; Chagas JRLP1; Silva Júnior PJ2; 
Almeida SCF2; Barros DH2; Vasconcelos ES1; 
Brandão IMR1

1HSA/OSID;  
2Universidade Salvador (UNIFACS).

* E-mail: agpprado@gmail.com

Desde novembro de 2015, no Brasil, aumentou 
o número de recém nascidos com microcefalia 
relacionado temporal e laboratorialmente ao 
surto pelo Zika vírus (ZKV) levando o Ministé-
rio da Saúde a declarar Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional. O ZKV é um 
arbovírus da família Flaviridae cuja principal 
transmissão é através do Aedes Aegypti. Con-
tudo, há relatos de transmissão sexual do ZKV 
com seu isolamento no sêmen de um homem 
com hematospermia. A transmissão vertical de 
arbovírus já foi descrita para o Chikungunya 
(CKV). OBJETIVOS: Relatar a ocorrência de 08 
casos de encefalopatias em crianças cujos dados 
clínicos compatíveis com doença exantemática 
infecciosa estiveram presentes apenas nos pais 
durante o período pré-natal, onde a mãe esteve 
assintomática. MÉTODOS: Mediante assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
foram realizadas a avaliação clínica, epidemioló-
gica, laboratorial e de imagem dos pacientes com 
microcefalia, acompanhados em um ambulató-
rio de Neuropediatria na Bahia. RESULTADOS: 
8/120 (6,6%) pacientes expostos a infecção por 
arbovírus apresentaram relato de Doença Exan-
temática (DE) apenas no genitor. Desses, 05 
eram do gênero feminino e 03 eram masculinos; 
a média do perímetro cefálico (PC) ao nascimen-
to foi de 29,56±2,19 cm. Em 4/8 (50%) dos casos 
a DE paterna ocorreu no primeiro trimestre e 
a outra metade no segundo trimestre da gesta-
ção. O diagnóstico de microcefalia dos casos foi 
50% no pré-natal; 37,5% durante no pós-natal 
e 12,5% com microcefalia e clínica de encefalo-
patia aguarda confirmação por neuroimagem. 
Ao exame, destacam-se microcefalia, despro-
porção craniofacial; hipertonia global em 50% 
dos pacientes, além de marcha reflexa e cruza-
mento na linha média ao apoio plantar. À neu-
roimagem, 50% dos pacientes tinham alteração 
na ultrassonografia transfontanelar (USTF) e/ ou 
de tomografia do crânio onde constataram-se 
malformação encefálica (lisencefalia e paquigi-
ria; ventriculomegalia, agenesia de corpo calo-
so e de vérmis cerebelar; além de calcificações 
difusas e atrofia cortical na maioria dos casos). 
CONCLUSÃO: Medidas preventivas para infec-
ção pelo arbovírus são imprescindíveis à gestan-
te diante da evidência clínica do potencial pato-
gênico destes vírus ao sistema nervoso induzin-
do grave encefalopatia. A transmissão sexual do 
ZKV para gestantes também representa risco de 
infecção congênita grave e semelhante à causada 
pelos mosquitos e carecem de novos estudos.
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HEARING ASSESSMENT IN CHILDREN WITH 
CEREBRAL PALSY BY BRAINSTEM AUDITORY 
EVOKED POTENTIALS AND WAVE V AUDIOMETRY
Carvalho EHT*; Valicek J; Branco AC; Carvalho C

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

* E-mail: elmanohenrique@hotmail.com

OBJECTIVES: to describe the prevalence of audi-
tory pathway dysfunction in children with cere-
bral palsy who were evaluated in our service and 
to investigate positive correlation between this 
prevalence and clinicalradiology findings in this 
series of cases. METHODS: This is a retrospecti-
ve study. Brainstem auditory evoked potentials 
(BAEP) and wave V audiometry (BERA) findings 
of 721 children with cerebral palsy were analyi-
sed and subsequently correlated with etiology 
and type of cerebral palsy and neuroradiologi-
cal findings. Cerebral palsy was classified, as the 
predominant type and distribution of the motor 
abnormality using the Rosenbaum et al classifi-
cation (2006). All the patients have their BAEP, 
BERA and neuroradiological images accom-
plished in our service, based in standard techni-
ques. The results were compared with scientific 
literature by MEDLINE research. RESULTS: We 
analysed electrophysiological findings of 721 
patients with cerebral palsy, whose mean age 
at the hearing investigation was 6 years. The 
cerebral palsy etiology was determined in 90%, 
based in clinical data and neuroradiological 
images. BAEP and BERA findings were analy-
sed and classified as peripheral or central dys-
function of the auditory tract. We found hearing 
impairment in 28% patients. Statistical analysis 
showed significant correlation between hearing 
impairment and dyskinetic type (α2 yates= 11,24; 
p < 0,001; OR 3,84), quadriplegia (α2 yates= 4,71; 
p0,03; OR 2,33) and hyperbilirubinemia (Fis-
cher p < 0,001). Central dysfunction had higher 
prevalence in patients with hyperbilirubinemia 
(Fischer p < 0,001) and dyskinetic type (Fischer 
p < 0,001). CONCLUSIONS: The hearing impair-
ment is frequent in children with cerebral palsy 
and, despite limitations, BAEP and BERA are im-
portant exams to determinate the integrity of the 
auditory tract and the electrophysiological hea-
ring thresholds in the evaluation of patients with 
cerebral palsy.
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A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ NO CONTEXTO 
DA EPIDEMIA DE ZIKA: UM ESTUDO CASO-
CONTROLE COMPARANDO DADOS CLÍNICOS, 
NEUROFISIOLÓGICOS E DE LÍQUOR DE CASOS 
ANTERIORES E APÓS O ADVENTO DO ZIKA
Araujo LM*; Nascimento OJM; Silva IRF; Santos PP; 
Ferreira ACAF

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: masieroa_lucas@hotmail.com

O vírus Zika tornou-se um grave problema de 
saúde pública no Brasil em 2015. Tem sido su-
gerida a hipótese de relação entre o aumento 
da incidência de casos de Síndrome de Guillain-
-Barré (SGB) com o advento da epidemia de Zika. 
OBJETIVO: Comparar as características clínicas, 
liquóricas e neurofisiológicas dos casos de SGB 
anteriores e após o advento da epidemia de Zika. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de caso-con-
trole. Foram comparados 12 casos de SGB ante-
riores a epidemia de Zika (grupo 1) com 16 casos 
no curso da epidemia num hospital universitário 
de referência, sendo comparados os dados clíni-
cos, de líquor e neurofisiológicos. RESULTADOS: 
No grupo 1, 4 pacientes (33,3%) tiveram como 
fator desencadeante a diarreia, 5 (41,7%), infec-
ção respiratória, 1 (8,3%), ambos os quadros e 2 
(16,7%) não tiveram fator desencadeante espe-
cificado. O tempo médio entre o fator desenca-
deante e o início dos sintomas foi de 21,1 dias. 
9 (75%) pacientes apresentaram-se com a forma 
clássica de SGB, 2 (16,7%) com a forma paraparé-
tica e 1 (16,7%) com a síndrome de Miller-Fisher. 
O líquor apesentou-se com 5,91 células, 163,4 de 
proteínas e 76,3 de glicose, em média. À eletro-
neuromiografia (ENMG), 6 (50%) pacientes tive-
ram padrão desmielinizante, 2 (16,7%), padrão 
axonal, sendo 1 AMAN (8,3%) e 1 AMSAN (8,3%), 
e 4 (33,3%) não realizaram ENMG. Todos os casos 
foram tratados com imunoglobulina humana. 
No grupo 2, 15 (93,75%) pacientes apresentaram 
sintomas sugestivos de Zika prévios á SGB e 1 
(6,25%), diarreia. O tempo médio entre o fator 
desencadeante e o início dos sintomas foi de 7,65 
dias. 9 (56,25%) pacientes evoluíram com a for-
ma clássica de SGB, 1 (6,25%) com encefalite de 
Bickerstaff, 2 com a forma paraparética (12,5%) e 
4 (25%) não tiveram forma clínica especificada. 
O líquor apresentou-se com 16,6 células, 106,6 
de proteínas e 62,42 de glicose. Á ENMG, 8 (50%) 
pacientes apresentaram a forma desmielinizante 
de SGB, 4 (25%), forma axonal, sendo 2 (12,5%) 
AMSAN e 2 (12,5%) AMAN, e 4 (25%) não reali-
zaram o exame. 15 (93,75%) pacientes foram tra-
tados com imunoglobulina humana e 1 (6,25%) 
com imunoglobulina humana e plasmaférese. 
CONCLUSÃO: Pode-se observar um aumento na 
prevalência nas formas variantes de SGB, além 
de um menor intervalo de tempo entre o fator 
desencadeante e instalação do quadro. Nota-se 
ao exame de líquor um aumento na celularidade 
e uma queda na proteinorraquia. Mais estudos 
são necessários para definir o padrão de SGB no 
curso da epidemia de Zika.
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE FIBRA FINA 
POR ELETRODOS SILVER SPIKE POINT EM 
HANSENÍASE: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA 
NEUROPATIAS
Souza BJ2*; Rodrigues MMJ1; Infantosi AFC2; Tierra-
Criollo CJ2

1Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);  
2Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: bea.junqueira@hotmail.com

O sistema somatossensitivo é responsável por 
carrear informações provenientes de mecanor-
receptores, termorreceptores e nociceptores até 
o sistema nervoso central por meio de diferen-
tes fibras sensoriais periféricas (Aα, Aα e C). Neu-
ropatias podem afetar essas fibras de diferentes 
maneiras, como na lesão de nervo derivada do 
Diabetes mellitus e da Hanseníase, sendo a ava-
liação de cada tipo de fibra muito importante 
para o diagnóstico precoce. Estímulo elétrico se-
noidal pode estimular diferentes tipos de fibras 
sensoriais, dependendo da frequência de esti-
mulação (3 kHz para fibras Aα e 5 Hz para Aα e C). 
Entretanto, a neuroseletividade, para fibra fina (Aα 
e C) do estímulo de 5 Hz aplicado com eletrodos 
discos de ouro (padrão), tem sido muito ques-
tionada. O objetivo deste trabalho foi investigar 
um novo eletrodo – Silver Spike Point (SSP)- para 
avaliação de fibras finas, utilizando o limiar de 
percepção à corrente senoidal na frequência de 
5 Hz. Primeiro, o Limiar de Sensibilidade (LS) e 
a Resposta Cognitiva (RCg) foram avaliados em 
35 voluntários saudáveis. Para o LS, não houve 
diferença significativa (186,5±91,1 µA para o pa-
drão e 154,4±79,7 µA para o SSP). Por outro lado, 
na avaliação da RCg, o eletrodo SSP apresentou 
maior seletividade para fibras finas (86,4%) com-
parado ao padrão (58,8%), além de não ter sido 
seletivo para fibras grossas (0%), diferentemen-
te do eletrodo padrão (11,6%), indicando que o 
eletrodo SSP é o melhor para avaliar fibras finas. 
Como segunda etapa do trabalho, avaliou-se o 
LS e RCg de 6 pacientes hansenianos diagnosti-
cados com neuropatia de fibra fina, utilizando o 
eletrodo SSP (5 Hz). Obteve-se o limiar de tem-
peratura com o exame padrão ouro QST (teste 
quantitativo de limiar de temperatura), utilizado 
na clínica para avaliação de fibras finas. O estí-
mulo senoidal mostrou resultado similar ao QST 
na avaliação do comprometimento das fibras 
finas em 9 de 12 mãos avaliadas. O presente tra-
balho propõe uma nova configuração de eletro-
dos para avaliação de fibras finas com estímulo 
senoidal de 5 Hz, abrindo portas para futuras in-
vestigações e aplicações de diagnóstico de neu-
ropatias periféricas.
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AVALIAÇÃO DE MARCADORES SÉRICOS 
PREDITIVOS DE NEURITE EM PACIENTES COM 
HANSENÍASE
Silveira RC1*; Pitta IJR1; Vital RT1; Souza FS1; Giesel LM2; 
Andrade LR1; Pinheiro RO1; Nery JAC1; Sarno EN1; 
Jardim MMR1

1Ambulatório Souza Araújo - FIOCRUZ;  
2Louise Mara Giesel.

* E-mail: raquelcustodiosilveira@yahoo.com.br

A hanseníase é caracterizada por um amplo es-
pectro de formas clínicas relacionadas com a 
resposta imune celular contra o Mycobacterium 
leprae. A classificação criada por Ridley e Jopling 
(1966) é baseada em critérios clínicos, bacterio-
lógicos e principalmente imunológicos e histo-
patológicos. A natureza dinâmica da resposta 
imune ao Mycobacterium leprae (M leprae), 
pode levar flutuações no estado clínico durante 
o curso da doença, denominados os estados rea-
cionais, que são episódios de inflamação aguda, 
associados com mudanças na resposta imuno-
lógica. Esses episódios podem se manifestar em 
todas as formas clínicas da doença, durante o seu 
curso natural, durante o tratamento e até mesmo 
após o final do tratamento quando o paciente 
é considerado curado bacteriologicamente. Os 
achados dos estudos neurofisiológicos depen-
dem da evolução da doença, forma clínica e 
tratamento em uso, auxiliam no diagnóstico da 
neuropatia bem como definir o tipo de exten-
são do acometimento neural. METODOLOGIA: 
Estudo prospectivo em andamento no qual está 
sendo comparado o perfil de citocinas séricas em 
pacientes que desenvolveram ou não neurite ao 
longo do tratamento poliquimioterápico, para-
lelo a condução neurofisiológica e clínica apre-
sentada nos diferentes momentos (diagnóstico 
da doença e reação, seja ela Reversa ou Eritema 
Nodoso). RESULTADOS: Até o momento a citoci-
na que tem se destacado nos estados reacionais é 
a IL6, entretanto, também foi observado um au-
mento do TNF. Outras citocinas ainda estão sen-
do dosadas em paralelo. A neurocondução tem 
demonstrado padrões diferentes dos relatados 
na literatura, sendo observado alguns pacientes 
com desmielinizaçao no início do quadro clíni-
co, sem exame clínico compatível com neurite. 
CONCLUSÃO: Mesmo tratando-se de uma do-
ença milenar, ainda existem muitas dúvidas em 
relação a sua fisiopatologia, a associação destas 
informações podem esclarecer muitas dúvidas 
relacionadas a este processo.
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NEURONOPATIA SENSITIVA E ADALIMUMAB: 
UM NOVO EVENTO ADVERSO NEUROLÓGICO EM 
PACIENTE SOB TERAPIA ANTI-TNF.
Santos DF; Lopes EA*; Silveira SCF; Silva JRB; 
Ranza R; Guimarães THX; Morales RR; Campos M; 
Shinosaki JSM; Pereira RC

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: erivelton_lopes@yahoo.com.br

Os antagonistas de TNFα representam um avan-
ço no tratamento da artrite reumatóide (AR), 
espondiloartropatias e outras doenças inflama-
tórias. Estes agentes têm demonstrado ser mais 
eficazes do que os medicamentos tradicionais 
modificadores da doença, prevenindo o desen-
volvimento de danos estruturais. No entanto, o 
seu uso crescente na última década revelou uma 
variedade de eventos adversos imune-mediados. 
Além disso, vários relatos de casos já descreve-
ram eventos adversos neurológicos relacionados 
aos bloqueadores anti- TNFα, incluindo condições 
desmielinizantes do SNC, neurite óptica, PDIC, 
mononeurite multiplex, síndrome de Guillain-
-Barré e outros. OBJETIVOS: Relatar o caso de 
uma paciente com o diagnóstico de AR, que 
evoluiu com quadro de neuronopatia sensitiva 
poucos dias após tratamento com Adalimumab. 
RELATO DE CASO: Paciente de 54 anos, sexo fe-
minino, portadora de AR, evoluiu com quadro 
caracterizado por dificuldade de deambulação, 
arreflexia, comprometimento da sensibilidade 
profunda/alteração grave da propriocepção, ata-
xia sensitiva e preservação da força muscular 12 
dias após tratamento com o Adalimumab. Líquor 
evidenciou padrão inflamatório/dissociação 
albumino-citológica (células: 11, proteína: 285, 
glicose: 79). Eletroneuromiografia mostrou com-
prometimento axonal, exclusivamente sensitivo, 
pior em membros superiores, com índice sural-
-radial compatível com o diagnóstico de uma 
neuronopatia sensitiva. Foi submetida a pulsote-
rapia com imunoglobulina, com melhora parcial 
dos sintomas e déficits referidos. DISCUSSÃO: As 
neuronopatias sensitivas adquiridas são um raro 
subgrupo de neuropatias periféricas caracteriza-
das por lesão do corpo neuronal da raiz dorsal e 
geralmente associadas a condições como síndro-
me de Sjogren, hepatites auto-imunes, infecções 
virais, deficiência de vitamina E, intoxicações e 
síndromes paraneoplásicas. A estimativa da taxa 
de eventos adversos neurológicos em pacientes 
com doenças reumáticas tratados com antago-
nistas de TNFα é de 4%. Em pacientes candidatos 
à terapia anti-TNF um detalhado exame clínico 
e neurológico é necessário e um acompanha-
mento adequado é essencial para pesquisa ati-
va de tais complicações. Além disso, quando os 
pacientes desenvolvem sintomas ou sinais de 
efeitos adversos neurológicos, a medicação deve 
ser interrompida e testes apropriados devem ser 
realizados. Neste caso, descrevemos de forma 
inédita uma nova complicação neural periférica 
no espectro dos eventos adversos da medicação.
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PERIPHERAL NEUROPATHY IN A COHORT OF 
PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 
(IBD)
Araújo DF*; Lima FP; Brito BS; Cabral PL; Mendes LL; 
Frota AVSV; Gondim FAA

UFC.

* E-mail: araujodavif@gmail.com

Patients with IBD may develop a large range of 
extraintestinal symptoms, with the periphe-
ral neuropathy (PN) as its main neurological 
manifestation (Gondim, Inflamm Bowel Dis. 
2015;21(9):2123). OBJECTIVES: To evaluate the 
prevalence of PN in a cohort of patients with IBD. 
METHODS: From 2004 to 2015, we evaluated all 
patients with ulcerative colitis (UC) and Crohn´s 
disease (CD) seen at a Tertiary Outpatient Clinic 
from Northeast Brazil, including assessment of 
both peripheral and central nervous system di-
sorders. Initial evaluation included clinical and 
neurologic exam of all patients. In addition, we 
performed EMG/NCS in all those who presented 
signs/symptoms of PN. We demonstrate here our 
preliminary results. This study was approved by 
the local IRB. RESULTS: A total of 266 patients 
with IBD – 122 with CD (55 women, mean age 
41±1.6 years, mean disease duration 10.1±0.772 
years) and 144 with UC (81 women, mean age 
48.2±1.57, mean disease duration 9.61±0.806 ye-
ars) – competed clinical neuromuscular evalua-
tion. Among the patients with CD, 23 (18.9%) 
presented signs strongly indicative of polyneu-
ropathy, 20 of them confirmed with EMG (while 
the other 3 are still under evaluation). 16 (11.1%) 
of the patients with UC, in turn, had polyneuro-
pathy confirmed by EMG. The predominant pat-
tern, in both UC and CD patients, was an axonal 
sensorimotor PN. Findings of pure motor (1 CD 
patient) and sensory (5 CD and 2 UC patients) 
PN were less common. In patients with CD, the 
development of PN was closely related with the 
prolonged use of thalidomide in 2 cases. The 
most prevalent neurological complaint in our pa-
tients was paresthesia, mainly in the lower limbs. 
Neurological examination revealed in most of 
those patients hyporeflexia, some with stockin-
g-glove pattern of hypoesthesia. CONCLUSION: 
A subset of IBD patients, especially those with 
CD, may develop large-fiber neuropathy, mainly 
with axonal sensorimotor pattern. The develo-
pment of PN in those patients can be related to 
side effects of drugs used in treatment of the IBD 
(thalidomide). We suggest that other factors are 
also related with neurological manifestations re-
lated to the IBD, including secondary autoimmu-
ne attack to the nerves, vitamins deficiency and 
thromboembolic events. Neurological and other 
extraintestinal symptoms in those patients can 
be frequently neglected.
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PREVALÊNCIA CLÍNICA DE MIOPATIAS EM 
PACIENTES COM DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL DE UMA COORTE NO NORDESTE DO 
BRASIL
Gondim FAA; Lima FP*; Araújo DF; Brito BS; 
Souza MHLP; Braga LLBC

UFC.

* E-mail: franciscopitombeir@hotmail.com

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) represen-
tada pela Doença de Crohn (DC) ou Retocolite 
Ulcerativa (RU) está associada a várias manifesta-
ções neurológicas (Gondim et al., 2015). As com-
plicações neuromusculares destacam-se com 
as complicações mais comuns, principalmente 
neuropatias periféricas e menos comumente 
miastenia gravis. Miopatias foram pouco estu-
dadas nesse grupo de pacientes. OBJETIVOS: O 
presente estudo tem como objetivo relatar a pre-
valência e as características clínicas das miopa-
tias em pacientes com DII. Pacientes e métodos: 
Avaliamos a prevalência e características clínicas 
das miopatias ao longo de 10 anos, numa coorte 
de pacientes com DII iniciada em 11/2004. Nos-
so estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFC. RESULTADOS: Em 266 pacien-
tes com DII estudados ao longo de 10 anos, 122 
com DC (55 mulheres, idade média 41±1.6 anos, 
duração média da doença 10.1±0.78 anos) e 144 
com RU (81 mulheres, idade média 48.2±1.57, 
duração média da doença 9.61±0.806 anos) diag-
nosticamos 5 pacientes com miopatia. O padrão 
característico nesses pacientes foi de acometi-
mento proximal, com fraqueza e atrofia (em uma 
paciente assimétrica), mas sem elevação signifi-
cativa de CPK ou aldolase, ou presença de rab-
domiólise. Identificamos como principal fator 
de risco para miopatia a presença de caquexia. 
Dos 5 pacientes com miopatia e DII, 4 apresen-
taram neuropatia associada, sendo que 2 deles 
apresentaram neuropatia, miopatia e paralisia 
hipocalêmica episódica. Nenhum paciente apre-
sentou envolvimento cardíaco ou sinais clássicos 
de dermatomiosite ou polimiosite. O diagnóstico 
de miopatia foi clínico, sendo corroborado pela 
realização de eletroneuromiografia em 4 dos 5 
casos. Nenhum deles foi submetido a biópsia 
muscular, por conta de dificuldades locais para 
a realização de exame. As miopatias não foram 
especificamente tratadas por diferentes agentes 
imunomoduladores ou imunossupressores. Seu 
curso clínico variou por conta do tratamento da 
DII. DISCUSSÃO: Observamos uma prevalên-
cia de miopatia de 1,9% em pacientes com DII 
(3,3% na DC e 0,7% na RCU). Apesar de caquexia 
ter sido um fator predisponente, não podemos 
descartar ou avaliar o peso da autoimunidade 
no desencadeamento da miopatia por limitações 
institucionais importantes para a realização de 
biópsia de músculo.
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QUANTITATIVE SUDOMOTOR AXON REFLEX AS A 
USEFUL TOOL IN SENSORY NEURONOPATHIES 
EVALUATION.
Martinez ARM*; Faber I; Martins Júnior CR; Carneiro 
MRP; Domingues JDP; Pazian M; Gasque GP; Nucci A; 
França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: albertormmartinez@yahoo.com.br

Sensory neuronopathies (SN) represent a sub-
group of peripheral neuropathies caused by 
dorsal root ganglia (DRG) damage that leads to 
the classical features of sensory ataxia and asym-
metrical sensory deficits. This peculiar presen-
tation is opposed to the classical pattern seen in 
polyneuropathies (symmetric length-dependent 
damage). Although dysautonomic signs have 
been described in SN, its full spectrum remains 
unclear. The Q-sweat® (Quantitative Sudomo-
tor Axon Reflex test) evaluates the sudomotor 
function and enables detailed characterization 
of autonomic dysfunction, but has not been fully 
explored in SN. OBJECTIVE: To describe the 
sweat patterns of SN patients through Q-sweat 
evaluation. METHODS: We included patients 
with clinical and neurophysiological criteria for 
SN. These patients underwent Q-sweat® evalua-
tion (WR Medical Electronic). The sweat volu-
me was measured after the iontophoresis of a 
10% acetylcholine solution in the four standard 
points on the both sides of the body. The obtai-
ned volumes were considered abnormal if they 
did not reach the 5th percentile considering age, 
stature and sex. RESULTS: Twenty-five patients 
with SN were included. Most of them 13/25 were 
men. The most common etiology was the idiopa-
thic (16/25). Mean age and disease duration were 
51.7±10.8 and 11.5±9.7 years respectively. All pa-
tients had at least one point tested by Q-sweat® 
abnormal with a mean 4,08 abnormal points/pa-
tient. Asymmetrical findings were present in 52% 
and in 68% there was not a length-dependent 
pattern. SUMMARY/CONCLUSION: SN has fre-
quent QSAR abnormalities and a both-side test 
protocol is relevant to confirm asymmetry. These 
findings also corroborate small fiber damage and 
its role in the SN pathophysiology.
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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ APÓS DOENÇA 
INFECCIOSA EXANTEMÁTICA AGUDA NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL.
Dourado Júnior MET*; Luz K; Queiroz JW; Jerônimo SMB

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: medourado@ufrnet.br; medourado03@gmail.
com

No início de 2015, registraram-se sintomas de 
uma síndrome semelhante à dengue entre pa-
cientes de Natal (RN), que, no entanto, apre-
sentaram resultados negativos em testes tanto 
de dengue quanto de Chikungunya. Em exames 
posteriores, detectou-se a presença do RNA do 
Zika (por PCR e confirmado por sequenciamen-
to genético). Em 2007 e 2013, em epidemias 
por ZIKV, na Micronésia e Polinésia Francesa, 
foram relatados aumento do número de casos 
de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e encefa-
lomielites. OBJETIVO: descrever a frequência 
e as características clínicas dos pacientes com 
SGB associados a doença exantemática. Mate-
rial/Método: estudo observacional e descritivo, 
realizado entre janeiro e dezembro de 2015, no 
estado do RN. Análise temporal da incidência da 
SGB no RN no período 1995-2015, observada tri-
mestralmente considerando as estações do ano: 
Verão(Dez, Jan, Fev), Outono(Mar, Abr, Mai), In-
verno(Jun, Jul, Ago) e Primavera(Set, Out, Nov). 
RESULTADOS: Foram notificados 38 casos de 
GBS no RN, no ano 2015. A maioria (24 casos; 
63.15%), estavam agrupados nos meses de mar-
ço (3 casos, média história 1,46 casos/mês), abril 
(7 casos/ média histórica de 2,14 casos/mês) e 
maio (14 casos; média histórica de 2,92 casos/
mês). Dezoito casos (47.36%) tiveram uma sín-
drome febril aguda com aparecimento precoce 
de exantema muitas vezes pruriginoso antes da 
GBS, 13 desses ocorreram no outono. Nove eram 
mulheres. A média de idade era 45 anos (15-69). 
Nadir 7 dias. A variante desmielinizante ocorreu 
em 16 casos (88,88%). O LCR mostrava dissocia-
ção albumino-citológica. Todos foram tratados 
com IgEV, evoluíram com melhora e sem reci-
diva. PCR para Dengue, Chikungunya e Zika fo-
ram negativos. A análise temporal mostrou um 
ponto discrepante (6.9723/1 milhão) no outono 
de 2015. CONCLUSÃO: relatamos um surto de 
SGB, definido geograficamente e temporalmen-
te, associado a uma epidemia de doença exan-
temática no estado do Rio Grande do Norte. Os 
indivíduos com SGB associados a doença exan-
temática eram adultos jovens e com a variante 
desmielinizante.
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SMALL FIBER NEUROPATHY SCREENING IN 
PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
Borge ALP; Araújo DF*; Lima FP; Brito BS; Macêdo ECD; 
Araújo MP; Queiroz TS; Gondim FAA

UFC.

* E-mail: araujodavif@gmail.com

Recent studies have described high rates of small 
fiber neuropathy in patients with Inflammatory 
Bowel Disease (Gondim, Inflamm Bowel Dis. 
2015 Sep;21(9):2123-9). OBJECTIVES: To screen 
patients of IBD for the presence of small fiber 
neuropathy (SFN). METHODS: We evaluated the 
presence of SFN in a group of patients from our 
cohort of patients with Crohn’s disease (CD) and 
Ulcerative Colitis (UC). The screening consisted 
of chart review, history and physical/neurological 
exam followed by the SWT – Skin Wrinkling Test 
(Teoh, JNNP 2008;79:835). Here we demonstrate 
our preliminary results. This study was approved 
by the local IRB. RESULTS: 266 patients with IBD 
of our cohort – 144 with UC (81 women, mean 
age 48.2±1.57, mean disease duration 9.61±0.806 
years) and 122 with CD (55 women, mean age 
41±1.6 years, mean disease duration 10.1±0.772 
years) – were submitted to a small-fiber neuropa-
thy screening. Symptomatic SFN was diagnosed 
(confirmed with SWT) in 33 patients (12.4%), 24 
with CD and 9 with UC (19.7% and 6.3% of total 
CD and UC groups, respectively). Symptomatic 
SFN was defined as the presence of specific auto-
nomic (syncope, orthostatic hypotension) and/
or sensory (paresthesia complaint, hypoesthesia) 
symptoms in the presence of an abnormal SWT. 
Another important finding among the other pa-
tients was a possible non symptomatic/incipient 
SFN, as they present abnormal SWT results and 
didn’t have any complaint or abnormality in the 
neurological exam compatible with SFN. This 
outcome was present in 41 patients (20 with CD 
and 21 with UC) between the 145 tested patients 
(28.3%). CONCLUSION: This study suggests that 
small fiber neuropathy is a common finding in 
patient with Inflammatory Bowel Disease, pre-
dominantly in those with Crohn’s Disease. The 
finding of a large percentage of asymptomatic 
patients with abnormal SWT results may imply 
that this abnormality can be more prevalent than 
the international studies suggests. Further stu-
dies are necessary to clarify this question.
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ZIKA VÍRUS: O NOVO VILÃO POR TRÁS DA 
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ?
Matos AMB1*; Araujo DS1; Maia FM1; Rodrigues CL1; 
Lima DM2; Pires RC2; Esposito DLA3; Fonseca BAL3

1Hospital Geral de Fortaleza (HGF);  
2UNIFOR;  
3USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: alinembmatos@hotmail.com

A Síndrome de Guillain Barré (SGB), caracteriza-
-se por redução de força simétrica e ascendente, 
associada à hiporreflexia, além de dissociação 
albumino-citológica no líquor e desmielinização 
em estudos neurofisiológicos. Em 2015, popula-
ções do Nordeste foram acometidas pela febre 
do Zika (FZ) e relatos de aumento da SGB, sendo 
feitas correlações entre essas entidades, porém 
de difícil comprovação laboratorial, uma vez que 
o tempo desde manifestação da arbovirose e o 
surgimento da SGB torna muito difícil à detec-
ção de vestígios do vírus. OBJETIVO: Caracteri-
zar perfil epidemiológico, clínico, laboratorial e 
eletroneuromiográfico de pacientes acometidos 
pela SGB em um hospital terciário no último 
ano. MÉTODO: Estudo transversal com pacien-
tes assistidos em emergência neurológica de 
hospital referência estadual, que preenchiam 
critérios para SGB, entre junho de 2015 a se-
tembro de 2015. RESULTADOS: Analisados 18 
pacientes, 50% do sexo feminino, idade média 
46 anos. Como desencadeantes, 22% referiram 
doença exantemática; 28% referiam de infecção 
de vias aéreas superiores e 6% gastroenterite. 
Sintomas neurológicos surgiram em média 16 
dias após quadro inicial, iniciando-se por dises-
tesia em membros inferiores em 44% dos casos. 
Diparesia facial ocorreu em 67% e 78% eram 
tetraparéticos. Todos apresentavam no mínimo 
hiporreflexia. Estavam acamados ou em cadeira 
de rodas no primeiro atendimento 61%. Aumen-
to de TGO ocorreu em 44%, 50% de TGP e 28% 
tinham TGO e TGP elevados. Proteinorraquia 
dentro da normalidade ocorreu em 29%. Dos 
que apresentaram doença exantemática clínica, 
50% tiveram IgM (+)DENV, um destes IgM for-
temente positivo para CHIKV associado. 37,5% 
dos assintomáticos apresentaram IgM (+)CHIKV. 
Não houveram amostras positivas para DENV ou 
CHIKV nos pacientes com gatilho vias aéreas ou 
gastroenterite. No estudo eletroneuromiográ-
fico, 14 pacientes tinham lesão primariamente 
desmielinizante com acometimento sensitivo e 
72% já apresentavam dano axonal secundário. 
CONCLUSÃO: Número significante de pacientes 
com suspeita inicial de FZ mostraram-se positi-
vos para Dengue e Chikungunya, apesar desses 
pacientes não terem apresentado o quadro típico 
destas. Estes fatos nos chamam à atenção para o 
diagnóstico de outras arboviroses envolvidas no 
aumento da incidência da SGB e a necessidade 
do desenvolvimento de tecnologias mais preci-
sas para o diagnóstico tardio de FZ.
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EXISTE UMA CORRELAÇÃO ENTRE ESUS E FOP?
Zétola VF2,4; Scavasine VC4*; Chamma J4; Lange MC4; 
Bruch T2; Braga GP3; Bazan R3; Massaro AR1

1Hospital Sirio Libanes;  
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Recentemente o acrônimo ESUS tem sido des-
crito em pacientes com lesão cerebral isquêmi-
ca (AVCI) e características embólicas sem fonte 
identificada. O FOP possui uma relação causal 
controversa na etiologia cardioembólica, sendo 
valorizado em pacientes sem outros fatores de 
riscos, com clínica e neuroimagem compatível. 
OBJETIVO: correlacionar as características do 
FOP em pacientes com AVCI, comparando pa-
cientes ESUS e não-ESUS. MÉTODOS: avaliados 
retrospectivamente 333 pacientes do banco de 
dados de FOP, dos quais 171 pacientes tiveram 
FOP e AVCI. Incluiu-se os pacientes investigados 
com Doppler de carótidas e vertebrais, Ecocar-
diograma, neuroimagem, rastreio de trombofilias 
e presença de shunt direita-esquerda ao Doppler 
transcraniano (DTC), realizado de forma padroni-
zada por neurologistas devidamente certificados. 
Classificamos como grupo ESUS os pacientes que 
não obtiveram 1 no ASCOD (n = 103) e os demais 
no grupo não-ESUS (n-ESUS=68). Excluíram-se 
casos de AIT, investigação incompleta, exame 
diagnóstico por outra causa que não doença cere-
brovascular, ou, ainda, FOP diagnosticado exclu-
sivamente pelo Ecotransesofágico. Os dois gru-
pos foram comparados quanto às características 
demográficas e quantificação do shunt ao DTC. 
RESULTADOS: não houve diferença significati-
va de idade média (ESUS=45,4; n-ESUS=46,5) ou 
de gênero entre os dois grupos (gênero feminino 
ESUS=64,07%; n-ESUS=62,63%; p = 0,5188). His-
tória presente de valsalva no ictus não foi predi-
tora de ESUS (ESUS=8%; n-ESUS=9%; p = 0,1429). 
A passagem de microêmbolos (MES) em repouso 
não obteve diferença estatística (ESUS=66,06%; 
n-ESUS=72.05%; p = 0,2535), bem como em tes-
te sensibilizado (ESUS=98,5%; n-ESUS=89.7%; 
p = 0,0212). O principal preditor de ESUS foi 
passagem de MES ‘padrão cortina’ em valsalva 
(ESUS=42,71%; n-ESUS=20,58%; p = 0,0024). Pas-
sagem de MÊS ‘padrão cortina’ em repouso não 
teve correlação (ESUS=20,38%; n-ESUS=20,58%; 
p = 0,4874). CONCLUSÕES: quantificação e de-
tecção de passagem de MES em repouso são dis-
cordantes na literatura quanto a aumento ou não 
do risco cardioembólico nos pacientes portadores 
de shunt D/E; contudo, questões metodológicas 
do exame podem influenciar nas metaanálises. 
Nosso estudo revelou o ‘padrão cortina’ sensibi-
lizado como preditor de ESUS. O mesmo ‘padrão 
cortina’ em repouso não obteve significância pro-
vavelmente em decorrência da menor prevalência 
na amostra. A relevância desse achado em outros 
estudos poderá influenciar nas tomadas de deci-
sões individuais.
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TRANSCRANIAL SONOGRAPHY OF THE BRAIN 
PARENCHYMA IN THE MOVEMENT DISORDERS 
CLINIC OF CLEMENTINO FRAGA FILHO HOSPITAL, 
FEDERAL UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO
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Modern ultrasound systems allow visualization 
of the brain parenchyma with a high degree of 
accuracy. Transcranial sonography (TCS) can 
offer unique information on brain tissue pa-
thology, as it uses different physical principles 
for imaging acquisition than do other neuroi-
maging techniques ¹. The method is harmless, 
quick to perform at low cost and demands no 
sedation. OBJECTIVES: To describe and com-
pare encephalic morphometric data obtained 
by TCS in movement disorders outpatients and 
controls. METHOD: TCS performed through per-
missible temporal acoustic bone windows with 
a 2,0-3,5MHz phased-array transducer in an Ac-
cuson X300 (Siemens, Germany). Data obtained 
were mesencephalic area, substantia nigra (SN) 
echogenic area, 3rd ventricle and frontal poles 
diameters and lentiform nucleus echogenicity. 
RESULTS: We examined 60 controls and 60 pa-
tients: 42 Parkinson´s disease (PD) (31,3%), 14 
Essential tremor (ET) (10,5%), 4 Huntington´s 
disease (HD) (3%). Patients mean age was higher, 
except for HD. Mesencephalic area and lentiform 
nucleus echogenicity were similar in all groups. 
SN area was higher in PD than in controls (0,28 
+/- 0,10cm² vs 0,16 +/- 0,09cm2;p = 0,007) and in 
ET versus controls (0,22 +/- 0,12cm2,p = 0,028), 
but similar in HD patients to controls (0,12 +/- 
0,10cm2,p = 0,450). SN echogenic area was signi-
ficantly higher in PD vs ET patients (p = 0,031). 
3rd ventricle and frontal poles were slightly lar-
ger in patients. In HD patients the frontal poles 
were much larger and lost the normal comma-
-shape to resemble a polygon (21,0 +/- 1,4mm vs 
15,1 +/- 2,7mm; p = 0,004). Discussion: SN hype-
rechogenic area follows a gradient, being signifi-
cantly larger in PD after ET and controls. The lar-
ger ventricles found in our patients groups may 
reflect physiological aging, since they were not 
age-matched to the controls. But, in the Huntin-
gtonian age-matched group, the larger and poly-
gon-shaped frontal poles may suggest cerebral 
atrophy. CONCLUSIONS: TCS is a non-invasive 
neuroimaging method that depicts characteris-
tic features in Parkinson´s disease, i.e. SN hype-
rechogenicity, and in Huntington´s disease, i.e. 
ventriculomegaly with polygon-shaped frontal 
poles. Movement disorders diagnoses may be-
nefit from using this method as a supplementary 
diagnostic tool. ¹ Fernandes & Berg, 2015.
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AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS 
ENCEFÁLICAS EM PACIENTES COM SÍNDROME DA 
PESSOA RÍGIDA
Bueno FF*; França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: flavianeuro22@gmail.com

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma do-
ença autoimune rara caracterizada por rigidez 
muscular progressiva e espasmos dolorosos. 
A atuação do anti GAD provoca o desbalanço 
entre a regulação excitatória e inibitória em ní-
vel central, evidencia que a SPR é uma doença 
funcional, mas ainda não se sabe se a patolo-
gia pode gerar alteração estrutural. OBJETIVO: 
Analisar possíveis alterações estruturais no 
córtex pré central e cerebelo em pacientes 
com SPR através de análise por neuroimagem. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Avaliamos 4 pacientes 
com diagnóstico de SPR, com idade variando de 
42 a 76 anos. O tempo de doença variou de 8 a 22 
anos. Todos realizaram ressonância magnética 
de 3 Tesla. As imagens foram processadas para 
obtenção de valores de espessura cortical mé-
dia de córtex pré central, volume de cerebelo e 
análise de tractografia. Realizamos 3 avaliações: 
na primeira comparamos o trato piramidal da 
tractografia dos 4 pacientes com 30 controles, 
na segunda comparamos volumetria de cerebelo 
com 12 controles e na terceira comparamos a es-
pessura do córtex pré central média com 12 con-
troles. Os valores dos controles foram obtidos na 
base de dados do Laboratório de Neuroimagem 
Unicamp. A análise estatística foi realizada atra-
vés de z-score. Consideramos valores de z-score 
que se distanciam consideravelmente da média 
calculada para os casos controles aqueles me-
nores de -2 ou maiores de 2. RESULTADOS: Na 
tractografia, tivemos 2 casos que tiveram valores 
alterados. Já em análise de espessura do córtex 
pré central dos 4 pacientes estudados nenhum 
valor foi alterado. Na análise da volumetria en-
contramos valor pouco alterado de z-score em 
apenas 1 paciente. DISCUSSÃO: As alterações 
microestruturais em trato piramidal de 2 dos 4 
pacientes com SPR sugerem que a doença pode 
levar a alterações estruturais em nível encefálico. 
Não podemos afirmar que isto ocorre de fato por 
tratar-se de estudo observacional e sem correlato 
histopatológico. Um dos pacientes possui quase 
todos os valores próximos à média do grupo con-
trole. É o que realizou terapia imunossupressora 
mais precoce e o único que mantém infusões de 
imunoglobulina. A fragilidade do estudo reside 
no pequeno número de pacientes avaliados, já 
que a SPR é rara. CONCLUSÃO: Este estudo su-
gere que ocorrem alterações microestruturais 
em trato piramidal de pacientes com SPR. Não 
há relatos de avaliações semelhantes na literatu-
ra publicada até o momento. O achado reforça a 
ideia de tratamento imunossupressor precoce na 
SPR.
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COGNITIVE-MOTOR LEARNING IN PARKINSON`S 
DISEASE PATIENTS AND HEALTHY CONTROLS
Freitag F2*; Voos MC1; Souza CO2; Barbosa AF1; Chen J2; 
Polido G1; Barbosa ER2; Chien HF2; Fonoff ET2

1Universidade de São Paulo (USP);  
2USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas 
(HC-FMUSP).

* E-mail: nanda.freitag@gmail.com

Dual-task locomotion training has shown posi-
tive effects in gait improvement in Parkinson´s 
Disease (PD) patients. However, the number of 
repetitions and the amount of complexity offered 
per training session remain unclear. OBJECTIVE: 
This study aimed to compare evolution of timed 
performance of PD patients and healthy con-
trols in two training sessions of a cognitive-mo-
tor locomotion task. METHOD: Thirty-two PD 
patients and eighty healthy controls were be-
fore and after training with Parts A and B of the 
Trail Making Test (TMT) and Timed Up and Go 
Test (TUG). The TMT is a paper and pencil exe-
cutive function test and consists on conecting 
numbers (Part A) and alternated numbers and 
letters (Part B). Participants were trained with 
the Walking Executive Function Task (WEFT) in 
two sessions, with one week interval between 
them. WEFT consists on walking on a mat on a 
path following a sequence of numbers (Part A) 
and numbers alternated with letters (Part B). On 
the first and on the second sessions, each parti-
cipant performed eight repetitions of each WEFT 
part. RESULTS: ANOVA showed that PD patients 
needed longer times to complete parts A and B 
of WEFT (p < 0.001 for both comparisons). PD 
patients showed a larger increase of their time 
to complete the task after the retention interval 
(between sessions 1 and 2) than healthy controls 
(p < 0.001). Both groups improved significantly 
in both sessions (p < 0.001 for all comparisons). 
There was retention between sessions 1 and 2 for 
both groups, as timed performance was signifi-
cantly faster in the first repetition of the second 
day of training (p < 0.001 for both groups). T-tests 
showed significant difference between TMT and 
TUG scores pre versus post treatment (p < 0.001 
for both comparisons). DISCUSSION: Although 
part A of WEFT requires less cognitive processing 
than part B, on both tasks PD patients perfor-
med poorer than healthy controls. Both groups 
improved significantly on both sessions with the 
amount of practice offered by the training proto-
col of the present study and could retain the in-
formation practiced during the interval between 
the sessions. The dual-task locomotion training 
improved executive functioning and gait speed, 
as TMT and TUG performances improved after 
training. CONCLUSION: The number of repeti-
tions and the amount of complexity offered in 
the dual-task locomotion training protocol im-
proved executive function and gait speed in PD 
patients.
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COMPARATIVE ANALYSES IN BRAIN’S MRI 
(NIGROSSOMO AND NEUROMELANIN) VERSUS 
SCINTILOGRAPHY WITH TRODART IN MOVEMENT 
DISORDERS
Schmid MF; Baeta AM; Sandes JA; Teixeira HS*; 
Bezerra MLE; Marussi VHR

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.

* E-mail: hennan_31@hotmail.com

Parkinson‘s disease (PD) is a progressive neuro-
degenerative disorder caused by a progressive 
loss of dopamine neurons in the substantia nigra 
pars compacta. Although the diagnosis is clini-
cal, the variability in clinical presentation, evo-
lution speed and response to treatment turn the 
diagnosis a hard task. Scintilography with trodart 
and magnetic resonance imaging to study the ni-
grossomo and neuromelanin can be useful tools 
for the diagnosis. OBJECTIVE: Compare the sen-
sitivity and specificity of brain’s MRI (searching 
for nigrossomo and neuromelanin) versus scinti-
graphy trodart in the diagnosis of movement di-
sorders. METHOD: 31 patients with extrapyrami-
dal syndrome underwent to magnetic resonance 
imaging with search for nigrossomo and neuro-
melanin and SPECT scans [99mTc] -TRODAT-1 
.The patients were separated into 4 groups. 
Group 1 was consisted of 15 patients with Parkin-
son‘s disease while the second was composed of 
11 individuals with secondary parkinsonism, 
including drug induced parkinsonism, normal 
pressure hydrocephalus and vascular; group 
3 with 4 patients having essential tremor and 
group 4 composed by 1 patient with restless legs 
syndrome. RESULTS: The study was composed 
for 12 women and 19 men .The average age was 
69.45 years, the oldest patient was 86 years old 
and the youngest 44 years old. Group 1 showed 
unsettled nigrossomo/neuromelanin and scin-
tigraphy trodart positive. In gorup 2 all patients 
had normal nigrossomo /neuromelanin and 
scintigraphy trodart positive. The group 3 had 
unchanged nigrossomo / standard neuromela-
nin ands cintigraphy trodart negative. Group 4 
had positive trodart associated with unchanged 
nigrossomo /neuromelanin. CONCLUSION: 
SPECT scans [99mTc] -TRODAT-1 had 100% 
of sensitivity in the parkinsonian syndromes, 
however it isn’t specific to Parkinson‘s disease, 
being altered in all patients with parkinsonian 
syndrome .While magnetic ressonace with neu-
romelanin nigrossomo study showed to be spe-
cific for Parkinson’s disease.
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DESEMPENHO NA AVALIAÇÃO COGNITIVA 
MONTREAL E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL EM 
PARKINSONIANOS COM MINI-EXAME DO ESTADO 
MENTAL NORMAL.
Breder R*; Leite MAA; Pinto Júnior JA; Cavalcante IP; 
Vilaça CO; Ribas MCA; Pessoa BL

Universidade Federal Fluminenese - UFF.

* E-mail: raphaelbreder@gmail.com

OBJETIVOS: 1. Descrever o desempenho na Ava-
liação Cognitiva Montreal (MoCA) em parkin-
sonianos com Mini-exame do Estado Mental 
Normal (MEEM). 2. Descrever a dependência 
de terceiros para atividades da vida diária em 
parkinsonianos com MEEM normal. MÉTODO: 
Trata-se de um estudo transversal realizado em 
um centro terciário de atendimento a desordens 
do movimento no período de janeiro de 2013 a 
agosto de 2014. Nesse intervalo, avaliamos 43 
voluntários com DP apresentando pontuação 
normal no MEEM pelos pontos de corte aplica-
dos no Brasil (1 a 5 anos de estudo – maior ou 
igual a 22, 6 a 11 anos – maior ou igual a 23, 12 
ou mais anos – maior ou igual a 24). O desem-
penho cognitivo dos voluntários foi medido atra-
vés do MEEM e do MoCA, ambos os teste foram 
aplicados nos parkinsonianos em fase on. O de-
sempenho funcional dos voluntários foi avaliado 
através de da versão modificada da Escala de 
Avaliação de Incapacidades em Demência. Essa 
versão considera dependência quando o parkin-
soniano necessita da ajuda de terceiros em mais 
de 50% das vezes para alguma das atividades da 
vida diária pesquisadas. Somente foram consi-
deradas quando a dependência era secundária 
às alterações cognitivas. RESULTADOS: A amos-
tra deste estudo é composta em sua maioria 
por indivíduos do sexo masculino (65,1%), com 
media de idade de 63,6 anos e de escolaridade 
de 10,5 anos. A maioria dos voluntários (58,1%) 
apresenta estagio II na escala de Hoehn e Yhar, 
a média do UPDRS-parte III é de 22,6 e a mé-
dia do tempo de doença de 11,1 anos. Apesar 
da pontuação normal no MEEM, considerando 
os pontos de corte aplicados no Brasil, 74,4% 
da amostra apresentou desempenho no MoCA 
menor do que o ponto de corte sugerido pela 
literatura (26 pontos). Além disso, 30,2% depen-
deu de terceiros para alguma atividade da vida 
diária pesquisada. Quando analisamos somente 
os 37 pacientes com pontuação maior ou igual a 
26 no MEEM (ponto de corte sugerido pela So-
ciedade Mundial de Desordens do Movimento 
para o diagnóstico de demência associada à DP), 
65,7% apresentou desempenho no MoCA menor 
do que o ponto de corte de 26. Ademais, 24,3% 
dependeu de terceiros para alguma atividade da 
vida diária pesquisada. CONCLUSÃO: Apesar da 
pontuação normal no MEEM, um número signi-
ficativo de parkinsonianos tem desempenho no 
MoCA abaixo do ponto de corte sugerido pela li-
teratura (26 pontos) e depende de terceiros para 
atividades da vida diária.
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INTEGRIDADE DA SUBSTÂNCIA BRANCA NOS 
INDIVÍDUOS COM A MUTAÇÃO PARA DOENÇA 
DE HUNTINGTON NAS FASES SINTOMÁTICA E 
PRÉ-SINTOMÁTICA
Saba RA; Yared J; Doring T; Barcelos LB; Borges V; 
Ferraz HB

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: roarbsaba@gmail.com

A doença de Huntington (DH) é decorrente de 
uma mutação com penetrância completa no 
gene da proteína huntingtina. Ainda não há um 
tratamento modulador da progressão da doença 
efetivo para os indivíduos pré-sintomático. Uma 
das limitações para os ensaios clínicos dos pré-
-sintomáticos é a ausência de um marcador bio-
lógico confiável para se avaliar a progressão do 
processo neurodegenerativo. Na DH ocorre per-
da progressiva do volume da substância branca 
(SB) e de sua integridade. A técnica de imagem 
por tensor de difusão (DTI - Diffusion Tensor 
Imaging) para avaliar a anisotropia fracionada 
(FA – Fractional anisotropy) é capaz de estudar 
os tractos da SB. OBJETIVO: identificar o envol-
vimento dos tractos da substância branca na DH, 
através desta técnica e assim avaliá-la como um 
possível biomarcador para a doença. MÉTODOS: 
Foram selecionados 34 sujeitos e divididos em 
três grupos: 11 pacientes com DH, 12 indivíduos 
pré-sintomáticos (teste molecular positivo para 
DH, porém sem sintomas clínicos, fase pré-sin-
tomática) e 11 indivíduos controles (com teste 
molecular negativo para DH). Os pacientes fo-
ram submetidos à avaliação clínica, das funções 
motora, cognitiva e comportamental. Os sujeitos 
de pesquisa realizaram exame de ressonância 
magnética de encéfalo com tractografia da subs-
tância branca utilizando o DTI, com mensuração 
da FA. RESULTADOS: observou-se uma dimi-
nuição estatisticamente significante da FA da 
SB dos tractos córtico espinhal; coroa radiada; 
joelho, corpo e esplênio do corpo caloso; cápsula 
externa; radiações talâmicas; fascículo longitudi-
nal superior e inferior e fascículo fronto-occip-
tal inferior, quando comparados os grupos DH 
aos controles e pré-sintomáticos, o que denota 
diminuição da congruência/orientação das fi-
bras nestas estruturas, demonstrando processo 
degenerativo e perda axonal nos pacientes com 
DH sintomática. Não houve diferença estatis-
ticamente significante entre o grupo pré-sinto-
mático e controle. A SB é acometida de maneira 
generalizada e vários são os tractos envolvidos, 
demonstrando que a SB parece ter um papel im-
portante na fisiopatologia da DH. CONCLUSÃO: 
DTI parece ser uma técnica interessante para 
estudara SB dos pacientes com DH, mas estu-
dos com maiores amostras devem ser realizados 
para avaliar seu papel na progressão do processo 
neurodegenerativo.
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NEURORADIOLOGICAL STUDY (NIGROSSOMO 
AND NEUROMELANIN) IN PARKINSON‘S DISEASE 
VERSUS SECONDARY PARKINSONISM
Sandes JA*; Baeta AM; Schmid MF; Teixeira HS; 
Bezerra MLE; Belezia AB

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.

* E-mail: julynesandes@hotmail.com

Parkinson disease (PD) has as the main neuropa-
thological characteristic the progressive loss of 
dopamine neurons in the substantia nigra pars 
compacta, , with loss of 60-80% described befo-
re manifestation of motor symptoms. It is one of 
the most prevalent neurodegenerative diseases, 
but there are a number of other entities that mi-
mic the clinical presentation of PD, each of whi-
ch should be considered during differential diag-
nosis. MRI-3T, analyzing nigrossome 1 and neu-
romelanin, has shown promise in differentiating 
parkinson disease and other forms of parkinso-
nism. OBJECTIVE: describe the sensitivity and 
specificity of MRI-3T with nigrossomo and neu-
romelanin analysis in the differential diagnosis 
of parkinsonian syndromes METHOD: MRI-3T 
(nigrossomo/neuromelanina) was performed in 
50 patients, 25 men and 25 women. The avera-
ge age was 68.44 years, having the youngest 13 
and the oldest 89 years old. Pacients were clas-
sified into groups. Group 1 Parkinson‘s disease: 
22 patients; Group 2 - secondary parkinsonism: 
20 patients; group 3 - Parkinson-plus: 3 patients; 
Group 4 - aftershocks: 4 patients; group 5 - res-
tless legs syndrome: 1 patient. RESULTS: All pa-
tients in group 1 and 3 had RM-3T with altered 
signal related to nigrossomo and neuromelanin, 
unlike everyone of the groups 2, 4 and 5, in which 
MRI was normal. CONCLUSION: In this study it 
was found that the RM-3T with nigrossomo and 
neuromelanin research had 100% of sensitivity 
and especificade in detection of changes in the 
nigrostriatal pathway present in Parkinson‘s di-
sease and Parkinson-plus, so it’s crucial in the 
differential diagnosis of various parkinsonian 
syndromes.
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SPINAL CORD STIMULATION IMPROVES FREEZING 
OF GAIT IN PARKINSON DISEASE IN CHRONIC 
IMPLANTED STN-DBS PATIENTS: A CASE REPORT
Souza C; Souza CP; Pardini ACL; Boari D; Teixeira LA; 
Barbosa ER; Fonoff ET

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: souzaco@ig.com.br

Gait disturbances and freezing of gait (FOG) are 
common in Parkinson’s disease (PD), often le-
ading to institutionalization and a loss of inde-
pendence in the advanced stages of the disease. 
Deep brain stimulation (DBS) and levodopathe-
rapy ameliorate cardinal motor symptoms in PD 
but their effects on FOG and gait disturbance are 
not sustained at long-term. Experimental studies 
suggest a positive effect of spinal cord stimula-
tion over locomotion. The aim of our study was 
to evaluate further the potential role of spinal 
cord stimulation (SCS) as a treatment for gait 
disturbances and FOG in PD. METHODS: Two 
elderly patients from the Movement Disorders 
Clinic of the Department of Neurology and the 
Division of Functional Neurosurgery of Hospital 
das Clínicas of the School of Medicine of Univer-
sity of São Paulo underwent SCS surgery. Paddle 
electrodes with three columns of 5, 6 and 5 con-
tacts (5-6-5 Model 39565; Medtronic Inc., Minne-
apolis, MN, USA) were implanted in the thoracic 
region (T2 to T4). Changes in gait were measu-
red after the SCS surgery in double blind asses-
sments conducted with SCS at Off stimulation, 
60Hz and 300Hz in different days. All evaluations 
occurred while patients were receiving DBS wi-
thout antiparkisonian medications. Their gait 
was assessed through accelerometers placed on 
legs, wrists, lumbar region and head. Each pa-
tient performed a 10 meters walking task three 
times in each stimulation condition. Objective 
measures based on frequency characteristics of 
vertical acceleration of the lumbar region deri-
ved from the accelerometers were used to calcu-
late the time of FOG during gait. RESULTS: Figu-
re 1 shows the average and standard deviation of 
the gait duration (A) and time of FOG (B) during 
the 10 meters task from the accelerometers of the 
legs. Results showed that the time of gait decre-
ased dramatically from Off stimulation to 60 Hz 
and 300 Hz. It is worth noting that the occurrence 
of FOG also decreased greatly from Off stimula-
tion to 300 Hz. CONCLUSION: The data obtained 
from the instrumented gait evidenced that SCS 
stimulation improved gait parameters of the two 
patients assessed, mainly during 300Hz stimu-
lation. SCS seems to be an efficient alternative 
treatment for gait disorders in patients with PD. 
However, more prospective studies with SCS in-
cluding instrumented gait analysis is required to 
better understand the effects of the stimulation 
on motor disorders in patients with PD.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 09, 14:00 - 16:00



31

Temas Livres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

TL 70

SPINAL CORD STIMULATION IMPROVES GAIT IN 
PARKINSON´S DISEASE PATIENTS PREVIOUSLY 
TREATED WITH DBS
Souza CP*; Souza CO; Teixeira MJ; Barbosa ER; 
Contreras WO; Ghilardi MGS; Cury RG; Fonoff ET

HCUSP.

* E-mail: cpsouza_jf@yahoo.com.br

OBJECTIVES: Deep brain stimulation and levo-
dopatherapy ameliorate cardinal motor symp-
toms in Parkinson’s disease but their effects on 
postural instability and gait disturbance are not 
sustained at long-term. Experimental studies su-
ggest a positive effect of spinal cord stimulation 
on locomotion in parkinsonian states on animal 
models . The aim of this study is to explore the 
safety and efficacy of spinal cord stimulation on 
gait disturbance in patients with Parkinson’s di-
sease. METHODS: We conduct a phase 1 study in 
four Parkinson’s disease patients who experien-
ced significant gait disturbances years after bila-
teral stimulation of subthalamic nucleus. Chan-
ges in gait were measured with the Timed Up 
and GO test (TUG), TUG dual task (DT) and the 
20-meter-walk test. Secondary measures were 
UPDRS III, freezing of gait (FOG-Q) and quality 
of life (PDQ-39) scores. RESULTS: Six months 
following thoracic spinal cord stimulation at 
300Hz, patients had significant improvements 
in the TUG (63.2%, p = 0.006) and the 20m-wa-
lking test (58.0% decrease in time; p = 0.05; 65.7% 
decrease in the number of steps, p < 0.009) as 
compared to preoperative baseline. In addition, 
patients experienced significant improvements 
in UPDRS III (38.3% “OFF” meds, p = 0.034), FO-
G-Q (56.4% “ON” meds, p < 0.001) and PDQ-39 
(44.7% “ON” meds, p = 0.002; mobility). Finally, 
gait performance was measured in double-blin-
ded experiments carried out at 300Hz or 60Hz 
(settings that generated equally perceived pares-
thesias). Blinded assessments confirmed signifi-
cant objective improvements in gait ( TUG and 
20m-walking test) after 300Hz SCS but not at 
60Hz. CONCLUSION: All PD patients in this se-
ries tolerated 300Hz SCS very well, experiencing 
significant improvement in gait measures and 
quality of life.
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TRANSLATION AND ADAPTATION OF THE 
EUROPEAN PHYSIOTHERAPY GUIDELINE FOR 
PARKINSON’S DISEASE TO PORTUGUESE
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Roberto Santos General Hospital, Salvador, Bahia, 
Brazil;  
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- Holland.
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In 2014 the European Guideline for Physiothe-
rapy in Parkinson’s disease was published to 
support the judgements and decisions health 
professionals make during their clinical practi-
ce with people with Parkinson’s disease (pwp). 
Professional associations from 19 European cou-
ntries joined their forces to develop this Guide-
line using AGREE and GRADE. OBJECTIVE: To 
translate and adapt the European Physiotherapy 
Guideline for Parkinson’s Disease to Portuguese. 
METHODS: The Guideline (including the parts 
for pwp and physicians) was translated and 
adapted into Portuguese. First, a bilingual offi-
cial Portuguese translator produced a first draft 
of the Portuguese version. This version was then 
revised by a panel consisting of 3 Physiothera-
pists (PT panel), Portuguese native speakers and 
experts in Parkinson’s disease. To assure quality 
and transparency of translation, the copyright 
holders of this Guideline and a member of the 
Guideline development group whose mother 
language was Portuguese were involved in all 
processes. Discrepancies were discussed and 
solved by this panel. RESULTS: All reviewers 
agreed with the final version and the Portuguese 
version of the European Physiotherapy Guideli-
ne for Parkinson’s Disease was produced. Some 
suggestions included the need 1) to add some 
terms in European and Brazilian Portuguese to 
make the reading more friendly and understan-
dable for both; 2) to remove some examples of 
activities such as shuffling snow since they mi-
ght not be applicable in Brazil or Portugal; and 
3) to add Portuguese versions of the scales. The 
overall translation process allowed us to recogni-
ze that: 1) it is vital that the review is done by a 
Parkinson-expertise panel to guarantee unders-
tanding; 2) when required, the translation should 
be adjusted to the population targeted and 3) the 
translation processes required close collabora-
tion with the guideline copyright holders to en-
sure conceptual equivalence of the translation. 
CONCLUSION: In order to support equal imple-
mentation of the guideline throughout Europe 
and other countries, translations are need. The 
translation and adaptation of the European Phy-
siotherapy Guideline for Parkinson’s Disease to 
Portuguese is expected to provide practical help 
to ensure equal access for pwp to good quality 
and specialized care in Portugal and Brazil. The 
Portuguese version of the Guideline is available 
for downloading at www.parkinsonnet.info/eu-
guideline and www.abneuro.org.br.
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URATE EFFECTS ON MITOCHONDRIAL 
INTEGRITY DURING AGING AND DOPAMINERGIC 
NEURODEGENERATION
Garcia BCM3*; Graebner AK1; Chen X2; Dai Y1; Clark-
Matott J1; Schwarzschild MA2; Simon DK1

1Department of Neurology, Beth Israel Deaconess 
Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA, 
USA;  
2Department of Neurology, Massachusetts General 
Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA;  
3Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

* E-mail: brunocmgarcia@gmail.com

Urate is the major serum antioxidant and has 
neuroprotective properties in mouse models of 
Parkinson’s disease (PD), as well as an inverse 
correlation with the risk of developing PD and 
with the rate of progression of the disease. Mi-
tochondrial mutations and dysfunction increase 
with aging, and are hypothesized to play a role 
in the pathogenesis of PD and other neurodege-
nerative diseases. Mice with a mutation in the 
mitochondrial DNA polymerase gamma (POLG 
mutants), accumulate mtDNA mutations faster 
and show an early aging phenotype with signs 
of dopaminergic dysfunction, making it useful 
for the study of age-dependent neurodegenera-
tive diseases such as PD.To evaluate if urate can 
maintain mitochondrial integrity during aging 
and if it protects against neurodegeneration, 
urate oxidase (catalyzes the formation of allan-
toin from urate) knockout (UOxKO) or overex-
pression (UOxTG) were used to create models 
of increased and decreased levels of urate, res-
pectively. These mice were crossed with WT or 
POLG mutants to analyze the effects of urate on 
the POLG phenotype.Serum and striatal urate 
levels were higher in UOxKO mice compared to 
WT. UOxTG showed an increase in serum urate 
oxidase activity and an increase in serum urate in 
POLG-UOxTG mice. Compared to WT animals, 
POLG mutant mice showed lower locomotor ac-
tivity, which was not restored by UOxKO, but it 
was exacerbated by UOxTG in 10-12 months old 
mice. In older POLG mice, UOxKO significantly 
restored VO2 consumption to normal levels and 
caused a trend towards recovering heat produc-
tion but showed no influence on body weight. 
Overexpression of UOx didn‘t change the heat 
production or body weight in POLG or WT mice. 
Mitochondrial complex IV activity is significantly 
lower in POLG mice but this phenotype was 
not rescued by UOxKO. UOxTG lead to a trend 
towards exacerbation of POLG complex IV phe-
notype, and POLG mice overexpressing UOx had 
a significantly lower mitochondrial complex IV 
activity compared to WT. Partial data showed no 
significant change in brain mtDNA copy number 
with UOxKO or UOxTG.Increasing urate levels 
rescued some of the POLG phenotype. Moreo-
ver, higher UOx activity (which lowers urate le-
vels) was associated with worsening of some of 
the phenotypes, indicating that urate may have 
some protective role in the aging mice. Further 
experiments are being done to clarify the poten-
tial neuroprotective mechanisms of urate and its 
effects on oxidative stress, neurodegeneration 
and mtDNA point mutations
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LISTENING IS THE BEST WAY TO THE DIAGNOSIS: 
A CASE REPORT OF FOREIGN ACCENT SYNDROME 
SECONDARY TO A DOMINANT-SIDED STROKE
Franck JB1; Vallier R2; Calil V1; Py MO1; Drummond C1

1Instituto de Neurologia Deolindo Couto;  
2Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: dra.jessycafranck@gmail.com

Foreign accent syndrome is a rare disorder 
characterized by speech alterations, such as 
tonation of words, similar to that of a foreign 
person. This syndrome results from lesions 
in the dominant hemisphere’s language area 
and may be associated with other motor and 
speech disorders. OBJECTIVES: Describe a 
case of foreign accent syndrome secondary 
to a dominant-sided stroke. METHODS: Re-
view of complementary exams and speech-
-language therapy evaluations. RESULTS: The 
patient is a 58-year-old dexterous male, with 
a history of acute right-sided arm and facial 
weakness associated with abnormal speech 
eight months before. This manifestation was 
due to a left middle cerebral artery ischemic 
stroke secondary to atrial fibrillation. At that 
time, emergency head computed tomography 
(CT) revealed hypoattenuation in the right 
parietal lobe, suggestive of former ischemic 
lesion without relation to the new symptoms. 
Four-days-after head CT demonstrated a new 
hypodense lesion in the cortical and subcorti-
cal left frontal and parietal lobes. The patient 
went to motor and speech therapy, with im-
portant improvement of strength, but speech 
disturbance persisted as a foreign accent. He 
reported that he is often mistaken as Spanish 
or Argentinian, although he was born in Rio 
de Janeiro – in Brazil – and had never visited 
those countries. At examination, he presented 
only minor motor deficit and hyperreflexia in 
the right arm. Fluency, comprehension, no-
mination and repetition were normal. Speech 
evaluation showed a distinct pattern from Bra-
zilian Portuguese pronunciation, consisting of 
abnormal phonemic duration and tonation of 
the words. CONCLUSION: Foreign accent syn-
drome is a rare condition usually caused by 
strokes in the dominant motor language area. 
In this case, an ischemic lesion was presented 
by motor signs and probable Broca’s aphasia, 
which improved into a foreign accent syndro-
me. Such disorder may pass by unknown if the 
examiner’s hearing is not prompt to attention.
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DACRYSTIC FOLLOWING GELASTIC SEIZURES 
DUE TO HYPOTHALAMIC HAMARTOMA: A VIDEO-
ELECTROENCEPHALOGRAM PEARL
Zetehaku AC*; Gomes ACD; Figueiredo NSV; 
Girotto PN; Marchi LRD; Centeno RS; Guaranha MSB; 
Yacubian EMT

Departamento de Neurologia e Neurocirurgia EPM/
UNIFESP, Unidade de Pesquisa e Tratamento das 
Epilepsias (UNIPETE), Hospital São Paulo, São Paulo/
SP.

* E-mail: ana.zetehaku@gmail.com

Gelastic seizures (GS) are characterized by epi-
leptic laughter, involving facial muscles, dia-
phragm and whole shaking body. Although rare, 
with a prevalence around 0.8% (Kovac et al., 
2015), is classically associated to a hypothala-
mus generator and hypothalamic hamartoma 
(HH) as the principal etiology. HH represents 
a slowing grown ectopic neuronal and glial tis-
sue that histologically resemble grey matter. It 
could also manifest many other seizure types, 
such as dacrystic seizures (DS), described as 
paroxysmal stereotyped crying, leading to sad 
facial expression, with lacrimation, grimacing 
and sadness feeling, that is rarer nearby 0.13% 
(Blumberg et al. 2012). OBJECTIVES: We aim 
to report a rare case of DS following GS related 
to HH. CASE REPORT: A 57-year-old female 
begun at 14 years with spells described as un-
conscious, unmotivated laughter, with short 
duration, suggestive of GS, receiving diagnosis 
of epilepsy. Seizures became more frequently 
over time, including dyscognitive seizures, des-
pite of antiepileptic medications (Carbama-
zepine, Phenobarbital and Diazepam). After 50 
years, another seizure type was observed, cha-
racterized as an immediately involuntary crying 
following the initial laughter. Brain MRI confir-
med HH. The VEEG performed at our monito-
ring unit from a tertiary referral epilepsy center 
revealed disorganized background activity and 
epileptiform discharges at bilateral anterior 
temporal regions independently. Ictal registries 
confirmed the semiology with two DS following 
GS, showed in the video. DISCUSSION: Accor-
ding to the review made by Blumberg et al. in 
2012, HH probability is 93.3% if both GS and DS 
occur in this order of association. They found 
15 patients with DS following GS in literature, 
with 14 having HH as the etiology. In the other 
hand, if only one of them were present, etiolo-
gies could also be cortical/subcortical lesions 
in temporal and parietal lobes, multifocal or 
undetermined ones. In particular, the presence 
of solely DS in 8 from 15 patients were related 
to anterior temporal lesions, including 6 with 
mesial temporal sclerosis. Management of DS 
is often challenging as a refractory epilepsy, 
being considered for epilepsy surgery. However, 
their overall prognosis is also frequently poor, 
as just 33% become seizure free. CONCLUSION: 
It is important to be aware about the rarity of 
these epileptic manifestations and its associa-
tion with HH when both GS and DS are present 
together.
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FOREIGN ACCENT SYNDROME AS A POSSIBLE 
EPILEPTIC PHENOMENON: A CASE REPORT
Gomes ACD2*; Zetehaku AC2; Figueiredo NSV2; Ettori H2; 
Moraes ACM2; Lima F2; Ferreira DTM2; Girotto PN2; 
Prado M1; Yacubian EMT2

1Universidade Federal de Alagoas (UFAL);  
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: anacarolinadiasgomes@gmail.com

Foreign accent syndrome (FAS) is a rare mo-
tor speech (MS) disorder in which speech dis-
tortions, manifesting as pauses and changes 
in syllables accentuation, are perceived like 
a “foreign” accent. The majority of FAS cases 
are related to stroke, although other causes are 
also possible. OBJECTIVE: To report a unique 
case of FAS possibly manifesting as an epilep-
tic phenomenon. CASE REPORT: A 51yo male 
presented with interaction impairment and 
psychomotor agitation two weeks after acute 
dengue infection with serological confirma-
tion. In a few days, he showed mild clinical 
improvement, but remained with a paroxys-
mal speech alteration, which seemed like a fo-
reigner speaking his native language (video). 
The episodes were frequent and lasted less 
than one minute. There had no consciousness 
impairment or any focal signs or symptoms 
associated. Brain magnetic resonance imaging 
(MRI) showed a left-frontal and a right tempo-
ral well-circumscribed lesions, hyperintense 
in T2/Flair sequences with diffusion restric-
tion. His initial electroencephalogram (EEG) 
showed bilateral asymmetric slow-wave bursts 
in temporal regions. Oxcarbazepine (OXC) was 
initiated and raised to 1200mg daily resulting 
in a complete remission in approximately 3 
weeks. Two control MRIs at seven and nine 
months showed an ongoing significant reduc-
tion in lesions diameters, without restriction. 
Current EEG and speech are normal. OXC is 
now at 900mg daily. RESULTS: In this case, 
FAS was probably an epileptic phenomenon 
(a partial simple seizure) secondary to a left 
frontal lesion caused by dengue encephalitis. 
Commonly, FAS is considered a verbal apraxia 
secondary to alterations in MS areas located in 
the language dominant hemisphere. However, 
its possible localizations are innumerous and 
scattered among the complex MS network. In 
addition, FAS has recently been linked to an 
imbalance in language processing, thus not 
resulting directly from a structural target. FAS 
diagnosis is primarily based on clinical mani-
festations and speech apraxia should neces-
sarily be ruled out. Furthermore, it is impor-
tant to document potential causes on MRI. 
Its treatment depends on the causal etiology. 
CONCLUSIONS: FAS is a rare phenomenon 
and its reversal is even rarer. This is the first 
report of FAS as a possible epileptic phenome-
non, although ictal registration wasn‘t made. 
Further studies on this novel highlight may 
improve the understanding of this peculiar 
neurologic disorder.
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TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO EM PACIENTE COM 
ENCEFALITE LÍMBICA “SORONEGATIVA”
Perniqueli CN; Fonseca ABF*; Bereta bd; Alencar ACS; 
Barbosa TR; Sabo HW; Alquéres RA; Sandoval FA; 
Alessi R

Faculdade de Medicina do ABC.

* E-mail: anabiaff@gmail.com

OBJETIVO: Descrever um caso de encefalite 
límbica não-herpética evoluindo com epilep-
sia refratária e com pesquisa de anticorpos on-
coneuronais e de membrana celular negativa, 
respondendo positivamente a imunoterapia. 
RELATO DE CASO: Paciente de 24 anos, pre-
viamente hígida e sem antecedentes patológi-
cos, apresentou por duas semanas quadro de 
alteração comportamental e alucinações visu-
ais. Durante internação observaram-se crises 
focais complexas e, posteriormente, estado de 
mal epiléptico convulsivo refratário a medidas 
usuais, persistindo por até uma semana. Inves-
tigação com EEG demonstrou alentecimento 
difuso com surtos regulares de ondas lentas. 
RM de encéfalo evidenciou hipersinal em T2 e 
FLAIR na região mesial dos lobos temporais. LCR 
descartou etiologia infecciosa, e a pesquisa de 
anticorpos onconeuronais e de membrana não 
foi positiva, incluindo pesquisa de Ac anti-R de 
NMDA e VGKC. Diante da hipótese de etiologia 
autoimune, paciente foi submetida inicialmente 
a tratamento com metilprednisolona com saída 
do EME. Durante o acompanhamento ambula-
torial paciente voltou a apresentar crises, sendo 
tratada com IG humana e prednisona via oral, 
com controle de crises e melhora parcial do qua-
dro cognitivo. DISCUSSÃO: Nosso relato reafir-
ma outros na existência de encefalites límbicas 
“soronegativas”, sugerindo a presença de outros 
anticorpos na etiologia de tal quadro. Reitera-se 
também que o diagnóstico e tratamento de tais 
casos deve ser precoce, dada a importante res-
posta terapêutica.
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O SINAL DE BRISSAUD
Nobrega FR1*; Macêdo PJOM2; Vasconcellos LFR2

1Hospital Universitário Gafrée e Guinle;  
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* E-mail: felipe.rnobrega@hotmail.com

Homem, 70 anos, foi internado em unidade neu-
rointensiva após queda da própria altura com 
TCE cirúrgico, submetido a drenagem de hema-
toma subdural agudo. Era hipertenso e diabético 
com antecedentes de doença vascular (acidente 
vascular isquêmico, doença arterial obstrutiva 
periférica) e de amputação do antepé esquerdo. 
Ao exame neurológico apresentava tetraparesia 
espástica com sinal de Babinski à direita e sinal 
de Brissaud à esquerda, além de escore de 13 na 
Escala de coma de Glasgow (3/4/6). O sinal de 
Brissaud, descrito pela primeira vez em 1896, 
consiste numa resposta reflexa exacerbada ma-
nifestada por forte contração da fáscia lata após 
estímulo da região plantar, o que clinicamente 
representa uma lesão do trato córtico-espinhal. 
Em geral esse tipo de lesão é representado pela 
extensão dos artelhos sobre o metatarso, ou ex-
tensão do hálux, expressão clínica presente no 
dos reflexo de Babinski e seus sucedâneos. O co-
nhecimento do sinal de Brissaud é importante na 
semiologia da síndrome piramidal, em especial 
quando o paciente apresentar ausência dos arte-
lhos, como representado neste caso.
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WHY I CAN’T STARE ANYTHING? – OPSOCLONUS 
MYOCLONUS SYNDROME SECONDARY TO 
ARBOVIRUS?
Grippe TC*; Aguilar ACR; Dias MS; Ferraz HN; Dias RM; 
Tosta ED; Tauil CB; Brandão PRP

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).
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Opsoclonus myoclonus ataxia syndrome is com-
posed by random, chaotic, lightning-fast eye 
movements associated with sudden muscle jerks 
or muscle-tone lapses, often displacing a limb 
around a joint, and cerebellar ataxia. These fea-
tures may appear secondary to a neoplasia (such 
as neuroblastoma, lung and breast cancer) or to 
infectious processes (such as Epstein-Barr virus, 
Mycoplasma pneumoniae, Coxsackie B3, HIV or 
mumps). OBJECTIVE: Clarify and state the unique 
features of opsoclonus myoclonus presentation in 
adults, discuss ancillary tests for etiological inves-
tigation and therapeutic strategies. METHODS: 
Description of clinical features, follow up and 
related exams of an idiopathic opsoclonus-myo-
clonus-ataxia syndrome case, occurring in adul-
thood. RESULTS: A 35-year-old woman previously 
healthy started to feel dizziness, nausea and vomi-
ting after an episode of alcoholic libation. The day 
after, she woke up and couldn’t stare: she felt her 
body and head shaking and jerking, and couldn’t 
walk without support. Due to continuing nausea 
and emetic episodes, after being attended by a 
psychiatrist she was referred to our team. At the 
first examination, she presented with horizontal 
saccadic erratic and irregular ocular movements 
associated with “yes-yes” head tremor, dysmetria 
and ataxic gait. CSF showed 5 cells and 20 mg/
dl of total protein. rain MRI had an asymmetric 
ventricle enlargement, with no sign of intracranial 
hypertension. The anti-neuronal antibodies were 
negative and there were no abnormal findings 
on mammography, thorax and abdominal tomo-
graphy. Sorologies made before prescription of 
intravenous immunoglobulin (such as measles, 
herpes virus) were IgM negative and there was a 
positive IgM for dengue virus after immunoglo-
bulin infusion. A slight improvement was noticed 
after pulse therapy with corticosteroids and posi-
tive outcome after intravenous immunoglobulin 
associated with symptomatic medication ga-
bapentin and clonazepam. Immune therapy with 
corticosteroids was repeated one month later, and 
the patient became almost asymptomatic on the 
follow up of six months, with gradual reduction 
of symptomatic medication. CONCLUSION: This 
case represents a typical and well documented 
case of opsoclonus-myoclonus-ataxia syndrome, 
possibly secondary to an arbovirus infection, and 
exemplifies how it might be diagnosed solely on 
clinical grounds. Moreover, it also documents the 
reaction to therapy and gradual improvement 
along the follow up.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 08, 14:00 - 16:00



35

Vídeos  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

Transtornos do Movimento

VL 07

ANTI-HU AUTO-IMMUNE ATAXIA WITH 
ASYMMETRIC PRESENTATION
Rezende Filho FM*; Drummond MT; Dutra LA; 
Pedroso JL; Barsottini OGP

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: flaviomourarezende@hotmail.com

Paraneoplastic syndromes are rare yet increa-
singly recognized neurological disorders with 
proven underlying autoimmune pathophysio-
logy in many cases. The same immune proces-
ses may occur in patients without tumors, and 
the risk of particular tumors is highly variable 
among different syndromes. Almost all antineu-
ronal antibodies can associate with ataxia, but 
it most frequently results from anti-Yo, anti-Tr 
or anti-VGKC antibodies. Asymmetry is not a 
common feature in immune-mediated ataxia. 
CASE REPORT: A previously healthy 48-year-
-old woman was referred to the neurology de-
partment due to incoordination. She reported 
subacute onset of dizziness, which evolved with 
loss of coordination and balance after six mon-
ths, and disordered speech after ten months. 
Neurologic exam revealed gaze-evoked nystag-
mus, dysarthria, axial and appendicular ataxia, 
the later affecting predominantly the left upper 
limb. Magnetic resonance of the skull and ce-
rebrospinal fluid (CSF) study were normal. In-
fectious and metabolic screening disclosed no 
abnormalities. Antineuronal antibodies panel 
was then performed, showing positive anti-Hu 
antibodies in the serum and CSF. The patient 
was treated with immunoglobulin monthly and 
presented remarkable improvement after nine 
sessions. Incoordination and cerebellar tremor 
in left upper limb, however, have persisted. Ex-
tensive search for a tumor, including PET scan, 
was repeatedly negative. DISCUSSION: Unex-
plained, subacute-onset ataxia in older adults 
should rise suspicions of a paraneoplastic syn-
drome. Auto-immune ataxia typically starts with 
dizziness and vertigo, followed by dysarthria, 
nystagmus, tremor and ataxia. Diagnosis can 
be challenging, because neuroimaging and CSF 
studies may be entirely normal. Since this con-
dition is amenable to treatment, neurologist 
should suspect of it in the appropriate scena-
rio. Our case is atypical because of remarkable 
asymmetry of ataxia, combined with the presen-
ce of anti-Hu antibodies and good response to 
immuglobulin. CONCLUSION:  We highlight the 
importance of diagnosing auto-immune ataxia, 
and point out that patients may have asymme-
tric presentations.
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ATAXIA PROGRESSIVA COM ATROFIA CEREBELAR 
ASSOCIADA AO VÍRUS HIV?
Gama MTD*; Pedroso JL; Nilton I; Rezende Filho FM; 
Salomão R; Barsottini OGP
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* E-mail: mariathereza_dg@yahoo.com.br

A infecção pelo vírus HIV pode causar diversos 
sintomas neurológicos, como polineuropatia, al-
teração cognitiva, movimentos hipercinéticos ou 
hipocinéticos. Os distúrbios do movimento podem 
ser decorrentes da infecção pelo próprio HIV ou 
decorrente de uma infecção oportunista cerebral. 
A ataxia cerebelar decorrente do HIV é uma mani-
festação rara e o paciente acometido deve ser sub-
metido a uma ampla investigação diagnóstica para 
exclusão de outras causas adquiridas, genéticas e 
degenerativas. OBJETIVOS: Relatar dois casos de 
ataxia progressiva com importante atrofia do ce-
rebelo associados ao vírus HIV. MÉTODOS: Caso1: 
Paciente do sexo masculino, 47 anos, quadro de 
dificuldade para deambular associado a vertigem 
há 10 anos, de curso progressivo. Foi diagnostica-
do como HIV positivo há 8 meses. Exame físico: 
ataxia global (predomínio axial), dismetria e dis-
diadococcinesia, sem demais alterações (Video 1). 
História Familiar negativa. CV: 2.855 cópias CD4: 
827 Provas reumatológicas e sorologias negativas. 
RM de Crânio: atrofia cerebelar (Figura 1). Caso 
2: Paciente do sexo feminino, 60 anos, quadro de 
desequilíbrio e alteração da marcha há 8 anos, de 
curso progressivo. Há 9 anos foi diagnosticada com 
HIV. Faz uso de TARV (terapia anti-retroviral) há 5 
anos. Exame físico: ataxia global e disartria (Vídeo 
2). História familiar: negativa. CD4: normal. Provas 
Reumatológicas e sorologias: negativas. RM de crâ-
nio: atrofia cerebelar (Figura 2). DISCUSSÃO: Os 
casos relatados mostram quadros de ataxia de iní-
cio no adulto de evolução lentamente progressiva 
sem evidências de história familiar, cuja avaliação 
descartou causas adquiridas e neurodegenerativas 
mais comuns. Diante do diagnóstico do HIV e de 
relatos na literatura, supomos a associação entre 
ataxia progressiva com atrofia de cerebelo decor-
rente de efeito direto do vírus HIV. Frente aos rela-
tos, fica a seguinte questão: haveria efeito direto do 
vírus HIV causando atrofia das células de Purkinje, 
como ocorre no cortex cerebral?
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HOMEM COM SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA DE 
MANIFESTAÇÃO ATÍPICA
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UFPB.

* E-mail: kiman.b.meira@gmail.com

A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma enti-
dade clínica incomum, porém deve fazer parte 
das hipóteses diagnósticas em quadro de rigidez 
associado a espasmos dolorosos. OBJETIVO: O 
presente relato de caso tem por finalidade des-
crever um caso de homem jovem com SPR de 
apresentação atípica. Relato do Caso: Homem de 
29 anos, analista de sistemas, previamente hígido, 
apresentou hiperestesia em glande e, após dois 
dias, iniciou espasmos em membros inferiores 
(MMII) nas porções proximal e distal, em flexão/
extensão, simétricos, síncronos, desencadeados 
pelo toque na glande, estímulo tátil e movimen-
tação dos MMII, aumentando a duração e frequ-
ência ao longo dos dias. O paciente apresentava 
os espasmos durante a marcha, necessitando de 
apoio bilateral, e estes diminuíam ao deambular 
em ponta dos pés. Durante todo o quadro não 
houve queixas sensitivas, paresias ou alterações 
esfincterianas. Ao exame físico: força preservada 
nos quatro membros, reflexos profundos presen-
tes e simétricos. Marcha de base alargada, hiper-
lordose e tremores de MMII ao deambular, com 
melhora ao andar na ponta dos pés e piora com 
os calcanhares. Espasmos clônicos em MMII, fle-
xão-extensão, proximal e distal, síncronos, bila-
terais, precipitados por movimentação passiva e 
ativa. Sorologias para HIV, HTLV, hepatites, sífilis, 
exames bioquímicos, ressonância magnética de 
encéfalo e medula, além de exame do líquor sem 
alterações. Eletroneuromiografia de MMII e para-
vertebral mostrou amplitudes de H aumentadas 
na condução e dificuldade de relaxamento leve da 
musculatura lombar e gastrocnêmios na agulha, 
com relaxamento total após uso de diazepam. Na 
suspeita de SPR de apresentação atípica, solici-
tou-se FAN, Anti-GAD e demais autoanticorpos 
para descartar outras doenças autoimunes. FAN 
positivo, padrão nuclear centromérico (1:320) e 
citoplasmático fibrilar (1:80); Anti-GAD positivo, 
valor de 4192 UI/mL e demais autoanticorpos ne-
gativos. Iniciou-se pulsoterapia com metilpred-
nisolona 1 g/dia durante 5 dias, associado ao ba-
clofeno até 10 mg, três vezes ao dia, com melhora 
dos espasmos. Após um mês do início do quadro, 
houve melhora completa. DISCUSSÃO: Diante de 
paciente com espasmos em MMII desencadeados 
por estímulos tátil, sonoro, movimentação ativa e 
passiva, a presença de altos títulos de Anti-GAD, 
somada à resposta após pulsoterapia, apesar de 
rigidez muscular clínica ausente, sugere manifes-
tação atípica da SPR.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 08, 14:00 - 16:00



36

Vídeos  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

VL 10

OROFACIAL DYSKINESIA AND TONGUE 
PROTRUSION DURING FEEDING IN CHOREA-
ACANTHOCYTOSIS
Costa AT*; Moraes AC; Silva VM; Melo RBS; Neto APG; 
Tavares RM

Service of Behavioral Neurology of Santa Casa de 
Misericórdia, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.

* E-mail: alvaroteixeira@gmail.com

Core neuroacanthocytosis (NA) syndrome, cha-
racterized by cognitive impairment, degenera-
tion of the basal ganglia, movement disorders 
and psychiatric features. More specifically this 
case reports a Chorea-Acanthocytosis (ChAc) di-
sease, an autosomal recessive neurodegenerati-
ve disorder of late onset. Symptoms usually start 
with subtle cognitive (especially memory and 
executive functions) or psychiatric symptoms. 
But seizures can be the first manifestation. Later 
patients develop a characteristic phenotype cho-
rea marked by a feeding dystonia (tongue protru-
sion), orofacial dyskinesia, dysartria and “rubber 
man” gait, progressing for a generalized chorea. 
Some develops Parkinsonism as well. Sensory-
-motor neuropathy can be seen, but less promi-
nent than in other causes of core NA syndrome. 
Acanthocytosis in peripheral blood smears may 
be negative in a standard setting and a negative 
screen does not exclude an NA syndrome. Cho-
rein expression is absent in Western blot analy-
sis, and DNA confirmatory test is not worldwide 
available. Progressive striatal atrophy, especially 
of caudate head nucleus is seen at MRI. Unfortu-
nately there are no disease-modifying treatments 
and management is symptomatic. CASE: JAP a 71 
years old men, presented 8 years ago with delu-
sions, agitation and, just after, memory impair-
ment. 2 years later, he started with generalized 
seizures and progressed with apathy, Parkin-
sonism, dystonia in right lower limb, orofacial 
dyskinesia and tongue protrusion during feeding 
(video). No gait, reflex or strength abnormalities 
were present at physical exam. He is a smoker, al-
coholic (just 10ml of cachaça every day) and de-
nies other chronic diseases. Has a family history 
of sister with early onset dementia and extra-
pyramidal symptoms started together. The cog-
nitive tests show dysfunction of frontal/executi-
ve domain, immediate and recent memory, abs-
traction, volition and questionable visuospatial 
dysfunction. MRI shows bilateral atrophy at the 
caudate head nucleus, marked at the right side. 
None acanthocytes test in the peripheral blood 
smears test has been made yet do to limitations 
at the public health service. CONCLUSIONS: this 
patient match with a Core NA syndrome that, in 
association with the cognitive tests pattern, cau-
date head nucleus atrophy, orofacial dyskinesia 
and tongue protrusion during feeding; leads to 
the diagnosis of likely ChAc.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 08, 14:00 - 16:00
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TRATAMENTO CIRÚRGICO COMO OPÇÃO 
TERAPÊUTICA PARA DISTONIA TARDIA
Santos DH*; Chiarella AY; Ferreira JA; Oliveira Júnior JO; 
Silva SMCA; Dongyang L; Andrade AC; Neto PM; 
Paula DG

Hospital do Servidor Público Estadual - Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
(HSPE-IAMSPE).

* E-mail: digohs@hotmail.com

S.C.B, 47 anos, feminino, procurou atendimento 
no Ambulatório de Transtornos do Movimento do 
Hospital do Servidor Público Estadual com quadro 
de abalos musculares generalizados, de padrão pro-
gressivo, há 6 meses. Referia piora importante após 
suspensão abrupta de várias medicações as quais 
fazia uso: Flufenazina e Fluoxetina, prescritas para 
profilaxia de quadro migranoso, e Quetiapina e Es-
citalopram para tratamento de Transtorno Depres-
sivo Maior e Síndrome do Pânico, acompanhado 
por psiquiatra. Fazia seguimento dessas doenças e 
uso de medicações ha 3 anos em sua cidade de ori-
gem. Ao exame neurológico paciente apresentava 
movimentos mastigatórios involuntários, rigidez 
em roda denteada, tremor fino postural bilateral, 
hiperreflexia e marcha instável necessitando de au-
xílio de andador para deambular. Recebeu o diag-
nóstico de Distonia Tardia secundária ao uso de 
neurolépticos com base na história clínica, e após 
investigação com exames de imagem e laborato-
riais. Paciente manteve acompanhamento conjunto 
com Neurologia e Psiquiatria, porém neste momen-
to por equipe conjunta do HSPE, sendo optada in-
trodução de biperideno 2 mg e mantida suspensa 
demais medicações.Posteriormente foram iniciadas 
pela Psiquiatria Mirtazapina e Clozapina em bai-
xas doses por descontrole de transtornos psiquiá-
tricos. Mesmo após suspensão e substituição das 
medicações paciente manteve quadro de Distonia 
refratária sendo submetida a Palidotomia bilateral 
em 14/09/2015, após discussão entre grupos de 
neurologia e neurocirurgia do HSPE. Evoluiu no pós 
operatório com disfagia e disfonia sendo necessário 
uso de sonda nasoenteral. No 23 de PO paciente já 
apresentava melhora da disfagia e disfonia sendo re-
tirada SNE e iniciado dieta pastosa. Recebeu alta no 
dia 25/09/15 apresentando melhora importante dos 
movimentos involuntários. Atualmente mantém 
acompanhamento conjunto com as especialidades 
de Neurologia, Neurocirurgia e Fonaudiologia.
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VARIABILIDADE FENOTÍPICA NA DOENÇA DE 
HUNTINGTON E NA DOENÇA DE HUTINGTON-
LIKE TIPO 2.

Macêdo PJOM3*; Pereira LR1; Tumas V5; Marussi VHR2; 
Spitz M1; Vasconcellos LFR4

1Hospital Federal dos Servidores do Estado - Rio de Janeiro;  
2Medimagem / Hospital Beneficiência Portuguesa - São 
Paulo;  
3Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto de 
Neurologia Deolindo Couto;  
4Universidade Federal do Rio de Janeiro - Instituto 
de Neurologia Deolindo Couto / Hospital Federal dos 
Servidores do Estado - Rio de Janeiro;  
5USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP).

* E-mail: philippemacedo@hotmail.com

Doença de Huntington (DH) e Doença de 
Huntington-like tipo 2 (HDL2) são doenças 
genéticas que geralmente se manifestam por 
distúrbios do movimento e da cognição. De-
vido à raridade dessas doenças, é comum 
haver atraso no diagnóstico, em especial nas 
suas formas atípicas. OBJETIVOS: Demons-
trar as diferentes fenomenologias manifes-
tadas por pacientes com diagnóstico de DH 
e HDL2. METODOLOGIA: Série de casos. 
RESULTADOS: Caso 01: 31 anos, sexo femi-
nino, branca, apresentando forma clássica de 
DH, caracterizada por movimentos coréicos 
axiais e apendiculares, incoordenação da mar-
cha, impersistência motora, apraxia oculomo-
tora, alteração comportamental e declínio cog-
nitivo. Tinha história familiar paterna positiva. 
Caso 02: 19 anos, sexo masculino, com 05 anos 
de evolução de torcicolo espasmódico e de 
distonia de tronco. Apresentava movimentos 
de careteamento da face, episódios de agressi-
vidade, hipersexualidade e declínio cognitivo. 
Pai com quadro de coréia e demência. Estudo 
genético para DH foi positivo. Caso 03: 34 anos, 
sexo masculino, pardo, com 02 anos de evolu-
ção de parkinsonismo. Irmão apresentava mo-
vimentos hipercinéticos e demência. Estudo 
genético para DH foi negativo, porém positivo 
para HDL2. Caso 04: 48 anos, sexo masculino, 
com 10 anos de evolução de quadro caracteri-
zado por distúrbio da marcha, discinesia oro-
facial, abalos mioclônicos, déficit cognitivo e 
apraxia ideomotora. Apresentava sinal de Ba-
binski à direita. Irmã com quadro de coréia e 
déficit cognitivo. Estudo genético para DH po-
sitivo. CONCLUSÕES: É grande a variabilidade 
fenotípica na DH e HDL2, fato esse que deve 
ser lembrado no diagnóstico diferencial de 
doenças neurológicas manifestadas por distúr-
bios do movimento e/ou demências.

Apresentação: 30/8/2016, Sala 08, 14:00 - 16:00
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PO 0001

A AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL 
HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS SUBMETIDOS A 
FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO DE 
CIRCUITO DE TREINAMENTO
Carvalho AC1*; Silva FA2; Oliveira MCS2; Bofi TC2; 
Barbatto LM2; Broek VNVD2; Fernandes DD2; 
Lorenconi RMR2

1UNESP- campus de Presidente Prudente;
2Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: augustocesinando@gmail.com

Hemiparéticos gastam menos de um quarto 
dos seus dias envolvidos em atividade física em 
centros de reabilitação e ao longo do dia. Há evi-
dências de que o treinamento de hemiparéticos 
crônicos deve ser focado em prática de tarefas 
funcionais repetitivas, apesar de ter sido preco-
nizado que a maior recuperação motora ocorre 
nos primeiros 6 meses após o AVE. A fisioterapia 
em grupo no formato de circuito de treinamento 
(FGCT) é um modelo de terapia que utiliza exer-
cícios e atividades funcionais ativas específicas 
realizadas em 10 estações com diferentes graus 
de dificuldades, utilizando bastões, cadeiras, 
escada e rampa, cones e mapas de sinalização. 
Este modelo difere da fisioterapia convencional 
devido a sua configuração de grupo e com foco 
na repetição progressiva. OBJETIVO: Avaliar a 
mobilidade funcional de hemiparéticos crônicos 
submetidos a 3 meses de FCT. MÉTODO: Para re-
alização deste estudo clínico foram selecionados 
10 hemiparéticos crônicos submetidos a FGCT. 
Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, 
com idade igual ou superior a 21 anos, com en-
caminhamento médico e hemiparesia unilateral 
com tempo de lesão há ≥ 6 meses, capazes de re-
alizar a marcha com ou sem auxílio de órtese e 
ter habilidade para realizar teste de caminhada. 
Todos os voluntários concordaram e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido 
submetido ao Comitê de Ética da FCT (Núme-
ro CAAE: 45076015.3.0000.5402). Foi realizada 
uma entrevista para coleta de dados pessoais e 
a seguir avaliados pelo Time up & go (TUG), que 
registra o tempo gasto para o paciente levantar 
de uma cadeira, andar 3 metros, retornar e sen-
tar-se constituindo a avaliação inicial (AV1) e 
após quatro meses de intervenção com FGCT foi 
realizada a avaliação final (AV2). RESULTADOS: 
A análise estatística demonstrou que os valores 
da AV1 do TUG (23,80±14,71 seg.) não apresen-
tam diferenças significantes dos valores da AV2 
(23,34±10,81 seg). Os pacientes não revelaram 
melhoras na mobilidade funcional e com isto 
pode-se inferir que a FGCT não alterou esta mo-
bilidade, todavia tiveram a oportunidade manter 
suas habilidades funcionais evitando o sedenta-
rismo e suas consequências, uma vez que estes 
pacientes puderam praticar exercícios semanal-
mente. O tempo e a intensidade do tratamento 
devem ser estudados. CONCLUSÃO: O protocolo 
terapêutico e o tempo utilizado não modificou a 
mobilidade funcional de hemiparéticos crônicos 
submetidos a FGCT.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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A CONDIÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E 
FUNCIONAL DE HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS 
SUBMETIDOS A UM PROTOCOLO DE TREINAMENTO 
EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA EM SEM SUPORTE DE 
PESO CORPORAL
Broek VNVD*; Silva FA; Oliveira MCS; Fernandes DD; 
Lorençoni RMR; Bofi TC; Barbatto LM; Carvalho AC

Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: van_broek_94@hotmail.com

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a forma 
mais comum de lesão cerebral adquirida. A he-
miparesia é a consequência mais comum e pode 
levar a outros problemas que afetam seriamente 
a sua capacidade de andar, a independência e o 
condicionamento físico. A aptidão cardiorrespi-
ratória destes indivíduos fica em torno de 50% do 
valor esperado em idade e sexo correspondente 
a pessoas saudáveis. O treino de marcha está 
ganhando reconhecimento como uma forma 
eficaz de melhorar a capacidade de andar de he-
miparéticos. Os treinamentos de curta duração 
também são tarefas repetitivas e isto pode facili-
tar a aprendizagem motora e trazer benefício no 
desempenho da marcha mesmo na ausência de 
uma melhoria dos parâmetros de aptidão física. 
OBJETIVO: Avaliar a condição cardiorrespirató-
ria e funcional de hemiparéticos crônicos sub-
metidos a um protocolo de treinamento em es-
teira ergométrica em sem suporte de peso corpo-
ral durante 6 semanas. MÉTODO: Foram recruta-
dos indivíduos com hemiparesia unilateral com 
encaminhamento médico com tempo de lesão ≥ 
há 12 meses; capaz de realizar a marcha com ou 
sem auxílio de órtese e ter habilidade para rea-
lizar teste de caminhada. Foi realizada uma en-
trevista individual para coleta de dados seguida 
de avaliação inicial (AV1) pelo Lower Extremity 
Motor Coordination Test (LEMOCOT) e Teste de 
Esforço (TES). Na intervenção foi aplicado um 
protocolo de treinamento em esteira ergométri-
ca durante 12 sessões de 30 minutos divididos 
em 3 blocos de 10 minutos cada, com intervalos 
de descanso, em uma velocidade de 40% daquela 
obtida no TES, seguido da avaliação final (AV2). 
RESULTADOS: A amostra foi composta por 4 
hemipáreticos crônicos com idade de 64,2±1,89 
anos e 81±26,6 meses de lesão. Todos os indiví-
duos possuíam ao menos um fator de risco as-
sociado. O valor obtido no TES, na AV1, foi de 
2,47±1,25 e AV2, de 2,57±1,44 km/h, já no LEMO-
COT do lado parético, na AV1, foi de 22,5±10,4 e 
26±13,4 acertos na AV2. CONCLUSÃO: A inten-
sidade de treinamento utilizada no protocolo 
não foi capaz de alterar a condição funcional da 
marcha dos indivíduos submetidos ao protocolo 
de treinamento.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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A FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO 
DE CIRCUITO DE TREINAMENTO É CAPAZ 
DE MODIFICAR A DESTREZA MANUAL DE 
PARKINSONIANOS?
Broek VNVD*; Silva FA; Oliveira MCS; Bofi TC; 
Barbatto LM; Carvalho AC

Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: van_broek_94@hotmail.com

A doença de Parkinson (DP) é o distúrbio motor 
mais comum dos núcleos da base e caracteriza-
-se por acometimento dos neurotransmissores 
de dopamina resultando em desordens dos mo-
vimentos voluntários e automáticos. Isso causa 
distúrbios motores como tremor de repouso, 
rigidez, bradicinesia. Considerando essas altera-
ções o tratamento fisioterapêutico é de extrema 
importância para e o desempenho funcional dos 
Parkinsonianos. O tratamento fisioterapêutico 
de Parkinsonianos objetiva preservar as habili-
dades motoras e reduzir o avanço da doença e os 
déficits motores, para melhorar o desempenho 
funcional. A Fisioterapia em Grupo no formato 
de Circuit Training (FGCT) é um modelo de fisio-
terapia que utiliza exercícios funcionais especí-
ficos realizados de forma intensiva com foco na 
repetição e progressão contínua de exercícios 
em uma série de estações de trabalhos dispos-
tos num formato de circuito dirigido, visando 
melhorar a mobilidade geral, a coordenação e o 
equilíbrio funcional. OBJETIVO: Avaliar a destre-
za manual de Parkinsonianos que se encontra-
vam em tratamento fisioterapêutico em grupo. 
MÉTODO: Foram incluídos pacientes de ambos 
os gêneros, diagnóstico clínico de DP, classifi-
cados entre o estágio 0 e 3 da escala de Hoehn 
e Yahr e não que apresentam déficits cognitivos 
avaliados pelo mini-exame do estado mental. 
Todos os voluntários concordaram e assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido 
submetido ao Comitê de Ética da FCT (CAAE: 
47863415.6.000.56402). Foi realizada uma entre-
vista para coleta de dados pessoais seguida de 
avaliação da destreza manual através do Teste 
da Caixa e Blocos (Box and Blocks Test – BBT) 
constituindo a avaliação inicial (AV1) e após 24 
sessões de intervenção com FGCT foi realizada 
a avaliação final (AV2). Para análise dos dados 
foi utilizado o Teste t dependente para amos-
tras pareadas considerando o valor de p ≤0,05. 
RESULTADOS: Participaram desse estudo 13 
parkinsonianos do gênero masculino com idade 
média de 73,69±5,37. Os valores na AV1 para a 
mão dominante foi de 44,23±6,72 e para mão não 
dominante foi 43,30±6,89. Na AV2 o valor para a 
mão dominante foi de 51,38±9,46 e para mão não 
dominante foi 48,46±10,83. A análise estatística 
revelou valor de t -4,98 para a mão dominante 
sendo p = 0,00 e t= -2,78 para a mão não domi-
nante, sendo p = 0,01. CONCLUSÃO: O protocolo 
terapêutico e o tempo utilizado foram capazes de 
modificar a destreza manual de parkinsonianos 
submetidos a FGCT.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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A FISIOTERAPIA EM GRUPO NO FORMATO 
DE CIRCUITO DE TREINAMENTO É CAPAZ DE 
MODIFICAR A MOBILIDADE FUNCIONAL DE 
PARKINSONIANOS?
Broek VNVD*; Silva FA; Oliveira MCS; Barbatto LM; 
Bofi TC; Carvalho AC

Universidade Estadual Paulista/Câmpus de Presidente 
Prudente/Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNESP/
FCT).

* E-mail: van_broek_94@hotmail.com

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pelo 
acometimento de neurônios dopaminérgicos 
tendo como resultado desordens nos movimen-
tos voluntários e automáticos. Isto, aliado à redu-
ção da dopamina estriatal, gera tremor, rigidez, 
inabilidade postural e bradiscinesia. Como sinal 
a patologia apresenta diminuição na velocidade 
da marcha, passos mais curtos o que resulta em 
maior tempo na fase de apoio. A fisioterapia no 
Parkinson visa melhorar ou manter habilidades 
motoras e estadiar o avanço dos sintomas, isso 
culmina numa melhora funcional tendo em vis-
ta que a doença afeta a função motora atingindo 
os núcleos da base. Quando o tratamento é exe-
cutado em grupo há melhora na socialização do 
paciente e em sua saúde global. Uma alternativa 
de reabilitação em grupo é no formato de Circuit 
Training (FGCT) utilizando de forma intensiva 
exercícios funcionais específicos, o número de 
repetições e a progressão continuada separa-
da em estações dentro de um circuito é o que 
difere este da fisioterapia convencional. Como 
conseqüência se trabalha mobilidade geral, 
marcha, equilíbrio e coordenação. OBJETIVOS: 
Avaliar a mobilidade funcional de Parkinsonia-
nos integrantes do tratamento fisioterapêutico 
em grupo. MÉTODOS: Participaram da amostra 
paciente de ambos os gêneros, diagnosticados 
com DP, entre os estágios de classificação 0 e 3 
da Escala de Hoehn e Yahr e que não possuíam 
escore de déficit cognitivo no mini-exame do es-
tado mental. Todos os voluntários concordaram 
e assinaram o termo de consentimento livre e es-
clarecido submetido ao Comitê de Ética da FCT 
(CAAE: 47863415.6.000.56402). Foi realizada uma 
entrevista para coleta de dados pessoais seguida 
da aplicação do instrumento de avaliação Time 
up and Go Test (TUG) numa avaliação inicial 
(AV1) e pós-intervenção com FGCT de 24 sessões 
considerada avaliação final (AV2). Para análi-
se dos dados foi utilizado o Teste t dependente 
para amostras pareadas considerando o valor de 
p ≤0,05. RESULTADOS: Foram recrutados para o 
estudo 13 parkinsonianos com idade média de 
73,69±5,37, sendo todos do gênero masculino. 
Os valores na AV1 para mobilidade funcional 
foram de 12,52±2,76; na AV2 os valores foram de 
12,86±3,12. Segundo a análise estatística, o va-
lores encontrados foram t=-0,52 com p = 0,610. 
CONCLUSÃO: A mobilidade funcional não foi 
modificada tendo em vista o protocolo aplica-
do e o tempo utilizado, mas não houve piora no 
quadro clínico considerando que a patologia se 
enquadra no âmbito crônico.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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A FISIOTERAPIA NO FORMATO DE CIRCUITO DE 
TREINAMENTO PODE ALTERAR A MARCHA E A 
COORDENAÇÃO MOTORA DE HEMIPARÉTICOS 
CRÔNICOS?
Carvalho AC*; Barbatto LM; Oliveira MCS; Bofi TC; 
Lorenconi RMR; Silva FA; Fernandes DD

Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: augustocesinando@gmail.com

O acidente vascular cerebral (AVC) é um pro-
blema de saúde mundial e uma das principais 
causas de incapacidade. A sequela mais evidente 
após o AVC é a hemiparesia, que dificulta os indi-
víduos terem as mesmas capacidades funcionais 
anteriores à instalação da patologia, tornando-os 
menos ativos do que os indivíduos saudáveis na 
mesma faixa etária. A fisioterapia em grupo no 
formato de circuito de treinamento (FGCT) utili-
za exercícios e atividades funcionais ativas reali-
zadas em 10 estações com diferentes graus de di-
ficuldades. Esta terapêutica tem sido considerada 
uma boa opção terapêutica. OBJETIVO: A avaliar 
a marcha e a coordenação motora de hemiparé-
ticos crônicos submetidos a FGCT. MÉTODOS: 
Para este estudo clínico foram selecionados 10 
hemiparéticos crônicos com idade igual ou su-
perior a 21 anos, com encaminhamento médico 
e hemiparesia unilateral com tempo de lesão 
há ≥ 6 meses, capazes de realizar a marcha com 
ou sem auxílio de órtese. Todos os voluntários 
assinaram um termo de consentimento livre 
e esclarecido submetido ao Comitê de Ética da 
FCT (Número CAAE: 45076015.3.0000.5402). Foi 
realizada uma avaliação inicial (AV1) utilizando 
o Teste de Caminhada de 10 metros (TC10M) e o 
teste de coordenação motora de membros infe-
riores Lower Extremity Motor Coordination Test 
(LEMOCOT). Após 3 meses de intervenção com 
FGCT, duas vezes semanais foi realizada a avalia-
ção final (AV2). RESULTADOS: A análise estatís-
tica dos resultados demonstrou que os valores da 
AV1 do TC10M (24,13±19,48 seg.) não apresenta-
ram diferenças significantes dos valores da AV2 
(23,98±11,56 seg.). O mesmo comportamento es-
tatístico foi observado no valores de LEMOCOT 
(AV1: 14,09±4,78 e AV2: 13,00±7,52 acertos). Estes 
resultados demonstraram que a terapêutica uti-
lizada não foi capaz de alterar o tempo gasto para 
deambular 10 metros, bem a coordenação mo-
tora do membro inferior parético. A partir destes 
resultados podemos inferir que a terapêutica e o 
tempo utilizado não foram suficientes para de-
sencadear mudanças de comportamento funcio-
nal, todavia os pacientes tiveram a oportunidade 
de exercitar-se evitando inclusive a progressão 
das suas incapacidades e sedentarismo. A inten-
sidade da terapêutica e o tempo de duração ne-
cessita ser ampliada e estudada. CONCLUSÕES: 
O protocolo terapêutico não modificou o tempo 
gasto para caminhar 10 metros e coordenação 
motora do membro inferior parético de pacien-
tes submetidos a 3 meses de FGCT.
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A INFLUÊNCIA DA FADIGA NA CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE 
PARKINSON
Carvalho DV2*; Santos RMS2; Magalhães HC2; 
Christo PP1; Leite CMA2; Scalzo PL2

1Santa Casa BH;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: davibiofis@yahoo.com.br

A fadiga é um dos sintomas não motores mais 
comuns na doença de Parkinson (DP). É defini-
da como uma sensação anormal, esmagadora e 
exaustiva, impactando negativamente as ativi-
dades funcionais e a qualidade de vida desses 
indivíduos. OBJETIVO: O objetivo do presente 
estudo foi avaliar se a fadiga é capaz de interferir 
na execução de testes que avaliam a velocidade 
da marcha, tempo de reação e capacidade de dis-
tância percorrida. MÉTODO: Foram recrutados 
indivíduos com diagnóstico de DP a partir do 
Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa 
de Belo Horizonte, Minas Gerais (CEM-BH). Os 
participantes foram submetidos à avaliação da 
função cognitiva (Mini-Exame do Estado Mental, 
MEEM), gravidade dos sinais e sintomas da do-
ença (Escala Unificada de Avaliação da Doença 
de Parkinson, UPDRS), presença e gravidade da 
fadiga (Escala de Fadiga da Doença de Parkinson, 
PFS-16). Foram realizados o teste de 10 metros 
(T10) para avaliar a velocidade usual e rápida da 
marcha, o teste timed get up and go (TUG) para 
avaliar o tempo de reação e o teste de caminha 
de seis minutos (TC6M) para avaliar a capacida-
de de marcha. RESULTADOS: Foram avaliados 
32 pacientes, com idade média de 67,3 (±11,0) 
anos e tempo médio de diagnóstico de 7,1 (±5,6) 
anos. Destes, 20 (62,5%) indivíduos apresenta-
ram fadiga. Foi encontrada correlação negativa 
estatisticamente significativa apenas entre os 
escores obtidos por meio da PFS-16 e a distân-
cia percorrida no TC6M (rs= -0,413; p = 0,019). 
CONCLUSÃO: Nossos achados corroboram a 
literatura que indica prevalência da fadiga entre 
33 a 70% dos indivíduos com DP. Este sintoma 
não motor tem sido associado à gravidade dos 
sinais motores da doença, tais como bradicine-
sia, rigidez e instabilidade postural, bem como à 
piora no desempenho motor. No entanto, este é 
o primeiro estudo que mostra o impacto nega-
tivo da fadiga na capacidade funcional de indi-
víduos com DP, avaliada por meio do TC6M. Os 
resultados mostram que aqueles indivíduos que 
apresentam maior gravidade da fadiga percorre-
ram uma distância menor no TC6M. Isso é im-
portante, considerando que a fadiga poderia ser 
um fator adicional contribuindo para um estilo 
de vida mais sedentário, reforçando as limita-
ções de atividade e restrição de participação.
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A INFLUÊNCIA DAS DEMANDAS ATENCIONAIS NO 
CONTROLE POSTURAL DE HEMIPARÉTICOS
Silva JC*; Rocha PL; Mendes ATD; Reis FP; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: jaynesilva_1@hotmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um impor-
tante distúrbio circulatório, que apresenta como 
principal manifestação a hemiparesia, podendo 
estar acompanhado de espasticidade, assime-
tria e desequilibrio corporal e, por consequên-
cia, diminuição na autonomia e qualidade de 
vida. OBJETIVO: Investigar os efeitos da dupla 
tarefa com demanda cognitiva sobre o controle 
postural de indivíduos hemiparéticos após AVC. 
MÉTODO: Foram avaliados 32 indivíduos com 
hemiparesia por AVE, com média de idade de 
62,3±4,63 anos e tempo médio de lesão de 48±4,6 
meses, capazes de deambular com ou sem dis-
positivo para o auxilio da marcha. Para o equili-
brio dinâmico, foram utilizados os testes Timed 
Up and Go (TUG), onde foi solicitado que o indi-
viduo se levantasse de uma cadeira, caminhasse 
três metros, retornasse para a cadeira e sentasse, 
e o Dynamic Gait Index (DGI) onde os indivíduos 
realizaram oito tarefas que envolviam a marcha 
em diferentes contextos sensoriais, com e sem 
associação de demanda cognitiva, para avaliar 
o equilíbrio. O equilíbrio estático foi analisado 
pela estabilometria utilizando uma platafor-
ma de força (Biomec 400, EMG System do Bra-
sil). Foram analisadas as variáveis do centro de 
pressão (COP), posição ântero-posterior (AP) e 
látero-lateral (LL), velocidade média e ampli-
tude média de deslocamento AP e LL, área de 
deslocamento e deslocamento total do COP. As 
pontuações correspondentes a cada item, des-
crito pelas avaliações e valores capturados foram 
analisados permitindo verificar o coeficiente de 
correlação de Pearson e a reta de regressão en-
tre os resultados das avaliações. RESULTADOS: 
Verificou-se que a demanda cognitiva influen-
ciou nos resultados dos testes. O DGI apresentou 
uma redução na pontuação (p = 0,034) e no TUG 
um tempo maior (p = 0,021) para a realização de 
ambos com uma demanda cognitiva. Todas as 
variáveis estabilométricas foram influenciadas 
pela demanda cognitiva, apresentando maiores 
oscilações AP e LL (p < 0,05 para todas as com-
parações). CONCLUSÃO: A realização da dupla 
tarefa com inserção de uma demanda cognitiva 
influenciou no controle postural de indivíduos 
hemiparéticos após AVC, se tornando uma op-
ção de conduta terapêutica para incremento do 
equilíbrio CORPORAL.
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A QUALIDADE DO SONO INTERFERE NO 
EQUILÍBRIO E NA MARCHA DE INDIVÍDUOS COM 
DOENÇA DE PARKINSON?
Terra MB; Pereira RC; Silva PGB*; Paixão L; 
Caramaschi IKF; Passos NL; Mesas AE; Santos SMS

Universidade Estadual de Londrina (UEL).

* E-mail: pbroto@hotmail.com

A doença de Parkinson (DP) está entre as doen-
ças mais frequentes do sistema nervoso central. 
Além dos sintomas motores, como déficits de 
equilíbrio e marcha, destacam-se os sintomas 
não motores, entre eles as alterações do sono. 
OBJETIVO: Correlacionar a qualidade do sono 
com o equilíbrio e a marcha em indivíduos com 
DP. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal, 
composto por 41 indivíduos com diagnóstico 
de DP, classificados entre os estágios 1,5 a 3 na 
escala de Hoehn & Yahr, com média de idade de 
66,5±7,8 anos, sendo 25 homens. Para avaliar a 
qualidade do sono, foram utilizados os seguintes 
instrumentos: Escala de sonolência de Epwor-
th, Escala de sono para doença de Parkinson 
(PDSS) e Índice de qualidade do sono de Pitts-
burgh. Para estadear a progressão da doença 
foi aplicada a Escala Unificada para Avaliação 
da doença de Parkinson, assim como o teste de 
impressão plantar (footprint) e análise por vídeo 
para avaliar os parâmetros da marcha, como o 
tamanho do passo (cm), tamanho da passada 
(cm), número de passos, tempo (s), velocidade 
(m/s) e cadência (passos/s). Para avaliação do 
equilíbrio foi realizado o BesTest, dividido em 6 
domínios: Restrições biomecânicas (1); Limites 
de estabilidade (2); Ajustes posturais antecipa-
tórios (3); Respostas posturais (4); Orientação 
sensorial (5); Estabilidade dinâmica da marcha 
(6) e pontuação total. As análises foram realiza-
das pelo programa SPSS 20 nível de significância 
estabelecido em 5%. RESULTADOS: A qualidade 
do sono medida pela escala PDSS apresentou 
correlação significante com os seguintes parâ-
metros de marcha: tamanho do passo (r=0,37; 
p = 0,01), tamanho da passada (r=0,57; p = 0,00), 
número de passos (r=-0,47; p = 0,00), tempo (r=-
0,39; p = 0,02) e velocidade (r=0,31; p = 0,04). 
Adicionalmente, foi encontrada correlação entre 
a qualidade do sono medida da escala PDSS com 
alguns domínios do BesTest, como segue: item 1 
(r=0,36; p = 0,01), item 2 (r=0,33; p = 0,03), item 
4 (r=0,31; p = 0,04) e pontuação total (r=0,40; 
p = 0,008). Não foram encontradas correlações 
entre as demais escalas de sono e parâmetros da 
marcha e equilíbrio. CONCLUSÃO: A qualidade 
do sono apresenta correlação com os parâmetros 
de equilíbrio e marcha, indicando que quanto 
pior a qualidade do sono, pior o desempenho do 
indivíduo nos testes de equilíbrio e marcha uti-
lizados no estudo atual. Ainda pode-se observar 
que a escala PDSS foi a única que obteve correla-
ção com as variáveis estudadas, o que sugere ser 
a mais adequada para essa população.
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A UTILIZAÇÃO DAS ESCALAS DE FUNCIONALIDADE 
EM PACIENTES COM SÍNDROME PÓS-
POLIOMIELITE
Helou AS*; Ramos AE; Quadros AAJ; Oliveira ASB

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: aline.helou@unifesp.br

A Síndrome Pós-Poliomielite é uma doença neu-
rológica, caracterizada pelo aparecimento de 
nova fraqueza e da fadiga muscular anormal, 
o que resulta em uma diminuição das funções 
neuromusculares, músculos-esqueléticos e pi-
sicossociais. Trata-se de um conjunto de mani-
festações clínicas que ocorrem em indivíduos 
que tiveram poliomielite paralítica aguda. Estes 
novos sintomas ocorrem após o período de esta-
bilidade funcional e neurológica, de pelo menos 
15 anos, após o primeiro episódio da poliomieli-
te. Avaliação funcional: Os métodos habituais de 
se realizar uma avaliação funcional estruturada 
consistem na observação direta (testes de de-
sempenho) e por questionários, querem auto-
-aplicados ou concebidos para entrevistas face 
a face, sistematizados por meio de uma série de 
escalas que aferem os principais componentes 
da dimensão. Tais escalas compõem o que se 
tem denominado “instrumentos de avaliação 
funcional”. De acordo com a literatura, os pa-
cientes com SPP passam a apresentar novas limi-
tações na realização de suas AVDS e, ao mesmo 
tempo, tendem a ignorá-las, continuando suas 
tarefas com maior esforço físico. Surge, então a 
necessidade de uma avaliação funcional aplica-
da, para permitir encontrar onde estão os novos 
comprometimentos nas AVDS desses pacientes e 
ajudá-los na nova etapa de suas vidas sem agra-
var o quadro degenerativo da SPP. OBJETIVO: 
Identificar as principais escalas de avaliação fun-
cional utilizadas nos indivíduos com SPP citados 
nos artigos científicos publicados. MÉTODO: Foi 
realizada uma revisão narrativa da literatura so-
bre as escalas funcionais utilizadas em pacientes 
com SPP descritas nos artigos em base de dados. 
RESULTADOS: Foram encontradas 12 escalas 
funcionais de atividades de vida diária.. São as 
escalas: Nottingham health profile; Internatio-
nal classification of impairaments, disability’s 
and handicaps; Functional status questionnai-
re; Physical activity scale for the elderly, Sunnas 
Index; Index de Katz; Falls efficacy scale; ADL – 
Staircase; Index de Barthel, Functional indepen-
dence measure; Older adult resource survey; Self 
– Reporter ADL. CONCLUSÃO: Nenhuma das es-
calas citadas em nosso estudo é validada para o 
uso em pacientes com Síndrome Pós-Poliomieli-
te. Foram encontradas duas escalas validadas no 
Brasil, o índex de Barthel e o Functional indepen-
dece measure. O NHP e o ICIDH foram às escalas 
mais encontradas nos artigos revisados em nossa 
pesquisa.
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E ESTUDO 
PRELIMINAR DA ESCALA SPINAL ALIGNMENTAND 
RANGE OF MOTION MEASURE – SAROMM
Lopes RRB1*; Pfeifer LI2

1Universidade de São Paulo - FMRP.USP;
2Universidade de São Paulo - FRMP.USP.

* E-mail: robson.ricardo@baraodemaua.br

A Paralisia Cerebral (PC) engloba um grupo de 
desordens permanentes do desenvolvimento 
do movimento e postura, que são atribuídas a 
distúrbios não progressivos que ocorrem no de-
senvolvimento fetal ou cérebro infantil. O tron-
co tem valor fundamental nas funções motoras 
globais e nas funções manuais e para analisar o 
alinhamento da coluna vertebral e a amplitude 
de movimento normal ou anormal das extremi-
dades foi desenvolvido o Spinal Alignmentand 
Range of Motion Measure SAROMM, como ferra-
menta avaliativa. OBJETIVOS: Adaptação trans-
cultural e verificação da validade semântica e de 
constructo da SAROMM. MÉTODOS: Trata-se 
de um estudo transversal, não experimental, de 
análise quantitativa, o qual seguiu os critérios 
éticos de pesquisa com seres humanos, sendo 
desenvolvido em três etapas: Primeira Etapa: 
Adaptação transcultural da SAROMM. Seguindo 
como diretriz as etapas propostas por Beaton 
et al. (2000) foram realizadas a Tradução Inicial, 
Síntese das Traduções, Retrotradução para a Lín-
gua de Origem e Submissão à autora. A Segunda 
Etapa: Índice de Concordância. Foi utilizada fór-
mula de porcentagem de Concordância entre os 
juízes, descrita por Coluci (2011). Participaram 
desta etapa 10 juízes. A Terceira Etapa: Consis-
tência Interna. Buscou avaliar a confiabilidade 
do instrumento entre intra-observador e inter-
-observador, utilizando o Coeficiente de Kappa 
e a representação seguiu os critérios propostos 
por Landis. Esta etapa constou com aplicação 
da SAROMM e filmagem para posterior análise 
junto a 50 crianças/adolescentes com diagnósti-
co de PC. RESULTADOS: Ao término da Primeira 
Etapa, conclui-se que o processo de adaptação 
transcultural, da SAROMM Brasil, apresenta 
significado denotativo e conotativo. Quanto ao 
Índice de Concordância, após análise dos 210 
itens (21 itens x 10 juízes), este demonstrou uma 
porcentagem de 92.3% entre os juízes, repre-
sentando uma taxa acima do recomendável. A 
análise intra-observador demonstrou um índi-
ce de confiabilidade entre 0.96 e 1.0, represen-
tando consistência quase perfeita. Já a análise 
inter-observador após capacitação do observa-
dor, apresentou índice moderado entre 0.43 e 
0.74. Os resultados quanto ao inter-observador, 
apresentaram-se variáveis, isso permite discutir 
sobre a necessidade de um treinamento mais 
intenso do qual foi promovido nesta pesquisa. 
CONCLUSÃO: A versão traduzida da SAROMM 
para o Brasil foi bem compreendida e se mostrou 
adequada para avaliação das crianças e adoles-
centes com PC.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0011

ANÁLISE DA ATIVIDADE MUSCULAR E MOTORA 
EM INDIVÍDUOS APÓS ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL SUBMETIDOS À TERAPIA ESPELHO
Fontes RC*; Tassini CC; Rocha PL; Mendes ATD; Reis FP; 
Borges GO; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: faela76@hotmail.com

Dentre as formas de tratamento para neurorre-
abilitação, a terapia-espelho (TE) é uma abor-
dagem terapêutica promissora que se baseia na 
plasticidade cerebral. e vem promovendo recu-
peração funcional de desordens sensório-mo-
toras. Na aplicação da terapia, os indivíduos são 
convidados a posicionarem seu membro ao lado 
do espelho ou dentro de uma caixa de espelho, 
de modo que o membro afetado se encontre 
oculto e que a imagem refletida seja a do mem-
bro não acometido, impondo ao córtex sensório 
motor uma percepção de dois membros sadios. 
Alguns estudos mostram que a TE é capaz de 
ativar o córtex motor primário promovendo 
reorganização neural. OBJETIVO: Investigar a 
função motora do membro superior comprome-
tido de indivíduos após AVC.submetidos a TE. 
MÉTODO: A amostra foi composta por dezesseis 
indivíduos após AVC, com média de idade de 
52,8±5,81 anos e tempo médio de lesão de 37±8,6 
meses. Todos os participantes foram submetidos 
a 12 sessões de tratamento com a TE, com duas 
sessões semanais, de 50 minutos cada e o proto-
colo de atividades realizadas consistiu de cinco 
tarefas voltadas para a funcionalidade. Para ava-
liação e reavaliação foram utilizadas as escalas 
de Desempenho Físico de Fugl-Meyer (FM), 
Inventário de Atividade da Extremidade Supe-
rior (MAL - Motor Log Activity) e da atividade 
eletromiográfica dos músculos bíceps e tríceps 
braquial, extensor e flexor comum dos dedos. 
Os sinais eletromiográficos foram captados com 
utilização de eletrodos de superfície e registrados 
em um eletromiógrafo da marca EMG System 
do Brasil Ltda®. A estatística foi realizada atra-
vés do Software SPSS 17.0 e do teste t-Student 
após verificação da homogeneidade da amostra. 
RESULTADOS: Observou-se que todos os indiví-
duos apresentaram evolução na pontuação total 
da FM (p = 0,02) e na escala MAL (p = 0,03). Os 
indivíduos apresentaram diminuição do tempo 
para realização da atividade propostas e aumen-
to da motricidade fina na realização das ativida-
des de punho e mão. A análise eletromiográfica 
evidenciou maior ativação de todos os músculos 
avaliados (com p < 0,05 para todas as análises). 
CONCLUSÃO: A utilização da TE promoveu efei-
tos positivos na função muscular e na função 
motora do membro superior parético. A terapia 
se mostrou uma alternativa ao tratamento fisio-
terapêutico convencional, podendo ser utilizada 
como terapia complementar por ser de baixo 
custo, acessível e de boa aceitação.
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ANÁLISE DA SIMETRIA CORPORAL E 
TRANSFERÊNCIA DE PESO EM INDIVÍDUOS 
COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E SUAS 
RELAÇÕES COM O CONTROLE POSTURAL E 
ATIVIDADES DIÁRIAS
Silva LOC; Fontes GA; Tassini CC; Souza LCM; Silva EA; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: leholiveira2009@hotmail.com

Dentre os distúrbios do movimento encontrados 
em indivíduos pós Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), a hemiparesia é um dos sinais clínicos 
mais óbvios da doença. Um dos comprometi-
mentos motores evidentes na hemiparesia é a 
tendência em manter-se em uma posição de as-
simetria postural, com distribuição de peso me-
nor sobre o lado afetado, e consequente transfe-
rência do peso corporal para o lado afetado. Isso 
resulta em instabilidade postural e desequilíbrio, 
que interferem no desempenho das atividades 
funcionais e prejudicam a execução de tarefas 
da vida diária. OBJETIVO: Averiguar a simetria 
e transferência de peso em indivíduos com se-
quelas de AVC e sua correlação com o controle 
postural e o desempenho de atividades de vida 
diária. MÉTODO: Foram avaliados 22 indivíduos 
com hemiparesia por AVC, com média de idade 
de 54,65±7,45 anos e tempo médio de lesão de 
37±12,7 meses. Para a coleta de dados, foram 
aplicados instrumentos de medida funcional 
através das escalas de simetria e transferência de 
peso (ASTP) e o Índice de Barthel (IB) e realiza-
da análise estabilométrica, para análise estática, 
utilizando uma plataforma de força (Biomec 400, 
EMG System do Brasil). Foram analisadas as va-
riáveis do centro de pressão (COP), posição ânte-
ro-posterior (AP) e látero-lateral (LL), amplitude 
média de deslocamento AP e LL, área de desloca-
mento e deslocamento total do COP. As pontua-
ções correspondentes a cada item, descrito pelas 
avaliações, foram assinaladas e, posteriormente, 
somadas para a verificação da pontuação total 
de cada escala. Esses dados foram codificados e 
comparados com os valores médios encontrados 
no deslocamento AP e LL permitindo verificar 
o coeficiente de correlação de Pearson e a reta 
de regressão entre os resultados das avaliações. 
RESULTADOS: Pode-se verificar uma correlação 
positiva entre a ASTP e IB (r:0,86, p = 0,002) e en-
tre ASTP e o deslocamento LL (r:0,84, p = 0,001) e 
AP (r:0,82, p = 0,002). Esses valores mostram que 
a diminuição da simetria e transferência de peso 
prejudicam o controle postural e repercutem 
nas atividades diárias. CONCLUSÃO: A simetria 
e transferência de peso nos indivíduos com AVC 
é um dos fatores que interfere no desempenho 
das atividades funcionais e no controle postural. 
Essa avaliação proporcionou verificar essa dis-
função e chamar a atenção para metas de trata-
mento que venham enfatizar esse treinamento 
nesses indivíduos.
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ANÁLISE DA SIMETRIA E TRANSFERÊNCIA DE 
PESO EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL E 
SUAS REPERCUSSÕES NO EQUILÍBRIO CORPORAL
Reis FP*; Rodrigues ES; Faria Júnior CH; Borges GO; 
Mendes ATD; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: flavihpaula@gmail.com

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crô-
nica não Progressiva da Infância reuni um grupo 
de afecções permanentes do Sistema Nervoso 
Central sem caráter progressivo e de instalação 
no período pré, peri ou pós natal. Um dos tipos 
de PC é a hemiparética, onde a criança apresenta 
a tendência em manter-se em uma posição de 
assimetria postural, com distribuição de peso 
menor sobre o lado afetado, resultando em ins-
tabilidade postural e desequilíbrio. OBJETIVO: 
Avaliar a simetria e transferência de peso em 
crianças PC hemiparéticas e sua correlação com 
o equilíbrio corporal. MÉTODO: Foram avalia-
dos doze crianças com hemiparesia espástica 
por PC, com média de idade de 6,7±2,2,classifi-
cadas pelo Sistema de Classificação da Função 
Motora Grossa (GMFCS). Para a coleta de dados, 
foram aplicados instrumentos de medida fun-
cional através das escalas de simetria e transfe-
rência de peso (ASTP), a escala de equilíbrio de 
Berg (EEB) e realizada análise estabilométrica, 
para análise estática, utilizando uma plataforma 
de força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Fo-
ram analisadas as variáveis do centro de pressão 
(COP), posição ântero-posterior (AP) e látero-
-lateral (LL), amplitude média de deslocamento 
AP e LL, área de deslocamento e deslocamento 
total do COP.As pontuações correspondentes a 
cada item, descrito pelas avaliações, foram assi-
naladas e, posteriormente, somadas para a veri-
ficação da pontuação total de cada escala. Esses 
dados foram codificados e comparados com os 
valores médios encontrados no deslocamen-
to AP e LL permitindo verificar o coeficiente de 
correlação de Pearson e a reta de regressão entre 
os resultados das avaliações. RESULTADOS: Nos 
resultados obtidos pelas avaliações, pode-se ve-
rificar que houve uma correlação positiva entre 
a ASTP e EEB (r:0,89, p = 0,03) e entre ASTP e o 
deslocamento LL (r:0,86, p = 0,02). Esses valores 
sugerem que a diminuição da simetria e transfe-
rência de peso prejudicam o equilíbrio e podem 
ser melhor visualizados no deslocamento pos-
tural LL na plataforma de força. CONCLUSÃO: 
A simetria e transferência de peso da criança 
hemiparética é um dos fatores que interfere 
no desempenho das atividades funcionais e no 
equilíbrio. Essa avaliação proporcionou verificar 
essa disfunção e chamar a atenção para metas 
de tratamento que venham a contribuir com um 
melhor desempenho das atividades funcionais.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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ANÁLISE DO CONTROLE POSTURAL, DA SIMETRIA 
E TRANSFERÊNCIA DE PESO EM CRIANÇAS 
PARALISIA CEREBRAL HEMIPARÉTICAS 
SUBMETIDOS A REABILITAÇÃO EM AMBIENTE 
VIRTUAL
Faria Júnior CH*; Silva EA; Fontes RC; Tassini CC; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: maradona08_jr@hotmail.com

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crôni-
ca não Progressiva da Infância ocasiona compro-
metimento motor e alterações na biomecânica 
corporal. Em meio à evolução tecnológica surge 
a Reabilitação Virtual (RV). Trata-se do uso da 
realidade virtual, que proporciona a imersão do 
usuário em ambientes com os quais ele pode in-
teragir e explorar, possibilitando a simulação e a 
visualização de ações impossíveis de serem per-
cebidas ou realizadas no mundo real. OBJETIVO: 
Avaliar o controle postural, a simetria e transfe-
rência de peso em crianças PC hemiparéticas 
submetidos a RV. MÉTODOS: Foi utilizado o 
vídeo game da marca Nintendo®, denominado 
Wii fit, com jogos que estimularam o equilíbrio 
látero-lateral e ântero-posterior, aplicado em 10 
crianças com média de idade de 7,3±2,4 anos, 
classificadas pelo Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS). As crianças fo-
ram submetidas a quatro meses de intervenção, 
com duas sessões semanais, de 50 minutos cada, 
por meio da RV. Para a coleta de dados, foram 
aplicados instrumentos de medida funcional 
através das escalas de simetria e transferência 
de peso (ASTP) e realizada análise estabilomé-
trica, para análise do controle postural, utilizan-
do uma plataforma de força (Biomec 400, EMG 
System do Brasil). Foram analisadas as variáveis 
do centro de pressão (COP), posição ântero-pos-
terior (AP) e látero-lateral (LL), amplitude média 
de deslocamento AP e LL, área de deslocamento 
e deslocamento total do COP.As crianças foram 
avaliadas em dois momentos e a estatística foi 
realizada através do Software SPSS 17.0 e do teste 
t-Student após verificação da homogeneidade da 
amostra.RESULTADOS: Os resultados evidencia-
ram uma melhora estatisticamente significativa 
na ASTP (p = 0,034)entre as avaliações inicial e 
final e uma diferença estatisticamente significa-
tiva em todas as variáveis analisadas (p < 0,05), 
com diminuição dos valores da velocidade mé-
dia e frequência média de oscilação, posição e 
amplitude de deslocamento AP e ML, compri-
mento e área de oscilação total, com maior des-
locamento corporal para o lado hemiparético 
após tempo de utilização da RV. CONCLUSÃO: 
As comparações dos resultados da escala ASTP e 
estabilométricos mostraram que o protocolo de 
tratamento fisioterapêutico proposto utilizando 
a tecnologia Wii reabilitação mostrou-se eficaz 
na melhora do controle postural e na simetria e 
transferência de peso das crianças com PC.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO POSTURAL EM CRIANÇAS 
COM PARALISIA CEREBRAL APÓS TREINAMENTO 
EM AMBIENTE DE REALIDADE VIRTUAL
Silva EA*; Matias CR; Silva JC; Souza LCM; Silva LOC; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: elisabethyalves@hotmail.com

A Paralisia cerebral (PC) ou Encefalopatia Crô-
nica não Progressiva da Infância descreve um 
grupo de desordens permanentes do desenvol-
vimento da postura e do movimento, que causa 
limitações nas atividades, atribuída a distúrbios 
não progressivos ocorridos no encéfalo em de-
senvolvimento. Nos últimos anos a neurorrea-
bilitação através da Realidade Virtual (RV) tem 
ganhado destaque no tratamento de várias pa-
tologias. Trata-se da simulação de um ambien-
te real por um computador na qual, através de 
uma interface homem-máquina, o seu utilizador 
poderá participar da cena simulada através da 
interação e da imersão. OBJETIVO: Verificar a 
influência da RV no equilíbrio estático e dinâmi-
co de crianças com PC. MÉTODO: Foi utilizado 
o vídeo game da marca Nintendo®, denominado 
Wii fit, com jogos que estimularam o equilíbrio 
látero-lateral e ântero-posterior, aplicado em 13 
crianças com média de idade de 8,1±2,2 anos. As 
crianças foram submetidas a quatro meses de 
intervenção, com duas sessões semanais, de 50 
minutos cada, por meio da RV. Para avaliação do 
controle postural, foi aplicada a escala de equi-
líbrio de Berg e realizada análise estabilométri-
ca, utilizando uma plataforma de força (Biomec 
400, EMG System do Brasil). Foram analisadas 
as variáveis do centro de pressão (COP), posi-
ção ântero-posterior (AP) e látero-lateral (LL), 
amplitude média de deslocamento AP e LL, ve-
locidade AP e LL, frequência média AP e LL, área 
de deslocamento e deslocamento total do COP. 
As crianças foram avaliadas em dois momentos 
e a estatística foi realizada através do Software 
SPSS 17.0 e do teste t-Student após verificação 
da homogeneidade da amostra. RESULTADOS: 
Os resultados apresentaram aumento na pontu-
ação da escala de equilíbrio de Berg e verificou-
-se diferença estatisticamente significativa entre 
a avaliação inicial e final em todas as variáveis 
analisadas (p < 0,05), com diminuição dos valo-
res da velocidade média e frequência média de 
oscilação, posição e amplitude de deslocamento 
AP e ML, comprimento e área de oscilação total, 
após tempo de utilização da reabilitação virtual. 
CONCLUSÃO: As comparações dos resultados 
da escala de equilíbrio de Berg e estabilométri-
cos mostraram que o protocolo de tratamento 
fisioterapêutico proposto utilizando a tecnologia 
Wii reabilitação mostrou-se eficaz na melhora do 
controle postural das crianças com PC.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO POSTURAL EM CRIANÇAS 
COM SÍNDROME DE DOWN APÓS TREINAMENTO 
EM AMBIENTE DE REALIDADE VIRTUAL
Matias CR*; Fontes GA; Faria Júnior CH; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: clebim19@hotmail.com

Crianças com Síndrome de Down (SD) podem 
apresentar alterações no controle postural, coor-
denação motora e na integração sensório-moto-
ra que repercutem no equilíbrio corporal. Nos úl-
timos anos, a neurorreabilitação através da Rea-
lidade Virtual (RV) tem ganhado destaque no tra-
tamento de várias patologias. Trata-se da simula-
ção de um ambiente real por um computador na 
qual, através de uma interface homem-máquina, 
com interação do usuário nas cenas simuladas 
pelo aparelho. OBJETIVO: Verificar a influência 
da reabilitação virtual no equilíbrio estático de 
crianças com SD. MÉTODO: Foi utilizado o ví-
deo game da marca Nintendo®, denominado 
Wii fit, com jogos que estimularam o equilíbrio 
látero-lateral e ântero-posterior, aplicado em 8 
crianças com média de idade de 6,4±3,6 anos. As 
crianças foram submetidas a 24sessões de inter-
venção, duas semanais, de 50 minutos cada, por 
meio da RV. Para avaliação do controle postural, 
foi realizada análise estabilométrica, utilizan-
do uma plataforma de força (Biomec 400, EMG 
System do Brasil). Foram analisadas as variáveis 
do centro de pressão (COP), posição ântero-pos-
terior (AP) e látero-lateral (LL), amplitude média 
de deslocamento AP e LL, velocidade AP e LL, 
frequência média AP e LL, área de deslocamento 
e deslocamento total do COP. As crianças foram 
avaliadas em dois momentos e a estatística foi 
realizada através do Software SPSS 17.0 e do tes-
te t-Student após verificação da homogeneidade 
da amostra. RESULTADOS: Os resultados apre-
sentaram aumento do controle postural estático, 
ondeverificou-se diferença estatisticamente sig-
nificativa entre a avaliação inicial e final em to-
das as variáveis analisadas (p < 0,05), com dimi-
nuição dos valores da velocidade média e frequ-
ência média de oscilação, posição e amplitude de 
deslocamento AP e ML, comprimento e área de 
oscilação total, após tempo de utilização da RV. 
Pode-se observar uma evolução nesses parâme-
tros, principalmente no deslocamento AP, LL e 
menor área de deslocamento total, o que eviden-
cia maior estabilidade postural. CONCLUSÃO: 
As comparações dos resultados estabilométricos 
mostraram que o protocolo de tratamento fisio-
terapêutico proposto utilizando a tecnologia Wii 
reabilitação mostrou-se eficaz na melhora do 
controle postural das crianças com SD.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ANALISE DOS EFEITOS DO AMBIENTE DE 
REALIDADE VIRTUAL NA FUNÇÃO MUSCULAR E 
NA FUNÇÃO MOTORA GROSSA DE CRIANÇAS COM 
PARALISIA CEREBRAL
Rocha PL*; Mendes ATD; Reis FP; Borges GO; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: pamela_lrocha@hotmail.com

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crôni-
ca não Progressiva da Infância é uma desordem 
que ocorre no Sistema Nervoso Central e inter-
fere no funcionamento do sistema músculo es-
quelético. A abordagem fisioterapêutica tem a 
finalidade de preparar a criança para uma fun-
ção, manter ou aprimorar as já existentes. A Wii 
Reabilitação é a denominação que tem sido em-
pregada à utilização do videogame Nintendo® 
Wii na reabilitação. A utilização da reabilitação 
virtual no tratamento de crianças com PC tem 
sido muito discutida e representa uma grande 
promessa como recurso complementar às tera-
pias já existentes. Isto se dá, pela característica 
de conseguir associar o terapêutico e o lúdico 
em um mesmo recurso, tornando a terapia mais 
prazerosa e motivante. OBJETIVO: Analisar os 
efeitos da reabilitação virtual na função muscu-
lar e na função motora grossa de crianças com 
PC. MÉTODO: Foi utilizado o vídeo game da 
marca Nintendo®, denominado Wii fit. A amos-
tra foi composta por treze crianças com PC, com 
média de idade de 8,1±2,2 anos, classificadas nos 
níveis I, II e III do Sistema de Classificação da 
Função Motora Grossa (GMFCS). As crianças fo-
ram submetidas a quatro meses de intervenção, 
com duas sessões semanais, de 50 minutos cada, 
por meio da reabilitação virtual. As crianças fo-
ram avaliadas por meio da Medição da Função 
Motora Grossa (GMFM) e da atividade eletro-
miográfica dos músculos reto femoral, gastroc-
nêmico, fibular longo e tibial anterior bilaterais. 
Os sinais eletromiográficos foram captados com 
utilização de eletrodos de superfície e registrados 
em um eletromiógrafo da marca EMG System do 
Brasil Ltda®. As crianças foram avaliadas em 
dois momentos e a estatística foi realizada atra-
vés do Software SPSS 17.0 e do teste t-Student 
após verificação da homogeneidade da amostra. 
RESULTADOS: Sete crianças foram classificadas 
no nível I do GMFCS, três no nível II e três no ní-
vel III do GMFCS. Observou-se que as crianças 
apresentaram evolução na pontuação total do 
GMFM (p = 0,03), após os quatro meses de inter-
venção e na eletromiografia, com maior ativação 
de todos os músculos avaliados (com p < 0,05 
para todas as análises). CONCLUSÃO: A utiliza-
ção do ambiente de realidade virtual promoveu 
efeitos positivos na função muscular e na função 
motora grossa das crianças avaliadas.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ANALISE ELETROMIOGRÁFICA DE SUPERFÍCIE 
DE PACIENTES CRÔNICOS PÓS-AVE NA TERAPIA 
ESPELHO
Nascimento RS; Brilhante MMS; Carvalho AA; 
Silva RCS; Silva NM; Silva LGC; Araujo TAB; Dainesi R*; 
Lima NMFV; Cacho RO

Facisa/UFRN.

* E-mail: rafaeladainese@gmail.com

Uma das seqüelas deixadas pelo AVE é a hemiple-
gia que é considera uma alteração clinica de or-
dem motora vista em indivíduos pós-AVE. Como 
forma de tratar estes distúrbios cinéticos desta-
ca-se a Terapia de Espelho (TE) que atualmente 
é utilizada para o tratamento da hemiparesia de 
membro superior pós-AVE. OBJETIVO: Verificar 
a ativação muscular durante a prática da terapia 
espelho no membro hemiparético, quando o 
indivíduo realiza as tarefas com o membro são. 
MÉTODO: A amostra do estudo foi caracterizada 
por 18 indivíduos, 9 indivíduos pós-AVE (G1) e 9 
indivíduos saudáveis (G2), ambos os grupos pas-
saram por avaliações eletromiograficas de super-
fície (EMGs). Foram coletados os sinais dos mús-
culos bíceps braquial (BB) e extensores de punho 
(EP) do membro parético e não parético do G1 
e dos dois membros do G2. Foi registrado o tô-
nus basal, a contração voluntária máxima (CVM) 
e as contrações nas tarefas de flexão de cotovelo 
(EX1) e extensão de punho (EX2), dentro da caixa 
espelho com peso de 1/2 Kg, durante a prática do 
exercício com o braço não afetado no G1, ou com 
o braço dominante no G2. Os dados foram pro-
cessados pelo software SPSS 20.0, e para compa-
rar os grupos foi utilizado o teste Mann-Whitney 
U para duas amostras. A variável analisada foi o 
RMS dos dados EMGs. RESULTADOS: Identifi-
cou-se diferença significativa entre a CVM de BB 
e EP do membro afetado (p < 0,05) do G1 quan-
do comparados ao hemicorpo não dominan-
te do G2 (p = 0,33). Quanto ao outro membro, 
observou-se maior co-ativação de EP durante a 
CVM de BB e do BB durante a CVM de EP no G1 
quando comparado ao G2 (p = 0,16). Em relação 
ao tônus basal, estava maior no G1 em todos 
os grupos musculares avaliados. Durante a te-
rapia espelho foi observado que ocorreu maior 
ativação durante a prática do EX2 em ambos os 
grupos (G1 e G2). Não houve diferença significa-
tiva nas demais tarefas (p > 0,05). CONCLUSÃO: 
Houve maior recrutamento muscular dos mús-
culos extensores de punho de ambos os grupos 
analisados.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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APLICAÇÃO E COMPARAÇÃO ENTRE ESCALAS DE 
AVALIAÇÃO DO SONO VALIDADAS PARA A LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA PACIENTES COM DOENÇA DE 
PARKINSON
Souza RJ; Pereira NF*; Nascimento TS; Figueiredo LPM; 
Paixão L; Rodrigues TS; Passos NL; Mesas AE; 
Santos SMS

Universidade Estadual de Londrina (UEL).

* E-mail: nathaliafisiouel@gmail.com

A doença de Parkinson (DP) é uma doença pro-
gressiva que cursa com sintomas motores e não 
motores, entre eles os distúrbios do sono, pre-
sentes em 60% a 90% dos indivíduos. OBJETIVO: 
Avaliar a qualidade do sono e comparar com as 
escalas de avaliação do sono validadas para a 
língua portuguesa para pacientes com DP. Casu-
ística e MÉTODO: Trata-se de um estudo quan-
titativo, transversal, composto por amostra de 
conveniência, com 43 indivíduos com DP com 
idade superior a 60 anos, classificados entre os 
estágios 1,5 e 3 na escada de Hoehn e Yahr, ava-
liados por meio dos seguintes instrumentos: 1) 
Escala de Estágios de Incapacidade de Hoehn e 
Yahr Modificada (H&Y); 2) Índice de Qualidade 
de Sono de Pittsburgh (PSQI): avalia a qualidade 
de sono em relação ao último mês. A pontuação 
varia de 0 a 21 onde, quanto maior a pontuação, 
pior a qualidade do sono; 3) Escala de Sono para 
Doença de Parkinson (PDSS): avalia os distúr-
bios do sono na DP em relação a última semana, 
composta por 15 itens; e a 4) Escala de Sonolên-
cia de Epworth (ESE): fornece uma medida geral 
do grau de sonolência diurna, pedindo ao pa-
ciente para estimar a tendência para adormecer 
em oito situações da vida diária. A análise esta-
tística foi realizada por meio do programa SPSS 
20 e foi adotado o valor de significância de 5%. 
RESULTADOS: Vinte e cinco indivíduos eram do 
gênero masculino. Na PSQI a amostra obteve mé-
dia de 8±3,8 pontos. Segundo essa escala, escore 
superior a cinco pontos é indicativo de qualidade 
ruim no padrão de sono. Já os resultados do total 
da PDSS obteve média de 93,2±27,5 pontos mos-
trando uma regular qualidade de sono, enquan-
to que a ESE obteve média do total de 9,8±4,9 
pontos, sendo que uma pontuação acima de 10 
indica a presença de sonolência diurna. Houve 
correlação estatisticamente significante entre a 
PSQI e a PDSS (r=-0,32, P = 0,03). A ESE não obte-
ve correlação estatisticamente significante com 
o total de nenhuma das demais escalas de sono, 
porém quando comparamos o item 15 da PDSS, 
(adormecer durante o dia), foi correlacionado 
com a ESS (r= -0,325; P = 0,03). CONCLUSÃO: 
Pacientes com DP apresentam má qualidade de 
sono e a PDSS não deve ser substituída pelas de-
mais escalas. A ESE mostrou ser um instrumento 
importante na avaliação do sono em associação 
a PDSS, por avaliar a sonolência diurna, embora 
sejam necessárias mais pesquisas com medidas 
objetivas para detecção da qualidade do sono 
mais precisa nesses indivíduos.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ASSISTÊNCIA DO FISIOTERAPEUTA DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA A INDIVÍDUOS PÓS-ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL
Mendes CLG*; Martins JC; Aguiar LT; Benfica PA; 
Pinto BPBC; Araújo DC; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: camilagervasio26@gmail.com

Em indivíduos acometidos pelo Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC) as deficiências motoras são 
muito prevalentes e, comumente, motivo de en-
caminhamento aos profissionais da reabilitação, 
principalmente o fisioterapeuta. Melhoras fun-
cionais e na saúde em geral são obtidas quando 
os indivíduos pós-AVC recebem atenção conti-
nuada destes profissionais. Na atenção primária 
(AP), principal porta de entrada do Sistema Úni-
co de Saúde, a reabilitação é realizada pelos pro-
fissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), dentre estes o fisioterapeuta. OBJETIVO: 
Descrever o perfil do atendimento fisioterápico 
do NASF aos indivíduos pós-AVC usuários de 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Belo 
Horizonte. MÉTODO: Os prontuários de todos os 
indivíduos pós-AVC (n = 44, 69,23±13,12 anos de 
idade e 67,00±66,52 meses de AVC) usuários da 
UBS e identificados pelas equipes de saúde fo-
ram analisados para que os registros do fisiotera-
peuta fossem detectados. A partir do reconheci-
mento de palavras-chaves, realizou-se análise de 
frequência das condutas fisioterápicas identifi-
cadas. Em seguida, eles foram avaliados quanto à 
auto-percepção de saúde e incapacidade(Escala 
Modificada de Rankin). RESULTADOS: A maioria 
dos indivíduos avaliou sua saúde como razoável 
ou ruim(61%) e 31,8% apresentaram incapacida-
de severa. Apesar disso, apenas 45,5%(n = 20) dos 
prontuários apresentava registro de assistência 
por qualquer profissional do NASF, sendo a fisio-
terapia o mais frequente: 36,4%(n = 16) recebe-
ram assistência fisioterápica, com um total de 35 
atendimentos. Desses, 94,2%(n = 33) foram em 
domicílio, contemplando as seguintes condutas: 
orientação(93,8% dos casos), avaliação fisiote-
rápica(87,5%), tratamento fisioterápico(50%), 
acompanhamento(37,5%), encaminhamento a 
outro serviço ou para acadêmicos de fisiotera-
pia(18,8%) e encaminhamento a outro profissio-
nal do NASF(12,5%).CONCLUSÃO: Apesar de ser 
o profissional do NASF com atendimento mais 
frequente, a minoria dos prontuários apresenta-
va registro de atendimento pelo fisioterapeuta. 
Os atendimentos ocorreram, principalmente, 
em domicílio, revelando que a prática profissio-
nal pauta-se em atendimentos individualizados. 
A grande quantidade de orientação ilustra que a 
fisioterapia na AP contempla o empoderamen-
to (indivíduo/família) como cuidado à saúde. O 
acompanhamento foi prática pouco frequente, 
apesar de estabelecido em guias clínicos que 
indivíduos pós-AVC devem ser acompanha-
dos pelo menos anualmente pela equipe de 
reabilitação.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E ESTILO DE VIDA 
DE PACIENTES DEPRESSIVOS DO SUDOESTE 
PARANAENSE
Machado C*; Perin J; Tomazoni EI; Tonel D; 
Lazarotto AK; Teixeira AT; Benvegnú DM

Universidade Federal da Fronteira Sul.

* E-mail: caroline_mch@hotmail.com

A depressão é o mais comum dos distúrbios psi-
quiátricos e pacientes acometidos com a doen-
ça apresentam resultados psicossociais pobres, 
diminuição da produtividade e da qualidade de 
vida. Além disso, são observadas mudanças de 
peso, resultado de fatores específicos da doença, 
como alteração no apetite e diminuição da ati-
vidade física. OBJETIVO: Avaliar o estado nutri-
cional, hábitos e estilo de vida de indivíduos com 
depressão. MÉTODOS: A pesquisa apresenta ca-
ráter qualitativo e quantitativo, sendo realizada 
entre os anos 2015 e 2016. Foram selecionados 40 
indivíduos adultos pertencentes à região sudo-
este paranaense, com idades entre 21 e 59 anos, 
diagnosticados com qualquer tipo de transtorno 
depressivo, por um profissional da saúde e que 
estivessem fazendo o uso de medicamentos an-
tidepressivos. Após assinatura do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido foi aplicado um 
questionário sobre estado de saúde e estilo de 
vida e aferido peso e estatura para avaliação an-
tropométrica através do Índice de Massa corpo-
ral. O presente trabalho foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa, mediante Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) sob 
número 39736614.2.0000.5564. RESULTADOS: A 
avaliação antropométrica resultou em 40% dos 
entrevistados eutróficos, 22,5% com sobrepeso, 
22,5% com obesidade grau I, 12,5% com obesida-
de grau II e 2,5% com obesidade grau III. Quanto 
ao número de refeições diárias 85% realizam três 
ou mais refeições e 6% menos que três refeições. 
Já em relação à prática de atividade física, 80% 
não realizam nem um tipo de exercício. No que 
diz respeito às horas de sono 35% relataram dor-
mir menos de 8 horas, 25% 8 horas por noite e 
40% mais que 8 horas por noite. Sobre a medi-
cação utilizada para tratamento foi gerada uma 
lista de 52 medicamentos diferentes sendo os 
mais citados: fluoxetina, clonazepam, sertrali-
na, paroxetina e amitripitilina. CONCLUSÕES: A 
maioria dos indivíduos encontram-se acima do 
peso, com isso os fatores citados, como número 
de refeições e prática de atividade física aliada 
ao tratamento antidepressivo, podem agravar 
o quadro devido ao fato de alguns medicamen-
tos antidepressivos aumentarem o apetite ou 
interferirem nas horas de sono dos indivíduos. 
Portanto, um tratamento adequado aliado ao 
acompanhamento nutricional é de grande im-
portância para a promoção do bem-estar desses 
indivíduos.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 
INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO PELA ESCALA SHORT 
PHYSICAL PERFORMACE BATTTERY – SPPB.
Silva RCS; Medeiros SFD; Carvalho JMC; 
Brilhante MMS; Nascimento RS; Lima NMFV; 
Cacho EWA; Cacho RO*

Facisa/UFRN.

* E-mail: ro_fisio1@hotmail.com

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido 
como uma perda repentina da função neuro-
lógica, causada por uma interrupção do fluxo 
sanguíneo para o encéfalo, causando danos neu-
rológicos significativos e trazendo complicações 
sensório-motoras que provocam limitações no 
desempenho funcional. O equilíbrio insatisfató-
rio, alterações neuromusculares como a fraqueza 
muscular associada a padrões de ativação mus-
cular anormais que comprometem o controle 
postural, e caracterizam o AVE como a maior 
causa de incapacidade do mundo. OBJETIVO: 
Avaliar a correlação da capacidade funcional 
com o nível do comprometimento motor de in-
divíduos acometidos por AVE, utilizando a SPPB 
e Protocolo de Desempenho Físico Fulg-Meyer 
de Membros Inferiores (FMI). METODOLOGIA: 
Foram selecionados 11 sujeitos, com diagnóstico 
clínico de AVE, média de idade (62,09/8,98), não 
acamados e que compreendiam comandos bási-
cos. A avaliação foi composta por uma ficha só-
cio-demográfica e pelas seguintes escalas: Mini 
Exame de Estado Mental (MEEM); FMI e a escala 
Short Physical Performance Battery (SPPB). Na 
análise estatística foram utilizados os testes de 
Shapiro-Wilk para verificação de normalida-
de e o Coeficiente de Correlação de Spearman. 
RESULTADOS: Foi encontrado moderada cor-
relação negativa entre o teste de equilíbrio da 
SPPB com a FMI (rs = - 0.6897; p = 0.0188). Não 
foram observadas correlações entre o valor total 
da SPPB com a FMI e entre o teste de marcha 
da SPPB com a FMI. CONCLUSÃO: O compro-
metimento motor do membro inferior mensu-
rado pela FMI, parece influenciar no déficit de 
equilíbrio.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE, EQUILÍBRIO 
CORPORAL E FORÇA MUSCULAR DE DEFICIENTES 
FÍSICOS E INTELECTUAIS QUE PRATICAM 
EXERCÍCIO FÍSICO CONCORRENTE
Ferreira Júnior AP*; Agostini CM; Guimarães AC; 
Damázio LCM

UFSJ.

* E-mail: aristarcojunior@hotmail.com

Os deficientes apresentam problemas em algu-
mas funções ou estruturas do corpo humano 
causadas por alguma anormalidade, perda ou 
desvio importante do que é considerado como 
estado biomédico normal (padrão) do corpo 
humano. OBJETIVOS: Avaliar a flexibilidade, 
o equilíbrio corporal e a força muscular de de-
ficientes físicos e intelectuais que praticam 
exercício físico concorrente em São João del-
-Rei. MÉTODOS: Foram avaliados 14 partici-
pantes com deficiência com média de idade de 
41,28±12,48 anos. Para avaliação do equilíbrio 
corporal foi utilizada a escala de Berg; para análi-
se da força muscular dos principais grupos mus-
culares do corpo humano foi utilizado o teste de 
força muscular e para avaliação da flexibilidade 
dos músculos flexores do quadril, joelho e ex-
tensores do joelho foram utilizados o teste de 
Thomas, teste dos isquiotibiais e teste do reto fe-
moral, respectivamente. Para análise dos dados 
foi utilizada uma análise qualitativa com auxílio 
do programa estatístico SPSS 15.0, considerando 
um nível de significância de 0.05. RESULTADOS: 
Foi observada uma média de escore na Escala 
de Berg de 41,71+10,28 pontos, que demonstra-
ram uma pontuação bem inferior ao escore total 
dessa escala, que é de 56 pontos. Na análise dos 
dados de força muscular, foram encontrados va-
lores médios variando de 2 a 4, sendo que, foram 
observados valores abaixo de 4, principalmente 
nos músculos dos membros inferiores, como 
tríceps sural, tibial anterior e isquiotibiais. Na 
avaliação do encurtamento muscular, após a re-
alização do teste de Thomas, foi observado que 
64,3% (n = 9) dos participantes apresentaram en-
curtamento no membro inferior direito e 57,1% 
(n = 8) dos participantes apresentaram encurta-
mento no membro inferior esquerdo. No teste 
de encurtamento do músculo reto femoral cer-
ca de 50% (n = 7) dos participantes demonstra-
ram encurtamento no membro inferior direito 
e 57,1% (n = 8) dos participantes apresentaram 
encurtamento no membro inferior esquerdo. 
No teste de encurtamento dos isquiotibiais fo-
ram encontrados 50% (n = 7) dos participantes 
com encurtamento no membro inferior direito e 
50% (n = 7) dos participantes com encurtamen-
to no membro inferior esquerdo. CONCLUSÃO: 
Conclui-se que os participantes com deficiência 
apresentaram comprometimento significativo 
do equilíbrio corporal, da força e da flexibilidade 
muscular necessitando de um programa de exer-
cícios concorrentes que permita melhorar esses 
parâmetros e promova maior desempenho mo-
tor e independência funcional.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR COM O 
DINAMÔMETRO PORTÁTIL EM INDIVÍDUOS 
ACOMETIDOS PELO ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO: QUANTAS REPETIÇÕES SÃO 
NECESSÁRIAS?
Brito SAF*; Aguiar LT; Martins JC; Benfica PA; Teixeira-
Salmela LF; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: sherindanayessa@hotmail.com

O Dinamômetro portátil é considerado o ins-
trumento padrão ouro para avaliar a força mus-
cular, sendo amplamente utilizado no contexto 
de pesquisa, e também na prática clínica, em 
indivíduos acometidos por Acidente Vascular 
Encefálico (AVE). Em muitos estudos é utilizada 
a média de três repetições para avaliar a força 
muscular com o dinamômetro portátil, apesar 
de não ter sido encontrada justificativa objetiva 
para esse modo de operacionalização. A redu-
ção do número de repetições seria relevante na 
avaliação da força muscular de indivíduos pós-
-AVE, pois diminuiria o tempo de avaliação, o 
cansaço físico e a ocorrência de fadiga muscular 
dos indivíduos. OBJETIVO: Determinar quantas 
repetições são necessárias (primeira repetição, 
média das duas primeiras repetições e média das 
três primeiras repetições) para se obter medidas 
adequadas de força muscular de membros su-
periores (MMSS) e membros inferiores (MMII) 
de indivíduos pós-AVE utilizando a dinamome-
tria portátil. MÉTODOS: Estudo aprovado pela 
COEP/UFMG (n° ETIC 0492.0.203.000-10), no 
qual foi mensurada a força muscular de 55 in-
divíduos na fase subaguda do AVE (60±12 anos 
de idade; 3,7±0,73 meses de AVE) e 59 na fase 
crônica (57±130 anos de idade; 90±71 meses de 
AVE). Foi avaliada a força muscular bilateral de 
MMSS (flexores/extensores de punho, cotovelo 
e ombro, abdutores de ombro) e MMII (flexo-
res/extensores de quadril, joelho e tornozelo, 
abdutores de quadril) utilizando o dinamôme-
tro portátil. Para a avaliação da força muscular 
foram realizadas três repetições de contração 
muscular isométrica máxima, após familiariza-
ção, de cada um dos grupos musculares, sendo 
que o teste foi realizado por um examinador 
treinado que ofereceu estímulo verbal durante 
toda avaliação. Análise de variância (ANOVA) foi 
utilizada para comparar os resultados obtidos 
com as diferentes formas de operacionaliza-
ção (α=0,05). RESULTADOS: A avaliação da força 
muscular de MMSS e MMII com o dinamômetro 
portátil não apresentou diferença significativa 
nos resultados quando comparadas as medidas 
obtidas com as diferentes formas de operacio-
nalização para a população pós-AVE em fase 
subaguda (0,0001≤F≤0,388; 0,68≤p≤1,00) e crôni-
ca (0,001≤F≤0,366; 0,69≤p≤1,00). CONCLUSÃO: 
Apenas uma repetição, após familiarização, pode 
ser utilizada para avaliação da força muscular de 
MMSS e MMII em indivíduos pós-AVE (subagu-
do e crônico) com o dinamômetro portátil, o que 
aumenta a aplicabilidade clínica do uso deste 
instrumento.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS 
SUPERIORES EM INDIVÍDUOS NA FASE 
SUBAGUDA PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: 
PROPRIEDADES DE MEDIDA DO TESTE DO 
ESFIGMOMANÔMETRO MODIFICADO
Aguiar LT*; Martins JC; Lara EM; Teixeira-Salmela LF; 
Benfica PA; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: larissatavaresaguiar@gmail.com

Limitações na realização de atividades foram as-
sociadas à fraqueza muscular dos membros su-
periores (MMSS) já em fases iniciais do acidente 
vascular cerebral (AVC). Portanto, a mensuração 
da força muscular após o AVC se torna essen-
cial. O teste do esfigmomanômetro modificado 
(TEM) é um método alternativo para a mensu-
ração da força muscular uma vez que fornece 
valores objetivos a um baixo custo. Entretanto, 
nenhum estudo investigou as propriedades de 
medida do TEM em indivíduos na fase subagu-
da pós-AVC. OBJETIVOS: Investigar as confia-
bilidades teste-reteste e interexaminadores e a 
validade de critério-concorrente do TEM para 
a mensuração da força muscular dos MMSS na 
fase subaguda pós-AVC, e verificar se as formas 
de operacionalização das medidas (primeira re-
petição, média das duas primeiras repetições ou 
três repetições) afeta os resultados. MÉTODOS: 
A força muscular isométrica dos MMSS de 16 
grupos musculares de 55 indivíduos na fase su-
baguda pós-AVC (61±13 anos) foi avaliada com o 
TEM e com os dinamômetros portáteis (padrão 
ouro). Um segundo dia de avaliação com o TEM 
foi realizado por dois examinadores indepen-
dentes após um intervalo de 1-2 semanas. Para 
investigar se a forma de operacionalização in-
fluenciaria os valores mensurados, as confiabili-
dades e validade do TEM, ANOVA, coeficiente de 
correlação intraclasse (CCI), coeficiente de cor-
relação de Pearson e coeficiente de determina-
ção foram calculados (α=0,05). RESULTADOS: As 
diferentes formas de operacionalização das me-
didas forneceram valores similares (0,01≤F≤0,14; 
0,87≤p≤0,99), com confiabilidades teste-reteste e 
interexaminadores classificadas como modera-
das a elevada (0,66≤ICC≤0,99; p < 0,001), e cor-
relações de magnitude elevada a muito elevada 
entre as medidas do TEM e dos dinamômetros 
portáteis (0,74≤r≤0.97; p < 0,001) para todos os 
grupos musculares. Os valores obtidos com o 
TEM foram bons preditores daqueles obtidos 
com os dinamômetros portáteis (0,55≤r2≤0,89). 
O esfigmomanômetro é facilmente encontrado e 
comumente adquirido por profissionais da saú-
de. Além disso, a adaptação é simples, reversível 
e requer apenas o uso de uma bolsa de tecido de 
algodão, com custo máximo de R$15. Portanto o 
TEM pode ser incorporado em diversos contex-
tos clínicos. CONCLUSÃO: O TEM demonstrou 
resultados adequados de confiabilidades e va-
lidade para a mensuração da força muscular de 
MMSS de indivíduos na fase subaguda pós-AVC, 
e apenas uma repetição, após familiarização, for-
neceu valores adequados.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO ZINCO NA 
DEPRESSÃO
Machado C2*; Perin J2; Tomazoni EI2; Tonel D2; 
Lazarotto AK2; Teixeira AT2; Ichikawa T1; Gallina AL1; 
Benvegnú DM2

1Universidade Estadual do Centro-Oeste;
2Universidade Federal da Fronteira Sul.

* E-mail: caroline_mch@hotmail.com

A depressão é um dos mais graves problemas 
de saúde mental, pois é um distúrbio altamente 
crônico e incapacitante. Paralelamente a isto, o 
mineral zinco tem mostrado um papel impor-
tante no mecanismo e terapia da depressão, 
visto que estudos citam baixos índices de zinco 
em indivíduos depressivos, sendo que resultados 
benéficos foram encontrados com o consumo 
adequado do mineral. OBJETIVO: Avaliar mani-
festações clínicas da depressão e correlacionar 
com o consumo de zinco. MÉTODOS: Foram 
selecionados 40 indivíduos adultos pertencentes 
à região sudoeste paranaense, com idades entre 
21 e 59 nos, diagnosticados com qualquer tipo de 
transtorno depressivo e que estivessem fazendo 
o uso de medicamentos antidepressivos. Após 
assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido foi aplicado um Questionário de 
Frequência Alimentar com as principais fontes 
de zinco e um Diário Alimentar de Três Dias, 
para posterior cálculo do consumo do mineral 
através software Nutri Life, versão 9.1. Para ava-
liar as manifestações clínicas da depressão foi 
aplicado o teste denominado Beck Depression 
Inventory (BDI-II). Os dados foram analisados 
através do teste de Regressão Linear Múltipla 
utilizando-se o software Statistica, versão 11.0. 
O nível de significância adotado foi de p < 0.05. 
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, mediante Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), nú-
mero 39736614.2.0000.5564. RESULTADOS: Ao 
avaliar a gravidade dos sintomas depressivos, 
45% dos entrevistados apresentaram depressão 
severa, 25% depressão moderada, 17% depres-
são mínima e 13% depressão leve. Avaliando o 
consumo de zinco segundo as Dietary Reference 
Intakes (DRI’s) foi adequado pelo Diário Alimen-
tar, já pelo Questionário de Frequência Alimen-
tar foi abaixo para o sexo feminino na faixa etária 
entre 21 a 50 anos e adequado para o restante e 
sexo masculino. Não havendo relação signifi-
cativa entre a gravidade dos sintomas depressi-
vos e quantidade consumida do mineral zinco. 
CONCLUSÃO: Não houve relação significativa 
entre o consumo de zinco e os sintomas depres-
sivos. Porém mais estudos avaliando zinco sérico 
nesses pacientes são necessários para resultados 
mais fidedignos, pois, apesar do consumo do mi-
neral estar adequado, sua absorção pode estar 
sendo prejudicada.
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AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE DE TRONCO EM 
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON E SUA 
RELAÇÃO COM O EQUILÍBRIO FUNCIONAL
Oliveira JHA; Luchiancenkol ALG*; Pereira RC; Alves TB; 
Motta ITL; Figueiredo LPM; Garanhani MR; Santos SMS

Universidade Estadual de Londrina (UEL).

* E-mail: analuchiancenkol@hotmail.com

Os sinais e sintomas motores da doença de 
Parkinson (DP) incluem tremor de repouso, bra-
dicinesia, instabilidade postural e rigidez mus-
cular. As alterações na musculatura do tronco, 
podem levar à diminuição no desempenho fun-
cional, dificultando a execução de tarefas coti-
dianas e ocasionando déficits de equilíbrio nes-
sa população. A rigidez e a bradicinesia podem 
repercutir na redução da mobilidade do tronco, 
gerando dificuldades nos ajustes posturais e no 
equilíbrio, culminando em quedas. OBJETIVO: 
Avaliar a mobilidade de tronco em indivíduos 
com doença de Parkinson e verificar a sua re-
lação com o equilíbrio funcional. MÉTODOS: 
Trata-se de estudo transversal, composto por 
42 indivíduos com idade superior 60 anos, com 
diagnóstico médico de doença de Parkinson e 
estadiamento entre 1,5 a 3, pela escala de Hoehn 
e Yarh modificada. Os participantes foram ava-
liados pela Escala de estadiamento de Hoehn e 
Yahr modificada, Escala UPDRS (Unified Parkin-
son´s Diasease Rating Scale), Escala de mobilida-
de de tronco (EMT) e BESTest (Balance Evalua-
tion Systems Test). Os dados foram analisados 
de acordo com a distribuição da normalidade 
por meio do teste de Shapiro Wilk. Foi utilizado 
o teste de correlação de Spearman para avaliar 
a correlação entre os desfechos, de acordo com 
a normalidade dos dados. O valor significância 
adotado foi de 5% e a análise realizada pelo SPSS 
20. RESULTADOS: A amostra foi composta por 
42 pacientes, sendo 19 mulheres e 23 homens, 
com idade média de 66,67±7,8 anos e pontua-
ção total de 32,6±10,5 na avaliação dos sinais e 
sintomas pela UPDRS. Foi obtida média de 83% 
[76 – 89] na pontuação total do equilíbrio avalia-
do pelo BestTest, e pontuação de 3,0 [2,0 – 7,0] 
pela escala EMT. Correlacionando os domínios 
da escala da mobilidade de tronco e o Best Test, 
obtivemos correlação fraca, porém significantes 
com valores de r= 0,341 e P = 0,02 em relação aos 
itens: inclinação lateral e limite de estabilidade. 
Já as outras correlações não obtiveram valores 
significantes. CONCLUSÃO: O presente estudo 
verificou que não houve correlação entre os va-
lores da EMT e BestTest. Portanto, o EMT não foi 
sensível para avaliar déficits de mobilidade de 
tronco nos pacientes do grupo estudado. Futuras 
pesquisas são necessárias para elaborar instru-
mentos mais sensíveis que avaliem mobilidade 
de tronco em indivíduos com DP ainda em está-
gios iniciais e intermediários da doença para que 
possa evidenciar suas correlações com o equilí-
brio funcional.
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE 
INDIVÍDUOS DEPRESSIVOS DO SUDOESTE 
PARANAENSE
Machado C*; Perin J; Tomazoni EI; Tonel D; 
Lazarotto AK; Teixeira AT; Weber J; Benvegnú DM

Universidade Federal da Fronteira Sul.

* E-mail: caroline_mch@hotmail.com

A depressão afeta grande parte da população, 
sendo previsto que em 2020 ocupe o segundo 
lugar entre as doenças mais causadoras de mor-
te prematura e incapacidade no mundo. Vários 
estudos apontam a relação entre depressão, 
estresse e ansiedade com modificações do ape-
tite, influenciando não só na quantidade de ali-
mentos consumidos, mas também as preferen-
cias alimentares, já que em períodos de maior 
estresse, são ingeridos maiores quantidade de 
gorduras e calorias e a ingesta de frutas, legumes, 
carnes e peixes em menor ou igual quantidade. 
OBJETIVO: Avaliar o consumo alimentar de in-
divíduos depressivos pertencentes ao sudoeste 
paranaense. MÉTODOS: Entre julho de 2015 e 
janeiro de 2016 foram selecionados 40 indiví-
duos adultos pertencentes à região sudoeste do 
estado do Paraná, com idades entre 21 e 59 nos, 
diagnosticados com qualquer tipo de transtor-
no depressivo por um profissional da saúde e 
que estivessem fazendo o uso de medicamentos 
antidepressivos. Após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, foi aplicado 
um Diário Alimentar de Três Dias para poste-
rior cálculo do consumo alimentar com o auxí-
lio do software Nutri Life, versão 9.1. O presente 
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, mediante Certificado de Apresenta-
ção para Apreciação Ética (CAAE), sob número 
39736614.2.0000.5564. RESULTADOS: Segundo 
as Dietary Reference Intakes (DRI’s) para ambos 
os sexos o consumo de macronutrientes (car-
boidratos, proteínas e lipídios), ficou adequado. 
No entanto, foi observado que a maioria dos 
indivíduos apresentou consumo de colesterol e 
vitamina B12 além das recomendações. Já outras 
vitaminas como B5, D, E e K tiveram o consu-
mo abaixo do recomendado para a maioria dos 
entrevistados, ficando abaixo também o con-
sumo de cálcio e fibra. O restante dos nutrien-
tes e vitaminas avaliados, como sódio e zinco, 
vitaminas B6 e C foi adequado para a maioria. 
CONCLUSÃO: Pode-se observar que a ingestão 
de frutas, legumes e verduras que são fontes de 
fibras e da maioria das vitaminas está deficiente 
para grande parte dos entrevistados, além dis-
so, o consumo de alimentos cárneos, está ten-
do uma ingestão elevada visto que o consumo 
de colesterol e vitamina B12 está acima para a 
maioria dos pacientes. Desta forma, o acompa-
nhamento nutricional é de grande importância 
para a promoção do bem-estar destes pacientes.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIDA DA 
FUNÇÃO MOTORA GROSSA EM CRIANÇAS COM 
PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA ANTES E 
APÓS A APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE TERAPIA 
INTENSIVA – PEDIA SUIT
Bitencourt LTG*; Hanus JS; Mangilli EM; Matos BB; 
Bom BM; Belarmino Júnior E

Universidade do Extremo Sul Catarinense.

* E-mail: ltb@unesc.net

A paralisia cerebral (PC) é uma das doenças de 
maior incidência entre as crianças que apresen-
tam incapacidades motoras, ocasionadas pelas 
alterações neuromusculares decorrentes de uma 
lesão que interfere no desenvolvimento do siste-
ma nervoso central. Diferentes abordagens são 
descritas na literatura científica e utilizadas na 
prática clínica dos profissionais de reabilitação 
com intuito de melhorar a funcionalidade, au-
tonomia e a qualidade de vida destas crianças, e 
entre elas tem-se o protocolo de terapia intensi-
va. A partir disso, e considerando que o uso da 
GMFM tem sido cada vez mais aplicado para 
comparar técnicas e procedimentos clínicos e 
fisioterapêuticos o estudo tem por objetivo ava-
liar a Medida da Função Motora Grossa (GMFM) 
em crianças com paralisia cerebral espástica 
antes e após a aplicação do protocolo de terapia 
intensiva. Trata-se de uma pesquisa quase-expe-
rimental realizada em um Centro Especializado 
em Reabilitação. Foram avaliadas 24 crianças 
com PC. Inicialmente realizou-se avaliação fi-
sioterapêutica que incluiu a GMFM-88. Após os 
sujeitos iniciaram os atendimentos embasados 
pelo protocolo de terapia intensiva. Este consis-
te em uma terapia que utiliza uma vestimenta 
ortopédica, o macacão terapêutico, combinado 
com a terapia intensiva, de um programa de 80 
horas de tratamento realizado em 4 semanas. 
Após a aplicação do protocolo os mesmos foram 
submetidos a uma nova avaliação fisioterapêu-
tica, a mesma aplicada inicialmente, para que 
os dados iniciais e finais pudessem ser compa-
rados. Ressalta-se que os aspectos éticos foram 
respeitados seguindo os preceitos da Resolução 
466/12 sob o parecer nº 771.125. Foram incluídos 
no estudo 5 crianças, sexo masculino, com diag-
nóstico de PC do tipo espástica com média de 
idade de 6,8 (±1,52) anos. Com relação aos scores 
das dimensões iniciais da GMFM-88, a dimensão 
A apresentou 80,78 (±15,21), a B 64,66(±22,93), 
a C 35,23 (±42,28), D 33,84 (±39,58) e a E 23,33 
(±27,99) sendo o valor do score total inicial 47,57 
(±29,16). Os valores finais dos scores da GMFM-
88 foram na dimensão A 90,19 (±7,84), na B 73,33 
(±20,66), na C 40,674 (±45,55), na D 36,92 (±44,3) 
e na E 28,33 (±33,99) sendo o valor do score total 
final 53,94 (±30,43). Os resultados deste estudo 
indicaram que o protocolo de terapia intensiva, 
associado às orientações aos pais foi efetivo em 
melhorar o desempenho funcional destas crian-
ças e no desempenho nas habilidades funcio-
nais, as crianças demonstraram maior habilida-
de motora.
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AVALIAÇÃO ESTABILOMÉTRICA EM ADOLESCENTE 
COM ERRO INATO DO METABOLISMO SUBMETIDO 
A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA
Tassini CC*; Silva LOC; Fontes RC; Sousa AC; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: caca_tass@hotmail.com

O sistema de controle postural busca a manu-
tenção do equilíbrio e da orientação do corpo no 
espaço. Os erros inatos do metabolismo se carac-
terizam por um defeito enzimático de natureza 
genética, causadas pela deficiência ou ausên-
cia de uma proteína, geralmente uma enzima, 
que pode levar um bloqueio da via metabólica, 
provocando uma falha de síntese, degradação, 
armazenamento ou transporte de moléculas. O 
déficit da arginase resulta em hiperargininemia. 
Indivíduos com hiperargininemia apresentam 
paraparesia espástica e alterações motoras que 
levam a alterações no controle postural, que re-
percutem no equilíbrio e na marcha. A fisiotera-
pia é um importante recurso terapêutico nessa 
disfunção e visa intervenção nestas alterações. 
OBJETIVO: avaliar e comparar o controle postu-
ral em uma adolescente com erro inato do meta-
bolismo por hiperargininemia após intervenção 
fisioterapêutica. MÉTODO: Empregou-se o de-
lineamento de sujeito único como seu próprio 
controle com duas fases distintas de coletas de 
dados: linha de base e intervenção de 64 sessões, 
com duas sessões semanais de 50 minutos. Foi 
realizada abordagem fisioterapêutica através do 
treinamento de flexibilidade muscular e do con-
trole motor por intermédio de tarefas funcionais 
em uma adolescente com hiperargininemia. 
Para avaliação estabilométrica, foi utilizada uma 
plataforma de força (Biomec 400, EMG System 
do Brasil). Foram analisadas as variáveis do cen-
tro de pressão (COP), posição ântero-posterior 
(AP) e médio-lateral (ML), amplitude média de 
deslocamento AP e ML, velocidade AP e ML, fre-
quência média AP e ML, área de deslocamento 
e deslocamento total do COP. RESULTADOS: 
Verificou-se diferença estatisticamente significa-
tiva entre as avaliações inicial e final em todas as 
variáveis analisadas (p < 0,05), sendo que todas 
as medidas finais foram menores que as iniciais, 
evidenciando maior controle sobre a postura em 
pé e manutenção desta postura. CONCLUSÃO: 
A comparação dos resultados estabilométricos 
mostrou que a fisioterapia foi um importante re-
curso na melhora do controle postural na adoles-
cente com erro inato do metabolismo.
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AVALIAÇAO MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM 
PACIENTES COM ESCLEROSE MULTIPLA ATRAVÉS 
DA ELETROMIOGRAFIA E PRESSÕES MÁXIMAS
Silva GP3*; Gonçalves CR2; Pupim MMO1; Gomes MPM1; 
Fabrin S3; Fioco EM4; Regueiro EMG3; Vianna JRF1; 
Regalo SCH4; Verri ED1

1CEUCLAR;
2Universidade Federal de Uberlândia/Programa de Pós-
graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB-UFU);
3USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP);
4USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de 
Odontologia (FORP-USP).

* E-mail: gabrielpadua@usp.br

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crôni-
ca, degenerativa e auto imune que acomete a 
substância branca do sistema nervoso central, 
caracterizada pela desmielinização, de etilolo-
gia desconhecida, com prevalência em mulhe-
res, sendo que seus sinais e sintomas variam 
conforme o local da lesão. Por acometer as vias 
motoras a EM está associada à redução da for-
ça muscular incluindo os músculos respirató-
rios. O objetivo do presente estudo foi analisar 
o potencial de ação dos musculos respiratórios 
eletromiograficamente e a força muscular res-
piratória por meio da manovacuometria de 
pacientes com diagnóstico de EM. A amostra 
foi composta por seis participantes do gênero 
feminino, com idades entre 24 e 42 anos, dividi-
das em dois grupos com três participantes cada, 
denominados Grupo Esclerose Múltipla (GEM) 
e Grupo Controle (GC). Para avaliação da força 
muscular respiratória o participantes da pesqui-
sa foi posicionado em uma cadeira, na postura 
de Fowler desejada; onde a PImax e PEmax foram 
repetidos três vezes, sendo também considerado 
o valor mais alto. Foi realizada eletromiográfia 
dos músculos serratil direito (MSD), intercostal 
direito (MID), esternocleidomastóideo direito 
(ECOMD) e diafragma (MD) durante o repouso, 
inspiração máxima, expiração máxima, inspira-
ção diafragmatica e expiração diafragmatica com 
o eletromiógrafo de superficie. Todas as pacien-
tes assinaram o termo de consentimento livre 
esclarecido referente ao parecer n°0012/2010 de 
acordo com a resolução 466/12 do CNS. Por meio 
dos resultados da manovacuometria das pacien-
tes com EM verificou-se a ocorrência de fraqueza 
dos músculos respiratório (FMR), com maior di-
minuição na PEmáx. E através da análise eletro-
miográfica (EMG) foi possível confirmar o dese-
quilíbrio na ativação das fibras musculares com 
a ocorrência da fraqueza muscular nos pacientes 
com GEM podendo ser observado quando com-
parado com os pacientes do GC. Conclui-se que 
através das avaliações de pressões máximas e 
análises eletromiográficas que os pacientes com 
EM apresentam fraqueza muscular respiratória 
podendo evoluir para fadiga e falência desses 
musculos sendo assim a fisioterapia respiratória 
é essencial para melhora e manutenção da fun-
ção muscular, possivelmente levando ao melhor 
desempenho nas atividades de vida diária e fun-
cionalidade dos mesmos.
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CAPACIDADE E DESEMPENHO EM LOCOMOÇÃO 
DE INDIVÍDUOS PÓS-ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO
Basílio ML*; Faria-Fortini I; Polese JC; Avelino PR; 
Menezes KKP; Scianni AA; Faria CDCM; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: marlucelb@yahoo.com.br

As limitações em atividades de locomoção estão 
entre as consequências funcionais mais relevan-
tes após um Acidente Vascular Encefálico (AVE). 
Diante disso, a avaliação da locomoção é impor-
tante tanto na prática clínica quanto na pesqui-
sa, para determinar a efetividade de tratamentos 
de reabilitação e monitorar a evolução de pa-
cientes. De acordo com a Classificação Interna-
cional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 
atividades devem ser avaliadas em termos de ca-
pacidade, que corresponde à habilidade máxima 
de um indivíduo em um ambiente padronizado, 
e desempenho, habilidade em ambientes de vida 
real. A correspondência entre esses construtos 
não é auto evidente, sendo necessária a investi-
gação das relações entre medidas de capacidade 
e desempenho em locomoção. OBJETIVO: In-
vestigar as relações entre medidas de capacida-
de e desempenho em locomoção em indivíduos 
pós-AVE. MÉTODO: Para esse estudo transver-
sal, foram avaliados 107 indivíduos pós-AVE na 
fase crônica de evolução (média de idade 58±12 
anos; 59% homens). As medidas de capacidade 
foram o teste de velocidade de marcha de 10 m, 
reportada em m/s, e o teste de habilidade de su-
bir escadas, reportada em degraus/s. A medida 
de desempenho foi o questionário ABILOCO. 
Coeficientes de correlação de Spearman foram 
calculados para avaliar a magnitude e direção 
das relações (α=0,05). RESULTADOS: Correlações 
significativas e positivas foram encontradas en-
tre as pontuações do ABILOCO com a velocida-
de de marcha (rho=0,59; p < 0,0001) e a habi-
lidade de subir escadas (rho=0,54; p < 0,0001). 
CONCLUSÃO: Por todas se tratarem de medi-
das que se referem à locomoção, correlações de 
magnitudes apenas moderadas sugerem que a 
medida de desempenho pode abranger informa-
ções que não são obtidas com as medidas de ca-
pacidade e vice-versa. Esses achados podem ser 
decorrentes da influência de fatores ambientais. 
Essas divergências potenciais devem ser con-
sideradas no estabelecimento de objetivos do 
tratamento, na escolha de medidas para avalia-
ção das intervenções, bem como na concepção e 
interpretações de resultados de ensaios clínicos.
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CINESIOTERAPIA APLICADA A PARALISIA FACIAL 
PERIFÉRICA FORA DO AMBIENTE AMBULATORIAL
Silva FA; Broek VNVD; Carvalho AC; Portella DO; 
Perez VO; Barbatto LM; Oliveira MCS*

Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: cristina.mileide@gmail.com

A reabilitação fisioterapêutica na Paralisia Facial 
Periférica (PFP) consiste em um conjunto de 
técnicas como a Massoterapia, eletroestimula-
ção, termoterapia, crioterapia e principalmente 
a cinesioterapia. A lesão no VII nervo craniano 
(facial) causa a sua paralização, desencadeando 
a perda total ou parcial da força de contração 
dos músculos da hemiface que inerva, provo-
cando assim, a atenuação das linhas de expres-
sões desta, além de um desvio do nariz e da boca 
para o lado contralateral à lesão. A cinesioterapia 
aplicada a PFP trabalha com exercícios especí-
ficos para grupos musculares responsáveis pela 
mímica facial, melhorando o ganho de força e o 
retorno dos sulcos e linhas da face. Para garan-
tir melhores resultados com exercícios cinesio-
terápicos, é importante que os mesmos sejam 
realizados em domicílio pelos indivíduos que 
apresente tal patologia. O tempo de reinervação 
da musculatura é incerto para ser calculado, uma 
vez que, o tratamento depende de características 
fisiológicas e individuais de cada pessoa, além 
da adesão ao tratamento e o grau de lesão que 
acometeu à Paralisia. OBJETIVO: Elaboração 
de um protocolo de exercícios de mimica facial 
para ser executado fora do atendimento ambu-
latorial, pelos pacientes diagnosticados com 
PFP. MÉTODO: A partir das avaliações inicias 
feita com 12 pacientes atendidos no Projeto de 
Paralisia Facial Periférica realizado no Centro de 
Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Rea-
bilitação (CEAFIR) FCT-Unesp, obtendo dados 
pessoais, exames físico da face, principais quei-
xas relatadas e dúvidas constantes sobre a lesão 
do VII nervo, foi possível formular um protocolo 
de exercícios de mimica facial em formato de 
panfleto informativo para ser executado em do-
micílio com o objetivo de auxiliar o tratamento 
ambulatorial (Parecer CEP: 395.805-04/10/13). 
RESULTADOS: Pacientes que seguiram as orien-
tações fisioterapêuticas quanto aos exercícios 
propostos, apresentaram melhor evolução no 
tratamento, com ganho de tônus muscular, recu-
peração de função, linhas de expressão e sucos 
da face. CONCLUSÃO: A execução diária e corre-
ta das mímicas faciais são elementos relevantes 
para o progresso da terapia, pois a repetição dos 
exercícios proporciona um maior estímulo para 
a musculatura e sua reinervação, é perceptível o 
resultado com retorno da força muscular de con-
tração e expressões faciais.
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COMPARAÇÃO DE UMA ESCALA DE AVALIAÇÃO 
MOTORA PADRONIZADA (AIMS - ALBERTA INFANT 
MOTOR SCALE) COM UMA ESCALA DE AVALIAÇÃO 
MOTORA CLÍNICA.
Waguener C; Damasceno J; Romero MA*

Faculdade Anhanguera de Rio Claro.

* E-mail: fisiorioclaro@yahoo.com.br

Serviços de acompanhamento de lactentes com 
risco de atraso para o desenvolvimento motor se 
beneficiam de escalas de avaliação padronizadas 
para indentificação e qualificação precoce dos 
distúrbios de desenvolvimento na infância e a 
predição de debilidades futuras. A avaliação do 
desenvolvimento é ineficiente quando utilizada 
somente a impressão clínica. Menos de 30% das 
crianças com distúrbios de desenvolvimento são 
detectadas mediante o julgamento clínico, en-
quanto que testes de triagem aumentam a taxa 
de identificação de crianças com suspeitas de 
atraso, possibilitando o encaminhamento para 
diagnóstico e intervenção. O objetivo desse estu-
do foi comparar uma escala de avaliação motora 
clinica (já utilizada em um serviço público) com 
uma escala de avaliação motora padronizada 
(introduzida pelos pesquisadores - AIMS - Alber-
ta Infant Motor Scale). Para tanto, foi avaliado o 
desenvolvimento motor de 22 lactentes, tanto 
com a escala clínica quanto com a escala padro-
nizada, até 18 meses de vida, de ambos os gêne-
ros, inseridos no Programa ‘Bebê de Risco‘ da 
Prefeitura Municipal de Rio Claro. O Programa 
“Bebê de Risco” visa o acompanhamento para a 
prevenção e detecção precoce de possíveis des-
vios no desenvolvimento global do bebê, sendo 
encaminhados para acompanhamento todos os 
bebês em risco de atraso do desenvolvimento da 
região de Rio Claro, seguindo os seguintes cri-
térios: prematuridade, baixo peso, Apgar baixo, 
desconforto respiratório, má-formação ou sín-
dromes, mãe portadora de doenças infectocon-
tagiosas, entre outros. Através da AIMS, foram 
identificados 12/22 lactentes com percentil abai-
xo de 25, enquanto que apenas 1/22 lactente ava-
liado clinicamente foi identificado com necessi-
dade de investigação diagnóstica e intervenção. 
Analisando os resultados da comparação entre 
os dois métodos de avaliação, observa-se a im-
portância e a necessidade da utilização de esca-
las padronizadas, demonstrando sua viabilidade, 
eficácia e fidedignidade na detecção precoce de 
alterações no desenvolvimento infantil.
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COMPARAÇÃO ENTRE TREINAMENTO RESISTIDO E 
TREINAMENTO NEUROFUNCIONAL NA MELHORA 
DA QUALIDADE DE VIDA E DEPRESSÃO EM 
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON: 
ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO
Santos SMS1; Barboza NM1*; Almeida IA1; 
Michelato GB1; Lazari AL1; Nascimento TS1; Silva PGB1; 
Ferraz HB2

1Universidade Estadual de Londrina (UEL);
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: nat_barboza@hotmail.com

A fisioterapia acarreta benefícios à qualidade de 
vida (QV) de pacientes com Doença de Parkinson 
(DP) e diferentes protocolos de tratamento reve-
lam ganhos na funcionalidade e QV. OBJETIVO: 
Comparar a efetividade de dois protocolos de tra-
tamento fisioterápico focados (1) no treinamen-
to resistido e (2) tratamento neurofuncional, na 
melhora da QV e depressão em indivíduos com 
DP. MÉTODO: trata-se de ensaio clínico aleató-
rio, composto por 40 indivíduos com diagnóstico 
de DP, aleatorizados em dois grupos: grupo de 
treinamento resistido (TR) e grupo de tratamen-
to neurofuncional (TN). Estes foram avaliados 
antes e após a intervenção pelos instrumentos: 
Escala Geriátrica de Depressão, Questionário 
de qualidade de vida para doença de Parkinson 
(PDQL), Questionário para a doença de Parkin-
son (PDQ-39). O protocolo de intervenção do TR 
foi baseado no fortalecimento e alongamento 
muscular dos principais grupos musculares dos 
membros inferiores e tronco que são fundamen-
tais para o equilíbrio e marcha, e do grupo TN no 
treino de equilíbrio, integração sensorial, coor-
denação motora, limites de estabilidade, ajustes 
posturais antecipatórios e reativos, independên-
cia funcional e melhora da marcha. Ambos foram 
constituídos de 24 terapias com duração de 60 
minutos, 2 vezes/semana. A análise estatística foi 
realizada pelo SPSS 20. RESULTADOS: Na com-
paração intragrupos, houve diferença estatistica-
mente significante na QV avaliada pelo questio-
nário PDQ-39 considerando os momentos pré e 
pós intervenção no grupo TR e TN no escore total 
(p = 0,003 e p = 0,02, respectivamente). O grupo 
TR apresentou melhora nos domínios mobili-
dade, atividades de vida diária (AVDs), bem es-
tar emocional e o grupo TN nos domínios AVDs 
e bem estar emocional do PDQ-39. Quanto ao 
questionário PDQL no grupo TR e TN houve dife-
rença estatisticamente significante no score total 
(p = 0,01 e p = 0,001 respectivamente). O grupo 
TR apresentou melhora nos domínios sintomas 
parkinsonianos e sintomas sistêmicos, enquanto 
que o grupo TN apresentou melhora em todos os 
domínios do PDQL. Na comparação intergrupos 
não houve diferença significante quanto a QV. 
Para o desfecho depressão, não foram encon-
tradas diferenças estatisticamente significante. 
CONCLUSÃO: Ambos os tratamentos foram efe-
tivos para melhorar a QV dos indivíduos após a 
realização dos protocolos, o que sugere que a in-
clusão dos pacientes em um grupo especializado 
de tratamento, independente da abordagem, é 
capaz de gerar impacto positivo na sua QV.
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COMPROMETIMENTO POSTURAL DE 
ENCEFALOPATAS INTERNADOS EM HOSPITAL DE 
RETAGUARDA DE RIBEIRÃO PRETO - SP
Lopes R RB*; Mestriner TT
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O tipo mais comum de encefalopatia é a Parali-
sia Cerebral (PC) que engloba um grupo de de-
sordens permanentes do desenvolvimento do 
movimento e postura, causando limitações nas 
atividades que são atribuídas a distúrbios não 
progressivos que ocorrem no desenvolvimento 
fetal ou cérebro infantil. O Hospital Retaguarda-
-Cantinho do Céu (HRCC) recebe pacientes com 
alto grau de dependência e por isso oferece assis-
tência multidisciplinar 24h por dia. OBJETIVOS: 
Analisar as alterações posturais encontradas 
em pacientes institucionalizadas no HRCC. 
MÉTODOS: Estudo transversal, não experimen-
tal de análise quantitativa, o qual seguiu todos os 
critérios éticos de pesquisa com seres humanos, 
sendo desenvolvidas em etapa única de avalia-
ção postural através da observação clínica, estas 
avaliações foram registradas com foto da pos-
tura adotada para análise. Esta avaliação visou 
analisar as alterações musculoesqueléticas que 
podem ocorrer com a imobilidade. Os internos 
foram classificados de acordo com a Gross Mo-
tor Fuction Systen Classific E-R (GMFCS E&R). 
RESULTADOS: Constou com a participação de 
29 internos. Destes 58,7% são homens e entre os 
avaliados 78,6% foram classificados como nível 
V GMFCS-E&R e 21,4% nível IV da GMFCS-E&R. 
Classificados então como dependentes total 
para locomoção e atividade de vida diária. Na 
análise postural em vista lateral foi observado 
na região Cervical: Cabeça Anteroprojetada em 
48,27% e Curva Lordótica excessiva em 44,82%, 
na região Torácica a hipercifose estavam presen-
te em 41,37% e a retificação torácica em 24,13%. 
A região Lombar foi encontrada hiperlordose 
em 20,68% dos internos e retificação lombar em 
68,96%. Quanto à extremidade inferior 44,82% 
demonstrou inclinação pélvica posterior, 96,55% 
joelho fletido e 58,62% ângulo tíbio társico aber-
to. Na análise postural da vista posterior 55,17% 
apresentaram cabeça inclinada e 41,38% roda-
da. Na coluna foi encontra uma representação 
de 82,75% para escoliose. CONCLUSÃO: Foram 
observadas alterações posturais significativas 
com comprometimento na funcionalidade desta 
população como, por exemplo, alterações respi-
ratórias na população com escoliose e imobiliza-
ção. O desenvolvimento das posições adequadas 
e de orientações em relação à postura é muito re-
levante, pois desta maneira é possível minimizar 
deformidades tais como contraturas ou encurta-
mento de músculos.
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CORRELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA 
E COMPROMETIMENTO MOTOR FACIAL NA 
PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA
Medeiros SFD3; Cirne GNM3; Carvalho JMC1; Souza EM1; 
Gomes CJDPF1; Dainesi R2; Lima NMFV1; Cacho EWA1; 
Cacho RO1*

1Facisa/UFRN;
2Uniararas;
3Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: ro_fisio1@hotmail.com

A paralisia facial periférica (PFP) é uma patologia 
que apresenta prevalência anual de aproxima-
damente 15 a 40 casos a cada 100.000 pessoas, 
onde metade dos acometidos tem uma etiologia 
desconhecida, denominada de Paralisia de Bell. 
OBJETIVO: Analisar a relação entre compro-
metimento motor facial e qualidade de vida em 
pacientes com PFP. MÉTODO: Trata-se de uma 
pesquisa de caráter descritivo, observacional, 
do tipo transversal. A amostra foi constituída 
por 18 pessoas acometidas pela PFP. Os pacien-
tes foram avaliados por uma ficha de avaliação 
sócio-demográfica e pelos instrumentos: Escala 
de House-Brackmann (HB) e o Índice de Inca-
pacidade Facial (IIF). Os dados foram analisados 
através do programa BioEstat 5.4. O Coeficiente 
de correlação Spearman foi utilizado para ana-
lisar a relação entre as diferentes variáveis, ado-
tando-se um nível de significância de p < 0,05. A 
normalidade dos valores foi verificada através do 
teste de Shapiro-Wilk. RESULTADOS: A amostra 
foi composta por 66,7% dos indivíduos do sexo 
feminino, com predominância da etiologia idio-
pática (61,1%), hemiface acometida na mesma 
proporção, tempo de lesão com média de 0,75 
meses (dp = 101,5), a escala HB obteve mediana 
4 (1°q=2), o IIF obteve mediana 60 em função fí-
sica (1°q=46,25) e 32 em função social (1°q=20). 
Houve correlação positiva entre a escala HB e a 
função social do IIF (rs=0,005; p = 0,983), e nega-
tiva entre a função física e a escala HB (rs=-0,181; 
p = 0,470). CONCLUSÃO: O comprometimento 
motor facial produzido pela paralisia facial pa-
rece esta relacionado à alterações sociais e psi-
cológicos, que podem levar a não aceitação do 
tratamento e a um menor prognóstico.
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CORRELAÇÕES ENTRE A ATIVIDADE MUSCULAR 
DOS MEMBROS INFERIORES E CONTROLE 
POSTURAL EM HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS
Silva EA*; Matias CR; Rodrigues ES; Faria Júnior CH; 
Coelho AR; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: elisabethyalves@hotmail.com

A Organização Mundial da Saúde define Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC) como um episódio de 
início rápido e abrupto, de origem vascular, que 
reflete em uma perturbação focal ou generaliza-
da da função encefálica, excluindo deficiências 
isoladas e persistindo por mais de 24 horas. O 
comprometimento mais evidente é a hemipa-
resia, com padrões variáveis de fraqueza mus-
cular e comprometimento postural. OBJETIVO: 
Verificar associações entre medidas de ativida-
de muscular dos membros inferiores e do con-
trole postural em indivíduos após AVC crônico. 
MÉTODO: Foram avaliados 32 indivíduos com 
hemiparesia por AVC, com média de idade de 
61,8±4,73 anos e tempo médio de lesão de 48±4,2 
meses. Para a coleta de dados, foram utilizadas 
as escalas de Desempenho Físico de Fugl-Meyer 
(FM), com foco nos membros inferiores e da 
atividade eletromiográfica dos músculos reto 
femural, isquiotibiais e tibial anterior bilaterais. 
Os sinais eletromiográficos foram capturados 
com utilização de eletrodos de superfície e re-
gistrados em um eletromiógrafo da marca EMG 
System do Brasil Ltda®. Para a análise estabilo-
métrica do controle postural, utilizou-se uma 
plataforma de força (Biomec 400, EMG System 
do Brasil). Foram analisadas as variáveis do cen-
tro de pressão (COP), posição ântero-posterior 
(AP) e látero-lateral (LL), velocidade média e am-
plitude média de deslocamento AP e LL, área de 
deslocamento e deslocamento total do COP. As 
pontuações correspondentes a cada item, des-
crito pelas avaliações e valores capturados foram 
analisados permitindo verificar o coeficiente de 
correlação de Pearson e a reta de regressão en-
tre os resultados das avaliações. RESULTADOS: 
Foram encontradas correlações inversas entre os 
valores estabilométricos e as medidas de FM (r=-
0,27; p < 0,01), mais evidentes no deslocamento 
AP e área de oscilação total do COP, e entre os va-
lores eletromiográficos dos músculos avaliados e 
as medidas estabilométricas (com p < 0,05 para 
todas as correlações entre os deslocamentos AP 
e LL e músculos avaliados). Não foram encontra-
das correlações com nenhuma das medidas de 
atividade muscular do membro inferior não pa-
rético e medidas estabilométricas. CONCLUSÃO: 
Observou-se a existência de correlação entre a 
atividade muscular do membro inferior parético 
e a atividade motora (pela FM) com a diminui-
ção do controle postural nos indivíduos com AVC 
avaliados.
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DÉFICITS DE FORÇA MUSCULAR E DESEMPENHO 
EM LOCOMOÇÃO DE INDIVÍDUOS PÓS-ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO
Basílio ML*; Faria-Fortini I; Polese JC; Avelino PR; 
Menezes KKP; Scianni AA; Faria CDCM; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: marlucelb@yahoo.com.br

Fraqueza muscular tem sido identificada como 
um dos determinantes das limitações em ativi-
dades de locomoção em indivíduos pós-Aciden-
te Vascular Encefálico (AVE). Estudos prévios 
reportaram relações moderadas entre medidas 
de força muscular e de capacidade, como velo-
cidade de marcha e velocidade de subir/descer 
escadas. Entretanto, embora úteis clinicamen-
te, medidas de capacidade, que avaliam o nível 
máximo de habilidade do indivíduo em ambien-
tes padronizados, não podem ser extrapoladas 
para as situações de vida real. Sendo assim, é 
necessário investigar a relação entre medidas de 
força muscular e medidas de desempenho em 
locomoção, ou seja, aquelas que avaliam a ha-
bilidade do indivíduo no seu ambiente real. Este 
conhecimento pode ajudar profissionais da re-
abilitação a planejarem intervenções que visem 
a melhora funcional de indivíduos pós-AVE nos 
seus contextos de vida real. OBJETIVO: Investi-
gar a relação entre déficits de força muscular dos 
membros inferiores e o desempenho em loco-
moção em indivíduos pós-AVE. MÉTODO: Para 
esse estudo transversal, 107 indivíduos pós-AVE 
na fase crônica de evolução (média de idade 
58±12 anos; 59% homens) foram avaliados. Me-
didas de força isométrica máxima dos flexores/
extensores de joelho e flexores de quadril foram 
obtidas por meio de um dinamômetro manual. 
Um escore composto para cada membro inferior 
(MI) foi obtido pela soma dos valores de força de 
cada grupo muscular avaliado e o déficit residual 
(DR) do MI parético em relação ao não parético 
foi calculado de acordo com a seguinte fórmu-
la [DR=100-(paretico/não-paretico MI*100)]. O 
desempenho em locomoção foi avaliado pela 
versão brasileira do questionário ABILOCO. Co-
eficiente de correlação de Spearman foi calcula-
do para avaliar a magnitude e direção da relação 
(α=0,05). RESULTADOS: Correlação significativa 
e negativa foi encontrada entre o DR de força 
muscular e as pontuações do ABILOCO (rho=-
-0,42;p < 0,0001). CONCLUSÃO: O resultado 
deste estudo sugere que o déficit de força mus-
cular apresenta algum grau de importância para 
o desempenho em locomoção. Ensaios clínicos 
aleatorizados devem ser conduzidos para inves-
tigar se o fortalecimento muscular dos membros 
inferiores pode melhorar a habilidade de loco-
moção de indivíduos pós-AVE no seu ambiente 
de vida real.
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DEFICITS IN MOTOR COORDINATION OF THE 
LOWER LIMBS IN AMBULATORY STROKE 
SURVIVORS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Menezes KKP*; Nascimento LR; Avelino PR; Faria-
Fortini I; Basílio ML; Magalhães LC; Faria CDCM; 
Scianni AA; Teixeira-Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: keniakiefer@yahoo.com.br

Appropriate motor coordination of the lower 
limbs is important for the performance of acti-
vities of daily living, such as walking and turning. 
Although the impact of lost of dexterity in stroke 
survivors has been reported, there is limited in-
formation about the extent of loss of motor coor-
dination after stroke of both the paretic and non-
-paretic lower limbs. OBJECTIVE: To quantify the 
extent of loss of motor coordination of the lower 
limbs in people with chronic stroke, compared 
with healthy controls and the magnitude of the 
deficits, according to the participants’ motor 
recovery levels. METHODS: Motor coordination 
was measured by the Lower Extremity Motor 
Coordination Test (LEMOCOT) and reported as 
number of taps/sec. The LEMOCOT scores of the 
individuals with stroke were compared to those 
of healthy subjects, matched by age and gender. 
The results were also provided according to the 
participants’ motor recovery levels, measured by 
the Fugl-Meyer lower limb motor section sco-
res. RESULTS: Ninety-seven participants, with 
a mean age of 58 years (SD 12) participated. 
Significant differences in the LEMOCOT scores 
were found between stroke and healthy subjects 
for both the paretic (MD -22 taps/sec; 95% CI 
-25 to -19) and non-paretic lower limbs (MD -7 
taps/sec; 95% CI -9 to -4). Individuals with stroke 
showed deficits of 59% and 17% for the paretic 
and non-paretic lower limbs, respectively. Signi-
ficant differences in the LEMOCOT scores of the 
paretic lower limb were found between the mo-
tor recovery levels (p < 0.01), except between the 
participants with marked and moderate impair-
ment levels. CONCLUSION: The findings sugges-
ted that motor coordination of the paretic lower 
limb is significantly impaired after stroke, and 
should be targeted during interventions. Motor 
coordination of the non-paretic lower limb is 
also reduced. Although the deficit may not be 
clinically relevant, the scores of the non-paretic 
lower limb should not be considered as referen-
ces for rehabilitation purposes, since it has the 
potential for improvement. Individuals with gre-
ater motor impairments may benefit more from 
motor coordination exercises. Funding: CAPES, 
CNPq, FAPEMIG.
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DEPRESSION AND ERECTILE FUNCTION AFTER 
TRAUMATIC SPINAL CORD INJURY
Ferro JKO2; Silva Júnior MLM2*; Oliveira ALB2; Silva CP2; 
Lima RMO2; Souza DP2; Cavalcanti GA1; Oliveira DA2

1IMIP;
2Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: mariolucianom@gmail.com

Traumatic spinal cord injury (TSCI) is epide-
mic, mainly in economic and sexually active 
men. Among long term complications, sexual 
dysfunction (from diminished libido to ejacu-
latory disturbance) and depression are des-
cribed problems related to TSCI. Intensity of 
complaints is linked to severity and medullary 
level of lesion. Aim: To evaluate depression and 
erectile function in heterosexual men after TSCI. 
METHODS: Cross-sectional study involving pre-
viously sexual active men older than 18 years, 
which were enrolled in our reference hospitals 
by TSCI. Medullary level of TSCI was determi-
ned by International Standards for Neurological 
Classification of SCI and patients accomplished 
modified Beck Depression Inventory (BDI) and 
International Index of Erectile Function. Data 
were collected after at least six months from trau-
ma and were analyzed in subgroups according 
variables. RESULTS: Our sample was composed 
by 46 men (34,3±9,5 years old). Incomplete me-
dullary level above L2 was the most frequent le-
sion (30/46, 65%), followed by complete (15/46, 
33%) and incomplete below L2 (1/46, 1%). Ma-
jority (40/46, 87%) had no depression in BDI, 
3/46 (7%) had dysphoria and 3/46 had mild to 
moderate depression. Majority 26/46 (57%) had 
capacity for psychogenic erection, and all had 
reflex erection. Complete SCI was associated 
with no psychogenic erection capacity (OR=9,4, 
95%CI=2,1-41,6). Sexual and erectile dysfunction 
was present in 25/46 (54%) and it was slightly 
associated with dysphoria/depression (OR=1,8, 
95%CI=0,3-11,0). All patients which scored mild 
to moderate depression had incomplete SCI abo-
ve L2, but no statistical significance was obtained 
(OR=3,6, 95%CI=0,2-74,2). No depression in BDI 
was slight but not significantly associated with 
psychogenic erection (OR=1,4, 95%CI=0,2-7,5). 
CONCLUSION: Depression is infrequent in late 
SCI and it is not associated with erectile function 
nor severity of lesion. Erectile dysfunction is as-
sociated with complete SCI.
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DIFFERENCES IN THE RELATION BETWEEN 
INTRACORTICAL INHIBITION AND 
INTERHEMISPHERIC INHIBITION BETWEEN 
WELL-RECOVERED PATIENTS WITH STROKE AND 
HEALTHY SUBJECTS
Andrade KNF; Correia CER; Conforto AB*

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: adriana.conforto@gmail.com

It is important to understand mechanisms un-
derlying motor recovery, in order to design effec-
tive rehabilitation strategies for the paretic upper 
limb. Transcranial magnetic stimulation (TMS) is 
a noninvasive tool to shed light on mechanisms 
of intracortical excitability by measuring short-
-interval intracortical inhibition (SICI) and faci-
litation (SICF), and to investigate mechanisms of 
interhemispheric excitability by measuring the 
ipsilateral silent period (ISP). OBJECTIVES: The 
goals of this study were: 1. To compare, in con-
trol hemispheres of healthy subjects and in the 
affected hemispheres of subjects with mild hand 
motor impairments after stroke: SICI, SICF, and 
the ISP; 2. To investigate the correlation betwe-
en SICI or SICF and the ISP in the two groups 
of subjects; 3. To evaluate correlations between 
SICI, SICF, ISP and motor performance (dexterity 
and pinch strength) in both groups. METHODS: 
Assessment of motor performance was assessed 
by the Jebsen–Taylor test and evaluation of ma-
ximal pinch force. Intracortical excitability and 
interhemispheric inhibition were evaluated by 
TMS. The Mann-Whitney test was used to com-
pare results of TMS measurements between pa-
tients and controls. The Spearman´s correlation 
coefficient was used to correlate SICI with ISP as 
well as behavioral and TMS measures. RESULTS: 
There were no significant differences between 
TMS measures in patients and controls. There 
was a significant correlation between SICI and 
ISP duration in the control group. IHI of the una-
ffected hemisphere by the affected hemisphere 
was greater in subjects with deeper SICI in the 
affected hemisphere. This correlation was not 
statistically significant in patients. In addition, 
there was a significant correlation between de-
eper SICI and lower pinch force in patients, but 
not in controls. CONCLUSION: In well-recovered 
patients, changes in motor cortical excitability 
can be subtle. Differences in relations betwe-
en TMS and behavioral outcomes may reflect 
distinct mechanisms underlying dexterity and 
pinch strength. Broader understanding of neuro-
physiologic mechanisms underlying performan-
ce of specific tasks in patients with stroke is likely 
to contribute to development of rehabilitation 
strategies targeting such tasks.
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EFEITO DA EQUOTERAPIA NA ESTABILIDADE 
POSTURAL DE INDIVÍDUOS COM ESCLEROSE 
MÚLTIPLA
Lopes J*; Silva GM; Vieira RF

FAP.

* E-mail: josianelopes7@hotmail.com

Alterações nos mecanismos de controle postural 
e perturbações dos sistemas visual e vestibu-
lar são frequentes na esclerose múltipla (EM). 
Em conjunto, esses fatores podem levar a uma 
deterioração da qualidade da estabilidade pos-
tural. OBJETIVO: Avaliar o efeito da equotera-
pia no equilíbrio postural de indivíduos com 
EM. MÉTODO: Foram avaliados dez indivíduos 
com diagnóstico de EM. O equilíbrio postural 
foi avaliado pela Escala de Equilíbrio de Berg 
(EEB) antes e após as sessões. Os indivíduos fo-
ram divididos em grupo controle (GC) e grupo 
intervenção (GI) por meio de sorteio com cinco 
indivíduos em cada grupo. O GC realizou sessões 
de fisioterapia convencional com ênfase no trei-
no de equilíbrio por meio da aplicação de um 
protocolo de exercícios padronizado para este 
estudo. O GI realizou o mesmo programa do GC 
e mais as sessões de Equoterapia (programa de 
hipoterapia). No programa de hipoterapia eram 
realizados exercícios com balizas para realizar 
movimentos, troca de cadência da andadura do 
cavalo, atividades em figuras no picadeiro além 
de variações na velocidade de andadura, tipo 
de piso e mudanças de direção durante os exer-
cícios. As terapias do GC e GI foram realizadas 
em 10 sessões, com duração de 30 minutos cada 
sessão, duas vezes por semana. RESULTADOS: 
Não houve diferença entre grupos com relação à 
idade e tempo de diagnóstico. A média de pon-
tuação pela EEB inicial era de 35 pontos no GC 
e 32 pontos no GI. A comparação múltipla das 
médias indicou diferenças significativas entre 
GI e GC (p < 0,05) nas pontuações da EEB, com 
predomínio de valores superiores no GI. Houve 
manutenção dos valores no GC. CONCLUSÃO: 
As alterações favoráveis no controle postural do 
GI sugerem que a equoterapia pode beneficiar 
portadores de EM com desordens de equilíbrio
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EFEITO DO CONCEITO BOBATH NA FUNÇÃO 
MUSCULAR DA PARALISIA CEREBRAL
Rodrigues ES1*; Borges GO2; Faria Júnior CH2; 
Rocha PL2; Silva VM2; Borges APO2

1Universidade de Franca (UNIFRAN);
2Universidade de Franca - UNIFRAN.

* E-mail: silvasilvaeellen@hotmail.com

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crô-
nica não Progressiva da Infância é constituída 
um grupo heterogêneo, quanto à etiologia e ao 
quadro clínico, com presença de alterações mo-
toras e do tônus muscular em todas as crianças. 
Há várias abordagens terapêuticas com possíveis 
benefícios no controle motor. Os diferentes mé-
todos utilizados pela fisioterapia são emprega-
dos de acordo com o quadro clínico da criança. 
O conceito neuroevolutivo Bobath tem como 
princípios manuseios que promovem melhor 
adequação do tônus muscular, alinhamento bio-
mecânico e estabilidade postural. Os manuseios 
são realizados com base no desenvolvimento 
neuropsicomotor normal, utilizando os pontos-
-chave de controle que facilitam o aprendizado 
motor e a realização de atividades funcionais. 
OBJETIVO: avaliar a influência do Conceito Bo-
bath na função muscular de crianças com PC he-
miparéticas. MÉTODO: A amostra foi composta 
por dez crianças com PC hemiparética, com 
média de idade de 5,4±1,8, classificadas pelo Sis-
tema de Classificação da Função Motora Grossa 
(GMFCS). As crianças foram submetidas a seis 
meses de intervenção, com duas sessões sema-
nais, de 50 minutos cada. A intervenção ocorreu 
com os manuseios do Conceito Bobath (mobi-
lização pélvica, alongamento dos músculos pe-
ri-articulares do quadril e rotação de tronco).As 
crianças foram avaliadas por meio da Medição 
da Função Motora Grossa (GMFM) e da atividade 
eletromiográfica dos músculos reto abdominal e 
oblíquos, reto abdominal, reto femoral e glúteo 
máximo bilaterais. Os sinais eletromiográficos 
foram captados com utilização de eletrodos de 
superfície e registrados em um eletromiógrafo da 
marca EMG System do Brasil Ltda®. As crianças 
foram avaliadas em dois momentos e a estatísti-
ca foi realizada através do Software SPSS 17.0 e 
do teste t-Student após verificação da homoge-
neidade da amostra. RESULTADOS: Sete crian-
ças foram classificadas no nível I do GMFCS, 
três no nível II do GMFCS. Observou-se que as 
crianças apresentaram evolução na pontuação 
total do GMFM (p = 0,027), após os seis meses 
de intervenção e na eletromiografia, com maior 
ativação de todos os músculos avaliados (com 
p < 0,05 para todas as análises). CONCLUSÃO: A 
aplicação direcionada do Conceito neuroevolu-
tivo Bobath promoveu melhora na função mus-
cular e na função motora grossa das crianças 
avaliadas.
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EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO PARASSACRAL 
NOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR 
E NA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM PACIENTES 
COM DOENÇA DE PARKINSON: DADOS 
PRELIMINARES
Santos AML*; Musegante AFA; Silva LF; Brandi IV

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação - Salvador.

* E-mail: lanzarini@yahoo.com

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença 
neurológica degenerativa que leva a alterações 
motoras em decorrência da diminuição dos 
neurotransmissores de dopamina na substância 
nigraestriatal. Distúrbios miccionais acometem 
37% a 70% e constipação intestinal 70 a 80% dos 
pacientes com esta doença. A eletroestimulação 
parassacral (EP) é uma opção no tratamento 
segura, sem efeitos colaterais, e reversível, dos 
sintomas do trato urinário inferior e da consti-
pação intestinal. OBJETIVO: Avaliar a eficácia da 
EP na sintomatologia do trato urinário inferior 
e da constipação intestinal, além dos parâme-
tros urodinâmicos em pacientes com doença de 
Parkinson. MÉTODOS: Pacientes com diagnósti-
co de DP com LUTS. Todos os pacientes preen-
cheram os questionários de sintomas urológicos 
e intestinais e foram submetidos ao estudo uro-
dinâmico. Todas as avaliações foram realizadas 
pré e pós-tratamento e a técnica utilizada foi 
vinte sessões de EP, durante 20 dias sucessi-
vos, com duração de 20 minutos cada sessão. 
RESULTADOS: Foram avaliados 10 pacientes. 
Os resultados obtidos ao final do tratamento foi 
a melhora significativa nos sintomas urinários, 
com 71% de continência e melhora dos sintomas 
intestinais com 56% dos pacientes com fezes 
tipo III de Bristol Stool Score. Parâmetros urodi-
nâmicos mostraram um aumento da capacidade 
cistométrica máxima em 71% dos pacientes e re-
dução do resíduo em 43%. CONCLUSÃO: O tra-
tamento com a EP parece ser uma técnica capaz 
de melhorar o LUTS e a constipação intestinal 
em pacientes com DP.
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EFETIVIDADE DA ELETROESTIMULAÇÃO 
TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA NOS 
ASPECTOS MOTORES E NÃO MOTORES DA DOENÇA 
DE PARKINSON: ESTUDO PILOTO
Bueno MEB1*; Silva DG2; Barboza NM1; Souza JG1; 
Michelato GB1; Interdonato GC1; Okano AH2; 
Santos SMS1

1Universidade Estadual de Londrina (UEL);
2Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: m.eduardafit@gmail.com

A busca por tratamentos não medicamentosos 
que atuem de forma positiva nos sintomas da 
doença de Parkinson (DP) é contínua, visto que 
os medicamentos perdem sua eficácia com o 
tempo. A estimulação transcraniana por cor-
rente contínua (ETCC) consiste na aplicação 
de uma corrente elétrica contínua de baixa in-
tensidade e seus efeitos agudos e crônicos so-
bre aspectos motores e não motores da DP tem 
sido investigados, porém com resultados con-
flitantes. OBJETIVO: Verificar a efetividade de 
diferentes montagens da ETCC sobre aspectos 
motores e não motores em pacientes com DP. 
MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico alea-
tório, duplo-cego, com 15 participantes rando-
mizados em três grupos de acordo com a mon-
tagem dos eletrodos da estimulação com uma 
sessão de estimulação e sua respectiva sessão 
placebo de forma aleatória e contrabalancea-
da, em dias distintos. Antes e após cada sessão 
de estimulação os sujeitos foram avaliados de 
acordo com os seguintes testes e instrumentos: 
Trail Making Test; Stroop Test; Teste de reco-
nhecimento de semelhanças; Teste de fluência 
verbal, Teste de impressão plantar; Análise da 
marcha por vídeos; Timed Up and Go. A sessão 
consistiu na aplicação de uma corrente de 2 mA 
por 20 min em: (i) estimulação anódica do cór-
tex pré-frontal ventromedial (FPZ) e catódica do 
córtex pré-frontal dorso lateral direito (F4); (ii) 
estimulação anódica do córtex pré-frontal dorso 
lateral relativo ao hemisfério corporal mais afeta-
do (F3 ou F4) e catódica do córtex órbito frontal 
contralateral (FP2 ou FP1, respectivamente); (iii) 
estimulação anódica da área de representação de 
membros inferiores do córtex motor (CZ) e cató-
dica do córtex órbito frontal correspondente ao 
hemisfério corporal mais afetado (FP2 ou FP1). 
RESULTADOS: A ANOVA three-way com medi-
das repetidas mostrou que houve efeito da inte-
ração entre a montagem de eletrodos e o tempo 
(pré e pós intervenção) para o número de passos 
no teste de marcha e tempo de resposta da fase 
neutra do teste de stroop (P < 0,03). Contudo, o 
post hoc de Tukey não foi capaz de detectar as 
diferenças pontuais. As demais variáveis não 
apresentaram resultados estatisticamente signi-
ficantes. CONCLUSÃO: O estudo piloto foi insu-
ficiente para verificar a efetividade da ETCC nos 
sintomas motores e não motores na doença de 
Parkinson. Estudos com maior número de par-
ticipantes e que investiguem o efeito crônico da 
ETCC devem ser conduzidos para elucidar sua 
utilização e reunir evidências acerca desse tema.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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EFICÁCIA DO PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS 
COMPLEMENTARES PARA A MOBILIDADE 
CERVICAL E PROPRIOCEPÇÃO NA REABILITAÇÃO 
VESTIBULAR: ENSAIO CLÍNICO ALEATÓRIO
Paulino C2; Silva Júnior RA2; Lopes FC2; Fernandes KBP1; 
Costa VSP2; Caleffi MC1*; Cotrim MO1

1Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);
2UEL/UNOPAR.

* E-mail: marianaccaleffi@gmail.com

OBJETIVO: Comparar os efeitos entre o Proto-
colo de Exercícios Complementares para a mo-
bilidade cervical e propriocepção com o Proto-
colo de Cawthorne e Cooksey em vestibulopatas. 
MÉTODOS: Ensaio clínico aleatório, alocação 
oculta, cegamento do investigador e analistas 
dos dados. Participaram 28 pessoas com ves-
tibulopatia periférica, média de idade 57 anos 
(DP 10), aleatorizadas em grupo experimental 
(GE=17) e controle (GC=11). Avaliados pré e pós 
tratamento quanto: sinais e sintomas clínicos, 
amplitude de movimento (ADM) cervical, in-
tensidade de tontura, percepção de qualidade 
de vida (Dizziness Handicap Inventory, DHI), 
impacto de tontura e desequilíbrio nas ativida-
des cotidianas (Vestibular Disorders Activities of 
Daily Living Scale, VADL), mobilidade e flexibili-
dade corporal, risco de quedas, agilidade e equi-
líbrio dinâmico e postural. RESULTADOS: Ob-
servou-se melhora da ADM cervical para flexão 
(47 [51-55] vs 45 [50-55], p = 0,03) extensão (44 
[48-50] vs 38 [40-44], p = 0,03) e inclinação para 
a esquerda (30,5 [37-44] vs 26 [36-40], p = 0,03), 
a favor do GE pós tratamento, também na inten-
sidade de tontura entre grupos, redução dos va-
lores do questionário DHI em relação ao tempo 
na pontuação total e emocional, e entre grupos 
no domínio funcional. Melhora do impacto da 
tontura e desequilíbrio corporal nas atividades 
cotidianas entre grupos e no tempo. Diferença 
entre os grupos na mobilidade corporal e risco 
de quedas. Não houve diferença na flexibilida-
de, agilidade e equilíbrio dinâmico e postural. 
CONCLUSÃO: O Protocolo de Exercícios Com-
plementares para a mobilidade e propriocepção 
da coluna cervical mostrou-se eficaz em compa-
ração ao Protocolo de Cawthorne e Cooksey para 
vestibulopatas.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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FORÇA MUSCULAR DE TRONCO E DE MEMBROS 
INFERIORES EM INDIVÍDUOS NA FASE SUBAGUDA 
PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: AVALIAÇÃO 
COM O TESTE DO ESFIGMOMANÔMETRO 
MODIFICADO
Aguiar LT2*; Lara EM2; Martins JC2; Teixeira-Salmela LF2; 
Christo PP1; Benfica PA2; Faria CDCM2

1Hospital Santa Casa de Belo Horizonte;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: larissatavaresaguiar@gmail.com

A fraqueza muscular de membros inferiores 
(MMII) e do tronco em indivíduos pós Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC) está associada a di-
ficuldades em realizar importantes atividades 
funcionais em fases iniciais do acometimento. 
Portanto, a mensuração da força muscular de 
MMII e tronco em indivíduos na fase subaguda 
do AVC é essencial. O teste do esfigmomanôme-
tro modificado (TEM) é um método promissor 
para mensuração da força muscular. O esfig-
momanômetro é portátil, fácil de encontrar e 
a adaptação para realização do TEM é simples, 
reversível e de baixo custo. Entretanto, nenhum 
estudo investigou as propriedades de medida do 
TEM em indivíduos na fase subaguda do AVC. 
OBJETIVOS: Investigar as confiabilidades teste-
-reteste e interexaminadores e a validade de cri-
tério-concorrente do TEM para mensuração da 
força muscular de MMII e de tronco (20 grupos 
musculares) em indivíduos na fase subaguda pós 
AVC, e verificar se a forma de operacionalização 
das medidas (primeira repetição, média das duas 
primeiras e de três repetições) afeta os resulta-
dos. MÉTODOS: Foram incluídos 54 indivíduos 
na fase subaguda pós AVC (62±14 anos). A força 
muscular isométrica foi mensurada com o TEM 
e com o dinamômetro portátil (padrão ouro). 
Para investigar se a forma de operacionalização 
afeta os resultados, ANOVA foi utilizada. Para 
as confiabilidades teste-reteste e interexamina-
dores e para a validade de critério-concorrente 
do TEM, coeficiente de correlação intraclasse 
(CCI), coeficiente de correlação de Pearson e 
coeficiente de determinação foram calculados 
(α=0.05). RESULTADOS: Todas as formas de ope-
racionalização das medidas apresentaram resul-
tados similares para todos os grupos musculares 
(0,01≤F≤0,09; 0,92≤p≤0,99) com valores significa-
tivos e adequados de confiabilidades teste-retes-
te (0,57≤ICC≥0,97) (exceção: primeira repetição 
de flexores dorsais do lado não-parético) e in-
terexaminadores (0,50≤ICC≥0,94) (exceção: fle-
xores plantares do lado não-parético) e validade 
(0,70≤r≥0,88; p≤0,001). Os valores obtidos com o 
TEM foram bons preditores dos obtidos com o 
dinamômetro (0,54≤r2≤0,77). CONCLUSÃO: Em 
geral, o TEM apresentou resultados adequados 
de confiabilidades e de validade de critério con-
corrente para a mensuração da força muscular 
de MMII e tronco de indivíduos na fase subaguda 
pós-AVC e apenas uma repetição, após familiari-
zação, pode ser utilizada.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE 
DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS PELO ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL USUÁRIOS DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Mendes CLG*; Martins JC; Aguiar LT; Benfica PA; 
Pinto BPBC; Araújo DC; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: camilagervasio26@gmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das 
doenças crônicas mais comuns no Brasil e no 
mundo. A maioria dos indivíduos acometidos 
pelo AVC apresenta alguma incapacidade. Por 
este e outros motivos, o AVC deve ser prioridade 
na saúde pública. Ainda não se conhece o per-
fil funcional e de saúde dos indivíduos pós-A-
VC que utilizam a atenção primária do sistema 
único de saúde (SUS). Conhecer este perfil é o 
primeiro passo para ofertar cuidados integrais 
e continuados, como preconizado pela Linha de 
Cuidados em AVC do Ministério da Saúde (MS) 
e por guias clínicos. OBJETIVO: Determinar o 
perfil funcional e de saúde de indivíduos pós-
-AVC usuários de uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) da região nordeste da cidade de Belo Ho-
rizonte. MÉTODOS: Estudo , envolvendo todos 
os indivíduos pós-AVC usuários da UBS identifi-
cados pelas equipes de saúde da família e pelo 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A 
partir de registros dos prontuários e de visitas 
domiciliares, foram coletados dados referentes à 
condição de saúde e assistência recebida da UBS, 
aos fatores pessoais e ambientais. Testes padro-
nizados foram utilizados para obter informações 
relacionadas à funcionalidade e incapacidade. 
RESULTADOS: Foram avaliados 44 indivídu-
os (69,2±13,1 anos; 67±66,5 meses pós-AVC). A 
partir da análise descritiva dos dados obser-
vou-se que os indivíduos utilizaram os serviços 
da UBS principalmente para renovar receita de 
medicamento (54,5%), a maioria não apresen-
tou no prontuário registro de atendimento pelos 
profissionais do NASF (54,5%) e não recebeu in-
formações sobre cuidados relacionados ao AVC 
(72,3%), apesar de achar importante receber 
tais informações (79,5%). A maioria apresentou 
doenças associadas como a hipertensão arterial 
(81,8%) e hipercolesterolemia (56,8%), teste po-
sitivo para suspeita de depressão (62,9%), com-
prometimento motor variando de severo a mo-
derado (67%), alteração do equilíbrio (51%) e da 
mobilidade funcional (54,2%), baixa percepção 
de qualidade de vida, e percepção dos fatores 
ambientais como obstáculos. CONCLUSÃO: Os 
indivíduos apresentaram incapacidades crôni-
cas importantes, com necessidades em saúde 
que requerem atenção multidisciplinar e con-
tínua. Porém, a maioria teve o cuidado à saúde 
direcionado a praticas medicalizantes, não apre-
sentou registro de atendimento dos profissionais 
do NASF e nem acesso a práticas relacionadas à 
educação em saúde e, portanto, sem atender as 
recomendações do MS e dos guias clínicos.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0050

GRUPO DE REABILITAÇÃO COGNITIVA EM 
PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON EM 
UM MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO: PROJETO 
DE IMPLANTAÇÃO EM UM CENTRO PÚBLICO 
MUNICIPAL
Neri VC*; Viana DM; Guimarães EG

Centro de Doença de Alzheimer e Parkinson.

* E-mail: vandersoncn@yahoo.com.br

Poucos são os registros de estimulação neuropsi-
cológica na DP, mas sabe-se que essas atividades 
são importantes na fase de comprometimento 
cognitivo leve a moderado, pois proporcionam 
estímulo para áreas corticais acometidas pela 
doença. Os trabalhos em grupo demonstraram-
-se mais impactantes no resultado final, e quanto 
maior e mais precoce for o estímulo para esses 
domínios comprometidos, maior será o ganho 
para o paciente, na cognição e qalidade de vida.
OBJETIVOS: Implantação de um planejamento 
e estratégias de ações específicas para pacientes 
com DP, atendidos na rede pública de Campos 
dos Goytacazes, RJ, que abordem os aspectos 
cognitivos. Criação de um grupo de pacientes 
com DP com comprometimento cognitivo. Es-
timular e intervir de forma adequada e repeti-
da nos domínios da cognição mais acometidos 
na DP. Estender essa metodologia para outros 
centros que atuem no seguimento de pacientes 
com a doença.METODOLOGIA: Composição 
de grupos contendo no máximo 10 pacientes 
com diagnóstico de DP, atendidos pelo cen-
tro de referência em Parkinson de Campos dos 
Goytacazes, com comprometimento cognitivo 
leve-moderado. Foram excluídos pacientes com 
outros parkinsonismos,demências, MOCA<19, 
Hoehn & Yahr=5.Aplicação inicial das escalas 
MOCA, SCOPA-PSICOSSOCIAL, Teste do Reló-
gio, Escala de Depressão Geriátrica. Avaliação 
motora: UPDRS, Escala de Hoehn e Yahr, Escala 
de Schwab-England. Realização de atividades se-
manais, (estimulação dos domínios cognitivos) 
com duração de duas horas. Reavaliação com 
o mesmo protocolo inicial a cada 24 encontros; 
tabulação dos resultados.RESULTADOS: Criado 
o primeiro grupo de reabilitação cognitiva em 
DP de Campos dos Goytacazes/RJ. Os pacientes 
foram triados, segundo o protocolo acima des-
crito e executam semanalmente as atividades de 
estimulação para os domínios: função visuoes-
pacial, executiva, nomeação, memória, lingua-
gem, abstração, orientação e evocação tardia. 
São acompanhados concomitantemente pela 
equipe médica em relação as aspectos motores, 
com a aplicação do protocolo de avaliação mo-
tora. CONCLUSÃO: trata-se de um projeto pre-
liminar, inédito, de grupo de estimulação em DP, 
com oito semanas de seguimento. No período de 
avaliação foi identificado melhoria na socializa-
ção e participação em grupo; os domínios mais 
acometidos (em que não foram atendidos os 
objetivos da atividade) foram memória recente e 
evocação tardia. A partir desses dados estratégias 
de reabilitação neuropsicológica para esses do-
mínios são instituídas.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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IMPACTO DA OCORRÊNCIA DE QUEDAS NA 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE INDIVÍDUOS CRÔNICOS 
PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Faria-Fortini I*; Basílio ML; Polese JC; Menezes KKP; 
Avelino PR; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: izafaria@yahoo.com.br

As quedas são comuns após um acidente vas-
cular encefálico (AVE). Além das consequências 
físicas como fraturas, as quedas também podem 
impactar outros aspectos da funcionalidade de 
indivíduos pós-AVE, como a participação so-
cial. OBJETIVO: Comparar a participação social 
entre indivíduos crônicos pós-AVE caidores e 
não caidores. MÉTODO: Estudo transversal com 
109 indivíduos na fase crônica após AVE (58±12 
anos; 59% homens) residentes na comunidade. 
A participação social foi mensurada pelo LI-
FE-H 3.1-Brasil, questionário com 77 questões 
agrupadas em duas subescalas: Atividades diá-
rias (nutrição, condicionamento físico, cuidado 
pessoal, comunicação, moradia e mobilidade) 
e Papéis sociais (responsabilidade, relações in-
terpessoais, vida em comunidade, educação, 
emprego e recreação). O escore por subescala 
varia de zero (total restrição) a 10 (ausência de 
restrição). A ocorrência nos últimos seis meses 
de queda, definida como evento não intencional 
que leva uma pessoa inadvertidamente a cair 
ao chão em um mesmo nível ou outro inferior, 
com incapacidade de correção em tempo hábil e 
apoio no solo, foi reportada pelo participante. Os 
participantes que caíram, pelo menos, uma vez 
nos últimos seis meses foram alocados no grupo 
“quedas” (GQ), os demais compuseram o grupo 
controle (GC). Testes-t para grupos independen-
tes foram utilizados para avaliar diferenças entre 
as médias dos escores das subescalas entre os GQ 
e GC (α=0,05). RESULTADOS: O GQ foi composto 
por 43 participantes e o GC por 66. Indivíduos 
que reportaram a ocorrência de quedas apresen-
taram maior restrição na participação social na 
subescala atividades diárias (GQ:6,98±1,51 ver-
sus GC:7,70±1,34; t=2,62; p = 0,01). Não houve di-
ferença entre os grupos, quando a subescala pa-
péis sociais foi considerada (GQ: 6,35±2,01 versus 
GC:6,99±2,25; t=1,51; p = 0,13). CONCLUSÃO: Os 
indivíduos que reportaram ocorrência de quedas 
apresentaram maior restrição na participação 
social para a realização de atividades diárias. A 
ausência de diferenças entre os grupos, com re-
lação à subescala papéis sociais, pode ser expli-
cada pelo fato das quedas ocorrerem principal-
mente em ambiente domiciliar, onde a maioria 
das atividades diárias são realizadas. Desta for-
ma, estudos devem ser realizados para verificar 
se intervenções que visem diminuir a ocorrência 
de quedas podem ter efeitos positivos na partici-
pação social de indivíduos pós-AVE.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



55

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0052

IMPACTO DAS ALTERAÇÕES MOTORAS NO 
CONTROLE POSTURAL NA DOENÇA DE PARKINSON
Fontes GA*; Sousa AC; Rodrigues ES; Silva LOC; 
Coelho AR; Borges APO

Universidade de Franca - UNIFRAN.

* E-mail: gabiantoniofontes@hotmail.com

A doença de Parkinson (DP) resulta em per-
turbações no tônus, posturas anormais e mo-
vimentos involuntários e na realização de ati-
vidades diárias devido à alteração da marcha. 
OBJETIVO: verificar o impacto das alterações 
motoras no controle postural em indivíduos com 
DP. MÉTODO: Foram avaliados nove indivíduos 
com diagnóstico clínico de DP, com média de 
idade de 66,23±10,13 anos e tempo de lesão de 
5,9±3,4 anos. Como instrumento de avaliação 
utilizaram-se os itens de atividades de vida diá-
ria e exploração motora da Escala Unificada de 
Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) e a 
análise cinemática qualitativa através da esca-
la de análise da marcha anormal modificada e 
adaptada (EAMA–MA). O controle postural foi 
analisado pela estabilometria utilizando uma 
plataforma de força (Biomec 400, EMG System 
do Brasil). Foram analisadas as variáveis do cen-
tro de pressão (COP), posição ântero-posterior 
(AP) e látero-lateral (LL), velocidade média e am-
plitude média de deslocamento AP e LL, área de 
deslocamento e deslocamento total do COP. As 
pontuações correspondentes a cada item, des-
crito pelas avaliações e valores capturados foram 
analisados permitindo verificar o coeficiente de 
correlação de Pearson e a reta de regressão en-
tre os resultados das avaliações. RESULTADOS: 
A UPDRS evidenciou médias de 22±2 pontos de 
atividades de vida diária e a exploração motora 
uma média de 26,04±2,2 e a EAMA-MA eviden-
ciou-se média de 16,28±3,9 pontos. Pode-se veri-
ficar uma diminuição nos aspectos motores, in-
cluindo atividades de vida diária e marcha desses 
indivíduos. . Todas as variáveis estabilométricas 
foram influenciadas pela UPDRS (p < 0,05 para 
todas as análises) e houve relação positiva entre 
a EAMA-MA e oscilações AP (r: 0,78, p = 0,001). 
CONCLUSÃO: A avaliação da atividades moto-
ras, de vida diária e cinemática da marcha mos-
traram o perfil dos indivíduos e evidenciaram o 
impacto das alterações motoras no controle pos-
tural em indivíduos com DP.
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INFLUÊNCIA DA CINTA ABDOMINAL ELÁSTICA NA 
FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE INDIVÍDUOS 
APÓS O ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Lopes J*; Silva GM

FAP.

* E-mail: josianelopes7@hotmail.com

As alterações respiratórias são muito frequen-
tes após o Acidente vascular encefálico (AVE), 
dentre elas, destaca-se a paresia dos músculos 
respiratórios. Com a redução da ativação dos 
músculos abdominais, a caixa torácica se man-
tém em posição de inspiração, o que leva à ine-
ficiência dos músculos respiratórios e prejuízo 
da função pulmonar. A cinta abdominal elástica 
(CAE) proporciona um suporte mecânico aos 
músculos abdominais, posicionando o conteú-
do abdominal contra o diafragma e promoven-
do um incremento na função diafragmática. 
OBJETIVO: Analisar o efeito do uso da CAE na 
força muscular respiratória de indivíduos após 
o AVE. MÉTODO: A amostra foi constituída por 
10 indivíduos com diagnóstico de AVE, os quais 
foram avaliados por meio de entrevista utilizan-
do ficha padronizada sócioclínica e avaliação de 
pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão 
expiratória máxima (PEmáx) utilizando o mano-
vacuômetro Gerar® antes e após 30 minutos de 
utilização da CAE (Mercur®) na posição sentada. 
Na análise dos dados foi utilizado o programa 
Stastistical Package for Social Sciente (versão 
20.0) com utilização do teste de Mann Whitney 
(P ≤ 0,05). RESULTADOS: Todos os participan-
tes apresentaram média de valores de PImáx e 
PEmáx inferiores aos previstos, sendo 40,40% e 
50,21%, respectivamente. Após o uso da CAE foi 
possível observar que houve melhora nos valores 
de PImáx e PEmáx com significância estatística 
para a PImáx (P = 0, 047). CONCLUSÃO: A CAE 
apresenta um efeito positivo na força muscular 
respiratória sendo mais pronunciada na mus-
culatura inspiratória. A utilização deste recurso 
no programa de reabilitação poderá trazer be-
nefícios expressivos na função respiratória di-
minuindo as alterações respiratórias após o AVE.
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INTERVENÇÃO BASEADA NO CONCEITO DE 
BOBATH E EFEITOS NO EQUILIBRIO CORPORAL EM 
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
Mendes ATD*; Reis FP; Rocha PL; Rodrigues ES; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: amandathamires69@hotmail.com

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crôni-
ca não Progressiva da Infância indica um grupo 
de afecções do Sistema Nervoso Central sem ca-
ráter progressivo e que apresenta clinicamente 
alterações do movimento, da postura, do equilí-
brio, da coordenação com presença variável de 
movimentos involuntários. Entre as abordagens 
terapêuticas, o Conceito neuroevolutivo Boba-
th focaliza a análise e tratamento de alterações 
sensório-motoras e funcionaisatravés de manu-
seios, em pontos chaves específicos, que auxilia-
rão no desenvolvimento do movimento deseja-
do. OBJETIVO: Verificar o efeito da aplicação do 
conceito neuroevolutivo Bobath no equilíbrio 
estático e dinâmico de crianças com PC hemi-
paréticas. MÉTODO: A amostra foi composta por 
dez crianças com PChemiparética, com média 
de idade de 5,4±1,8, classificadas pelo Sistema 
de Classificação da Função Motora Grossa (GM-
FCS). As crianças foram submetidas a seis meses 
de intervenção, com duas sessões semanais, de 
50 minutos cada. A intervenção ocorreu com os 
manuseios do Conceito Bobath (mobilização 
pélvica, alongamento dos músculos peri-articu-
lares do quadril e rotação de tronco).Para avalia-
ção do controle postural, foi aplicado a escala de 
equilíbrio de Berg para análise estático/dinâmi-
ca e realizada análise estabilométrica, para aná-
lise estática, utilizando uma plataforma de força 
(Biomec 400, EMG System do Brasil). Foram ana-
lisadas as variáveis do centro de pressão (COP), 
posição ântero-posterior (AP) e látero-lateral 
(LL), amplitude média de deslocamento AP e LL, 
velocidade AP e LL, frequência média AP e LL, 
área de deslocamento e deslocamento total do 
COP. Todos foram avaliados e reavaliados após o 
final da intervenção e a estatística foi realizada 
através do Software SPSS 17.0 e do teste t-Student 
após verificação da homogeneidade da amostra. 
RESULTADOS: Os resultados evidenciaram um 
aumento significativo na pontuação da escala 
de equilíbrio de Berg (p = 0,023) e verificou-se 
diferença estatisticamente significativa entre as 
avaliações inicial e final em todas as variáveis 
analisadas (p < 0,05), com diminuição dos valo-
res da velocidade média e frequência média de 
oscilação, posição e amplitude de deslocamento 
AP e ML, comprimento e área de oscilação total, 
após tempo de intervenção.CONCLUSÃO: Os re-
sultados da escala de equilíbrio de Berg e esta-
bilométricos mostraram que a aplicação do mé-
todo mostrou-se eficaz na melhora do controle 
postural das crianças com PC avaliadas.
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INTRAMEDULLARY CLEAR CELL EPENDYMOMA 
IN THE CERVICOTHORACIC SPINAL CORD IN AN 
ELDERLY WOMAN
Laitart A5*; Nunes JC4; Linder MC2; Baía Júnior WC1; 
Linhares MN3

1Hospital Governador Celso Ramos;
2Neurodiagnostic Brasil;
3UFSC/Hospital Governador Celso Ramos;
4UFSC, Neurodiagnostic Brasil;
5Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

* E-mail: alessandralaitart@gmail.com

BACKGROUND AND IMPORTANCE: Clear cell 
ependymoma (CCE) is a rare and recently des-
cribed central nervous system tumor (included 
in the WHO classification of the Central Ner-
vous System, revised in 1993), with a predilec-
tion for the supratentorial region in children. 
We present a case report of this rare histologi-
cal type of ependymoma, affecting the cervi-
cothoracic spinal cord of a 66-year-old woman 
and emphasize the importance of recognizing 
and distinguishing this entity from others. 
CLINICAL PRESENTATION: A 66-year-old wo-
man presented with history of cervical pain, we-
akness and paresthesia of the four limbs. Mag-
netic resonance imaging revealed an intrame-
dullary expansive tumor at the C6-T2 level. His-
tological findings of CCE‘s may mimic many tu-
mors. Features of immunohistochemical marke-
rs, as proeminent reaction for GFAP and MAP2c 
observed in pseudorosettes, expression of S-100 
protein and dot-like EMA positivity, confirmed 
the diagnosis of ependymoma. CONCLUSION: 
Clear cell ependymomas in exotic locations are 
targets for future studies, due to little amount of 
similar cases published in the literature; therefo-
re, the prognosis of these patients is restricted to 
the location of the injury, having no data and stu-
dies to prove bigger or smaller aggressiveness of 
this histological type in uncommon sites. From 
the emergence of these cases, the clear cell epen-
dymoma should be included in the differential 
diagnosis of intramedullary neoplasis.
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KNEE FLEXOR STRENGTH DEFICITS MOSTLY 
CONTRIBUTE TO LOCOMOTION PERFORMANCE OF 
STROKE SURVIVORS
Avelino PR*; Menezes KKP; Faria-Fortini I; Basílio ML; 
Magalhães LC; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: patrickpk4@yahoo.com.br

The ability to walk is essential for the social par-
ticipation of stroke survivors, being considered 
the most important ability by this population. 
Muscular weakness has been identified as the 
major determinant of activity limitation.Howe-
ver, it is until unclear the associations between 
the strength of the lower limb muscles and the 
perceived locomotion abilities of stroke survi-
vors. OBJECTIVE: To determine which muscular 
group of the lower limb would mostly explain 
locomotion performance of stroke subjects. 
METHODS: Maximal isometric strength mea-
sures of the hip flexor and knee flexor/extensor 
muscles were obtained and expressed as resi-
dual deficits (RD), which were determined by 
the strength deficits of the paretic lower limb 
in relation to the non-paretic limb, using the 
following formulae: [Defict=100-(paretic/non-
-paretic*100)]. The subjects’s perceptions regar-
ding their locomotion abilities were assessed by 
the ABILOCO-Brazil questionnaire, a performan-
ce-based measure for individuals with stroke, 
which explores a representative repertoire of lo-
comotion activities. RESULTS: Participated 136 
participants, with a mean age of 61 years (SD 12). 
Multiple regression analysis revealed that only 
the strength deficits of the knee flexors and hip 
flexors reached significance (p < 0.05) and, con-
sequently, were kept in the model. The strength 
deficit of the knee flexor muscles alone explained 
12% (F=19.9, p < 0.001) of the variance in the ABI-
LOCO-Brazil scores. When the strength deficit of 
the hip flexor muscles was included in the model, 
the explained variance increased to 15% (F=12.8, 
p < 0.001). The strength deficits were negatively 
associated with the ABILOCO-BRAZIL scores. 
CONCLUSION: Strength deficits of the lower 
limb muscles affect the locomotion abilities. It is 
possible that stroke subjects would benefit from 
interventions aiming at improving the strength 
of the knee flexor and hip flexor muscles, when 
goal is to increase the locomotion performan-
ce. However, the low correlation values could be 
explained by other impairments, such as motor 
coordination, motor recovery, balance, and sen-
sation, which may also influence the ABILOCO-
-Brazil scores. Funding: CAPES, CNPq, FAPEMIG
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MEASUREMENT PROPERTIES OF THE ABILOCO-
BRAZIL, BASED UPON RASCH ANALYSIS
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Magalhães LC; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF
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The ABILOCO is a performance-based measure 
for individuals with stroke, which explores a re-
presentative repertoire of locomotion activities. 
The ABILOCO was developed in English and to 
be applied within clinical and research contexts 
in Brazil, its cultural adaptation is required, 
followed by the assessment of the measurement 
properties of the adapted version. OBJECTIVE: 
To translate to the Portuguese-Brazil language 
the English version of the ABILOCO and to adapt 
it to the Brazilian culture, as well as to assess the 
measurement properties of the adapted version 
with sub-acute and chronic stroke subjects. 
METHODS: The process of cross-cultural adap-
tation of the ABILOCO followed standardized 
procedures. The adapted version (ABILOCO-Bra-
zil) was administered to 136 stroke subjects for 
the assessment of its measurement properties, 
using Rash analysis. RESULTS: The ABILOCO di-
vided the sample into two levels of locomotion 
ability and the items into about seven levels of 
difficulty, leading to person and item reliability 
índices of 0.65 and 0.95, respectively and an in-
ternal consistency of 0.76. The principal com-
ponent analysis of the residuals showed that the 
first dimension explained 45% of the variance in 
locomotion ability, however, the eigenvalue was 
1.92, demonstrating the unidimensionality of the 
ABILOCO.-Brazil The item-person map showed a 
large ceiling effect, since 21 subjects (15.4%) sco-
red all the items as possible. The differential item 
functioning analysis revealed that although there 
were found differences in the item calibrations 
across the countries, they did not impact the 
estimates of locomotion ability. CONCLUSION: 
The ABILOCO-Brasil demonstrated satisfactory 
measurement properties to be used within both 
clinical and research contexts in Brazil and cros-
s-cultural validity for use in international/multi-
centric studies. However, the fact that the ceiling 
effect was large, suggests that the ABILOCO may 
not be appropriate to assess individuals with 
high levels of locomotion ability. In addition, the 
ABILOCO-Brasil should be applied together with 
other standardized measures, to obtain a more 
comprehensive assessment of the locomotion 
ability of stroke subjects. Funding: CAPES, CNPq, 
FAPEMIG
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MEDO DE CAIR E MEDIDAS DE CAPACIDADE E 
DESEMPENHO EM MOBILIDADE DE INDIVÍDUOS 
PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Basilio ML; Faria-Fortini I; Menezes KKP; Avelino PR; 
Polese JC; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Após o Acidente Vascular Encefálico (AVE), é co-
mum a ocorrência de limitações na mobilidade e 
maior prevalência de quedas, o que pode contri-
buir para o medo de cair e interferir na realização 
de atividades cotidianas. OBJETIVO: Investigar 
as relações entre o medo de cair e medidas de mo-
bilidade em indivíduos pós-AVE na fase crônica. 
MÉTODO: Neste estudo exploratório, o medo de 
cair foi avaliado pela Falls Efficacy Scale - Inter-
national (FES-I-Brasil), questionário cujo escore 
total pode variar de 16 (ausência de preocupação 
com a possibilidade de cair) a 64 (preocupação 
extrema com a possiblidade de cair). A mobili-
dade foi mensurada por testes de capacidade, 
que avaliam a habilidade máxima em ambientes 
padronizados (velocidade de marcha habitual e 
máxima, Timed Up and Go (TUG), habilidade de 
subir e descer escadas) e de desempenho, que 
avaliam a habilidade em ambientes de vida real 
(ABILOCO-Brasil). Coeficientes de correlação de 
Pearson foram calculados para avaliar a magni-
tude e direção das associações. RESULTADOS: 
Participaram 109 indivíduos (58±12 anos), sendo 
65 homens (59%). Correlações significativas e ne-
gativas foram encontradas entre o escore do FES-
-I-Brasil e o ABILOCO (r=-0,54;p < 0,0001); velo-
cidades de marcha habitual (r=-0,36;p < 0,0001) 
e máxima (r=-0,36;p < 0,0001); habilidades de 
subir (r=-0,40;p < 0,0001) e descer escadas (r=-
-0,41;p < 0,0001), enquanto correlação positi-
va foi encontrada entre o FES-I-Brasil e o TUG 
(r=0,21;p < 0,0001). CONCLUSÃO: O medo de 
cair foi mais fortemente correlacionado com a 
habilidade de locomoção, a única medida de 
desempenho, sendo que quanto maior o medo 
de cair, menor habilidade de locomoção. Este re-
sultado indica que o medo de cair é uma variável 
mais importante quando se considera a mobili-
dade no ambiente real do indivíduo. A realização 
de atividades de mobilidade em ambiente pa-
dronizado podem não oferecer desafios suficien-
tes para induzir o medo de cair.
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MEDO DE CAIR E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
EM INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO
Faria-Fortini I*; Basílio ML; Polese JC; Menezes KKP; 
Avelino PR; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF
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As deficiências motoras e limitação na mobili-
dade após o Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
predispõem o desenvolvimento do medo de 
cair, o que pode interferir na participação so-
cial desses indivíduos. OBJETIVO: Investigar 
a associação entre o medo de cair e a restrição 
na participação social em indivíduos pós-AVE. 
MÉTODO: Estudo exploratório realizado com 
indivíduos na fase crônica de evolução após 
o AVC, residentes na comunidade. O medo de 
cair foi avaliado pelo questionário Falls Efficacy 
Scale - International (FES-I-Brasil), cujo esco-
re total varia de 16 (ausência de preocupação 
com a possiblidade de cair) a 64 (preocupação 
extrema com a possiblidade de cair). A partici-
pação social foi mensurada pelo questionário 
LIFE-H 3.1-Brasil, composto por 77 questões 
agrupadas em duas subescalas: Atividades diá-
rias (nutrição, condicionamento físico, cuidado 
pessoal, comunicação, moradia e mobilidade) 
e Papéis sociais (responsabilidade, relações in-
terpessoais, vida em comunidade, educação, 
emprego e recreação). O escore por subescala 
varia de zero (total restrição) a 10 (ausência de 
restrição). Coeficientes de correlação de Pear-
son foram calculados para avaliar a magnitude e 
direção das associações (α=0,05). RESULTADOS: 
Participaram 109 indivíduos (58±12 anos), sen-
do 65 homens (59%). Correlações significativas 
e negativas foram encontradas entre as pontu-
ações do FES-I-Brasil e a subescala Atividades 
diárias (r=-0,54;p < 0,0001) e papéis sociais (r=-
-0,47;p < 0,0001). CONCLUSÃO: Quanto maior 
preocupação com a possibilidade de cair, menor 
foi a participação social de indivíduos na fase 
crônica de evolução pós-AVE. Assim, estudos 
futuros devem investigar se intervenções dire-
cionadas para reduzir o medo de cair podem 
melhorar a participação social pós-AVE.
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MIELOPATIA COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE 
DOENÇA DESCOMPRESIVA: RELATO DE CASO
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A doença descompressiva (DD) ocorre quando 
bolhas de gás nitrogênio (N2) se formam nos 
tecidos corporais durante rápida ascensão de 
uma profundidade. Até 60% dos casos se apre-
sentam com dano neurológico, a maioria des-
ses com mielopatia. O objetivo deste trabalho 
é relatar um caso de mielopatia por DD com 
desfecho favorável após instituição tardia de 
terapia. RELATO DE CASO: Paciente masculino 
de 37 anos apresentou, após emergir de 36m de 
profundidade subaquática, para pesca de crus-
táceos, hipoestesia e paresia de membros infe-
riores (MMII), associadas a retenção urinária. 
Teve acesso à serviço de saúde terciário 3 dias 
após o evento. Ao exame, apresentava paresia 
de MMII, com força grau 3 a E, grau 4 a D, com 
nível sensitivo em L2, e retenção urinária. Resso-
nância magnética de colunas cervical e torácica 
sem alterações. Foram iniciadas hidratação, oxi-
genoterapia plena; posição de Trendelenburg e 
decúbito lateral E (DLE) e cateterização vesical 
intermitente. A terapia hiperbárica era indispo-
nível. Após onze dias, apresentava força grau 5 
em MID e grau 4+ em MIE e diurese espontânea. 
Permaneceu instabilidade postural e hipoestesia 
em períneo, pernas e pés. DISCUSSÃO: A maio-
ria dos casos de DD com sintomas neurológicos 
se caracteriza por mielopatia toracolombar, com 
parestesias e paresia, até paraplegia, e perda do 
controle esfincteriano, especialmente vesical, 
atribuídas à formação de bolhas gasosas no ple-
xo venoso vertebral, microvasculatura arterial e 
no tecido nervoso. O tratamento deve ser ime-
diato, e consiste em hidratação e oxigenoterapia 
a 100%, para acelerar a eliminação do N2 corpo-
ral; posição em DLE e Trendelenburg, para evitar 
progressão de bolhas para a circulação sistêmica; 
além da terapia com oxigênio hiperbárico, para 
reduzir o volume das bolhas. Porém, tais medi-
das não devem ser suspensas mesmo após aces-
so tardio ao serviço especializado, pelo resultado 
favorável que ainda pode ocorrer. A resolução 
completa do quadro ocorre em até 75% dos ca-
sos, com redução para 57% após 12h de atraso do 
início do tratamento, e 16% podem apresentar 
sintomas residuais por mais de 3 meses. No caso 
relatado, não se pode determinar se a melhora 
ocorreu de forma espontânea ou se foi acele-
rada pelas medidas adotadas. CONCLUSÃO: O 
início precoce do tratamento da DD é essencial 
para prevenir dano neurológico irreversível. No 
entanto, a terapia específica disponível não deve 
ser suspensa mesmo com atraso de sua institui-
ção, pelo benefício potencial.
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MOTOR AFFORDANCES AT THE HOME 
ENVIRONMENT AS AN EARLY INTERVENTION 
STRATEGY FOR INFANTS LIVING IN POVERTY: 
PRELIMINARY STUDY
Miquelote AF; Romero MA*; Cunha AB; Santos DCC
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Infants raised in an economically impoverished 
environment are at greater risk for developmen-
tal delay, including motor skills. Evidences show 
that motor affordances in the home environment 
can positively influence infants‘ motor develop-
ment. However, little evidence exists regarding 
motor affordances as an intervention strategy for 
infants at risk for developmental delays, such as 
those living in poverty. OBJECTIVE: To verify the 
influence of a short-term motor affordance in-
tervention at the home environment of infants li-
ving in a low socioeconomic context. METHODS: 
Six infants (age 7.1±0.75 months old) living in po-
verty participated in this preliminary study. Mo-
tor affordances at infants´ home were evaluated 
using the Affordances in the Home Environment 
for Motor Development – Infant Scale (AHEM-
D-IS) in 2 steps: A) Baseline (pre-intervention) 
and B) Post-short-term intervention (1 month 
after intervention phase). In the intervention 
phase, parents/caregivers were taught to per-
form a daily intervention protocol based on the 
dimensions of the AHEMD-IS (variety of stimu-
lation and play materials/gross and fine-motor 
toys). The protocol comprises simple activities 
and spontaneous movement in different posi-
tions (prone, supine, seated and standing), using 
3 age appropriate toys provided to the families 
(rattle, stacking/nesting cups and a baby plastic 
book). The intervention phase lasted 4 weeks. 
Descriptive analyses were performed. RESULTS: 
At baseline, 3/6 home environments were classi-
fied as less than adequate and 3/6 as moderately 
adequate, and no home was rated as adequate 
in relation to the AHEMD-IS total score. In the 
post-intervention, only 1/6 home environments 
were classified as less than adequate, 2/6 mode-
rately adequate and 3/6 adequate in relation to 
the AHEMD-IS total score. CONCLUSION: Al-
though a preliminary study, the results suggests 
that a short-term daily intervention protocol 
performed by parents can positively influence 
motor affordances at the home environment of 
infants living in poverty. Amplifying motor af-
fordances in the home environment may be an 
efficient and low-cost early intervention strategy 
to minimize limitations and optimize motor de-
velopment of infants at risk.
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MOTOR AFFORDANCES AT THE HOME 
ENVIRONMENT OF INFANTS IN A LOW 
SOCIOECONOMIC CONTEXT: PRELIMINARY 
FINDINGS
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Socioeconomic status and motor affordances 
available in the home environment are impor-
tant factors related to motor development in 
infancy. To verify the status of motor affordances 
in the home environment in a low socioecono-
mic context and speculate on its influence on the 
motor development of infants living on it. Twelve 
infants (age 7.25±0.75 months old) enrolled in a 
program called Pastoral da Criança participated 
of this preliminary study. Pastoral da Criança is a 
non-governmental social action organism focu-
sed on children‘s integral development through 
basic actions of health and nutrition in poverty 
communities in Brazil. Infant´s home environ-
ments were evaluated using the Affordances in 
the Home Environment for Motor Development 
– Infant Scale (AHEMD-IS). The AHEMD-IS is a 
parental self-reporting instrument to assess mo-
tor affordances in the home environment within 
the dimensions of Physical Space, Variety of Sti-
mulation, and Play Materials (gross and fine-mo-
tor toys). The Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 
was used to evaluate the infant motor develop-
ment. Descriptive and correlation (Spearman 
test) analyzes were performed (p < 0.05). Regar-
ding motor affordances, 5/12 infant´s home en-
vironments were classified as less than adequate, 
6/12 moderately adequate, and only 1/12 ade-
quate as revealed by the AHEMD-IS total score. 
The less adequate conditions were especially 
noted in the dimensions Physical Space and 
Play Materials. Gross motor assessment showed 
that 2/12 infants presented with percentile rank 
values below of 5th percentile, 3/12 between 5th-
-10th percentile, 3/12 between 10th-25th percen-
tile, and only 4/12 infants presented with values 
above 25th percentile. Motor affordance score of 
the home environment and motor development 
were however not significantly related (r=0.310; 
p = 0.183). This could be due to the small sample 
size. Most of infants demonstrated inadequa-
te motor affordances in the home environment 
(mainly regarding Physical Space and Play Ma-
terials), and delayed gross motor development. 
Whether or not inadequate motor affordances 
and gross motor development are related in im-
poverished conditions is not clear. Future studies 
should investigate this in larger samples, as they 
may pave the way for the development of pedia-
tric physical therapy for infants in disadvantaged 
social conditions in order to prevent or minimize 
limitations of motor development.
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NEURORREABILITAÇÃO: EFEITOS DA FISIOTERAPIA 
AQUÁTICA NA MOBILIDADE FUNCIONAL DE 
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Considera-se atualmente a Doença de Parkinson 
(DP) como uma das principais doenças neuro-
generativas, responsável por causar diversos si-
nais e sintomas como alterações na marcha, no 
equilíbrio, na mobilidade, no sono e também a 
qualidade de vida. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar a mobilidade funcional de in-
divíduos com DP, bem como analisar os efeitos 
de um programa de intervenções aquáticas para 
estes pacientes. Pesquisa aprovada porComi-
tê de Ética em Pesquisa, sob o número CAAE: 
05271512.7.0000.5225, sob resolução específica 
do Conselho Nacional de Saúde 466/12 sobre 
pesquisa com seres humanos. Foi um estudo 
quase-experimental, controlado, aleatorizado 
por conveniência. A pesquisa envolveu 15 par-
ticipantes, diagnosticados com a Doença de 
Parkinson e que atendessem a todos os critérios 
de inclusão. Dez participantes formaram o Gru-
po Experimental (GE) e cinco o Grupo Controle 
(GC). Todos foram avaliados na mobilidade fun-
cional em duas etapas inicial e final no solo, an-
tes e após intervenção, com os testes de Sentar e 
Levantar 5 vezes (STDP-5x), e Velocidade da Mar-
cha (VM). Após a avaliação inicial o GE realizou 
um programa de intervenções aquáticas, duas 
vezes por semana, durante 16 semanas, com du-
ração média de 40 minutos, em piscina aquecida 
a 33º C. No momento da avaliação, tanto no ST-
DP-5x como no VM, o GE e GC foram considera-
dos estatisticamente semelhantes. No momento 
da reavaliação, o GE apresentou uma elevação 
das suas médias em relação ao momento da 
avaliação, nos testes STDP-5x e VM, no entanto, 
essa diferença não foi estatisticamente signifi-
cativa quando comparadas intra e intergrupos. 
O programa de intervenções aquáticas proposto 
foi capaz de elevar as médias do GE, no entanto, 
esta evolução não foi estatisticamente significa-
tiva. Considera-se imprescindível avaliação fisio-
terapêutica e a intervenção em pacientes com 
DP, tendo em vista que elevações nas médias de 
testes funcionais, mesmo que não significativas, 
apresentam benefícios relatados pelos pacien-
tes, que demonstram mais confiança e indepen-
dência na realização de atividades de vida diária. 
De fato, a mobilidade funcional envolve questões 
primordiais, como sua locomoção diária e trans-
ferência de posturas, por isso deve ser enfoque 
nas intervenções para estes pacientes, nos mais 
variados ambientes e com recursos baseados nas 
evidências mais atuais.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS PÓS 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL USUÁRIOS DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ferreira AJ*; Simões TFP; Martins JC; Aguiar LT; 
Benfica PA; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: anandajf@hotmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) lidera as 
causas de doenças crônicas e gera comprome-
timentos funcionais aos indivíduos. Estudos 
relatam que indivíduos com doenças crônicas 
apresentam um baixo nível de atividade física 
(AF) quando comparado com adultos idosos 
saudáveis. Em indivíduos pós-AVC um baixo ní-
vel de AF pode levar a recorrência do AVC e ao 
surgimento de outras doenças cardiovasculares 
e aumento das incapacidades. A manutenção de 
um bom nível de AF associa-se com uma melho-
ra funcional e da saúde desses indivíduos. Nesse 
contexto, é necessário conhecer o nível de AF de 
indivíduos pós-AVC usuários da atenção primá-
ria, já que esta é a porta de entrada preferencial 
dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS). 
OBJETIVO: Comparar o nível de AF de indivídu-
os pós-AVC com indivíduos saudáveis pareados 
quanto ao sexo, idade e nível de exercício físico. 
MÉTODOS: Todos os indivíduos pós-AVC (gru-
po 1 - G1) (n = 37;68,6±12,0 anos) e os saudáveis 
pareados (grupo 2 - G2) (n = 37;68,9±12,1 anos), 
usuários da atenção primária do SUS, foram ava-
liados quanto ao nível de AF pelo questionário: 
Perfil de Atividade Humana (PAH). Estatística 
descritiva, teste-t, teste do qui-quadrado e tes-
te de Mann-Whitney foram utilizados para as 
análises (α=0,05). RESULTADOS: Não houve di-
ferença entre os grupos em relação às variáveis 
de pareamento: idade, sexo e nível de exercício 
físico (p > 0,05). Os resultados do PAH eviden-
ciaram diferença significativa entre os grupos 
(0,011 < p<0,0001) em todas as classificações. 
Considerando a classificação do PAH pelo Esco-
re Máximo de Atividade, observou-se que 29,7% 
(G1) e 59,5% (G2) apresentaram escore adequa-
do à idade. Considerando a classificação da ati-
vidade do PAH pelo Escore Ajustado de Atividade 
(EAA), observou-se que apenas 8,1% dos indiví-
duos em ambos os grupos foi classificada como 
ativa, embora 32,4% (G1) e 73% (G2) tenham 
sido classificados como moderadamente ativos. 
Considerando a classificação da aptidão física 
pelo EAA: 32,4% (G1) e 75,7% (G2) apresentaram 
aptidão física na média ou acima da média para 
a faixa etária. CONCLUSÃO: Percebeu-se que 
a maioria dos indivíduos do G1 apresentaram 
um baixo nível de AF quando comparado com 
indivíduos do G2 em todas as classificações do 
PAH. O conhecimento do nível de AF desses in-
divíduos deve alertar as equipes de saúde sobre 
a necessidade de elaborar estratégias de promo-
ção de hábitos de vida saudáveis e prevenção de 
agravos à saúde como recomendado pela linha 
de cuidados em AVC.
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O AMBIENTE VIRTUAL COMO INTERFACE NA 
REABILITAÇÃO APÓS AVC: IMPLICAÇÕES NA 
FUNÇÃO MOTORA DE MEMBRO SUPERIOR
Fontes RC*; Sousa AC; Fontes GA; Silva VM; Coelho AR; 
Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: faela76@hotmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também 
denominado Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
caracteriza-se pelo aparecimento súbito de sin-
tomas clínicos de perturbações focais da função 
do encéfalo, devido a alteração no fluxo sanguí-
neo. Nesses indivíduos, a hemiparesia é sinal 
mais frequente, com tendência a fraqueza e mau 
posicionamento do hemicorpo acometido e pre-
juízo acentuado no membro superior. A terapia 
baseada na Realidade Virtual (RV) tem sido uma 
modalidade terapêutica utilizada para a reabili-
tação de pacientes com sequelas neurológicas. 
Esta terapia é realizada através de programas de 
exercícios baseados em jogos virtuais, que con-
tribuem de maneira lúdica para a facilitação do 
movimento normal e treinamento funcional. 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos da RV na função 
motora do membro superior parético em indiví-
duos após AVC. MÉTODO: Foi utilizado o vídeo 
game da marca Nintendo®, denominado Wii fit. 
A amostra foi composta por quinze indivídu-
os após AVC, com média de idade de 46,2±5,6 
anos. Todos os participantes foram submetidos a 
quatro meses de intervenção, com duas sessões 
semanais, de 50 minutos cada, por meio da rea-
bilitação virtual. Para avaliação e reavaliação fo-
ram utilizadas as escalas de Desempenho Físico 
de Fugl-Meyer (FM), Inventário de Atividade da 
Extremidade Superior (MAL - Motor Log Activi-
ty) e da atividade eletromiográfica dos múscu-
los deltoide, bíceps e tríceps braquial e extensor 
comum dos dedos. Os sinais eletromiográficos 
foram capturados com utilização de eletrodos 
de superfície e registrados em um eletromió-
grafo da marca EMG System do Brasil Ltda®. Os 
indivíduos foram avaliados em dois momentos 
e a estatística foi realizada através do Software 
SPSS 17.0 e do teste t-Student após verificação da 
homogeneidade da amostra. RESULTADOS: Ob-
servou-se que todos os indivíduos apresentaram 
evolução na pontuação total da FM (p = 0,003) 
e da escala MAL (p = 0,002), e na eletromiogra-
fia, com maior ativação de todos os músculos 
avaliados (com p < 0,05 para todas as análises). 
CONCLUSÃO: A utilização da RV promoveu efei-
tos positivos na função muscular e na função 
motora do membro superior parético após o tra-
tamento nos indivíduos com AVC.
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O USO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO NA 
MUSICOTERAPIA:ATIVIDADES PRÁTICAS
Resende HCVPC; Tibúrcio SP*

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: musicoterapiabh@gmail.com

O presente trabalho surge da observação das 
práticas clínica e pedagógica que utilizam a mú-
sica e os seus elementos como estratégia para 
a estimulação e o desenvolvimento de bebês e 
crianças, quer tenham desenvolvimento típico 
ou afetado por quadros neurológicos ou outros 
As atividades lúdicas que trabalhem e explo-
rem o controle da respiração, seja por meio de 
brinquedos sonoros como apitos, kazoo e mi-
crofone de bolinha, oumediante o emprego de 
instrumentos de sopro convencionais, como a 
flauta de êmbolo, a flauta doce ou a gaita, pro-
porcionam ganhos significativos para esta po-
pulação no trabalho de intervenção precoce. 
FUNDAMENTAÇÃO: As atividades criadas na 
musicoterapia infantil devem sempre apresentar 
alguma relação com o background da criança e 
serem personalizadas com elementos musicais 
retirados de sua experiência. Tudo isso deve 
ainda ser coerente com o momento em que a 
atividade é desenvolvida durante a sessão, isto é, 
o foreground. (TIBÚRCIO, S. P; CHAGAS, E.; GE-
RALDO, M. 2012). No âmbito da Musicoterapia 
Neurológica, tem-se pesquisado o uso de técni-
cas que permitem a sistematização do recurso 
musical na neurorreabilitação (THAUT, M. H. 
2008). Dentre as várias intervenções estudadas 
neste campo, pode-se destacar a Developmental 
Speech andLanguage Training Through Music 
(DSLM) , que justifica e respalda a utilização de 
atividades que trabalhem e estimulem o contro-
le do sopro durante o atendimento de crianças. 
OBJETIVO: Demonstrar, de forma prática, como 
algumas atividades, brinquedos e instrumentos 
de sopro podem não apenas auxiliar o desenvol-
vimento do sistema respiratório e do tônus mus-
cular da criança, como também contribuir para 
a estimulação de seus órgãos fono-articulatórios. 
sensações de tontura. Por esse motivo, recomen-
da-se que o tempo dessas atividades não seja 
muito extenso. Também pode ser interessante 
intercalá-las com outras atividades que tenham 
um foco diferente. Outro ponto importante é o 
cuidado com a assepsia dos instrumentos em 
que há contato oral. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A utilização de elementos musicais traz bem-es-
tar físico e emocional às crianças, além de cons-
tituir uma forma lúdica de se trabalhar o sopro. A 
capacidade de proporcionar prazer é fundamen-
tal para o reforço do sistema de recompensa do 
cérebro, ampliando, assim, os potenciais desta 
população e garantindo-lhe uma melhor quali-
dade de vida.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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OCORRÊNCIA DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 
EM INDIVÍUOS COM RETOCOLITE ULCERATICA 
INESPECÍFICA (RCUI), MORADORES DA REGIÃO 
SUDESTE DO BRASIL
Tomazoni EI*; Fernandes ACS; Machado C; Tonel D; 
Lazarotto AK; Teixeira AT; Benvegnú DM

UFFS.

* E-mail: esmirra_@hotmail.com

A RCUI é uma doença inflamatória intestinal. A 
mesma se caracteriza pela inflamação e ulcera-
ção com frequência crônica à mucosa e submu-
cosa do cólon e, geralmente, inicia-se no reto. 
Com a redução da qualidade de vida dos pacien-
tes com RCUI, sobretudo quando a doença está 
em atividade, onde os sintomas gerados podem 
modificar os aspectos físicos, emocionais e so-
ciais, é possível identificar sintomas de ansieda-
de e depressão. OBJETIVO: Avaliar a ocorrência 
de ansiedade e depressão em indivíduos acome-
tidos por RCUI, residentes na região Sudeste do 
Brasil. MÉTODOS: A pesquisa apresenta caráter 
quantitativo e foi realizada no ano vigente. Foram 
selecionados 28 indivíduos adultos, com idade 
média de 32 anos, de ambos os sexos, residentes 
no Sudeste do Brasil, sendo 15 indivíduos per-
tencentes ao estado de São Paulo (SP), 06 do Rio 
de Janeiro (RJ) e 07 de Minas Gerais (MG). Os da-
dos foram coletados, virtualmente, por meio de 
questionários, após a confirmação do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Aplicou-se o 
questionário sociodemográfico e Escala Hospita-
lar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety 
and Depression Scale -HADS), a qual diagnostica 
esses transtornos. O presente trabalho foi apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, median-
te Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (CAAE), sob número 51795915.9.0000.5564. 
RESULTADOS: Dos 28 indivíduos pesquisados 
(23 mulheres e 05 homens), diagnosticou-se 23 
com ansiedade e 15 com depressão, 82% e 54%, 
respectivamente. Dentre os indivíduos diagnos-
ticados com ansiedade 18 são mulheres e 05 
são homens; já os que apresentaram depressão, 
13 são mulheres e 02 são homens. Ressalta-se 
que, alguns indivíduos apresentaram ansieda-
de concomitante com depressão. CONCLUSÃO: 
Observa-se que tanto o número de indivíduos 
diagnosticados com ansiedade como aqueles 
com depressão, ultrapassaram a metade do nú-
mero de indivíduos pesquisados. Em relação ao 
sexo, o número de homens participantes foi me-
nor (17,9%) se comparado com o das mulheres 
(82,1%), porém, ambos apresentaram elevada 
incidência dos transtornos citados. Salienta-
-se ainda, que todos os homens participantes 
foram diagnosticados com ansiedade. A partir 
disso, sugere-se intervenção farmacológica e/
ou acompanhamento psicológico para pacientes 
com RCUI que apresentam sintomas de ansieda-
de e/ou depressão.
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OCORRÊNCIA DE ANSIEDADE EM ADULTOS COM 
DOENÇA DE CROHN, RESIDENTES NA REGIÃO 
SUDESTE DO BRASIL
Tomazoni EI*; Fernandes ACS; Machado C; Tonel D; 
Lazarotto AK; Teixeira AT; Tasca CG; Benvegnú DM

UFFS.

* E-mail: esmirra_@hotmail.com

A Doença de Crohn (DC) é um processo infla-
matório crônico, de etiologia desconhecida, não 
curável por tratamento clínico ou cirúrgico e 
que acomete o trato gastrointestinal, evoluindo 
por períodos de atividade e remissão. A mesma 
envolve vários sintomas, como: fístulas, cólica 
abdominal, diarreia sanguinolenta, vômitos, 
febre e perda de peso. Estudos apontam que a 
qualidade de vida de pacientes com DC pode ser 
reduzida, sobretudo quando estão em período 
de exacerbação, onde os sintomas apresentados 
podem gerar mudanças nos aspectos físicos, 
emocionais e sociais. Assim, devido ao aumento 
da atividade da doença e à redução da qualidade 
de vida, estudos identificam ansiedade nesses 
pacientes. OBJETIVO: Diagnosticar a ocorrência 
de ansiedade em adultos acometidos pela Doen-
ça de Crohn e que residem na região Sudeste do 
Brasil. MÉTODOS: A pesquisa apresenta caráter 
quantitativo e foi realizada no ano vigente. Fo-
ram selecionados 32 indivíduos adultos com DC, 
com idade média de 33 anos, de ambos os sexos, 
pertencentes à região sudeste do Brasil, sendo, 
18 residentes no estado de São Paulo (SP), 05 no 
estado do Rio de Janeiro (RJ), 01 no estado do Es-
pírito Santo (ES) e 08 no estado de Minas Gerais 
(MG). Os dados foram coletados, virtualmente, 
por meio de questionários, após a confirmação 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Como instrumento, empregou-se o questioná-
rio sociodemográfico e a subescala Hospitalar 
para Ansiedade, derivada da Escala Hospitalar 
de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and 
Depression Scale - HADS), a qual diagnostica 
esse transtorno. O presente trabalho foi aprova-
do pelo Comitê de Ética em Pesquisa, mediante 
Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (CAAE), sob número 51795915.9.0000.5564. 
RESULTADOS: Diagnosticou-se que dos 32 (10 
homens e 22 mulheres) indivíduos com DC, 25 
apresentam sintomas de ansiedade, ou seja, 
78%. Sendo que destes, 07 são homens e 18 são 
mulheres. CONCLUSÃO: Conclui-se que mais da 
metade dos indivíduos com DC foram diagnos-
ticados com ansiedade. Ressalta-se ainda, que 
há mais mulheres (68%) no estudo, porém, em 
ambos os sexos, observa-se um número eleva-
do de indivíduos diagnosticados com ansiedade 
comparados com o número estudado. A partir 
disso, recomenda-se intervenção e/ou acompa-
nhamento psicológico para pacientes com DC e 
que apresentam sintomas de ansiedade.
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PARAKINESIA BRACHIALIS OSCITANS
Rosário MS2*; Branco RCC2; Almeida LS1; Medes LA1

1FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências;
2Hospital Santa Izabel.

* E-mail: drmateusan@gmail.com

A 68-year-old right-handed woman was initially 
admitted to the hospital because of sudden on-
set of left proportionate hemiparesis and mild 
dysarthria. She had no cognitive or visual abnor-
malities. She was admitted in a stroke unit right 
after the admission. Brain computed tomogra-
phy (CT) scan on admission revealed a right mi-
ddle cerebral artery territory infarct. Reperfusion 
therapy was not indicated. We started platelet 
antiaggregation and statin therapy. Neurological 
examination showed that she could not uprai-
se her left upper limb when asked, but we have 
noticed that when she yawned her left arm rai-
sed involuntarily. The diagnosis of parakinesia 
brachialis oscitans was made, then. Parakinesia 
brachialis oscitans was coined by Walusinski in 
2005 when he described the involuntary move-
ment of an hemiparetic arm of a patient when 
she was asked to yawn. Parakinesia is defined as 
“an abnormal involuntary movement that acts as 
a parasite, caricature or replacement of a normal 
movement” and oscitans means ‘yawn’ in Latin.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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PERCEIVED PERFORMANCE AND PHYSICAL 
CAPACITY TESTS FOR THE ASSESSMENT OF 
LOCOMOTION ABILITIES OF PATIENTS WITH 
STROKE
Menezes KKP*; Avelino PR; Faria-Fortini I; Basílio ML; 
Magalhães LC; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: keniakiefer@yahoo.com.br

The ability to walk is an essential task, among the 
activities of daily life, for the social participation 
of stroke survivors, being considered the most 
important ability by this population.The model 
of the International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF) proposed by the 
World Health Organization provides a structure 
for the understanding of the the functioning and 
disability associated with a given health condi-
tion, thus enabling significant descriptions of an 
individual’s health. The ICF uses the terms “ca-
pacity” and “performance” to refer to different 
aspects of function and to differentiate betwe-
en patients’ functional status. Witthin clinical 
settings, it is necessary to determine whether 
there is any association between these aspects. 
OBJECTIVE: To analyze the associations betwe-
en measures of perceived performance and phy-
sical capacity for the assessment of locomotion 
abilities of patients with stroke. METHODS: The 
participants responded to the 13 items of the 
ABILOCO-Brazil questionnaire, which is a per-
formance-based measure for individuals with 
stroke, that explores a representative repertoire 
of locomotion activities. The capacity tests in-
cluded walking speed, stair ascent/descent ca-
dences, and functional mobility (Timed up and 
go test –TUG). The strength of the relationships 
was classified as low (<0.30), moderate (between 
0.30 and 0.50), and high (>0.50). RESULTS: Eigh-
ty nine participants, with a mean age of 58 years 
(SD 11) participated. Significant and high corre-
lations were found between the ABILOCO-Bra-
zil scores and walking speed (r=0.56; p < 0.001), 
stair ascent (r=0.54; p < 0.001) and descent 
cadences (r=0.55; p < 0.001). A significant and 
moderate correlation was found between the 
ABILOCO-Brazil and the TUG (r=0.39; p < 0.001). 
CONCLUSION: The results indicate that stroke 
patients are able to estimate their locomotion 
abilities. It is necessary to use instruments that 
evaluate both aspects of function (capacity and 
performance) of stroke patients, to obtain a more 
complete functional profile of these indiviuals. 
Funding: CAPES, CNPq, FAPEMIG
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PERFIL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS PÓS 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL USUÁRIOS DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Martins JC*; Aguiar LT; Benfica PA; Araújo DC; 
Pinto BPBC; Faria CDCM
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Indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) comumente apresentam doenças 
associadas que pioram sua condição de saúde e, 
normalmente, são fatores de risco para a ocor-
rência de um novo episódio de AVC. Uma estra-
tégia eficaz para minimizar as consequências 
do AVC e dessas doenças associadas é a prática 
regular de atividade física, que apresenta efeitos 
positivos na redução de incapacidades, na me-
lhora da funcionalidade, da saúde e da qualida-
de de vida dos indivíduos pós-AVC. OBJETIVOS: 
Descrever as doenças associadas apresentadas 
por indivíduos acometidos pelo AVC usuários da 
atenção primária do SUS, tendo como referência 
uma unidade básica de saúde (UBS) da cidade 
de Belo Horizonte/MG e verificar o nível de ati-
vidade física apresentado por estes indivíduos. 
MÉTODOS: Todos os indivíduos pós-AVC usuá-
rios da UBS e que concordaram com a participa-
ção voluntária (n = 44; 69,2±13,1 anos de idade; 
67±66,5 meses de AVC) foram avaliados para 
verificar: 1) quais doenças associadas apresenta-
vam (questionário previamente elaborado), e 2) 
o nível de atividade física (critérios do Center for 
disease control and prevention - Physical activity 
trends - United States, classificando os indivídu-
os em inativo, insuficientemente ativo, modera-
do e vigoroso). RESULTADOS: Dentre as doenças 
associadas, 81,8% dos indivíduos apresentavam 
hipertensão arterial, 56,8% hipercolesterolemia, 
27,3% diabetes e 27,3% cardiopatias (como in-
suficiência cardíaca ou infarto agudo do miocár-
dio). Quanto ao nível de atividade física, 86,4% 
dos indivíduos foram classificados como inati-
vos, 4,5% como insuficientemente ativos e 9,1% 
como vigoroso. CONCLUSÃO: A maioria dos 
indivíduos apresentou doenças que são fatores 
de risco para o AVC e que podem ser controladas 
a partir de mudanças no estilo de vida, como a 
prática regular de atividade física supervisiona-
da por uma equipe multiprofissional. Quanto ao 
nível de atividade física, a maioria dos indivíduos 
foi classificada como inativa. Apesar de ser reco-
mendado pelos guias clínicos relacionados à rea-
bilitação de indivíduos pós-AVC que os mesmos 
devem participar de programas de exercícios fí-
sicos contínuos oferecidos em sua comunidade, 
como estratégia eficaz de prevenção de agravos 
e promoção da saúde, isso não foi observado na 
maioria dos indivíduos acometidos pelo AVC e 
usuários da UBS que participaram do presente 
estudo.
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PERFIL DE MOBILIDADE DE INDIVÍDUOS PÓS 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL USUÁRIOS DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Martins JC*; Aguiar LT; Benfica PA; Araújo DC; 
Pinto BPBC; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: julia_caetano@yahoo.com.br

Indivíduos acometidos pelo Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) geralmente apresentam altera-
ções de mobilidade, que são comumente abor-
dadas pela fisioterapia. Na atenção primária, 
principal porta de entrada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), a reabilitação é realizada pelos pro-
fissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), dentre eles o fisioterapeuta. OBJETIVO: 
Descrever o perfil de mobilidade dos indivíduos 
pós-AVC usuários da atenção primária do SUS, 
tendo como referência uma unidade básica de 
saúde (UBS) da cidade de Belo Horizonte/MG. 
MÉTODOS: Todos os indivíduos pós-AVC usu-
ários da UBS e que concordaram com a parti-
cipação voluntária (n = 44; 69,2±13,1 anos de 
idade; 67±66,5 meses de AVC) foram avaliados e 
divididos em dois grupos: G1-receberam algum 
atendimento pela fisioterapia do NASF e G2-
não receberam atendimento pela fisioterapia 
do NASF. Todos foram avaliados quanto ao perfil 
de mobilidade pelo teste de velocidade de mar-
cha natural (VM) e “Timed Up and Go” (TUG). 
RESULTADOS: Apenas 36,6% (n = 16; 71,8±14,9 
anos de idade) dos indivíduos receberam algum 
atendimento da fisioterapia do NASF e o restan-
te, 63,63% (n = 28; 67,8±12,1 anos de idade) não 
recebeu este atendimento. Não foi possível reali-
zar os testes VM e TUG em 81,3% (G1) e em 32,2% 
(G2) dos indivíduos devido a: acamados ou ca-
deirantes 62,5% (G1) e 3,6% (G2); não deambu-
lavam sem auxílio de um terceiro, 12,5% (G1) e 
7,1% (G2); recusaram ou apresentaram impos-
sibilidade física do ambiente, 6,3% (G1) e 21,5% 
(G2). Pela VM, 0% (G1) e 10,7% (G2) dos indiví-
duos foram classificados como deambuladores 
domiciliares; 18,8% (G1) e 28,6% (G2) deambu-
ladores comunitários limitados; 0% (G1) e 35,7% 
(G2) deambuladores comunitários completos. 
Pelo TUG, 6,3% (G1) e 10,7% (G2) dos indivídu-
os foram classificados como totalmente depen-
dentes; 12,5% (G1) e 10,7% (G2) dificuldade de 
mobilidade; 6,3% (G1) e 57,1% (G2) parcialmente 
independentes; e 0% (G1) e 3,6% (G2) totalmen-
te independentes. CONCLUSÃO: Os indivíduos 
atendidos pelo fisioterapeuta do NASF apresen-
taram pior perfil de mobilidade. Possivelmente, 
o atendimento foi oferecido, principalmente, aos 
indivíduos restritos ao leito. Porém, dentre os 
indivíduos que não receberam nenhum atendi-
mento da fisioterapia do NASF, a maioria apre-
sentou algum comprometimento de mobilidade, 
que também demanda cuidados continuados 
em toda a sua integralidade, como recomendado 
pela linha de cuidados em AVC do Ministério da 
Saúde e por guias clínicos.
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POTENTIAL PREDICTORS OF LOCOMOTION 
PERFORMANCE OF STROKE SURVIVORS
Menezes KKP*; Avelino PR; Faria-Fortini I; Basílio ML; 
Magalhães LC; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: keniakiefer@yahoo.com.br

The ability to walk is an essential task, among 
the activities of daily life, for the social partici-
pation of stroke survivors, being considered the 
most important ability by this population. Many 
factors may predict perceived locomotion per-
formance and the identifications of these factors 
could help rehabilitation professionals to select 
variables to be considered in the evaluation and 
interventions aimed at improving locomotion 
abilities. OBJECTIVE: To investigate the poten-
tial predictors of locomotion performance of 
stroke subjects, as assessed by the ABILOCO-
-Brazil questionnaire METHODS: The selected 
potential predictors of the ABILOCO-BRAZIL 
scores were motor coordination and motor reco-
very of the lower limb, tonus of the knee exten-
sor and plantar flexor muscles, and strength of 
the hip flexor and knee flexor/extensor muscles. 
Step-wise multiple regression was employed for 
analysis. RESULTS: Participated 136 subjects, 
who had a mean age of 61 years (SD 12). Multi-
ple regression analysis revealed that only motor 
recovery and the strength of the knee flexor mus-
cles reached significance (p < 0.05) and, conse-
quently, were kept in the model. Motor recovery 
alone explained 20% (F=23.1, p < 0.001) of the 
variance in the ABILOCO-Brazil scores. When 
knee flexor strength was included in the model, 
the explained variance increased to 24% (F=14.3, 
p < 0.001). Motor recovery and the strength of the 
knee flexor muscles were positively associated 
with the ABILOCO-Brazil scores. CONCLUSION: 
Motor recovery of the lower limb and knee flexor 
strength were found to be significant predictors 
of perceived locomotion performance of stroke 
subjects. These findings could help rehabilita-
tion professionals to plan interventions aiming 
at improving locomotion abilities of stroke sub-
jects, based upon the knowledge of the possible 
factors that could affect locomotion. Funding: 
CAPES, CNPq, FAPEMIG
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PRÁTICA MENTAL EM PACIENTES PÓS-AVE: 
UMA AVALIAÇÃO COM ELETROMIOGRAFIA DE 
SUPERFÍCIE
Brilhante MMS; Nascimento RS; Silva RCS; Silva LGC; 
Silva NM; Araújo TAB; Lima NMFV; Cacho EWA; 
Cacho RO*

Facisa/UFRN.

* E-mail: ro_fisio1@hotmail.com

O Acidente vascular encefálico (AVE) é um con-
junto de sinais e sintomas atribuídos a uma lesão 
focal aguda do sistema nervoso central e cursa 
com várias sequelas, sendo as do membro supe-
rior as mais limitantes. Um novo método de tra-
tamento para estas sequelas é a Prática Mental 
(PM) que promove maior ativação das regiões 
cerebrais motoras. Porém, existem poucos es-
tudos que estabeleçam relação entre estas ati-
vações e o recrutamento muscular. OBJETIVO: 
Averiguar se a PM é capaz de promover recru-
tamento muscular do membro superior paréti-
co, influenciando a melhora da função motora. 
METODOLOGIA: Este estudo é de caráter analí-
tico observacional transversal, onde foram ava-
liados 7 indivíduos pós-AVE (G1) e 7 indivíduos 
saudáveis (G2) através de escalas funcionais (Fu-
gl-Meyer - FM e Medida de Independência Fun-
cional - MIF) e da eletromiografia de superfície 
do Bíceps Braquial (BB) e Extensores de Punho 
(EP), bilateralmente. Avaliou-se o membro su-
perior não afetado (MNA) do G1 e o dominante 
(MD) do G2 durante a tarefa física de empilhar 
copos. Em seguida foi realizado a PM da mesma 
tarefa, na qual foi avaliado o RMS da mão afeta-
da (MA) no G1 e da não dominante (MND) no 
G2. Análise estatística foi realizada pelo Softwa-
re GraphPad Prima 5.0, o teste de normalidade 
utilizado foi o de Shapiro-Wilk, e para comparar 
a distribuição do RMS intra e intergrupo, foi uti-
lizado o Teste Mann-Whitney U. RESULTADOS: 
A média de idade do G1 foi 62 anos (dp 8,3 anos) 
e do G2 foi 56 anos (dp 8,9 anos). O G1 também 
obteve média de 43,54 pontos (dp 13,20 pontos) 
na FM e media 77,45 pontos (dp 5,8 pontos) na 
MIF. Não foi encontrada diferença significativa 
entre o RMS do MA e o MNA durante a tarefa físi-
ca e a prática mental (p > 0,05), e na comparação 
entre o RMS da Tarefa Física com a PM foi obser-
vado diferença significativa (p = 0,03) onde a PM 
promoveu menor atividade elétrica muscular em 
BB e EP no MNA. Já na comparação entre o G1 
e o G2 foi observado que não houve nenhuma 
diferença significativa (p > 0,05) na Tarefa Física, 
enquanto na PM observou-se diferença signifi-
cativa no RMS de EP com mediana no G1 13,52 
[12,8-16,17] e no G2 9,66 [9,2-11,1] obtendo-se 
um p = 0,01. CONCLUSÃO: Portanto é possível 
dizer que a PM foi capaz de promover maior re-
crutamento muscular de extensores de punho 
no G1 quando comparado ao G2 durante a PM.
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PROGNÓSTICO FUNCIONAL APÓS O ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO
Ferreira HP*; Valentino JAM; Silva CEP; Peregrin LM

Centro de Neurorreabilitação SARAH Fortaleza.

* E-mail: hebertpferreira@gmail.com

A maioria dos pacientes com sequelas de aciden-
te vascular encefálico (AVE) exibirá incapacida-
des residuais significativas, o que faz do AVE, a 
primeira causa de incapacidade funcional no 
mundo ocidental. OBJETIVO: identificar o prog-
nóstico funcional após o AVE. MÉTODO: Estudo 
analítico e retrospectivo com 103 pacientes, re-
alizado no Centro de Neurorreabilitação SARAH 
Fortaleza, no período de janeiro até dezembro de 
2013. Foi analisada a associação entre escolari-
dade, sexo, idade, local de lesão, tempo de lesão, 
tipo de lesão e ocupação prévia ao íctus com a 
funcionalidade, mensurada pela medida de in-
dependência funcional (MIF). RESULTADOS: os 
pacientes submetidos ao programa de reabilita-
ção apresentaram uma melhora na pontuação 
da MIF motora e cognitiva (p < 0,05). Ocorreu 
uma correlação entre idade e pontuação da MIF 
de admissão e alta, sendo a idade inversamente 
proporcional à funcionalidade (p < 0,05). Entre-
tanto, não foi encontrado correlação entre idade 
e ganho funcional (p = 0,833). Os pacientes com 
o IMC na faixa dos obesos apresentam melhor 
prognóstico funcional quando comparados com 
os pacientes com o IMC na faixa do sobrepeso 
(P valor < 0,05). Foi encontrada uma diferença 
(p < 0,05) na eficiência cognitiva entre os pacien-
tes com lesão no hemisfério cerebral esquerdo, 
direito e lesões bilaterais, sendo os pacientes com 
lesão no hemisfério cerebral esquerdo os de pior 
desempenho. Pacientes com lesão na circulação 
anterior apresentaram maior variação na pontu-
ação da MIF (p < 0,05), quando comparados com 
pacientes com lesões em ambos os territórios 
(anterior e posterior). CONCLUSÃO: o programa 
de reabilitação foi capaz de promover melhora 
funcional nos pacientes estudados. Fatores tais 
como: idade, IMC, hemisfério lesionado e ter-
ritório vascular acometido podem interferir na 
funcionalidade, deste modo, um programa de re-
abilitação individualizado deve ser preconizado 
para otimizar o processo de reabilitação.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



63

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0076

PROGRESSION OF TIMED PERFORMANCE AND 
COMPENSATORY MOVEMENTS IN SITTING AND 
RISING FROM THE CHAIR IN CHILDREN WITH 
DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY
Simões MS*; Hukuda ME; Martini J; Escorcio R; 
Voos MC; Caromano FA

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: mariene_simoes@yahoo.com.br

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a pro-
gressive and irreversible neuromuscular dise-
ase. As muscle weakness progresses, children 
perform compensatory movements and incre-
ase timed performance on functional activities. 
OBJECTIVE: To describe the evolution of com-
pensatory movements observed in sitting and 
rising from the chair in children with DMD, to 
compare and correlate the one year progression 
of timed performance and number of compen-
satory movements in sitting and rising from the 
chair. METHOD: We followed 23 children with 
DMD, aged 5 to 12 years. Sitting and rising from 
the chair was assessed three times (initial, after 
six and 12 months) by the Functional Evaluation 
Scale for DMD, domain sitting and rising from 
the chair. ANOVAs compared the timed perfor-
mance and the number compensatory move-
ments in the three assessments in the phases and 
subphases of the task. Post hoc Tukey tests were 
used when significant main effect was observed. 
Spearman tests investigated correlations betwe-
en timed performance and compensatory move-
ments. RESULTS: Rising from the chair showed 
significant increase in timed performance and 
compensatory in one year and moderate to 
strong correlations between timed performance 
and compensatory movements, although timed 
performance showed higher increase percen-
tage than compensatory movements. Sitting on 
the chair showed a significant increase in timed 
performance and compensatory movements, 
mainly in the trunk flexion phase. However, the 
correlation between these variables was weak on 
the three assessments. Timed performance and 
compensatory movements showed proportional 
percentual increment. CONCLUSION: This study 
found that the evolution of timed performance 
and compensatory movements must be analy-
zed and interpreted conjunctly for a more accu-
rate assessment of DMD progression in sitting 
and rising from the chair.
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QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA 
DE PARKINSON: MARCADORES DA PROGRESSÃO 
DA FASE LEVE PARA MODERADA
Borges CR*; Moreira RCPS; Zonta MB; Israel VL; 
Canever MM; Teive HAG

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: conradoborges@outlook.com

A evolução da Doença de Parkinson (DP) é len-
ta e progressiva, caracterizada por sinais e sin-
tomas motores e não motores que se agravam 
afetando de modo significativo a qualidade de 
vida (QV) dos indivíduos. OBJETIVOS: Verifi-
car os fatores relacionados ao declínio clínico/
funcional e de QV de indivíduos com Parkinson, 
da fase leve para moderada. MÉTODOS: Foram 
considerados dados clínicos e de identificação e 
os obtidos nos domínios Atividades de Vida Di-
ária (AVDs) e Exame Motor da Escala Unificada 
de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) 
e no Questionário de Qualidade de vida na Do-
ença de Parkinson (PDQ-39). A evolução da do-
ença foi classificada pela Escala de Hoehn e Yahr 
(HY). RESULTADOS: Foram comparados dois 
grupos de indivíduos com DP de ambos os sexos, 
50 classificados como de evolução leve (GEL) e 
50 moderada (GEM). Os grupos foram homogê-
neos considerando gênero, idade, raça, estado 
civil e escolaridade. A média do tempo de evo-
lução no GEL foi 3,4 anos (±2,2) e no GEM 8,1 
(±4,7) (p < 0,05). Os escores do GEM para AVDs 
(UPDRS) foram significativamente mais com-
prometidos (p = 0,05), sendo a piora observada 
especialmente na sialorréia (p < 0,004), na ne-
cessidade de assistência para higiene (p = 0,02) 
e na maior frequência do “freezing” (p = 0,042). 
Não houve diferença significativa no escore to-
tal para Exame Motor entre os grupos, mas a 
presença do tremor de repouso (p = 0,035), do 
“bater dos dedos” (p = 0,001) e da bradicinesia 
(p = 0,031) foram significativamente mais impor-
tantes no GEM. A QV nos indivíduos do GEM foi 
significativamente mais comprometida nos itens 
mobilidade (p = 0,013), AVDs (p = 0,05), Estigma 
(p= ,043) e cognição (p = 0,002). Não foram ob-
servadas diferenças na QV entre os gêneros no 
GEL, já no GEM a QV entre os homens foi pior 
considerando o item “suporte” (p = 0,01). Obser-
vou-se entre os casados pior QV no que se refere 
a “suporte”(p < 0,001)  nos dois grupos e no GEM 
também para Estigma (p = 0,02). A maior idade 
no GEM esteve relacionada à pior QV conside-
rando AVDs (p = 0,02) e Cognição (p = 0,01). O 
maior tempo de evolução esteve relacionado à 
pior QV nos domínios AVDs (GEL) (p = 0,03) e 
Bem-estar (GEM) (p = 0,01). Conclusão: Os mar-
cadores de piora da QV na fase moderada estive-
ram relacionados ao estigma, à piora da cognição 
e ao maior comprometimento para mobilidade e 
AVDs, sendo mais importante nos homens, nos 
casados, nos indivíduos com maior idade e na-
queles com maior tempo de evolução da doença
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QUALIDADE DO SONO AVALIADA POR ACTIGRAFIA 
E ESCALAS SUBJETIVAS EM INDIVÍDUOS COM 
DOENÇA DE PARKINSON
Almeida IA*; Terra MB; Bueno MEB; Souza RJ; 
Pereira NF; Costa SC; Mesas AE; Santos SMS

Universidade Estadual de Londrina (UEL).

* E-mail: isabelaandrelino@hotmail.com

A doença de Parkinson (DP) figura entre as do-
enças mais frequentes que acometem o sistema 
nervoso central. Os distúrbios do sono são alta-
mente prevalentes nessa população, e se tornou 
objeto de estudo bastante explorado na atualida-
de. OBJETIVO: Avaliar e correlacionar a qualida-
de do sono em indivíduos com DP por meio de 
medidas objetivas e subjetivas. MÉTODO: Tra-
ta-se de um estudo transversal composto por 50 
indivíduos com diagnóstico de DP, com média de 
idade 72,5±8,59, sendo 29 do gênero masculino, 
classificados entre os estágios 1,5 e 3 na escala de 
Hoehn & Yahr. A qualidade do sono foi mensu-
rada por 7 dias através da actigrafia, medida ob-
jetiva captada mediante o uso de um dispositivo 
portátil similar a um relógio de pulso, coletando 
os seguintes parâmetros do sono: tempo total na 
cama, tempo total de sono, latência e eficiência 
do sono. Além dos dados objetivos, foram avalia-
dos dados subjetivos do sono por meio da Escala 
de sonolência de Epworth (ESS), Escala de sono 
para doença de Parkinson (PDSS) e Índice de 
qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI). A análi-
se estatística foi realizada por meio do programa 
SPSS 20.0 e adotado o valor de significância de 
5%. RESULTADOS: Os dados da actigrafia foram 
apresentados em mediana e intervalo intequar-
tílico, como seguem: tempo total na cama 544,48 
[484,12 – 607,47] em minutos, tempo total de 
sono 426,74 [360,29 – 481,66] em minutos, latên-
cia 35,20 [19,30 – 60,88] em minutos e eficiência 
do sono 78,14 [72,64 – 82,76] em porcentagem. 
Quanto aos resultados subjetivos, 70% dos indi-
víduos apresentaram pontuação menor que 5 na 
escala PSQI, o que indica má qualidade do sono; 
pontuação média de 94±26,5 na escala PDSS, 
demonstrando uma regular qualidade do sono, 
e pontuação de 9,8±4,9 na escala ESS, que não 
indica sonolência diurna excessiva, tendo em 
vista que uma pontuação acima de 10 indica a 
presença de sonolência diurna. Os dados da acti-
grafia não apresentaram correlação significante 
com as escalas de sono aplicadas. CONCLUSÃO: 
A actigrafia avalia o padrão de imobilidade re-
presentada pela ausência de movimento durante 
o sono, porém, a auto percepção do indivíduo 
envolve diversos fatores como a sensação de 
recuperação do dia anterior, o nível de atenção 
em vigília, a disposição física, entre outros. Des-
te modo, como os métodos demonstram avaliar 
aspectos do sono sob diferentes perspectivas, 
aconselha-se o uso associado tanto das medidas 
objetivas quanto subjetivas como complemento 
uma da outra.
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RELAÇÃO ENTRE A FORÇA DE PREENSÃO PALMAR 
E A FORÇA GLOBAL DE MEMBROS INFERIORES DE 
INDIVÍDUOS NAS FASES SUBAGUDA E CRÔNICA DO 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Benfica PA*; Aguiar LT; Martins JC; Lara EM; 
Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: poliana.benfica@gmail.com

A força muscular de preensão palmar prediz a 
força global de membros inferiores (MMII) em 
muitos indivíduos, tais como crianças, adoles-
centes, jovens saudáveis e idosos, e a força global 
de membros superiores em indivíduos acometi-
dos pelo acidente vascular cerebral (AVC). Neste 
grupo populacional, a fraqueza muscular é uma 
das deficiências mais comuns e está associada a 
limitação no desempenho da marcha e do sen-
tado para de pé. Portanto, seria interessante ter 
uma medida simples e rápida da força muscular, 
como a força de preensão palmar, que poderia 
ser utilizada para informar possíveis deficiências 
na força muscular dos MMII de indivíduos pós-
-AVC. OBJETIVO: Investigar a relação entre a for-
ça muscular de preensão palmar e a força mus-
cular global de MMII em indivíduos nas fases 
subaguda e crônica pós-AVC. MÉTODO: A força 
de preensão palmar e a força global de membros 
inferiores foram avaliadas com dinamômetros 
portáteis em 47 indivíduos: 23 na fase subaguda 
(63,48±11,34 anos de idade) e 24 na fase crônica 
(57,58±17,38 anos de idade). As medidas obtidas 
em cada grupo muscular de MMII foram so-
madas para determinar a força global de MMII. 
Coeficiente de Correlação de Pearson foi utiliza-
do para investigar a associação entre a força de 
preensão palmar e força global de MMII (α=0,05). 
RESULTADOS: Na fase subaguda do AVC, foi 
encontrada apenas uma correlação estatistica-
mente significativa e de baixa magnitude entre a 
força de preensão palmar do lado não-parético 
e a força global de membro inferior do lado pa-
rético (r=0,48; p < 0,05). Para o membro inferior 
não-parético não houve correlação significativa 
(p = 0,06). Para a força de preensão palmar do 
lado parético, não foi observada correlação es-
tatisticamente significativa com a força global 
de MMII tanto para o lado parético (p = 0,67), 
quanto para o lado não-parético (p = 0,13). Nos 
indivíduos na fase crônica, não foi observada ne-
nhuma correlação estatisticamente significativa 
(0,13≤p≤0,97). CONCLUSÃO: A força de preensão 
palmar parece não ser uma medida útil para in-
formar sobre o grau de força muscular dos MMII 
de indivíduos acometidos pelo AVC, tanto na 
fase subaguda quanto na fase crônica. Estes re-
sultados para indivíduos pós-AVC se mostraram 
divergentes aos já relatados para outros grupos 
populacionais. Portanto, uma avaliação comple-
ta e detalhada da força muscular dos membros 
inferiores deve ser realizada para identificar de-
ficiência de força muscular nestes segmentos em 
indivíduos pós-AVC.
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RELAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE MOVIMENTO 
DO MEMBRO SUPERIOR E O EQUILÍBRIO EM 
CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
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Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: amandasousa612@gmail.com

A Paralisia Cerebral (PC) ou Encefalopatia Crôni-
ca não Progressiva da Infância é uma desordem 
que ocorre no Sistema Nervoso Central e inter-
fere no funcionamento do sistema músculo es-
quelético, com presença de fraqueza muscular, 
desenvolvimento de deformidades e modifica-
ção do centro de gravidade. OBJETIVO: analisar 
a relação entre a amplitude de movimento no 
membro superior e do equilíbrio em crianças 
com PC por hemiparesia. MÉTODO: Foram ava-
liadas onze crianças com PC hemiparética, clas-
sificadas nos níveis I, II e III do Sistema de Classi-
ficação da Função Motora Grossa (GMFCS), com 
média de idade de 5,6±1,7.Foi realizada avaliação 
fisioterapêutica, o qual incluiu avaliação da am-
plitude de movimento de membro superior e do 
equilíbrio corporal. As amplitudes de movimen-
to foram avaliadas através do eletrogoniome-
tro,registrados em um eletromiógrafo da marca 
EMG System do Brasil Ltda®, e foi mensurado 
a amplitude ativa nos movimentos de flexão, 
extensão, abdução e adução de ombro, flexão 
e extensão de cotovelo e punho.O equilíbrio foi 
avaliado por meio de análise estabilométrica, 
para análise estática, utilizando uma plataforma 
de força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Fo-
ram analisadas as variáveis do centro de pressão 
(COP), posição ântero-posterior (AP) e látero-la-
teral (LL), amplitude média de deslocamento AP 
e LL, área de deslocamento e deslocamento total 
do COP. A estatística foi realizada através do Sof-
tware SPSS 17.0 e do teste de t-Student e do coefi-
ciente de correlação de Pearson após verificação 
da homogeneidade da amostra. RESULTADOS: 
Pode-se verificar uma correlação positiva entre a 
goniometria de flexão de ombro e deslocamento 
AP (r: 0,91, p = 0,002) e entre a goniometria de 
abdução do ombro e deslocamento LL (r:0,84, 
p = 0,003). As crianças com menor amplitude de 
movimento de ombro e cotovelo apresentaram 
uma área de oscilação e um deslocamento do 
COP maiores (p < 0,05 para todas as análises). 
Esses resultados evidenciam que a diminuição 
da amplitude de movimento prejudica o controle 
postural das crianças avaliadas. CONCLUSÕES: 
As correlações encontradas entre menores am-
plitudes de movimento e maiores deslocamen-
tos corporais e maiores bases de sustentação nas 
crianças com menos amplitude movimento evi-
denciam o menor controle postural das crianças 
com PC hemiparética que apresentam menor 
mobilidade de membro superior.
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RELAÇÃO ENTRE AMPLITUDE DE MOVIMENTO 
DO MEMBRO SUPERIOR E O EQUILÍBRIO EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Silva JC*; Bachur JA; Coelho AR; Borges APO; Matias CR

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: jaynesilva_1@hotmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) resulta da 
restrição na irrigação sanguínea ao cérebro, cau-
sando lesão celular e danos ás funções neuroló-
gicas. Nesses indivíduos, a interação recíproca e 
o controle gradual dos agonistas, antagonistas e 
sinergistas estão prejudicados e as respostas do 
reflexo de estiramento, que permitem a adap-
tação automática dos músculos às alterações 
da postura e do movimento, são comumente 
anormais, por isso a alteração de equilíbrio pode 
ocorrer nestes pacientes. OBJETIVO: analisar a 
existência da relação entre a alteração da am-
plitude de movimento em membro superior e 
do equilíbrio em indivíduos que sofreram AVC. 
MÉTODO: Foram avaliados 28 indivíduos com 
hemiparesia após AVC, com média de idade de 
56,9±5,81 anos e tempo médio de lesão de 39±9,6 
meses. Foi realizada avaliação fisioterapêutica, 
o qual incluiu avaliação da amplitude de movi-
mento de membro superior e do equilíbrio cor-
poral. As amplitudes de movimento foram ava-
liadas através do eletrogoniometro, registrados 
em um eletromiógrafo da marca EMG System do 
Brasil Ltda®, e foi mensurado a amplitude ativa 
nos movimentos de flexão, extensão, abdução e 
adução de ombro, flexão e extensão de cotove-
lo e punho.O equilíbrio foi avaliado por meio de 
análise estabilométrica, para análise estática, 
utilizando uma plataforma de força (Biomec 400, 
EMG System do Brasil). Foram analisadas as va-
riáveis do centro de pressão (COP), posição ânte-
ro-posterior (AP) e látero-lateral (LL), amplitude 
média de deslocamento AP e LL, velocidade AP 
e LL, frequência média AP e LL, área de desloca-
mento e deslocamento total do COP. A estatística 
foi realizada através do Software SPSS 17.0 com 
os testes de t-Student e coeficiente de correlação 
de Pearson após verificação da homogeneidade 
da amostra. RESULTADOS: Nos resultados obti-
dos pelas avaliações, pode-se verificar uma cor-
relação positiva entre a goniometria de abdução 
do ombro e deslocamento LL (r:0,79, p = 0,002) 
e entre a goniometria de flexão de ombro e des-
locamento AP (r:0,87, p = 0,001). Esses valores 
sugerem que a diminuição da amplitude de mo-
vimento prejudicam o equilíbrio estático dos 
indivíduos. Aqueles com menor amplitude de 
movimento apresentaram uma área de oscilação 
e um deslocamento do COP maiores (p = 0,0001). 
CONCLUSÃO: As correlações encontradas entre 
menores amplitudes de movimento e maiores 
deslocamentos corporais evidenciam o menor 
controle postural em indivíduos com AVC que 
apresentam menor mobilidade de membro 
superior.
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RELAÇÃO ENTRE FUNÇÃO EXECUTIVA E 
CAPACIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE VIDA 
DIÁRIA EM INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL
Conti J2; Brucki SMD2; Sterr A1; Conforto AB2*

1Universidade de Surrey;
2USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas 
(HC-FMUSP).

* E-mail: adriana.conforto@gmail.com

Após um acidente vascular cerebral (AVC), o 
comprometimento cognitivo pode contribuir 
para o declínio na qualidade de vida. Disfunção 
executiva ocorre em 39,1% dos casos. As relações 
entre disfunção executiva e comprometimento 
funcional ou a qualidade de vida ainda foram 
relativamente pouco estudadas. OBJETIVO: Ava-
liar a correlação entre o desempenho no Teste de 
Desempenho da Função Executiva (Executive 
Function Performance Test) e a capacidade de 
realizar atividades de vida diária e a qualidade de 
vida, em indivíduos com AVC. MÉTODO: Oiten-
ta e seis pacientes foram incluídos e os dados de 
79, analisados. Critérios de inclusão: idade entre 
18-80 anos, AVC há mais de seis meses compro-
vado por ressonância ou tomografia, capacidade 
para colaborar. Calculamos coeficientes de cor-
relação de Pearson ou Spearman entre o desem-
penho no Teste de Desempenho da Função Exe-
cutiva e pontuações nas seguintes escalas: item 5 
da Escala de Impacto de AVC (SIS-3), Questioná-
rio de Atividades Funcionais, Escala de Lawton 
& Brody e Escala de Impacto de AVC. P-valores 
< 0,05 foram considerados estatisticamente sig-
nificantes. RESULTADOS: Dos 79 pacientes, 46 
(58,2%) são homens, com média de idade de 62,9 
(± 10,9) e escolaridade de 7,3 (± 5,0) anos. O AVC 
foi isquêmico em 62/79 (78,4%) dos casos. Houve 
correlação significativa entre o desempenho no 
Teste de Desempenho da Função Executiva e o 
desempenho nas seguintes escalas: Extensão de 
Dígitos indiretos rho=-0,302 (p = 0,007); sub tes-
te do Zoológico rho=-0,408 (p=<0.001); subteste 
modificado dos 6 elementos r=-0,329 (p = 0,003) 
item 5 da Escala de Impacto de AVC (SIS-3) rho=-
0,275 (p = 0,014); Questionário de Atividades 
Funcionais – Pfeffer rho=-0,353 (p = 0,001); Es-
cala de Lawton & Brody rho=-0,360 (p = 0,001) e 
Escala de Impacto de AVC (SIS-3- pontuação to-
tal) rho=-0,299 (p = 0,007). CONCLUSÃO: Os re-
sultados sugerem que a disfunção executiva em 
pacientes com AVC contribua significativamente 
para a piora da capacidade de realizar atividades 
de vida diária e para a qualidade de vida. Há ne-
cessidade de desenvolvimento de estratégias de 
diagnóstico e reabilitação da disfunção executiva 
nestes indivíduos.
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SINTOMAS DEPRESSIVOS E PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL DE INDIVÍDUOS PÓS ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO
Faria-Fortini I*; Basílio ML; Polese JC; Menezes KKP; 
Avelino PR; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: izafaria@yahoo.com.br

A ocorrência de sintomas depressivos é a compli-
cação emocional mais frequente após o Acidente 
Vascular Encefálico (AVE), o que pode promover 
a restrição na participação social. OBJETIVO: 
Comparar a participação social entre indivídu-
os pós-AVE com e sem sintomas depressivos. 
MÉTODO: Estudo transversal com indivíduos na 
fase crônica pós-AVE, residentes na comunida-
de. A participação social foi avaliada pelo LIFE-H 
3.1-Brasil, questionário com 77 questões agrupa-
das em duas subescalas: Atividades diárias (nu-
trição, condicionamento físico, cuidado pessoal, 
comunicação, moradia e mobilidade) e Papéis 
sociais (responsabilidade, relações interpessoais, 
vida em comunidade, educação, emprego e re-
creação). A ocorrência de sintomas depressivos 
foi mensurada pela versão reduzida com 15 itens 
da Escala de Depressão Geriátrica (EDG-Bra-
sil), que apresenta um ponto de corte ≥6 pontos 
como indicativo de depressão. Os participantes 
com escores ≥6 foram alocados no grupo de de-
pressão (GD) e os com escores <6 compuseram 
o grupo controle (GC). Testes-t de Student para 
grupos independentes foram utilizados para in-
vestigar diferenças entre os grupos com relação 
às médias dos escores do LIFE-H 3.1-Brasil- su-
bescalas e total (α=0,05). RESULTADOS: Partici-
param 106 indivíduos (58±12 anos), sendo 65 
homens (59%). O GD foi composto por 40 parti-
cipantes e o GC por 66. Indivíduos com sintomas 
depressivos apresentaram maior restrição na 
participação social nas duas subescalas, ativida-
des diárias (GD: 6,70±1,66 versus GC: 7,89±1,11; 
t=4,02; p < 0,0001) e papéis sociais (GD: 5,95±2,14 
versus GC: 7,37±1,93; t=3,52;p = 0,001), e no es-
core total (GD: 6,37±1,83 versus GC: 7,65±1,35; 
t=3,84; p < 0,0001). CONCLUSÃO: Indivíduos 
com sintomas depressivos apresentaram maior 
restrição na participação social. Assim, medi-
das de depressão não devem ser negligenciadas 
na avaliação desses indivíduos. Estudos futuros 
devem investigar se intervenções voltadas para 
melhora de sintomas depressivos resultam em 
maiores níveis de participação social.
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TECHNOLOGICAL TOOLS FOR OBSERVATIONAL 
EVALUATION - THE EXPERIENCE WITH THE 
SOFTWARE FOR FUNCTIONAL EVALUATION SCALE 
FOR DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY
Albuquerque PS; Simões MS*; Voos MC; Caromano FA

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: mariene_simoes@yahoo.com.br

Observation is fundamental in clinical neurology 
evaluation. However, data record and organiza-
tion are extensive and time-consuming. Besides, 
some technologies require specific training and 
have high cost. There are reliable scales to assess 
patients with neuromuscular diseases, but most 
of them demand long time. The use of technolo-
gy can be decisive in the implementation of col-
lecting observational data routines. Therefore, 
technologies can facilitate the functional evalua-
tion of patients with neuromuscular diseases. 
OBJECTIVE: This study aimed to develop and test 
the usability of a software to optimize the clinical 
application of an evaluation scale for patients 
with Duchenne muscular dystrophy (DMD), the 
Functional Evaluation Scale for DMD. METHOD: 
The software was developed and submitted to 
the analysis of 30 experts, according to Fehring´s 
criteria. After that, 15 therapists assessed films of 
functional tasks performed by a DMD patient. 
They used both the paper and pencil and the sof-
tware versions of the Functional Evaluation Sca-
le. To minimize the effects of practice, the order 
of scale versions (paper and pencil or software) 
was randomized among therapists, 50% used the 
paper and pencil version firstly and 50% started 
with the software version. Their evaluation times 
were compared by ANOVA to test the hypothe-
ses that the software reduced assessment time. 
RESULTS: The software allowed data collection 
and analysis and the generation of reports, using 
computers with simple configuration. Eighty-fi-
ve percent of the experts agreed with the softwa-
re technical specifications and 100% agreed that 
it was a usable tool in clinical practice. Applica-
tion time reduced 50% with the software, compa-
red with the paper and pencil version (p < 0.001). 
CONCLUSION: The software allowed significant 
reduction in evaluation time and was considered 
as a usable tool for clinical assessment.
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TEST-RETEST RELIABILITY OF THE ABILOCO-
BRAZIL QUESTIONNAIRE IN STROKE SUBJECTS
Avelino PR*; Menezes KKP; Faria-Fortini I; Basílio ML; 
Magalhães LC; Faria CDCM; Scianni AA; Teixeira-
Salmela LF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: patrickpk4@yahoo.com.br

The ABILOCO is a performance-based measu-
re for individuals with stroke, which explores a 
representative repertoire of locomotion activi-
ties. Reliable and valid outcome measures are 
needed for the evaluation of recovery, effects of 
rehabilitation interventions, and changes over 
time in stroke survivors. OBJECTIVE: To assess 
the test-retest reliability of the ABILOCO-Brazil 
questionnaire in sub-acute and chronic stroke 
subjects and to define the smallest real diffe-
rence, (SRD), that would indicate a real change. 
METHODS: The participants responded to the 
13 items of the ABILOCO-Brazil on two occa-
sions, one week apart. Reliability was assessed 
by the intra-class correlation coefficient (ICC). 
ICCs ≥0.90 were indicative of very high reliabi-
lity; 0.70≤ICC≤ 0.89, high; 0.50≤ICC≤ 0.69, mo-
derate; 0.26≤ICC≤ 0.49, low; and ICC≤0.25, very 
low. The ICC value was used to calculate the 
standard error of measurement (SEM) and the 
SRD values, following previously recommended 
formulae. RESULTS: Test-restest ICC of the ABI-
LOCO-Brazil (n = 30) was 0.78. The SEM of was 
0.8 and the SRD (SRD%), which represents the 
smallest change that indicates a real clinical im-
provement for a single individual, was 2.1(84%). 
CONCLUSION: The ABILOCO-Brazil showed to 
be reliable and can be recommended to evaluate 
recovery, rehabilitation interventions, and chan-
ges over time with stroke subjects regarding their 
locomotion abilities. However, although the SRD 
value seems high, the ABILOCO scores are given 
in logits and, thus, the improvement in only one 
item may lead to a change of 2.1 logits, which 
should be considered a real clinical improve-
ment. Funding: CAPES, CNPq, FAPEMIG
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USO DE DERIVADOS DE CANABINOIDES NO 
TRATAMENTO DA ESPASTICIDADE EM PACIENTES 
COM ESCLEROSE MÚLTIPLA: PERSPECTIVAS 
ATUAIS
Morais LNS*; Vieira D; Arvelos CCC

Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM).

* E-mail: liviansmorais@gmail.com

A Esclerose Mútipla (EM) é uma doença neuro-
lógica crônica, desmielizante e tem na espas-
ticidade um dos sintomas que mais interferem 
na qualidade de vida do paciente, pois, além de 
restrito arsenal terapêutico, existem quadros re-
sistentes ao tratamento usual. Uma alternativa 
terapêutica promissora são os medicamentos 
derivados do Cannabis, que têm demonstrado 
efeitos positivos na espasticidade relacionada 
à EM, mesmo quando esta é resistente a outros 
medicamentos. O objetivo do presente trabalho 
foi identificar os benefícios dos canabinoides na 
espasticidade e condições associadas em EM, 
por meio de uma revisão sistemática que incluiu 
método de validação metodológica (DOWNs and 
BLACK, 1998) para avaliar a legitimidade cientí-
fica do uso dessas substâncias nas síndromes es-
pásticas e sua repercussão no processo de reabi-
litação e melhora na qualidade de vida do porta-
dor. Foram recuperados 17 artigos que avaliaram 
participantes com diagnóstico clínico de EM e 
quadro espástico nas bases de dados (Pubmed e 
Periódicos da Capes) no período de 2012 a 2015, 
sem restrição de idioma. Desses, nove foram 
submetidos à análise e apenas seis obtiveram 
o score mínimo proposto para esta revisão. Em 
conformidade com a maioria dos estudos acerca 
deste assunto, esta metanálise reconhece como 
verdadeiros os benefícios do uso de derivados 
canabinoides no tratamento da espasticidade na 
EM, além de outras melhorias descritas, como 
otimização da velocidade e execução da marcha, 
diminuição dos distúrbios do sono e de evolução 
de distúrbios vesicais, melhora das habilidades 
funcionais gerais e alívio da dor neuropática. Há 
necessidade de investimento em mais estudos 
na área, principalmente dentro de três aspec-
tos: novas formulações, impacto na qualidade 
de vida do paciente e efeitos em longo prazo. A 
descoberta de novos produtos que tenham seu 
mecanismo de ação relacionado ao sistema en-
docanabinoide e que possam trazer benefícios 
semelhantes aos já comprovados pelo uso dos 
nabiximols são necessários para possibilitar re-
dução de custos e aumento do acesso terapêuti-
co da população.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0087

USO DE MUSICOTERAPIA NO TRATAMENTO DE 
HIPÓXIA ISQUÊMICA ENCEFÁLICA INDUZIDA 
EXPERIMENTALMENTE COM NITRITO DE SÓDIO 
EM RATAS WISTAR
Reis R*; Barbosa JS; Ferreira VMM

Universidade de Brasília.

* E-mail: rhenanreis@outlook.com

OBJETIVO: O objetivo da pesquisa foi analisar os 
aspectos morfofuncionais do córtex do giro pré-
-frontal e do hipocampo decorrentes do efeito da 
musicoterapia no comportamento de ratas com 
1 (idade juvenil), 2 e 3 (idade adulta); e 4 (idade 
avançada) meses de idade, com e sem hipóxia 
isquêmica encefálica. MATERIAL E MÉTODOS: 
Uma sala foi padronizada para receber a Sonata 
de Mozart, cuja intensidade de som foi padroni-
zada com decibelímetro, em nível sonoro médio 
de 65 decibéis. A Sonata apresenta três movimen-
tos: Allegro con spirito; Andante e Allegro molto e 
está escrita na tonalidade de Ré Maior. Ela tocou 
durante 4h, sendo 2h de manhã e 2h a tarde (in-
tervalo de 12h), por 4 dias consecutivos. Ao todo, 
15 ratas Wistar, Rattus novergicus, com 1 mês no 
início dos experimentos, foram usados até 4 me-
ses. O nitrito de sódio foi usado para induzir hi-
póxia. No hipocampo corado foi avaliada a pre-
sença de alterações quali-quantitativas dos ele-
mentos celulares. Alterações secundárias foram 
avaliadas como as alterações do estroma, vasos 
e o surgimento de alterações degenerativas que 
pudessem ocorrer. DISCUSSÃO: De uma manei-
ra geral, o exame das preparações demonstrou 
características habituais macro e microscópicas 
em todos os grupos, sem alterações significantes 
em relação à região envolvendo giro pré-fron-
tal, assim como o tronco cerebral (mesencéfa-
lo) envolvendo hipocampo, principalmente os 
corpos de Amon. Na avaliação da estratificação 
da camada cortical verificou-se a maturação das 
células e relação com o estroma fibrilar habitual, 
assim como células satélites e gliais em quanti-
dades e correlações normais. Dessa forma, não 
foram detectadas grandes alterações significati-
vas que pudessem justificar os dados da ansie-
dade, depressão e memória dos animais sub-
metidos aos testes do labirinto em cruz elevado, 
nado forçado e esquiva inibitória. CONCLUSÃO: 
Conclui-se que as respostas comportamentais e 
cognitivas, observadas em decorrência da apli-
cação do nitrito de sódio e melhoradas mediante 
a terapia da música, não são em decorrência de 
alterações morfológicas hipocampais. Encontra-
-se em avaliação o mapeamento de outras áreas, 
com o intuito de se verificar quais outras possí-
veis interferências do nitrito e/ou da música que 
podem afetar o sistema nervoso central, no dese-
nho experimental proposto.
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USO DE UM AMBIENTE DE REALIDADE VIRTUAL 
PARA TREINAMENTO DO EQUILÍBRIO CORPORAL 
EM INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL
Borges GO*; Tassini CC; Sanches IG; Souza LCM; 
Coelho AR; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: gabrieldeoliveiraborges@hotmail.com

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também 
denominado Acidente Vascular Encefálico (AVE) 
pode decorrer da restrição de sangue (isquemia) 
ou hemorragia no tecido cerebral. A assimetria 
e a dificuldade em transferir o peso para o lado 
afetado interferem na capacidade de manter o 
controle postural nesses indivíduos, podendo 
ocasionar quedas. Dentre as novas tecnologias 
de neurorreabilitação, a Realidade Virtual (RV) 
tem ganhado destaque no tratamento de várias 
patologias. Trata-se da simulação de um am-
biente real por um computador na qual, através 
de interação o utilizador poderá participar da 
cena simulada. OBJETIVO: Verificar a influên-
cia da RV no equilíbrio estático e dinâmico de 
indivíduos com AVC. MÉTODO: Foi utilizado o 
vídeo game da marca Nintendo®, denominado 
Wii fit, com jogos que estimularam o equilíbrio 
látero-lateral e ântero-posterior, aplicado em 15 
indivíduos com média de idade de 46,2±5,6 anos. 
Os participantes foram submetidos a quatro 
meses de intervenção, com duas sessões sema-
nais, de 50 minutos cada, por meio da RV. Para 
avaliação do controle postural, foi aplicado a es-
cala de equilíbrio de Berg para análise estático/
dinâmica e realizada análise estabilométrica, 
para análise estática, utilizando uma plataforma 
de força (Biomec 400, EMG System do Brasil). Fo-
ram analisadas as variáveis do centro de pressão 
(COP), posição ântero-posterior (AP) e látero-
-lateral (LL), amplitude média de deslocamento 
AP e LL, velocidade AP e LL, frequência média 
AP e LL, área de deslocamento e deslocamento 
total do COP. Todos foram avaliados e reavalia-
dos após o final da intervenção e a estatística 
foi realizada através do Software SPSS 17.0 e do 
teste t-Student após verificação da homogenei-
dade da amostra. RESULTADOS: Os resultados 
apresentaram aumento na pontuação da esca-
la de equilíbrio de Berg (p = 0,01) e verificou-se 
diferença estatisticamente significativa entre as 
avaliações inicial e final em todas as variáveis 
analisadas (p < 0,05), com diminuição dos valo-
res da velocidade média e frequência média de 
oscilação, posição e amplitude de deslocamento 
AP e ML, comprimento e área de oscilação total, 
após tempo de utilização da RV. CONCLUSÃO: 
Os resultados da escala de equilíbrio de Berg e 
variáveis estabilométricos mostraram que o pro-
tocolo de tratamento fisioterapêutico proposto 
utilizando a tecnologia Wii reabilitação mostrou-
-se eficaz na melhora do controle postural dos 
indivíduos com AVC.
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USO DO AMBIENTE DE REALIDADE VIRTUAL 
NA PROMOÇÃO DO CONTROLE E DA SIMETRIA 
CORPORAL EM INDIVÍDUOS APÓS ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL
Sousa AC*; Fontes RC; Fontes GA; Silva LOC; 
Sanches IG; Borges APO

Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: amandasousa612@gmail.com

A hemiparesia é um dos sinais clínicos mais en-
contrados em indivíduos pós Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). Há a tendência do indivíduo se 
manter em uma posição de assimetria postural, 
com distribuição de peso corporal menor sobre 
o lado afetado.Além das terapias tradicionais 
de neurorreabilitação, o profissional deve estar 
atento aos avanços, terapêuticos. O uso da re-
alidade virtual (RV) proporciona a imersão do 
usuário em ambientes com os quais ele pode 
interagir e explorar, possibilitando a simulação 
e a visualização de ações diferentes da rotina 
terapêutica. OBJETIVO: Avaliar o controle pos-
tural, a simetria e transferência de peso em in-
divíduos com AVC submetidos a RV. MÉTODO: 
Foi utilizado o vídeo game da marca Nintendo®, 
denominado Wii fit, com jogos que estimularam 
o equilíbrio látero-lateral e ântero-posterior, 
aplicado em 22 indivíduos com AVC, com mé-
dia de idade de 54,65±7,45 anos e tempo médio 
de lesão de 37±12,7 meses, submetidos a quatro 
meses de intervenção, com duas sessões sema-
nais, de 50 minutos cada, por meio da reabilita-
ção virtual. Para a coleta de dados, foram aplica-
dos instrumentos de medida funcional através 
das escalas de simetria e transferência de peso 
(ASTP) e realizada análise estabilométrica, para 
análise do controle postural, utilizando uma 
plataforma de força (Biomec 400, EMG System 
do Brasil). Foram analisadas as variáveis do cen-
tro de pressão (COP), posição ântero-posterior 
(AP) e látero-lateral (LL), amplitude média de 
deslocamento AP e LL, área de deslocamento e 
deslocamento total do COP. Os indivíduos fo-
ram avaliados em dois momentos e a estatística 
foi realizada através do Software SPSS 17.0 e do 
teste t-Student após verificação da homogenei-
dade da amostra. RESULTADOS: Os resultados 
evidenciaram maior transferência de peso para 
o lado hemiparético, com diferença estatistica-
mente significativa na ASTP (p = 0,034) entre as 
avaliações inicial e final e uma diminuição na 
velocidade e frequência média de oscilação, me-
nor deslocamento corporal AP e maior simetria 
no deslocamento LL, com resultados estatistica-
mente significativa em todas as variáveis anali-
sadas (p < 0,05), após tempo de utilização da RV. 
CONCLUSÃO: As comparações dos resultados 
da escala ASTP e estabilométricos evidenciaram 
que o protocolo de tratamento fisioterapêutico 
proposto utilizando a tecnologia Wii reabilitação 
mostrou-se benéfica na promoção de maior si-
metria e transferência de peso e no controle pos-
tural dos indivíduos avaliados.
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VALIAÇÃO DA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA PELA 
BIOFOTOGRAMETRIA
Cirne GNM; Medeiros SFD; Carvalho JMC; Souza EM; 
Gomes CJDPF; Lima NMFV; Cacho EWA; Cacho RO*

Facisa/UFRN.

* E-mail: ro_fisio1@hotmail.com

O termo paralisia facial periférica (PFP) é refe-
rente a um tipo comum de paralisia dos múscu-
los da face. Foram desenvolvidos alguns méto-
dos para quantificar a disfunção motora na PFP, 
sendo o principal a escala de House-Brackman. 
A biofotogrametria computadorizada tem se de-
monstrado um método eficaz na análise biome-
cânica da postura de um segmento a ser analisa-
do através de pontos, mas há apenas um relato 
do seu uso para avaliação de PFP. OBJETIVO: 
Verificar a eficácia da utilização da fotogrametria 
na avaliação da paralisia facial periférica e corre-
lacionar o resultado com a escala de House-Bra-
ckman. MÉTODO: Foi um estudo observacional, 
transversal e analítico, atendendo aos critérios 
de inclusão: ter diagnóstico de paralisia facial pe-
riférica, idade acima de 18 anos e que entendiam 
ordem simples. Foi aplicado um questionário so-
ciodemográfico e a escala de House-Brackmann, 
que gradua a PFP em seis categorias. Por final foi 
realizada a análise por biofotogrametria, sen-
do colocados adesivos em determinados locais 
do rosto do paciente e registradas fotos com o 
paciente sorrindo e sério. Para correlação esta-
tística os pacientes foram divididos de acordo a 
escola de House-Brackmann: grupo leve - grau 
2; grupo moderado - grau 3 e 4, e o grupo grave 
- grau 5 e 6. Para análise da confiabilidade inter 
e intra-examinadores foi utilizado o Índice de 
Correlação Intra-Classe (ICC), considerando um 
nível de significância de p < 0,05, além de classi-
ficar sua replicabilidade pelo método de Fleiss. 
As condições (neutra e sorrindo) foram avaliadas 
pelo teste de Wilcoxon. As medianas das distân-
cias nos três grupos foram analisadas pelo teste 
de Friedman e Spearman. RESULTADOS: Qua-
torze sujeitos foram avaliados (12 feminino; 2 
masculino), com mediana da idade de 41,5 anos 
e o tempo de paralisia facial de 1 mês. Não hou-
ve correlação estatística entre a Escala de Hou-
se-Brackman e o tempo de lesão e entre o Hou-
se-Brackman e a Biofotogrametria se separadas 
em grupos. Na análise inter e intra-examiandor 
a maioria das medidas apresentou significância 
para replicabilidade do teste sem divisões de 
grupo. CONCLUSÃO: Conclui-se que a avaliação 
da paralisia facial periférica com a biofotogra-
metria é eficaz quando comparada a hemiface 
afetada com a não afetada, comprovada pela 
avaliação inter e intra-examinador. Esse método 
também poderá facilitar a graduação da progres-
são do tratamento.
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VALORES DE REFERÊNCIA DA FORÇA MUSCULAR 
OBTIDA COM O TESTE DO ESFIGMOMANÔMETRO 
MODIFICADO: RESULTADOS PRELIMINARES
Benfica PA*; Aguiar LT; Martins JC; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: poliana.benfica@gmail.com

O Teste do Esfigmomanômetro Modificado 
(TEM) é adequado para avaliação da força mus-
cular, pois fornece medidas objetivas, com baixo 
custo, é de fácil e rápida execução e apresenta 
adequadas propriedades de medida em diversos 
grupos populacionais, incluindo indivíduos nas 
fases subaguda e crônica do Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). O estabelecimento de valores de 
referência da força muscular para o TEM é essen-
cial para a interpretação dos resultados das ava-
liações e elaboração de raciocínios clínicos apro-
priados. OBJETIVO: Estabelecer valores de refe-
rência da força muscular mensurada com o TEM 
para 20 grupos musculares e comparar os valores 
obtidos com os de indivíduos pós-AVC nas fases 
subaguda e crônica pareados quanto ao sexo e 
idade. MÉTODO: A força muscular de 20 gru-
pos musculares (flexores e extensores de ombro 
e cotovelo e preensores palmares bilaterais dos 
membros superiores; flexores e extensores bila-
terais de quadril e joelho dos membros inferiores; 
e flexores anteriores e extensores do tronco), foi 
avaliada com o TEM em 69 indivíduos: 15 na fase 
subaguda do AVC (45,80±7,81 anos de idade), 16 
na fase crônica do AVC (43±10,54 anos de idade) 
e 38 indivíduos saudáveis (31,87±11,10 anos de 
idade), todos inativos/insuficientemente ativos 
quanto ao nível de atividade física. RESULTADO: 
Valores de referência para os 20 grupos muscula-
res foram estabelecidos para homens e mulheres 
das faixas etárias de 20-39 anos (coeficientes de 
variação (CV) menor que 20%, exceto para exten-
sores do joelho do lado dominante (CV=24%)) e 
40-59 anos de idade (CV<20% exceto para exten-
sores de cotovelo (CV=22%) e ombro (CV=24%) 
do lado dominante e flexores do joelho (CV=26%) 
e preensão palmar (25≤CV≤27%) de ambos os la-
dos). Em comparação aos saudáveis, os indivídu-
os pós-AVC apresentaram valores de força mus-
cular significativamente menor (p < 0,05) para a 
maioria dos grupos musculares, exceto para sete 
grupos musculares de pós-AVC subagudo (flexo-
res do cotovelo lados parético e não-parético, ex-
tensores do cotovelo lado parético, extensores do 
ombro lado parético, preensores palmares dos 
lados parético e não-parético e extensores do 
joelho lado parético) e para cinco grupos mus-
culares de pós-AVC crônico (flexores e extenso-
res do cotovelo, extensores do ombro, preensores 
palmares e extensores do joelho, todos do lado 
não-parético). CONCLUSÃO: Os valores de re-
ferência poderão ser usados para a maioria dos 
grupos musculares de indivíduos pós-AVC suba-
gudo e crônico.
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ANÁLISE CLÍNICA-EPIDEMIOLOGICA DAS 
CEFALÉIAS EM INDÍGENAS DA TRIBO WAI WAI NO 
INTERIOR AMAZÔNICO.
Honorato MM2; Barbosa LPC2*; Silva ACS2; Martins M2; 
Rodrigues GCS2; Sousa RPM2; Santos Júnior AB2; 
Almeida Júnior JP2; Farias LR1; Novaes ACL2

1FIT;
2Universidade do Estado do Pará (UEPA).

* E-mail: leo.perez.cb@gmail.com

A cefaléia é a condição neurológica mais prevalente 
e um dos sintomas mais frequentes vistos na prá-
tica clínica. Constitui um desafio para o médico, 
em virtude da diversidade dos tipos de cefaléias 
encontrados. A classificação etiológica da cefaleia 
pode ser dividida em primárias e secundárias. As 
primárias são aquelas que não apresentam uma 
etiologia definida, enquanto que as secundárias são 
aquelas devidas a patologias orgânicas especificas, 
de origem intracraniana ou doença sistêmica. O 
tratamento dessa afecção pode ser sintomático, uti-
lizado para a fase aguda ou álgica, e profilático com 
o objetivo de reduzir o numero e a intensidade da 
crise. OBJETIVO: Identificar o perfil epidemiológi-
co e clínico dos pacientes acometidos com cefaleias 
da tribo Waiwai no município de Oriximiná-PA no 
período de 2005 à 2015. MÉTODO: É um estudo 
epidemiológico, quantitativo, descritivo, transver-
sal e retrospectivo. A pesquisa foi desenvolvida no 
Ambulatório de Neurologia e Saúde Mental na Co-
munidade indígena Waiwai, localizada no municí-
pio paraense de Oriximiná, na região do Baixo Ama-
zonas. RESULTADOS: Esta pesquisa totalizou 19 
indivíduos notificados com algum tipo de cefaleia 
no período de 10 anos. Cerca de 84% dos pacientes 
eram do sexo feminino e 16% do sexo masculino, 
havendo uma maior prevalência na faixa etária dos 
32 anos. Em relação aos sintomas 37% não soube 
relatar a localização da cefaleia, 31% apresenta-
ram localização hemicraniana e 5% localizações 
parietal, temporal, frontotemporal e frontal, e 10% 
apresentou localização variável. Os sintomas mais 
associados à cefaleia foram náuseas (73%), fotofo-
bia (58%), fonofobia (52%) e escotomas (47%), su-
gerindo um diagnóstico de migrânia e os de menor 
frequência vômito, insônia, cervicalgia, dor ocular, 
dorsalgia e tontura. A análise do estudo revela con-
cordância dos dados da população em geral com 
os indivíduos indígenas no que diz respeito à faixa 
etária, sexo e localização da cefaleia. Observa-se a 
importância de ambulatório de neurologia nas co-
munidades indígenas para o acompanhamento em 
longo prazo desses pacientes, o que possibilitará 
a avaliação efetiva do esquema terapêutico, assim 
como reconhecer possíveis fatores de resposta ao 
tratamento. CONCLUSÃO: O interesse do estudo 
resulta do reconhecimento das cefaléias como im-
portante causa de morbidade com repercussão na 
qualidade de vida dos indígenas assim como na 
população geral.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO CONSUMO DA 
PASSIFLORA SETACEA BRS PÉROLA DO CERRADO 
COMO ALIMENTO FUNCIONAL NA PREVENÇÃO DA 
MIGRÂNEA
Jurno ME; Tollendal AB; Teixeira EL; Carmo IC*; 
Neves LES; Silva LFS; Vasconcelos LD

Faculdade de Medicina de Barbacena FUNJOBE.

* E-mail: isabellaccarmo@gmail.com

A migrânea é definida como uma cefaleia primá-
ria, comum e incapacitante, sendo uma doença 
que provoca grande impacto social e econômico 
na população. Estudos do fruto indicam a pre-
sença de substâncias polifenólicas, ácidos graxos 
poliinsaturados e fibras, o que podem indicar o 
potencial do maracujá como alimento funcional. 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi verificar 
o efeito da ingestão da Passiflora setacea BRS 
Pérola do Cerrado como complemento dietético 
na prevenção da migrânea. Materiais e Métodos. 
Trata-se de um estudo randomizado, duplo-ce-
go, controlado, com uso de placebo, em que os 
voluntários passaram por uma consulta neuro-
lógica e preencheram os critérios diagnósticos 
da International Classification of Headache Di-
sorders, 3rd edition (ICHD-III). Os voluntários 
completaram previamente o Diário de Cefaleia 
por 30 dias e foram divididos em dois grupos. 
O Grupo I foi orientado para ingestão de 50g de 
polpa de maracujá (A) diluída em 250 mL de água 
e o Grupo II recebeu 50 mL de suco artificial con-
centrado de sabor semelhante. Essa fase foi man-
tida por 60 dias em ambos os grupos, que foram 
invertidos posteriormente. O Índice de dor de 
cabeça (IDC) foi calculado pela seguinte fórmu-
la: (número de dias de cefaleia muito forte X 4) + 
(número de dias de cefaleia forte X 3) + (número 
de dias de cefaleia média X 2) + (número de dias 
de cefaleia fraca X 1). Considerou-se o melhor 
tratamento aquele em que os pacientes apre-
sentaram a menor pontuação. RESULTADOS: O 
estudo realizado acompanhou 19 pacientes por-
tadores de migrânea por 5 meses, com média de 
29,18 anos; 89,48% do sexo feminino e 10,52% do 
sexo masculino. Baseado no Índice, a mediana 
de pontos dos pacientes que fizeram tratamen-
to com o suco de Maracujá foi de 33,31 pontos 
e os que trataram com o suco Placebo foi de 49 
pontos. A partir da análise individual da pontua-
ção baseada no IDC para o suco Placebo e o suco 
de Maracujá foi encontrado que 78,94% do total 
de pacientes apresentaram melhora durante a 
utilização da Passiflora setacea para a profilaxia 
da migrânea. CONCLUSÃO: Concluímos que 
houve melhora individual da migrânea com a 
utilização da Passiflora setacea como alimento 
funcional. No entanto, a análise estatística não 
apresentou significância, assim a Passiflora seta-
cea não se mostrou eficaz como medida dietética 
profilática para esta amostra de migranosos. Mas 
ressalta-se a importância da profilaxia não me-
dicamentosa para doenças crônicas como uma 
opção no manejo clínico.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



69

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0094

CARACTERÍSTICAS DA CEFALEIA ATRIBUÍDA 
À DISTONIA CRÂNIO-CERVICAL: UM ESTUDO 
TRANSVERSAL
Bezerra MER*; Lins Júnior DSR; Rocha Filho PAS

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: meugenio114@yahoo.com.br

A distonia crânio-cervical se associa com dores 
em cerca de 2/3 dos casos, sendo a forma de dis-
tonia mais comumente associada a dores. Alguns 
estudos sugerem que também haja uma preva-
lência aumentada de cefaleias nessa população. 
Existem também poucos estudos sobre a cefaleia 
atribuída à distonia crânio-cervical. OBJETIVOS: 
determinar a frequência da cefaleia atribuída à 
distonia crânio-cervical e suas características. 
MÉTODOS: Foram avaliados pacientes consecu-
tivamente atendidos com distonia crânio-cervi-
cal em ambulatório de neurologia. Foram utiliza-
dos questionário semiestruturado contendo da-
dos sociodemográficos e clínicos e o Headache 
Impact Test (HIT-6). Foi feito exame neurológico 
em todos os pacientes. As cefaleias apresentadas 
foram classificadas de acordo com a terceira ver-
são da Classificação Internacional de Cefaleias 
(ICHD-3 beta). RESULTADOS: Foram incluídos 
24 pacientes, 14 do sexo feminino, idade média 
de 46,0±13,4 anos. Dezoito pacientes apresen-
tavam cefaleias, e em nove, as cefaleias se ini-
ciaram após o início da distonia. Sete pacientes 
(29%) preenchiam critérios para cefaleia atri-
buída à distonia crânio-cervical. Destes, todos 
referiam crises de padrão similar à migrânea, e 
3 também tinham cefaleia com padrão tipo ten-
sional; 5 destes pacientes tinham uso excessivo 
de analgésicos. A frequência média desta cefaleia 
foi de 10,0 dias/mês (DP = 10,3), mediana igual a 
8,0; com uma pontuação média de 60,1±9,9 no 
HIT-6, e em cinco desses pacientes esta cefaleia 
causou um impacto substancial ou severo (esco-
res acima de 56) nas suas vidas. CONCLUSÃO: A 
cefaleia atribuída à distonia crânio-cervical tem 
prevalência alta e tem como padrão mais fre-
quente o migranoso, causando grande impacto 
na vida dos pacientes.
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CEFALEIA ATRIBUÍDA A CICLOFOSFAMIDA
Higa FT*; Dach F; Pentiado Júnior JAM; 
Fernandes MCSR; Guardia RC

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: fabianothiga@hotmail.com

A cefaleia atribuída a imunossupressores é vas-
tamente descrita na literatura. Porém, a ciclofos-
famida é uma medicação até então considerada 
segura, em relação aos efeitos adversos neuro-
lógicos. Relatamos dois casos de pacientes que 
desenvolveram episódios frequentes e intensos 
de cefaleia com características migranosas pou-
cos dias após início da terapia com ciclofosfa-
mida. MÉTODO: As informações foram obtidas 
por meio de revisão do prontuário, entrevista 
com o paciente, exame clínico e neurológico e 
revisão da literatura. RELATO DE CASO: Relata-
mos dois casos de pacientes que desenvolveram 
episódios frequentes e intensos de cefaleia com 
características migranosas poucos dias após ini-
cio da terapia com ciclofosfamida. A primeira, 
uma paciente de 38 anos fazia uso da medicação 
como forma de condicionamento do transplante 
da medula óssea para o tratamento de esclerose 
sistêmica. O segundo, um paciente de 12 anos, 
em tratamento quimioterápico por Sarcoma de 
Ewing. Em ambos os casos, houve uma correla-
ção estreita entre o início da administração da 
substância o desenvolvimento dos sintomas, ha-
vendo resolução completa do quadro álgico após 
a suspenção da medicação. A ciclofosfamida é 
um agente antineoplásico sintético vastamente 
utilizado no tratamento de diversas neoplasias 
malígnas e de doenças imunomediadas. Foi 
comprovado a capacidade desta medicação de 
penetrar no sistema nevoso central, através de 
sua detecção no fluido cerebroespinhal de pa-
cientes submetidos a pulsoterapia, mas a neu-
toxicidade grave da ciclofosfamida é raramente 
observada. Recentemente, várias medicações 
imunossupressoras, incluindo ciclosporina, ta-
crolimus e sirulimus foram associadas com o 
desenvolvimento de síndromes de cefaleia, exa-
cerbação das síndromes de cefaleia prévias, ou 
ao desenvolvimento de encefalopatias. Contudo, 
não há relato na literatura da cefaleia atribuída 
ao uso de ciclofosfamida.
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CEFALEIA COMO MANIFESTAÇÃO INICIAL 
DE FISTULA CAROTIDEO CAVERNOSA PÓS-
TRAUMÁTICA EM GESTANTE: RELATO DE CASO
Avelleda RAGC2; Matsubara A2; Pereira LHC2; Bayer DL1*; 
Oliveira ASC1

1Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR);
2Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (HUEC).

* E-mail: dafne_bayer@hotmail.com

Fístula carotídeo-cavernosa (FCC) é uma co-
municação patológica entre o sistema carotídeo 
arterial e o seio cavernoso a qual pode ser classi-
ficada como espontânea ou traumática, de alto 
ou baixo fluxo e, anatomicamente, como direta 
(tipo A) ou indireta (tipos B, C, D). Em relação as 
traumáticas, tais lesões correspondem a 0,2% de 
todos os traumas cranioencefálicos (TCE) e são 
mais frequentes em homens jovens. Porém, as 
modificações hormonais e hemodinâmicas da 
gestação podem estar relacionadas com aneu-
rismas, dos quais 2-9% podem evoluir com FCC. 
OBJETIVO: Descrever o caso de uma paciente 
gestante que apresentou uma FCC pós-traumá-
tica cuja manifestação inicial foi cefaleia de forte 
intensidade. RELATO DE CASO: Mulher, 33 anos 
de idade, gestante de 12 semanas, vítima de aci-
dente de trânsito com fratura bilateral de côndilo 
mandibular submetida a tratamento conserva-
dor. Dois dias após o TCE, iniciou com cefaleia de 
forte intensidade sem controle álgico com medi-
cação. Posteriormente, durante a investigação 
diagnóstica desenvolveu, ao exame físico, prop-
tose de globo ocular a esquerda com sopro sistó-
lico, edema conjuntival, oftalmoplegia, redução 
da acuidade visual e alteração de nervos crania-
nos. Foi realizada a arteriografia a qual confir-
mou o diagnóstico de fístula arterio-venosa de 
alto fluxo carotídeo-cavernosa á esquerda. De-
vido a gestação, foi orientado acompanhamento 
ambulatorial até o parto para, posteriormente, 
a intervenção terapêutica da FCC. DISCUSSÃO: 
Em relação a clínica da FCC traumática, diplopia 
é a manifestação mais comum, seguida por of-
talmoplegia, exoftalmia, dor ocular ou hiperemia 
conjuntival e cefaleia. Para a confirmação diag-
nóstica, a angiografia é o padrão-ouro, porém 
sua realização é questionada durante a gestação. 
O tratamento em tais casos não é óbvio, mas este 
é recomendado de acordo com a sintomatologia 
e, para as fistulas de alto fluxo, é preferível o en-
dovascular. Apesar da raridade epidemiológica 
da FFC e mais ainda da cefaleia como manifes-
tação inicial, esse diagnóstico deve sempre ser 
ponderado na investigação dos casos com histó-
rico de TCE recente, gestação e, principalmente, 
quando associada a outros déficits neurológicos.
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CEFALEIA DA DIÁLISE: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Melo ES*; Aguiar FC; Valente LM; Andrade MC; 
Rocha Filho PAS

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: eduardosoumelo@gmail.com

Em sua terceira edição, a International Classifi-
cation of Headache Disorders (ICHD-3α) classifica 
a cefaleia da diálise entre as cefaleias as secun-
dárias. A cefaleia da diálise conta com muitos 
poucos estudos descritivos, clínicos, epidemio-
lógicos, fisiopatológicos ou terapêuticos que nos 
ajudem a entender melhor essa entidade clínica. 
Como características dessa cefaleia destacam-se 
o padrão pulsátil, topografia bifrontal, intensida-
de moderada a forte no decorrer do procedimen-
to dialítico, iniciada poucas horas após começo 
da sessão dialítica, podendo vir acompanhada 
de náuseas e vômitos. MÉTODO: O estudo foi 
realizado no setor de Hemodiálise do Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Per-
nambuco e na Clínica de Hemodiálise Multirim. 
Foram aplicados questionário semi-estruturado 
contendo informações sociodemográficas e as 
características da cefaleia, e versão brasileira do 
Headache Impact Test (HIT-6). Foram incluídos 
os pacientes submetidos à hemodiálise há mais 
de 6 meses. RESULTADOS: Foram avaliados 100 
pacientes. Desses 49 pacientes apresentavam ce-
faleia da hemodiálise, segundo últimos critérios 
da ICHD-3α, dos quais 34 eram do sexo feminino. 
A média de idade dos pacientes com cefaleia da 
hemodiálise foi de 50,4 anos (±15,3) e a média 
do tempo em que faziam hemodiálise foi de 71,3 
meses (±64,7). O início da cefaleia da hemodiá-
lise foi mais frequente na quarta hora de diálise 
(24 pacientes – 49%), seguido pela terceira hora 
(15 pacientes - 31%). A intensidade dessa cefa-
leia avaliada pela escala analógica de dor apre-
sentou média de 6,7 (±2,1). Vinte e sete pacientes 
(55%) apresentavam escala HIT-6 com valores 
superiores ou iguais a 50, determinando impacto 
funcional negativo da cefaleia nas atividades de 
vida diária. CONCLUSÃO: A cefaleia da hemodi-
álise teve alta prevalência e representa fator que 
impacta negativamente nas atividades de vida 
diária desses pacientes.
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CEFALEIA DO AVIÃO E SEU DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL COM AS CEFALEIAS 
TRIGEMINOAUTONÔMICAS
Rosa VDS2*; Castro Júnior AF2; Vilarinho TP2; 
Akahane AY1; Barbosa NM2; Escarião IFM2; Torres TZM2; 
Rocha LM2; Rocha FS2; Felício AC3

1Faculdade Ciências Médicas IPEMED;
2Faculdade de Ciências Médicas IPEMED;
3Faculdade de Ciências Médicas IPEMED, Hospital 
Israelita Albert Einstein.

* E-mail: vividsrosa@hotmail.com

A cefaleia do avião, inicialmente descrita em um 
homem de 28 anos em 2004, foi considerada um 
quadro atípico de dor de cabeça de valor pouco 
estudado. Entretanto, com os variados relatos ci-
tados a partir desta data, observou-se uma cres-
cente preocupação frente ao sintoma apresenta-
do por estes, tendo direta relação com o simples 
ato de viajar de avião. A dor peculiar de caráter em 
peso com intensidade forte em grande parte dos 
casos apresenta localização variável, em maioria 
unilateral de cerca de 10-30 minutos de duração 
sem nenhuma manifestação autonômica. O ob-
jetivo deste trabalho é apresentar mais 4 casos de 
cefaleia do avião. MATERIAL E MÉTODOS: Des-
crição das características clínicas e epidemio-
lógicas de pacientes portadores de cefaleia do 
avião e comparação com os dados da literatura 
Resultados: Relatamos 4 pacientes (03 mulhe-
res e 01 homem) com média de idade 26,5 anos 
que apresentaram ao menos 01 episódio de dor 
de cabeça durante viagens aéreas. O primeiro 
quesito que podemos comparar é a intensida-
de forte da dor que em geral apresentou cerca 
de 10-30 minutos de duração, momentos antes 
da aterrisagem, corroborando com os estudos 
já realizados. Identificamos localização da dor 
variável, análogo aos dados apresentados nos di-
versos estudos, com uma preferência unilateral 
e característica em aperto. Sinais relacionados a 
lacrimejamento e/ou congestão nasal apenas fo-
ram relatados em apenas 01 paciente, sugerindo 
diagnóstico diferencial com cefaleia em salvas, 
embora sem preencher os critérios. Finalmen-
te, sintomas como fotofobia, fonofobia, aura, 
alteração sensitiva não foram relatados nos pa-
cientes do estudo. CONCLUSÃO: Neste estudo, 
relatamos a maior série de casos de cefaleia do 
avião publicados em nosso, reforçando a estrei-
ta relação da dor de curta duração com o ato de 
decolagem ou pouso de avião e seu diagnóstico 
diferencial com cefaleias trigeminoautonômicas
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CEFALEIA INDUZIDA POR HISTAMINA 
MIMETIZANDO MIGRÂNEA SEM AURA: PAPEL DA 
EXPOSIÇÃO NO CONTROLE DA DOR.
Rosa ABR*; Pannain GD; Oliveira IN; Neto WG; 
Andrade CB; Cimino VFA; Vale TC

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

* E-mail: augustobraganca@gmail.com

Cefaleias relacionadas a substâncias são qua-
dros em sua maioria de difícil elucidação e que 
podem passar despercebidos caso não haja alto 
índice de suspeição. Apresentam a característi-
ca de dependerem da presença da determinada 
substância, com relação temporal direta com 
a exposição, em diversas vias de administra-
ção. Apresentamos um caso cuja melhora só foi 
encontrada com restrição histamínica. Caso: 
Mulher, branca, 50 anos, com cefaleia de carac-
terísticas migranosas sem aura, de duração de 
aproximadamente 72 horas, sem abuso de anal-
gésicos. Apresenta o mesmo quadro desde a ado-
lescência, com até cinco crises ao mês. Relaciona 
a dor à ingesta de alimentos ricos em histamina 
ou que promovam sua liberação endógena (p. ex: 
berinjela, laranja e chocolate), cerca de 12 horas 
após o consumo. Passou a fazer restrição dietéti-
ca de tais alimentos, com melhora da frequência 
e intensidade da dor. Em concomitância, passou 
a utilizar mepiramina, medicação anti-histamí-
nica, com melhora total da dor em até 10 horas. 
Não obteve controle anteriormente com uso de 
medicações analgésicas comuns. DISCUSSÃO: 
De acordo com os critérios diagnósticos da In-
ternational Classification of Headache Disorders 
3rd edition-beta, classifica-se o quadro descrito 
como cefaleia induzida por histamina, de início 
tardio (acima de uma hora da exposição). Carac-
teristicamente, a dor possui padrão de cefaleia 
primária e de duração até 72 horas. A maioria 
das pessoas expostas à histamina tem um pa-
drão de cefaleia de início imediato, resolvendo-
-se em até 1 hora. Devido ao comprometimento 
funcional relacionado à dor, é importante ter 
alto grau de suspeição durante a entrevista clíni-
ca, tentando relacionar precipitantes específicos 
à ocorrência da mesma. O bloqueio quase total 
da dor pela mepiramina aponta para um meca-
nismo associado ao receptor H1 histaminérgico. 
Questiona-se também um papel da histamina 
na etiopatogênese da migrânea, podendo ser 
um alvo terapêutico futuramente. CONCLUSÃO: 
Medidas comportamentais também devem ser 
valorizadas no controle álgico, devendo o mé-
dico assistente ter alto índice de suspeição nos 
precipitantes mais comuns, agindo de forma a 
minimiza-los.
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CEFALEIA NUMULAR - RELATO DE UM CASO
Barzilai CCRM*; Martins HNF; Tauil CB; Santos JM

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: cristalcrm@gmail.com

A cefaleia numular (CN) ou cefaleia em forma de 
moeda (coin-shaped headache), foi descrita pela 
primeira vez por Pareja e colaboradores em 2002. 
É uma cefaleia primária de curso crônico; acome-
te área craniana bem delimitada de forma arre-
dondada ou elíptica, variando entre 1 cm a 6 cm 
de diâmetro. Apresenta-se de forma contínua ou 
intermitente com intensidade geralmente leve a 
moderada, podendo haver exacerbações de cur-
ta duração espontâneas ou provocadas. Tem pre-
dominância feminina. OBJETIVO: Descrever um 
caso de cefaleia numular (CN) chamando a aten-
ção de neurologistas para esta cefaléia não usual. 
METODO: Revisão de prontuário, exame clínico 
e complementar. RESULTADO: paciente femini-
no, 60 anos, apresentando dor tipo queimação 
em região temporal esquerda circunscrita (área 
de aproximadamente 2,5cm de diâmetro) há 2 
anos, de ocorrência intermitente com freqüência 
de 2 a 3 vezes por semana, sempre em mesma 
localização, instalação gradual em minutos, de 
moderada-forte intensidade e durando até 24 
horas. Associado `a dor, apresenta sintoma inco-
mum de hiperemia e ardência de olho esquerdo, 
bem como coriza ipsilateral. Ao exame cefaliá-
trico a referida área encontra-se hiperestésica; 
sem outros sintomas ou sinais. Não apresentou 
resposta `a Indometacina; houve melhora da in-
tensidade e freqüência após introdução de Nor-
triptilina 25mg/dia - em uso há 30 dias. RM de 
encéfalo não apresenta anormalidades relevan-
tes. CONCLUSÃO: A CN é uma entidade rara que 
permanece subdiagnosticada, cuja fisiopatolo-
gia ainda é desconhecida. Seu reconhecimento, 
identificação e tratamento são de fundamental 
importância para benefício do paciente.
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CEFALEIA POR HIPOTENSÃO LIQUÓRICA 
SECUNDÁRIA À FÍSTULA LIQUÓRICA ESPONTÂNEA: 
RELATO DE DOIS CASOS.
Leotte J2; Marques MS2; Santos PSF1; Kowacs PA1; 
Sato HK1; Machado AB1*

1Instituto de Neurologia de Curitiba (INC);
2Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: amandabmachado@gmail.com

A cefaléia por hipotensão liquórica secundária à 
hipotensão intracraniana espontânea (HIE), ain-
da hoje permanece subdiagnosticada. A cefaléia 
é caracterizada por dor em peso, bilateral, difu-
sa ou localizada com exacerbação após poucos 
minutos em posição ortostática e alívio quase 
que completo e imediato com o decúbito. Outros 
sintomas podem estar associados como cervical-
gia, náuseas, alterações visuais e auditivas. A pre-
sença de fístula liquórica espontânea, cuja causa 
nem sempre é esclarecida, é a etiologia mais co-
mum de HIE, sendo encontradas principalmente 
em nível espinhal cervico-torácico ou torácico. O 
método conhecido como blood patch, ou tam-
ponamento sanguíneo autólogo, é o mais em 
voga atualmente como proposta terapêutica. 
MÉTODO: Relato de caso. RESULTADO: CASO 
1. Homem, 40 anos, previamente hígido, com 
cefaléia ortostática e paralisia facial periférica à 
esquerda, sem traumas. A ressonância magnéti-
ca (RM) do encéfalo mostrou realce do VII e VIII 
nervos cranianos esquerdos. Raquimanometria 
de 30mmH2O. Mielotomografia e RM de coluna 
torácica identificaram fístula liquórica torácica, 
confirmada por cisternocintilografia. Foi refratá-
rio à analgesia e a 2 tamponamentos sanguíneos 
peridurais (TSP), sendo necessária a abordagem 
cirúrgica. Evoluindo com desaparecimento da 
cefaléia ortostática no pós-operatório. CASO 2 
Mulher, 49 anos, com cefaléia padrão ortostático 
e RM de crânio identificou realce paquimenín-
geo difuso, porém a cisternocintilografia foi ne-
gativa para presença de fístula liquórica. Medidas 
conservadoras foram adotadas, porém falharam 
na melhora dos sintomas. Foi indicado então o 
TSP, havendo melhora absoluta dos sintomas, 
minutos após o procedimento. CONCLUSÃO: 
O diagnóstico de cefaléia por hipotensão liquó-
rica depende da alta suspeição clínica e de mi-
nuciosa anamnese cefaliátrica, sendo crucial o 
questionamento a respeito do padrão postural. 
É essencial a investigação de fístula liquórica na 
ausência de histórico de procedimentos invasi-
vos prévios para o direcionamento da conduta.
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CEFALEIA PRIMÁRIA EM FACADA ASSOCIADA 
A GRANULOMATOSE COM POLIANGEÍTE: 
ASSOCIAÇÃO CASUAL OU NÃO
Pellegrinelli A*; Oliveira FTM; Rocha CMG; Almeida IT; 
Schoeps VA; Longo NM; Pessoa LFO; Barbosa DG

ISCMSP.

* E-mail: ada_pell@hotmail.com

A GPA é uma doença sistêmica autoimune que 
cursa com vasculite necrotizante de pequenos 
vasos predominantemente, e com a presença 
de ANCA na análise do sangue periférico. A CPF 
é uma síndrome caracterizada pela rápida sen-
sação de sucessivas pontadas, geralmente em 
região orbital, temporal e parietal, com frequên-
cia individual variável, é muito associada a en-
xaqueca e cefaleia em salvas e tem boa resposta 
ao tratamento com indometacina. OBJETIVO: 
Relatar um raro caso de associação de GPA e 
CPF. MÉTODO: apresentação de um caso clí-
nico através da modalidade de Relato de Caso. 
RELATO DE CASO: Paciente E.B.V., 39 anos, na-
tural e procedente de São Paulo, católica, auxiliar 
de creche, casada, ensino médio completo, com 
queixa de dor de cabeça há 5 meses, em região 
parietal unilateral, mais frequente à esquerda, 
de curta duração e sensação de facadas, com 
duração de 2-3segundos, frequência de 3 vezes 
na semana, com 5-6 episódios diários de dor, 
intensidade 8/10, sem sintomas associados. 
Paciente iniciou uso de prednisona 40mg, sem 
melhora. Diagnosticada com Cefaléia Primária 
em Facadas, após completa exclusão de causas 
secundárias, obteve melhora total dos sintomas 
com dose de 50 mg de topiramato. Paciente apre-
sentava ao diagnóstico como comorbidade: gra-
nulomatose de Wegener ou GPA (glomerulofrite, 
acometimento pulmonar, púrpura e ANCA-c 
positivo em 2014), em acompanhamento com 
reumatologia, também em uso de ciclofosfami-
da 100 mg/dia. CONCLUSÃO: Os mecanismos 
fisiopatológicos envolvidos na CPF são desco-
nhecidos, o diagnóstico diferencial deve ser rea-
lizado com todas as cefaléias primárias de curta 
duração e cefaléias secundárias. A estrita relação 
com a GPA não pode ser afirmada ou descartada 
somente com um relato de caso, mas pode servir 
como um passo inicial na suspeita de um proces-
so imunomediado no seu processo fisiopatológi-
co ou hiperexcitabilidade neuronal pela resposta 
com o uso de topiramato.
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CEFALEIAS PRIMARIAS EM PACIENTES COM MAIS 
DE 50 ANOS
Carvalho LCLS1*; Almeida KJS2; Neto JCF1; Guindani SV3; 
Bor-Seng-Shu E2

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Universidade de São Paulo (USP);
3Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: clementinolari@gmail.com

De acordo com a International Headache Society 
as cefaleias primárias são aquelas que ocorrem 
sem etiologia identificável em exames. Cursam 
com considerável incapacidade e redução na 
qualidade de vida. Em pacientes com mais de 50 
anos, há um aumento de prevalência das cefa-
leias secundárias. Assim, poucos estudos anali-
sam os diagnósticos de cefaleias primários nessa 
faixa etária. OBJETIVO: Analisar os diagnósticos 
mais frequentes dentre as cefaleias primárias 
em pacientes com mais de 50 anos. MÉTODOS: 
Estudo retrospectivo, transversal, realizado em 
banco de dados de pacientes atendidos em am-
bulatório de neurologia. Critérios de inclusão: 
idade maior ou igual a 50 anos, com queixa de 
cefaleia. Critérios de exclusão: diagnóstico de 
cefaleia secundária; alteração nos exames de 
TC ou RM de crânio, VHS ou PCR; presença de 
outra doença sistêmica com possibilidade de 
complicar-se com cefaleia secundária de acordo 
com os critérios de IHS beta 2013. Os pacientes 
foram selecionados após avaliação consecutiva 
por neurologista, e foram coletadas as seguintes 
variáveis: variáveis epidemiológicas, variáveis 
de caracterização clinica da dor, variáveis asso-
ciadas a antecedentes patológicos. Foram uti-
lizados os critérios da International Headache 
Society para definir o diagnóstico cefaliátrico e a 
presença de abuso de analgésicos ou triptanos. 
RESULTADOS: Foram selecionados 50 pacien-
tes. 76% eram do gênero feminino, 24% do gê-
nero masculino. A média de idade foi 61,32 anos 
com variação de idade 50 a 82 anos. As cefaleias 
primárias mais prevalentes em pacientes com 
mais de 50 anos foram migrânea (66%), cefaleia 
tensional (22%), cefaleia hípnica (4%), cefaleia 
cervicogênica (4%), cefaleia trigêmino-autono-
mica (2%) e cefaleia associada à atividade sexual 
(2%). Em 12% dos pacientes foi diagnosticado o 
abuso de analgésicos e 16% já haviam realizado 
tratamento profilático prévio. CONCLUSÃO: Os 
diagnósticos cefaliatricos mais prevalentes em 
pacientes com cefaleia primárias com mais de 50 
anos foram migrânea e cefaleia tensional. Outros 
diagnósticos como cefaleia hípnica e cefaleia 
cervicogênica apresentam-se relacionados a esta 
faixa etária. A maior parte dos pacientes chegou 
a esta faixa etária sem realização prévia de trata-
mento profilático.
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CEGUEIRA CORTICAL EM PACIENTE COM 
DESMIELINIZAÇÃO PSEUDOTUMORAL SUBAGUDA 
PARIETO-OCCIPITAL BILATERAL
Andrade AC; Santos SM; Neto AO; Cecato APM; 
Neto PM; Felici VM; Salarini DZ; Neto HRS; Pouza AFP

Serviço de Neurologia, Hospital do Servidor Público 
Estadual - Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual (HSPE-IAMSPE).

* E-mail: alandrade@gmail.com

A cegueira cortical é na maioria das vezes adqui-
rida e apenas em casos raros é devida a lesões 
desmielinizantes. Dentre elas, lesões cerebrais 
desmielinizantes pseudotumorais (DPT) são um 
grande desafio diagnóstico pois se assemelham 
a neoplasias nos exames radiológicos. O curso 
clínico é geralmente monofásico e a lesão úni-
ca, em oposição a outro diagnóstico diferencial, 
a esclerose múltipla (EM), doença inflamatória 
desmielinizante autoimune crônica do siste-
ma nervoso central que é caracteristicamente 
multifásica com lesões múltiplas e progressiva. 
OBJETIVO: Descrição de caso clínico. MÉTODO: 
Paciente masculino, 67 anos, com cefaleia e per-
da visual há 10 dias. Ao longo da evolução ele ha-
via piorado com perda visual e confusão mental, 
sendo identificada cegueira cortical após excluí-
das causas oftalmológicas. Contava dedos ao tes-
te de acuidade visual e mantinha desorientação 
espacial e topográfica na admissão. Ressonância 
magnética (RM) de encéfalo mostrava uma for-
mação expansiva e infiltrativa centrada no esplê-
nio do corpo caloso com extensão para a subs-
tância branca periventricular parieto-occipital 
bilateral com hipossinal em T1 e hipersinal ho-
mogêneo em T2 e FLAIR, realce heterogêneo pe-
riférico pelo meio de contraste com gadolínio e 
sinais de restrição periférica à difusão. Angio-RM 
(intracraniana e cervical) e RM de órbitas, sem 
alterações patológicas. RESULTADO: Foram des-
cartadas infecções sistêmicas, doença reumato-
lógica, imunossupressão e adrenoleucodistrofia 
com pesquisa de ácidos graxos de cadeias longas 
e muito longas. Após suspeitada neoplasia cere-
bral foi encaminhado para biópsia estereotáxica, 
sendo iniciada corticoterapia com dexametaso-
na em altas doses. Fragmentos histopatológicos 
representativos excluíam neoplasia cerebral 
como diagnóstico e evidenciavam apenas rea-
ção inflamatória e gliose. Após discussão clínica 
e tratamento com pulso de metilprednisolona 
evoluiu com melhora clínica importante, tendo 
recebido alta lúcido e orientado com acuidade 
visual 20/70 e preservação macular em ambos 
os olhos na campimetria digital. Foi observada 
importante redução volumétrica da lesão em 
RM subsequentes. CONCLUSÃO: O diagnóstico 
diferencial das DPT é extenso e complexo. Ape-
sar do acometimento neste paciente ser grave e 
incapacitante, a evolução pós alta foi favorável. 
Na literatura ainda não há consenso sobre a exis-
tência de sobreposição etiológica entre formas 
atípicas (como a DPT) e típicas (como na EM) de 
desmielinização.
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DÉFICIT COGNITIVO NO MIGRANOSO: AVALIAÇÃO 
PELO MOCA
Paoli ACD; Bressan AC; Moreira RC; Chaves DL; 
Pinto BM; Jurno ME

Faculdade de Medicina de Barbacena.

* E-mail: alessandra.medicinabq@gmail.com

A migrânea comumente acomete indivíduos nas 
faixas etárias mais produtivas. Diversos estudos 
demonstram a associação da migrânea à queda 
na capacidade cognitiva. Nesse estudo, foi uti-
lizado o teste Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) para avaliar a capacidade cognitiva de 
pacientes migranosos. OBJETIVO: Avaliar a ca-
pacidade cognitiva de pacientes migranosos em 
comparação a pacientes não migranosos atra-
vés do teste MoCA. MATERIAIS E MÉTODOS: É 
um estudo clínico randomizado controlado. A 
amostra foi composta por 140 voluntários, com 
idade entre 18 e 65 anos, sendo 74 migranosos e 
66 não migranosos. A análise estatística foi reali-
zada com recurso de processamento estatístico 
do software Stata 9.2. Foram construídas tabe-
las de distribuições de frequências e calculadas 
medidas de tendência central e de dispersão 
para cada variável. Foram utilizados os seguintes 
testes: quiquadrado, Exato de Fisher, teste U de 
Mann-Whitney. O nível de significância adotado 
na análise foi de 5,0 %. RESULTADOS: A maio-
ria dos indivíduos apresentaram nota abaixo da 
pontuação mínima do teste (65 %). Já os pacien-
tes com no mínimo Ensino Superior Incompleto 
tiveram melhor desempenho. No grupo etário 
de indivíduos mais velhos (40 a 65 anos), os in-
suficientes no teste corresponderam a 79,66 %. 
Esse resultado foi superior ao do grupo de indi-
víduos com até 39 anos (54,32 %). A maior parte 
dos enxaquecosos foram insuficientes no teste 
(74,32 %). DISCUSSÃO: A idade e os níveis de 
escolaridade foram variáveis sociodemográficas 
que contribuíram para a predição da pontuação 
no MoCA, sendo que o progredir da idade e o re-
gredir da escolaridade diminuiram a pontuação 
no teste. No presente estudo, o resultado en-
contrado ratificou com a hipótese de que pode 
haver associação entre migrânea e um declínio 
cognitivo. Entretanto, a maioria dos pacientes 
com enxaqueca (85,14 %) pertenciam ao grupo 
de menor escolaridade e 65,15% dos participan-
tes sem enxaqueca estavam no grupo de maior 
escolaridade. CONCLUSÃO: O método utilizado 
(MoCA) sofreu interferência de alguns fatores, 
principalmente da idade e da escolaridade dos 
participantes. Dessa forma, neste estudo, não 
se pode afirmar que o pior desempenho dos mi-
granosos no MoCA foi exclusivamente devido a 
presença da enxaqueca.
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ENXAQUECA E OXANDROLONA: UM RELATO DE 
CASO
Perniqueli CN2*; Fonseca ABF2; Costa TS1; Alessi R2
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Oxandrolona é um esteróide anabolizante am-
plamente conhecido e utilizado por esportistas e 
atletas amadores e profissionais. Apesar de haver 
diversos relatos de cefaléia de caráter enxaque-
coso em fóruns da internet, não há nenhuma 
referência ao mesmo na literatura médica. Rela-
to de caso Paciente do sexo masculino, CAP, 27 
anos, sem comorbidades prévias, refere início 
de cefaléia latejante, holocraniana, ora pior à 
esquerda, ora à direita, com náuseas, fotofobia e 
fonofobia, relacionada a esforço físico após uso 
de oxandrolona 40 mg ao dia (divididos em 4 
tomadas) por duas semanas. Paciente procurou 
Pronto-Socorro, sendo realizada RM de crânio e 
angio-TC fases arterial e venosa, sem alterações. 
Exames laboratoriais não evidenciaram altera-
ções de enzimas canaliculares ou de hormônios 
tireodianos. Medicação foi suspensa com ces-
sação completa das dores após uma semana. 
Paciente tentou novamente introdução, com re-
torno das dores. Discussão Oxandrolona é uma 
droga que é convertida em dihidrotestosterona, 
um andrógeno potente e com receptores especí-
ficos, alguns relacionados à gênese de enxaqueca 
em alguns indivíduos e sendo a base do uso de fi-
nasterida para o tratamento da mesma. Conclu-
são A relação entre cefaléia enxaquecosa e oxan-
drolona existe, e seu mecanismo pode ajudar a 
entender melhor a fisiopatologia da enxaqueca.
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FÍSTULA LIQUÓRICA ESPONTÂNEA: RELATO DE 2 
CASOS
Ribeiro MC*; Braga BP; Jaques CS; Andrade EJ; Silva EC; 
Cendes F; Yasuda CL; França Júnior MC

Hospital de Clínicas, UNICAMP.

* E-mail: mayaniribeiro@gmail.com

fístula liquórica espontânea (FLE) é causa rara de 
hipotensão liquórica, com incidência estimada 
de 5/100.000, podendo ser explicada por fraque-
za preexistente na dura-máter, associada a trau-
mas mínimos. Classicamente, caracteriza-se por 
cefaleia ortostática, latejante/pressão, bilateral, 
com/sem náuseas ou fotofobia. Hematoma sub-
dural é uma possível complicação. OBJETIVOS: 
Relatar 2 casos de hipotensão liquórica secun-
dária a FLE. RELATO DE CASOS: Dois pacientes 
do sexo masculino, 35 e 50 anos (A e B, respecti-
vamente), sem história evidente de trauma, com 
cefaleia ora pulsátil ora em peso, intensidade 
6-10/10, incapacitante, com náuseas e vertigem 
rotatória, sem foto/ fonofobia. Cefaleia de inicio/
piora em ortostase e em decúbito lateral, melho-
rando/cessando em decúbito dorsal. Em ambos, 
TC crânio mostrava sistema ventricular e cister-
nas com amplitude reduzida, além de hemato-
ma subdural bilateral (A: crônico, espessura <0,5 
cm; B: crônico/subagudo, espessura 0,5-1,5 cm). 
Realizadas cisternocintilografias com evidência 
de alteração da dinâmica liquórica e fístula em 
coluna lombossacra (A: radiotraçador no espa-
ço epidural/subdural; B: L4/L5 à direita e L5/S1 
bilateralmente). À RM neuroeixo do paciente B, 
finas lâminas líquidas de permeio à gordura epi-
dural nos níveis T1 a L1. Ambos tratados clinica-
mente com repouso a 0 grau, hidratação venosa 
(3000ml/dia) e cafeína (300mg/dia). Ambos sub-
metidos a blood patch (BP) epidural, com neces-
sidade de drenagem de hematoma subdural do 
paciente B por piora da cefaleia e evidências de 
sangramento em atividade. Mantidos em repou-
so absoluto com cabeceira a zero grau após o BP, 
por pelo menos 48hs. Ambos tiveram melhora 
significativa do quadro clínico, mais evidente no 
paciente B após drenagem de hematoma subdu-
ral. O paciente A segue em desmame da cafeína, 
com retorno progressivo às atividades habituais 
e necessidade de períodos de repouso ao longo 
do dia. CONCLUSÃO: Apesar de rara, FLE deve 
entrar no diagnóstico diferencial de cefaleia or-
tostática. Os achados imaginológicos típicos são 
realce espontâneo das meninges, proeminência 
dos seios venosos e sobretudo, coleções subdu-
rais bilaterais não-traumáticas. Fístulas de fluxo 
excessivamente lento ou rápido apresentam um 
desafio ao diagnóstico por imagem. O BP epi-
dural aparece como alternativa terapêutica ao 
tratamento conservador, sendo menos eficaz na 
FLE que nas fístulas pós-punção. A recuperação 
é lenta, com necessidade de repouso e hidrata-
ção vigorosa.
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HEADACHE IN EPILEPTIC PATIENTS COMPARED TO 
NO EPILEPTIC INDIVIDUALS
Londero RG1*; Bianchin MM2
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If epileptic patients have more headaches and if it 
is different from those in no epileptic persons is a 
theme of discussion. Many previous publications 
puts headache as much more frequent in epilep-
tics, especially migraine. There are, instead, little 
papers that compare headache prevalence in the 
same population, and yet less with the interview 
done for the same group. METHODS: All patients 
(14-84 years) with epilepsy (patients) or their ac-
companying (controls) seen in a tertiary epilepsy 
outpatient clinic (from March 2012 to May 2015) 
underwent a semi-structured interview regar-
ding occurrence and characteristics of their he-
adache. Clinical variables in individuals with and 
without seizure were compared. All patients were 
interviewed by the same person. RESULTS: in 
244 patients and 171 controls 181 and 67, respec-
tively, had said having had headache at the last 
year. 56.6% of epileptics and 49.7% of controls 
were female. The mean age was 43.9 (SD=14.8) 
for patients and 44.1 (SD=15.1) for controls 
(P = 0,94). One hundred and eighty one (75.1%) 
patients and 67 (39.2%) controls reported at least 
one episode of headache during the last year (Ta-
ble 2). Migraine occurred in 92 (38.2%) patients 
and 32 (18.7%) controls, a significant difference 
(OR=2.63; 95% CI=1.65-4.18; p < 0.0001). Heada-
che affected predominantly women. After multi-
nominal logistic regression, female sex (OR 3.64; 
IC 2.00-6.64; p < 0.0001), familial history of hea-
dache (OR 0.51; IC=0.22-1.21; p = 0.13) or migrai-
ne (OR 0.15; CI=0.06-0.37; p < 0.0001), focal (or 
generalized epilepsy (OR=4.96, IC=1.19-20.69; 
p = 0.028) were all independently associated with 
migraine. CONCLUSIONS: Headache and mi-
graine (but no tension-type headache) are more 
prevalent in epileptic patients compared to con-
trols of the same population. Female sex, familial 
history of headache or migraine, focal or genera-
lized epilepsy were all independently associated 
with migraine in our sample. Keywords: epilepsy, 
migraine, tension-type headache, co-morbidity
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IMPACTOS DA CEFALEIA EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DO PRIMEIRO ANO DA FTESM
Afonso BA1*; Afonso LA2; Afonso CRA1
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A cefaleia é todo processo doloroso no segmento 
cefálico e representa um sintoma bastante co-
mum na prática clínica. O objetivo desse estudo 
foi analisar o impacto da cefaleia na qualidade 
de vida dos estudantes de medicina do primeiro 
ano. A avaliação foi feita por meio de um ques-
tionário adaptado com base no “HIT-6: Heada-
che Impact Test”, em 50 estudantes. Todos os 
participantes referiram sentir dores de cabeça, 
variando de acordo com a frequência com que 
as sentem. Dentre a população estudada, 80% 
acreditam que a cefaleia afeta suas atividades 
diárias, enquanto 30% disseram que suas dores 
de cabeça afetam seu rendimento na faculdade. 
Além disso, 80% dos alunos utilizam medica-
mentos para controle da patologia, entretanto, 
apenas 45% procuraram algum tipo de orienta-
ção médica. Dessa forma, foi confirmada a alta 
prevalência, com predomínio do sexo feminino 
em relação à frequência de ocorrência das dores 
de cabeça, além do fato de a maioria dos parti-
cipantes não procurar orientação adequada para 
utilização de medicamentos.
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INCREASED TOTAL PERIPHERAL RESISTANCE IN 
CHRONIC DAILY HEADACHE PATIENTS: CLINICAL 
AND HEMODYNAMIC PATTERNS IN A SERIES OF 
28 CASES
Piovesan EJ; Santos EC*; Garcia BCM; Oldoni C; 
Kim MSM; Bianco E; Távora-Mehta MZ

Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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Chronic daily headaches (CDH) are a group of 
disorders, which are frequently refractory to 
conventional treatment and cause great impair-
ment of daily activities. Though there are reports 
of the correlation between headache and auto-
nomic syndromes (as it is to migraine and pos-
tural tachycardia), a better description of clini-
cal and hemodynamic characteristics of these 
disturbances is essential, acknowledging they 
can mimic classical headache disorders and be 
a cause of unsatisfactory response to treatment. 
OBJECTIVE: Report clinical and hemodynamic 
findings of patients suffering from chronic daily 
headache refractory to treatment. METHOD: 28 
chronic daily headache patients with autonomic 
complaints and unsatisfactory response to treat-
ment were analyzed regarding headache charac-
teristics and associated symptoms. They unde-
rwent hemodynamic tilt table testing to study the 
following parameters: heart rate, blood pressure 
(systolic, diastolic and mean), cardiac output, 
cardiac index, stroke volume, index and total pe-
ripheral resistance index (TPRI). We have obtai-
ned patient approval, as necessary. RESULTS: We 
studied 17 women and 11 men (mean age of 42.6 
years old). The most prevalent clinical patterns 
were a high intensity headache (75%), on occipi-
tal localization (25%), temporal (25%), posterior 
cervical (14.3%) and bilateral (39.3%). It was des-
cribed as pulsatile in 46.4% and compressive in 
25%. Mean time since first episode was 3.8 years. 
Related autonomic symptoms were dizziness 
(57%), paleness (28.6%), tachycardia (28.6%), 
sweating (21.4%), visual impairment (17.8%) and 
syncope (17.8%). Hemodynamic findings were 
an elevated TPRI (Ref. = 1200-2400 dyn.cm².s/
cm5) during supine positon (2709) and 5, 10 
and 20 minutes of head-up tilt (2916, 2774, 2500, 
respectively). All other parameters were normal 
during the exam. CONCLUSION: Chronic daily 
headache patients refractory to conventional 
treatment showed, in this cohort, an unspecific 
clinical pattern of pain, as well as evidence of in-
creased vasoreactivity (increased TPRI) on supi-
ne and head-up positions on hemodynamic tilt 
table testing. This altered pattern may be related 
to an alpha-adrenergic hyperactivity. It is neces-
sary, though, a better characterization of these 
findings and its relationship with the symptoms 
described. The headache pattern portrayed in 
this study resembles that of chronic migraine, 
but one cannot diagnose it as such because of 
the altered peripheral vascular resistance.
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MALFORMAÇÃO DE CHIARI TIPO I COM 
HIDROCEFALIA, PLATIBASIA E IMPRESSÃO 
BASILAR: RELATO DE CASO
Lima GLO; Oliveira BLM*; Silva AS; Mata KJS
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As malformações de Chiari são anomalias ana-
tômicas da junção craniocervical com deslo-
camento caudal das estruturas do cerebelo. O 
Chiari tipo I é a mais comum e envolve amídalas 
cerebelares deslocadas abaixo do forame mag-
no; o tipo II cursa com deslocamento caudal de 
amídalas e verme cerebelar, quase sempre asso-
ciado a mielomeningocele espinhal; o tipo III é 
raro, menos de 1% dos casos, e apresenta-se com 
encefalocele cervical alta ou occipital; e o tipo IV 
cursa com hipoplasia cerebelar. As manifesta-
ções no tipo I decorrem de menor espaço para as 
estruturas da fossa posterior: movimentos anor-
mais dos olhos e déficits cerebelares, surgindo, 
principalmente, no adulto jovem. Dor occipital é 
a apresentação mais comum do tipo I e pode ser 
exacerbada por manobra de Valsalva. O diagnós-
tico baseia-se na neuroanatomia, sendo a resso-
nância nuclear magnética o principal método 
para confirmação diagnóstica. OBJETIVO: rela-
tar o caso de jovem com malformação de Chiari 
tipo I com hidrocefalia, além de Platibasia e Im-
pressão Basilar. RELATO DE CASO: homem, 20 
anos, aos 13 anos iniciou quadro de cefaleia, pre-
dominantemente occipital, desencadeada por 
esforço físico e tosse. Inicialmente, a dor cessava 
com analgésico comum e não era acompanhada 
de vômitos. Nos últimos 3 anos, a dor intensifi-
cou-se e era acompanhada de turvação visual e 
alteração da marcha. Negava paresia, parestesias, 
hipoacusia, diplopia, convulsões, alterações na 
fala, distúrbio esfincteriano ou perda de peso. Ao 
exame neurológico: Marcha levemente atáxica 
e prova de Romberg positiva à esquerda, eudia-
dococinesia, força grau 5 nos quatro membros, 
tônus normal, reflexos normais e sensibilidade 
globalmente preservada. Tomografia computa-
dorizada de crânio evidenciou platibasia, pro-
jeção das amídalas cerebelares sobre o forame 
magno, perda da relação das estruturas da fossa 
posterior e redução do volume da mesma, III e IV 
ventrículos aumentados, cisternas da base redu-
zidas, sem desvio de linha média. Foi realizada 
derivação ventrículo-peritoneal, obtendo-se me-
lhora da cefaleia e marcha, para posterior avalia-
ção de possível odontoidectomia. CONCLUSÃO: 
O tipo I é o mais benigno dos subtipos clássicos 
de malformação de Chiari. A relevância do caso 
consiste na associação do Chiari I com hidroce-
falia, o que ocorre em menos de 10% dos casos. 
Ademais, ressalta-se a importância da avaliação 
semiológica para o diagnóstico diferencial em 
pacientes com síndrome vestibular associada à 
síndrome cerebelar.
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MECHANISMS OF SENSORIOMOTOR 
TRIGEMINOCERVICAL CONVERGENCE: 
EXPERIMENTAL EVIDENCES
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Garcia BCM; Oldoni C; Bianco E; Kim MSM; Mullinari RA; 
Werneck LC

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: e_cassou@hotmail.com

Benign paroxysmal torticollis (BPT) is a distur-
bance classified as childhood periodic syndro-
mes, which are common precursors of migrai-
ne. It presents with atypical postural behavior 
(torticollis) of self-limited characteristics, with 
onset generally in the first year of life, being of 
unknown etiology. There is evidence for the exis-
tence of trigeminal cervical convergence mecha-
nisms, based on migraine clinical presentation 
and treatments, but its role on BPT cervical ac-
tivation has not been described. OBJECTIVE: 
Evaluate the influence of the trigeminal nerve 
on the motor activity of cervical muscles and the 
existence of forms of sensorimotor convergence 
between the trigeminal nerve and upper cervical 
roots METHODS: Ninety-five male rats Norvegi-
cus underwent infraorbital nerve blockade using 
botulinum neurotoxin type A (BoNT/A) (n = 48) 
or isotonic saline solution (ISS) (n = 47). After 84 
days, animals had their motor functions evalua-
ted by open field test and postural behavior test. 
They also underwent cervical muscle biopsy and 
optic and electronic microscope analysis. We ob-
tained IBR approval, as necessary. RESULTS: Of 
the 48 animals in the experimental group, one 
animal showed signs of torticollis by abnormal 
posture results. Macroscopic analysis showed 
fasciculations and biopsy findings by both opti-
cal and electronic microscope analysis showed 
findings that are suggestive of denervation. 
CONCLUSION: Our study suggest the possibili-
ty of a sensoriomotor pathway in the brainstem, 
which involves the trigeminal system and cervi-
cal motoneurons. However, this finding and its 
correlation with BPT must be accessed by further 
studies.
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MIOPIA AGUDA E GLAUCOMA AGUDO DE ÂNGULO 
FECHADO COMO EFEITOS ADVERSOS DO 
TRATAMENTO DE MIGRÂNEA COM TOPIRAMATO: 
RELATO DE CASO
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O topiramato é uma droga antiepilética, cujo 
mecanismo de ação inclui bloqueio dos canais 
de sódio voltagem-dependentes, potencializa-
ção da ação do neurotransmissor GABA e inibi-
ção das vias excitatórias por ação nos receptores 
AMPA¹. O topiramato possui inúmeros efeitos 
adversos, dentre eles, efeitos oftalmológicos, 
como miopia aguda e glaucoma agudo de ân-
gulo fechado². Neste trabalho é apresentado 
um caso raro de miopia aguda e glaucoma agu-
do de ângulo fechado como efeitos adversos ao 
uso de topiramato para tratamento de migrâ-
nea. OBJETIVO: O objetivo do presente estudo 
é relatar o caso de adolescente com miopia e 
glaucoma agudos por uso de topiramato para o 
tratamento de migrânea. MÉTODO: Revisão da 
literatura crítica na base indexadora PubMed 
com as seguintes palavras-chave “topiramate” 
AND [“angle closure glaucoma” OR “acute on-
set myopia”]. RELATO DE CASO:FGS, sexo fe-
minino, 19 anos, branca, estudante, procurou 
o Oftalmocentro de São Lourenço com queixa 
de baixa acuidade visual súbita para longe, bi-
lateral, nas últimas 24 horas, mantendo visão 
normal para perto. A paciente referiu miopia -1 
dioptria bilateralmente. Nos antecedentes médi-
cos gerais havia migrânea, com tratamento por 
topiramato 25mg ao dia, iniciado há dois dias. 
A miopia da paciente havia evoluído para -7,75 
dioptrias bilateralmente, associados ao aumen-
to da pressão intraocular, com tonometria de 38 
mmHg em ambos os olhos (valor de referência: 
até 18 mmHg). A conduta adotada foi: uso de tra-
voprosta + timolol uma vez ao dia e pilocarpina 
10mg três vezes ao dia para redução da pressão 
intraocular, e acetalozamida 250mg de seis em 
seis horas, para o tratamento do glaucoma. Após 
três dias sob tratamento a paciente apresentou 
melhora dos sintomas, com retorno da miopia 
a -1 dioptria bilateralmete e tonometria de 18 
mmHG. CONCLUSÃO: O uso de topiramato para 
o tratamento de migrânea produziu efusão co-
roidal supraciliar, resultando em um relaxamen-
to das zônulas do cristalino, proporcionando 
um deslocamento de toda a estrutura anterior 
do olho. Com isso, houve o bloqueio do ângulo, 
o que fechou o trabeculado e ocasionou miopia 
aguda e glaucoma agudo de ângulo fechado. Pa-
cientes em uso de topiramato devem ser alerta-
dos por seus médicos sobre os possíveis efeitos 
adversos do medicamento e o tratamento deve 
ser acompanhado frequentemente.
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MUDANÇA NO PADRÃO DE CEFALEIA PÓS-
RAQUIANESTESIA INDICANDO TROMBOSE VENOSA 
CEREBRAL: RELATO DE CASO
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Figueiredo MM; Dourado Júnior MET; Brito PSM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: matheusaacastro@gmail.com

Cefaleia é uma das complicações mais comuns 
de raquianestesias, ocorrendo em 10 a 30% dos 
pacientes, e tem caráter ortostático. Já a trombo-
se venosa cerebral (TVC) é uma condição rara, 
com apresentação clínica desde cefaleias refra-
tárias à analgesia até síndrome da hipertensão 
intracraniana, déficits focais e coma. Dentre as 
etiologias, destacam-se estados de hipercoagu-
labilidade, hipotensão intracraniana e medica-
mentos, como anticoncepcionais orais (ACO). 
Em ambas as condições, o principal grupo de ris-
co são mulheres jovens. OBJETIVO: O presente 
estudo visa descrever um caso de cefaleia pós-ra-
quianestesia com evolução para TVC, alertando 
para o risco de possível TVC quando há mudança 
no padrão típico da cefaleia. RELATO DE CASO: 
Paciente de 27 anos, em uso de ACO, submetida 
a miomectomia sob raquianestesia sem intercor-
rências. No pós-operatório, a paciente referiu ce-
faleia ortóstatica que, após 48h, progrediu para 
contínua, progressiva e refratária a analgésicos. 
No sexto dia, apresentou síncope, evoluindo com 
sensação de fraqueza em dimídio direito, turva-
ção visual e diplopia. Ao exame neurológico, 
apresentava-se com paresia do VI nervo craniano 
à esquerda, fundo de olho com edema de papila 
e acuidade visual diminuída bilateralmente. Foi 
realizada tomografia computadorizada e pos-
teriormente angiorressonância magnética do 
crânio, as quais evidenciaram trombose de seios 
sagital superior e transversos. Foram feitos ace-
tazolamida e anticoagulação plena. Nos 25 dias 
de internamento, evoluiu com melhora da ce-
faleia, da diplopia e da acuidade visual, além de 
regressão do edema de papila. Investigação para 
trombofilias apresentaram resultado negativo. 
CONCLUSÃO: Após a punção, devido à perda 
de líquor, estruturas intracranianas e meníngeas 
sensíveis à dor são tracionadas, especialmente 
na posição ereta, o que explica a característica 
ortostática da cefaleia. Entretanto, pode ainda 
haver dilatação dos seios venosos cerebrais, esta-
se sanguínea e lesão endotelial, que, associadas 
a condições pró-coagulantes como ACO, permi-
tem o desenvolvimento de TVC. A cefaleia, então, 
torna-se mais intensa, contínua e progressiva, 
podendo estar associada a alteração do nível de 
consciência e/ou déficits neurológicos focais. 
Nesse sentido, mudanças no padrão típico da 
cefaleia pós-raquianestesia devem alertar para 
a possibilidade de ocorrência de TVC, condição 
rara mas que pode resultar em morte ou disfun-
ção permanente.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



76

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0115

NEUROSSARCOIDOSE: RELATO DE CASO
Tollendal AB2*; Junor ME2; Bellard TMR2; 
Rabello FAPCJ2; Gusmão RB2; Perpétuo LHCB2; 
Pinto EOA2; Carmo IC1; Costa CR1

1Faculdade de Medicina de Barbacena;
2Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo.

* E-mail: andretollendal@yahoo.com.br

A sarcoidose é uma doença granulomatosa não-
-caseosa multissistêmica de etiologia não conhe-
cida. Pode afetar qualquer órgão, entretanto o 
acometimento pulmonar e linfonodal parece ser 
mais frequente. Afeta o sistema nervoso central 
em apenas 10% dos casos, configurando a neu-
rossarcoidose. Neste caso a apresentação clínica 
e variável, sendo comum a neuropatia craniana 
(principalmente nervo facial, óptico, trigêmio e 
vestibulococlear) e surgimento de lesões paren-
quimatosas encefálicas, mas pode ocorrer tam-
bém quadro de meningite asséptica, neuromio-
patia periférica e hidrocefalia. OBJETIVO: Des-
crever um caso suspeito de neurossarcoidose do 
ponto de vista clínico e radiológico, bem como 
seu manejo para tratamento. MÉTODO: Relato 
de caso individual. RESULTADOS: Paciente de 
32 anos procurou o pronto-socorro com quadro 
de dor torácica pleurítica, cefaléia frontal intensa 
e diplopia. Ao exame físico apresentava paralisia 
do nervo abducente à esquerda, hipoacusia es-
querda, hipoestesia tátil, térmica e dolorosa em 
hemiface esquerda associada a dor em choque 
em território de nervo trigêmio. Apresentava dor 
na região do gastrocnêmio esquerdo. Apresenta-
va ainda edema de tornozelos e lesões subcutâ-
neas nodulares sugestivas de eritema nodoso em 
região pré-tibial, o que caracteriza a Síndrome 
de Löfgren. Exame do líquor sem alterações. A 
tomografia computadorizada de tórax mostra-
va linfonodomegalia mediastinal para-traque-
al e nas redondezas dos grandes vasos hilares. 
Angio-ressonância de crânio sem alterações. A 
ressonância magnética de encéfalo mostrava 
lesões hiperintensas na substância branca pe-
riventricular, centros semiovais e coroas radia-
das. Paciente foi tratada inicialmente com pul-
soterapia com metilprednisolona 1mg/kg/dia 
por 5 dias seguido por dose oral de prednisona 
0,5mg/kg/dia com melhora parcial da função 
dos nervos cranianos acometidos, permane-
cendo apenas com hipoacusia à esquerda. Faz 
acompanhamento ambulatorial com neurologia 
e reumatologia e aguarda resultado da biópsia de 
nódulo subcutâneo. Segue em uso de metotrexa-
to 15mg/semana e dose corticóide em redução. 
CONCLUSÃO: A neurossarcoidose é um diag-
nóstico diferencial importante em caso de neu-
ropatias cranianas, principalmente no contexto 
de alterações pulmonares e linfonodopatias as-
sociadas. Sua evolução é auto-limitada em dois 
terços dos casos, podendo haver recidivas em até 
um terço. A Síndrome de Löfgren encerra bom 
prognóstico, sendo característico da sarcoidose 
aguda.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0116

OFATLMOPLEGIA DOLOROSA SECUNDÁRIA A 
METÁSTASE DE NEOPLASIA CUTÂNEA: RELATO DE 
CASO
Portela DMMC; Fernandes BFS; Gomez R; Cidrão AAL*; 
Feitosa IDF; Alves YV; Oliveira TA; Menezes GMM; 
Moraes HP; Estanislau RV

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: alancidrao@hotmail.com

Oftalmoplegia Dolorosa refere-se a um quadro 
de dor periorbital ou hemicraniana associada a 
paralisia dos nervos motores oculares, podendo-
-se associar alterações de sensibilidade das divi-
sões oftálmica e maxilar do nervo trigêmio. Há 
uma ampla lista de diagnóstico diferencial para 
esta apresentação. OBJETIVO: Descrever e dis-
cutir o caso de um paciente com quadro típico de 
oftalmoplegia dolorosa e passado de neoplasias 
malignas. RESULTADOS: Paciente masculino, 81 
anos, apresentou em 19/01/2016 dor sugestiva 
de neuralgia do trigêmio em território de V1 à 
direita. Após avaliação neurológica, foi prescri-
to Oxcarbazepina, posteriormente substituída 
por Carbamazepina, e solicitado ressonância 
magnética (RM) de encéfalo. No dia 15/03/2016 
apresentou ptose completa, associada a plegia 
do III, IV e VI nervos cranianos à direita, além de 
hipoestesia em territórios de V1 e V2 do mesmo 
lado. RM realizada no dia seguinte evidenciou 
aumento volumétrico do seio cavernoso direi-
to, cujo interior mostrava-se preenchido por 
imagem com sinal intermediário em T1 e T2, 
com forte impregnação pelo contraste; a ima-
gem obliterava a cisterna de Gasser adjacente, 
parecendo ainda estender-se para o interior da 
órbita através da fissura orbital superior. De his-
tória pregressa, o paciente era hipertenso con-
trolado com 20mg de Enalapril e tinha passado 
de neoplasias: câncer de próstata diagnosticado 
em 2010, considerado bem controlado, além de 
recentes ressecções de neoplasias cutâneas: me-
lanoma (ressecado em setembro de 2015) e carci-
noma de células escamosas (ressecado em abril 
de 2015). Neste contexto, optou-se por realização 
de biópsia, que mostrou (laudo de 07/04/2016): 
neoplasia pouco diferenciada, possivelmente 
relacionada a melanoma metastático ou carci-
noma de células escamosas pouco diferenciado 
metastático. Aguardava imunohistoquímica. O 
paciente foi encaminhado para avaliação onco-
lógica. CONCLUSÃO: As possibilidades etiológi-
cas para esta apresentação são as mais diversas, 
entre as quais: vascular, inflamatória, infecciosa, 
neoplásica. Dentre as neoplasias, o acometimen-
to do seio cavernoso é mais comum por lesões 
paraselares (adenoma de hipófise, craniofarin-
gioma, meningioma). Tumores com dissemina-
ção hematogênica com esta apresentação são 
ainda mais raros, mas entre eles podem ser men-
cionados câncer de mama, próstata, intestino e 
tumores de pele, como o melanoma.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CEFALEIA DO 
HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL
Barzilai CCRM2*; Martins HNF2; Gigante RLG2; 
Aguilar ACR2; Grippe TC1; Carneiro NM2; Batista JS2; 
Tauil CB2; Santos JM2

1HBD;
2Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: cristalcrm@gmail.com

Cefaleia é uma condição de alta prevalência 
na população e constitui causa da maioria dos 
atendimentos em um ambulatório de neurolo-
gia; as mulheres são notoriamente o grupo mais 
acometido. OBJETIVO: Conhecer o perfil epide-
miológico dos pacientes atendidos no ambula-
tório de cefaleia do Hospital de Base do Distrito 
Federal, entendendo a freqüência de seus sub-
tipos e de condições comórbidas. MÉTODOS: 
A coleta de dados foi realizada a partir da aná-
lise retrospectiva de 60 prontuários de pacientes 
atendidos no referido ambulatório entre 05/15 
e 01/16. Os dados foram analisados quanto ao 
tipo(s) de cefaléia(s), necessidade de uso de 
medicação(ões) profilática(s), coexistência com 
distúrbios psiquiátricos, coexistência com fibro-
mialgia, etilismo e tabagismo - de acordo com o 
sexo. RESULTADOS: dos 60 pacientes, 54 eram 
mulheres (90%) e 6 eram homens (10%); sendo 
a média de idade 45,08 (min 16 /max 83/ media-
na 45). Quanto ao tipo de cefaleia: Migrânea sem 
aura 23 (38,33%); Migrânea com aura 12 (20%); 
Abuso de analgésicos 13 (21,66%); Tensional 9 
(15%); Cervicogênica 7 (11,66%); Trigêmino-au-
tonômica: 5 (8,33); Neuralgia craniana 2 (3,33%); 
Pós-traumática 2 (3,33%); Atribuídos `a sinuso-
patia 1 (1,66%); Atribuídos `a ATM 1 (1,66%); Pós 
anestésica: 1 (1,66%); Migrânea Hemiplégica 1 
(1,66%); Cefaleia associada `a atividade sexual: 1 
(1,66%). Quanto a ter >1 tipo de cefaleia sobre-
posto: 31 pacientes (51,66%); sendo 30 mulheres 
e 1 homem. Quanto `a necessidade de medica-
ção profilática: 49 (81,66%), sendo 44 mulheres e 
5 homens . Quanto `a necessidade de >1 medica-
ção profilática: 28 (46,66%); sendo 26 mulheres e 
2 homens. Quanto `a coexistência de: transtor-
nos psiquiátricos - 20 (33,33%) 18 mulheres e 2 
homens; Fibromialgia 12 (20%) todas mulheres. 
Quanto a ser: Etilista - 7 (11,66%) sendo 6 mulhe-
res e 1 homem; Tabagista - 4 (6,66%) sendo 3 mu-
lheres e 1 homem. Diagnóstico da cefaleia não 
definido por não preencher todos os critérios: 
13 (21,66%) - todas mulheres; e engloba os diag-
nósticos prováveis de Migrânea com e sem aura, 
abuso de analgésicos, cervicogênica e primária 
da tosse. CONCLUSÃO: A freqüência de cefaléia 
é mais comum em mulheres, notando-se a exis-
tência de frequentes comorbidades psiquiátricas 
que merecem nossa atenção e tratamento.
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PREVALÊNCIA DE CEFALEIAS E CEFALEIAS 
PRIMÁRIAS EM PACIENTES COM DOENÇA 
INFLAMATÓRIA INTESTINAL (DII)
Leitão AMF; Araújo DF*; Lima FP; Brito BS; Cabral PL; 
Araújo MP; Gondim FAA

UFC.

* E-mail: araujodavif@gmail.com

Estudos anteriores relataram aumento da preva-
lência de enxaqueca em pacientes com doença 
inflamatória intestinal e doença celíaca (Dimi-
trova, Headache 2013;53:344-55). OBJETIVOS: 
Estudar a prevalência e características das 
cefaleias em pacientes com DII. Pacientes e 
MÉTODOS: Avaliamos a prevalência de cefaleia, 
as características clínicas e os subtipos de cefa-
leia em uma coorte de pacientes com doença de 
Crohn (DC) e retocolite ulcerativa (RCU), bem 
como em pacientes com dispepsia e voluntários 
sadios (acompanhantes dos pacientes). A avalia-
ção foi padronizada e utilizou a versão beta da 
Terceira Edição da International Classification 
of Headache Disorders. O estudo foi aprovado 
pelo CEP da UFC. RESULTADOS: Estudamos 
372 pacientes: 89 com DC, (38 mulheres, idade 
41±1,9 anos), 87 com RCU (56 mulheres, idade 
media 44,4±1,6), 92 com dispepsia (61 mulhe-
res, idade 50,7±1,4) e 103 voluntários saudáveis 
(67 mulheres, idade média 45±1,5). Idade e sexo 
foram similares nos 4 grupos, exceto por uma 
maior % de homens no grupo com DC. A preva-
lência de cefaleia foi de 43; 54,4; 62,1 e 39% res-
pectivamente nos 4 grupos. Pacientes com RCU 
ou dispepsia apresentaram maior probabilidade 
de apresentar cefaleia que os acompanhantes: 
OR=1,9 (1,02-3,39, P = 0,03) e OR=2,3 (1,41-4,62, 
P = 0,002), respectivamente. A prevalência de 
enxaqueca e de cefaleia tensional foi de 73,5 
e 8,8%; 57,9 e 31,6%; 60,8 e 23,1% e 50 e 31,6% 
respectivamente nos 4 grupos. Pacientes com 
DC apresentaram maior probabilidade de apre-
sentar enxaqueca e menor probabilidade de ce-
faleia tensional que os acompanhantes: OR=2,8 
(1,02-7,49, P = 0,04) e OR=0,2 (0,05-0,8, P = 0,02). 
A prevalência de cefaleia crônica diária foi seme-
lhante nos 4 grupos: 8,8; 7,9; 15,4 e 13,2%, respec-
tivamente. CONCLUSÕES: Pacientes com DII e 
dispepsia apresentam maior risco de apresentar 
cefaleia que a população normal. A prevalência 
das cefaleias primárias é diferente em pacientes 
com DC em comparação com pacientes com 
RCU e dispesia.
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PSEUDOTUMOR CEREBRAL COMO UMA RARA 
APRESENTAÇÃO DA ANEMIA FERROPRIVA
Gleizer RA*; Estephan EP; Freitas CHA; Barbarioli LP; 
Gomes ABAGR; Arouca EMG; Torezan SW; Fortini I

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: rgleizer@yahoo.com.br

A anemia ferropriva (AF) é condição conheci-
damente relacionada a pseudotumor cerebral 
(PTC). Esta relação é mais comum em crianças 
e em meninas. O mecanismo parece ser relacio-
nado a aumento de permeabilidade capilar e de 
fluxo sanguíneo decorrentes da hipóxia tecidual. 
Depleção de certas enzimas dependentes de fer-
ro também parece contribuir. Nos estudos mais 
abrangentes, a anemia é a causa de pseudotumor 
em 8-10% dos pacientes. OBJETIVO: Relatar caso 
de PTC secundário a AF, com resolução completa 
após tratamento. RELATO DE CASO: menina de 
13 anos, com antecedente de menometrorragia e 
enxaqueca. Procurou serviço de emergência com 
cefaleia nova havia 3 dias, de forte intensidade, 
em pontada, progressiva, em região temporal 
direita com irradiação para occipital, associada 
a náuseas, vômitos, fono e fotofobia. Contava 
ainda episódios de escurecimento visual transi-
tório ao assumir a ortostase, e diplopia. Exame 
físico: pálida; taquicárdica e com sopro sistóli-
co. Exame físico neurológico: paralisia de nervo 
abducente bilateral e papilledema, mas acuida-
de visual normal. Exames laboratoriais: Hb 5,9; 
Ht 20%; Fe sérico 27; Ferritina 9,8; Sat Fe 5,87%; 
Transferrina 383. Exame de líquor: pressão de 
abertura 33cmH2O; quimiocitológico normal. 
Angio-Ressonancia Magnética Venosa de encé-
falo: Sela túrcica vazia, ectasia e tortuosidade 
da bainha do nervo óptico bilateralmente, hi-
poplasia da veia jugular interna e seio sigmoide 
à esquerda sem sinais de trombose. Com aceta-
zolamida, transfusão sanguínea e reposição de 
ferro paciente evoluiu com melhora significativa 
da cefaleia e diplopia em poucos dias. No segui-
mento ambulatorial apresenta-se assintomática, 
sem papilledema, oftalmoparesia ou alteração 
de campimetria. CONCLUSÃO: o presente relato 
destaca a AF como causa de PTC, condição que 
pode levar a sequela visual em 10-27% dos casos. 
O pronto tratamento permite a reversão do qua-
dro, no entanto essa relação causal não é óbvia 
para boa parte dos emergencistas.
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RELATO DE CASO: CEFALÉIA SECUNDÁRIA A 
METAHEMOGLOBINEMIA POR DAPSONA NA 
DOENÇA DE BEHÇET.
Gomes ABAGR*; Gleizer RA; Haddad MS; Adoni T; 
Gonçalves MRR; Fortini I; Nader SN; Guedes BF

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: anabagrg@gmail.com

Cefaleia é o sintoma neurológico mais comum 
na doença de Behçet, e admite uma ampla gama 
de diagnósticos diferenciais. A maioria dos casos 
está associada a meningite asséptica, trombo-
se venosa cerebral, lesões inflamatórias intra-
-axiais, uveite ou cefaleias primarias. Sintomas 
neurológicos de origem tóxica, frequentemente 
negligenciados, podem constituir efeitos cola-
terais de imunossupressores, e devem ser inclu-
ídos no diagnostico diferencial com particular 
atenção aos pacientes com LCR e RNM normais. 
CASO CLÍNICO: Paciente do sexo feminino de 
39 anos de idade com diagnóstico prévio de do-
ença de Behçet em acompanhamento por conta 
de manifestações cutâneas. Foi encaminhada 
ao serviço de neurologia com relato de cefaleia 
aguda emergente,holocraniana, de forte inten-
sidade, associada a fono e fotofobia, náuseas, 
vômitos e turvação visual havia 3 semanas. Es-
tava em uso de dapsona 300mg/dia e colchi-
cina 0,5 mg 8/8h por atividade cutânea havia 4 
semanas. Ao exame, a paciente apresentava-se 
hemodinamicamente estável, eupnéica e acia-
nótica, com sinais vitais dentro da normalidade 
exceto por saturação de O2 de 80% à oximetria 
de pulso. Apresentava acuidade visual de 20/100 
OD e 20/70, e fundoscopia normal À investiga-
ção complementar, RNM de encéfalo mostrou 
alteração de substância branca; angiotomografia 
venosa de encéfalo descartou trombose venosa 
central e análise de líquido cefalorraquidiano de-
monstrou resultados compatíveis com a norma-
lidade. Gasometria arterial completa evidenciou 
PH=7,41, PO2 = 83,2mmHg, SO2 94,2%, metahe-
moglobina 15,7% (VR<1%), ao que foi realizado 
diagnóstico de metahemoglobinemia adquirida. 
Com a suspensão da dapsona, oxigenioterapia 
e administração de Vitamina C, a paciente evo-
luiu com remissão completa dos sintomas e nor-
malização da gasometria arterial em 1 semana. 
DISCUSSÃO: A prevalência de manifestações 
neurológicas na Doença de Behçet varia entre 
1-3% até 59%. Apresentações mais frequentes 
são: uveítes (50%), trombose venosa central (5%) 
e meningites assépticas.Em pacientes em uso 
de Dapsona que desenvolvem cianose, cefaleia 
reemergente ou encefalopatia, metahemoglobi-
nemia deve ser considerada como possibilidade 
diagnóstica, uma vez que a droga está associada 
a até 42% dos casos de metahemoglobinemia 
adquirida.
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RESPOSTA TERAPÊUTICA NO MANEJO DE 
PACIENTES COM CEFALEIA POR ABUSO DE 
ANALGÉSICOS: RELATO DE 98 CASOS
Miolo N*; Zanatta C; Novaes JDP; Iaschinski RE; 
Golff IVF

FAG.

* E-mail: nataliamiolo@hotmail.com

A cefaleia por uso abusivo de analgésicos (CCA) 
atinge cerca de 1 a 2% da população geral, é ca-
racterizada por ocorrer em 15 dias ou mais du-
rante o período de um mês. Sua duração é de 4 
horas ou mais no decorrer do dia e por 3 meses; 
se caracteriza pela associação ao uso de pelo me-
nos um analgésico. Na prática, o que se observa 
é algum tipo de cefaleia primária que acaba por 
se cronificar, principalmente a migrânea, que 
piora com o passar do tempo, requerendo do-
ses maiores da medicação ou combinações para 
melhora do sintoma, o que pode ser o gatilho 
para as crises. Clinicamente, tem-se visto que 
muitos pacientes iniciam e/ou associam outras 
drogas aumentando a refratariedade da dor. 
Dessa forma, tem-se sugerido a descontinuação 
da medicação em uso, que condiz com melhora 
do quadro, fazem-se orientações e medicações 
profiláticas como o Topiramato, que se mostrou 
benéfico para a redução das crises. OBJETIVO: 
Analise transversal de prontuários em clínica de 
neurologia para avaliar perfil dos pacientes com 
CAA, quais os principais analgésicos por eles 
utilizados e o desfecho com a medicação profi-
lática. RESULTADOS: Foram analisados 98 pron-
tuários de pacientes, de ambos os sexos, com ca-
racterísticas de CAA, tendo predomínio do sexo 
feminino, 82%, com idade média de 33,7 anos; 
sendo que 34% apresentavam comorbidades, 
sendo as mais frequentes depressão e hipotireoi-
dismo. Quanto a medicação em abuso as drogas 
mais utilizadas foram naratriptana (45%) e dipi-
rona (30%), sendo ingeridas em média 15,7 dias/
mês. Foi indicado profilaxia para a totalidade 
dos pacientes, sendo que 70 foram tratados ini-
cialmente com Topiramato, e destes 19 tiveram 
outras medicações associadas. Dos pacientes 
estudados, 68 retornaram para acompanhamen-
to, dos quais 56 referiram melhora subjetiva da 
dor com a dose prescrita na primeira consulta. 
CONCLUSÃO: Após coletas dos dados dos pa-
cientes, juntamente com o primeiro retorno, ve-
rificou-se que o tratamento profilático principal-
mente com o Topiramato, com doses entre 25 a 
100mg, se mostrou eficaz na prevenção da enxa-
queca ou migrânea associada ao uso abusivo de 
analgésico, sem a presença de efeitos colaterais 
significativos. Houve melhora subjetiva em 80% 
dos pacientes e média de melhora da cefaleia de 
70%. Portanto, a automedicação indiscrimina-
da de analgésicos pode levar a piora do quadro 
clínico e um tratamento profilático, unido a des-
continuação da medicação em uso, demonstra 
melhora significativa da sintomatologia.
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SÍNDROME DE CEFALEIA TRANSITÓRIA 
ASSOCIADA A DÉFICIT NEUROLÓGICO E 
LINFOCITOSE LIQUÓRICA (HANDL): RELATO DE 
CASO
Cavalcante FWRA2*; Muniz MG2; Borges KB2; 
Oliveira FJL2; Gonçalves PM1; Bezerra MER2; 
Rocha Filho PAS2; Franco CMR2; Andrade MC2; Melo ES2

1Hospital da Restauração - HR;
2Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: fwcavalcante@gmail.com

A síndrome de cefaleia transitória associada a 
déficit neurológico e linfocitose liquórica (HaN-
DL) é uma entidade clínica rara caracterizada 
por cefaleia transitória, linfocitose no LCR e 
déficits focais, principalmente hemiparesia, 
hemihipoestesia, afasia e mais raramente, qua-
dros confusionais. Os déficits duram poucas 
horas e tendem a preceder a cefaleia. A maioria 
dos pacientes apresentam recorrências por se-
manas a meses. É um diagnóstico de exclusão 
com curso autolimitado e sem tratamento es-
pecifico. OBJETIVO: Relatar o caso de um pa-
ciente com HaNDL. MÉTODO: relato de caso. 
RESULTADOS: Homem de 36 anos, com história 
de migrânea sem aura há 25 anos com raras cri-
ses nos últimos 10 anos, apresentou súbita hemi-
paresia e hemihipoestesia direitos e afasia mista, 
caracterizada por dificuldade de compreensão e 
expressão. O déficit durou aproximadamente 90 
minutos e foi seguido por cefaleia hemicraniana 
esquerda pulsátil, vários episódios de vômitos, 
náusea, fotofobia e fonofobia, durando poucas 
horas. Na mesma semana o paciente voltou a 
apresentar cefaleia com as mesmas caracterís-
ticas, dificuldade de fala, sonolência e desorien-
tação com duração de poucas horas. Foi levado 
a serviço de urgência, internado e tratado com 
aciclovir por 14 dias, sob hipótese diagnóstica de 
encefalite viral, após exames de imagem normais 
(ressonância e angio-ressonância de encéfalo) 
e LCR com 192 células/mm³ (100% linfócitos), 
122mg/dL de proteína e imunologias virais ne-
gativas, além de PCR negativo para Herpes 1 e 2. 
Três semanas após, o paciente foi acordado por 
forte cefaleia pulsátil, dormência em membro 
superior esquerdo e hemiface esquerda que du-
raram poucas horas. Dias após apresentou hemi-
paresia esquerda e afasia com duração de cerca 
de 2 horas seguidas por forte cefaleia com du-
ração de 6 horas. Exames de imagem foram no-
vamente normais. LCR com pressão de abertura 
aumentada (38 cmH2O), 139 células/mm³, (80% 
linfócitos), proteína 110mg/dL e imunologias 
negativas. Foi iniciado acetazolamida. Em ambas 
as ocasiões os exames laboratoriais foram nor-
mais. O paciente voltou a apresentar episódios 
semelhantes com resolução espontânea, sendo o 
último após 6 meses do início da primeira crise. 
Colhido LCR no intervalo entre as crises que foi 
normal. CONCLUSÃO:. HaNDL é uma entidade 
clínica rara mas deve ser considerada no diag-
nóstico diferencial de meningites linfocíticas, 
não apresenta tratamento específico e parece ter 
curso auto-limitado com duração de meses.
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SÍNDROME DE TOLOSA HUNT – RELATO DE CASO
Samegima DAG; Galego AR; Araújo FA; Yanaze LL; 
Gonçalves LCS; Abdalla ND*; Lemos Júnior MA; 
Cruz MM; Ronchi LG; Marques VRP

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - 
FAMERP / SP / Brasil.

* E-mail: nabilaabdalla@hotmail.com

Síndrome Tolosa - Hunt (STH) ou oftalmoplegia 
dolorosa é caracterizada por dor orbitária unila-
teral associada a paralisia de um ou mais dos III, 
IV ou VI nervos cranianos causada por inflama-
ção granulomatosa no seio cavernoso, fissura or-
bitária superior ou órbita de causa ainda desco-
nhecida. É tipicamente unilateral sendo em 3-5% 
dos casos bilateral. O nervo oculomotor é o mais 
afetado (85%) seguido pelo nervo abducente 
(70%) . OBJETIVO: Reportar um caso STH em se-
guimento há dois anos. MÉTODO: Relato de caso 
através da revisão de prontuário. RESULTADO: 
M.P., masculino, 39 anos, hígido, em julho de 
2014 apresentou cefaleia frontotemporal direi-
ta, pulsátil de forte intensidade acompanhado 
dor retrocular ipsilateral sem foto ou fonofobia, 
náuseas ou vômitos. Após 15 dias apresentou 
ptose palpebral e estrabismo divergente à direita 
acompanhado de hipoestesia em território de V1 
do nervo trigêmio. Negava quadro semelhante 
anterior. Campo visual e fundoscopia sem alte-
rações. Exames laboratoriais de rastreio infecto 
metabólico,eletroforese de proteínas séricas e no 
líquor, sorologias, perfil hormonal e provas infla-
matórias sem alterações. Imagem: Ressonância 
magnética (RMN) de crânio evidenciando espes-
samento com realce em placa na região do seio 
cavernoso à direita. Equipes de neurocirurgia e 
otorrinolaringologia avaliaram o paciente des-
cartando lesões tumorais. Iniciado prednisona 
1 mg/kg/dia. Paciente evoluiu com melhora da 
dor e recuperação da ptose. Recebeu alta no 
sexto dia de internação com orientação para re-
tirada gradual do corticoide e seguimento ambu-
latorial. RMN realizada após 30 dias, mostrando 
diminuição do espessamento. Após 6 meses pa-
ciente apresentou os mesmos sintomas, porém 
em olho esquerdo. Solicitada nova RNM de crâ-
nio que evidenciou espessamento em região de 
seio cavernoso esquerdo. Reiniciada novamente 
corticoterapia. Atualmente paciente está assin-
tomático, segue em acompanhamento ambula-
torial com RNM de controle evidenciando desa-
parecimento das lesões. CONCLUSÃO: Mediante 
dados obtidos é possível o diagnóstico de STH. 
Devemos sempre excluir etiologias como linfo-
ma, aneurisma, metástases, tumores de base de 
crânio dentre outras entidades visto que o diag-
nóstico é de exclusão e não há marcadores bio-
lógicos para auxílio diagnóstico. Logo, torna-se 
imprescindível o acompanhamento do paciente 
por no mínimo 24 meses visto a possibilidade de 
mudança do quadro clínico ao longo do tempo.
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SÍNDROME DE TOLOSA HUNT: RELATO DE UM 
CASO
Konzen VR2*; Jauris PGM1; Ibargoyen FG1; Oliveira FP1; 
Suertegaray GR1; Silveira JOF1

1Hospital Universitário de Santa Maria;
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A Síndrome de Tolosa-Hunt (STH) é uma oftal-
moplegia dolorosa rara, com uma incidência 
anual estimada em um caso por milhão por ano. 
A síndrome é causada por uma inflamação gra-
nulomatosa idiopática do seio cavernoso, carac-
terizada por dor ocular e paresia de III, IV, V ou VI 
Nervo Craniano (NC), com uma resposta rápida 
à terapia com corticóides. STH é um diagnóstico 
de exclusão, e embora considerada uma condi-
ção benigna, déficits neurológicos permanentes 
podem ocorrer. OBJETIVO: Relatar um caso de 
Síndrome de Tolosa Hunt. MÉTODOS: Revisão 
de prontuário médico. RESULTADOS: Paciente 
masculino, 34 anos, previamente hígido, procu-
rou pronto-atendimento por dor retro-orbital e 
periorbital direita há oito dias acompanhada de 
ptose palpebral direita. Relatou quadro seme-
lhante há um ano com resolução espontânea 
parcial dos sintomas. Ao exame físico, apresen-
tou paresia de III NC, paralisia do VI NC e hi-
poestesia do ramo oftálmico e maxilar do V NC 
à direita. Foram descartados diagnósticos di-
ferenciais através de exames laboratoriais para 
marcadores de vasculite, doenças do colágeno, 
hemograma, glicemia, sorologias para doença 
de Lyme e HIV e punção lombar; sendo todos os 
resultados negativos ou normais. A Ressonância 
Nuclear Magnética de Crânio evidenciou alte-
rações no seio cavernoso à direita, compatíveis 
com processo inflamatório local granulomatoso; 
corroborando a suspeita clínica de STH. Frente 
ao diagnóstico de STH, foi iniciada terapia com 
corticóides (prednisona 80mg/dia), sendo obser-
vado importante melhora da dor e diminuição 
dos déficits motores ocular do paciente em 24 
horas. Após alta hospitalar, paciente permane-
ceu com discreta diplopia na mirada lateral à di-
reita (déficit em VI NC), sendo mantido o uso de 
prednisona. A resolução completa dos sintomas 
ocorreu um ano após o inicio do quadro. Atual-
mente paciente encontra-se assintomático e em 
acompanhamento ambulatorial. CONCLUSÃO: 
O tratamento de STH com corticóides acelera a 
resolução dos sintomas, sendo a dor periorbital 
resolvida na maioria dos casos dentro de 24 a 72 
horas após o início do tratamento. A recorrência 
de STH ocorre em cerca de metade dos pacientes 
diagnosticados, durante um intervalo de meses 
a anos, muitas vezes necessitando de terapia 
imunossupressora prolongada. Dessa forma, 
embora a STH seja considerada uma condição 
benigna e rara, frente a sintomas de dor unilate-
ral e alteração de pares cranianos sem uma expli-
cação alternativa, o diagnóstico de STH deve ser 
considerado.
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SINDROME VOGT-KOYANAGI-HARADA
Evangelista LA*; Hajj SF; Ferreira Júnior T; Melges LDM; 
Cavalcante LFRQ; Neto RG; Pereira FA; Silva SRMA

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).
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Vogt-Koyanagi-Harada é uma doença autoimu-
ne, crônica, multissistêmica e rara. Sua inci-
dência é de 1 : 400.000 ha. Predominante em 
mulheres, principalmente na 3ª década de vida, 
com predileção por asiáticos, indianos e nativo 
americanos. Caracteriza-se por panuveíte gra-
nulomatosa bilateral precoce, crônica e difusa 
associada a alterações dermatológicas, como 
alopécia e vitiligo, e neurológicas como cefaléia, 
meningite, desequilíbrio e distúrbios auditivos. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 
50 anos, encaminhada pela oftalmologia devi-
do quadro de papiledema bilateral associada a 
panuveíte, alopécia e cefaléia crônica. Colhido 
liquor que evidenciou pleocitose linfocítica; 
submetida a RM de crânio que evidenciou má 
formação arteriovenosa em lobo frontal direito 
e RM de órbita cujo laudo veio normal. Foi ini-
ciado o tratamento com corticoterapia, com me-
lhora dos sintomas. DISCUSSÃO: VKH é uma das 
doenças neurológicas relacionados com uveíte 
mais conhecida. Embora a clínica seja bem es-
tabelecida, pouco se sabe sobre sua patogênese. 
É uma doença auto-imune, que tem como alvo, 3 
enzimas envolvidas na síntese de melanina: tiro-
sinase, proteína relacionada a tirosinase (TRP) 1 
e 2. Um agente infeccioso (principalmente EBV) 
faz com que células T CD4 ativem proteínas 
melanocitica-específicas. Esta condição afeta 
tecidos incluindo leptomeninges, cóclea e pele 
que são similares na presença de melanócitos. 
Além disso, há relação com os alelos HLA-DR4, 
HLA-DR1 e HLA-DRB10405, este último presen-
te em brasileiros. As meninges são acometidas 
no pródromo que é caracterizado por febre, ce-
faléia, rigidez de nuca associado a envolvimen-
to coclear com hipoacusia e tinitus. Sintomas 
neuro-otológicos são proeminentes no segundo 
estágio, quando a uveíte também ocorre. Alte-
rações da pele são vistas no terceiro estágio, e 
se não tratada, complicações oculares surgem 
no quarto estágio. O liquor permite diagnóstico 
precoce apresentando pleocitose monocítica 
ou linfocítica, além de hiperproteinorraquia. O 
tratamento baseia-se na utilização de corticoste-
roide em doses altas, porém imunossupressores 
podem ser considerados. O tratamento precoce 
e agressivo é associado a um prognóstico favo-
rável, porém seqüelas visuais e auditivas podem 
ocorrer. CONCLUSÃO: A raridade da doença difi-
culta o diagnóstico além da escassez de informa-
ções na literatura médica. Relatos de casos são 
necessários para divulgar a doença, seu curso e 
prognóstico.
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TIPOS DE CEFALEIAS PREVALENTES EM UM 
AMBULATÓRIO ACADÊMICO DE NEUROPEDIATRIA
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A cefaleia está entre as principais queixas pe-
diátricas. Fato que subestima seu potencial 
como sintoma. Para fins diagnósticos, deve-se 
obedecer aos critérios classificatórios da Inter-
national Headche Society: cefaleias primárias 
(migranosas ou tensional) e secundárias quan-
do a causa identificável para a ocorrência da 
cefaleia (malformações arteriovenosa, infecção, 
traumas, neoplasias e epilepsia). OBJETIVO: 
avaliar os tipos de cefaleia, o perfil evolutivo e 
sociodemográfico prevalentes nos pacientes de 
um ambulatório acadêmico de neuropediatria. 
METODOLOGIA: Estudo transversal para tipos 
de cefaleia na faixa infantojuvenil, até os 18 anos 
à admissão no estudo. Todos os casos, mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelos seus responsáveis, responde-
ram ao questionário para cefaleia, e fizeram ava-
liação clínica, laboratorial e quando pertinente 
neuroimagem. RESULTADOS: Em 51 pacientes 
avaliados, a média de idade foi 10,18 + 3,943. 
No gênero feminino observaram-se em 12/14 
casos cefaleia primária, e dentre estas, 5/12 evo-
luíram com sinais de alerta para secundária. Em 
2/14 casos femininos, a cefaleia foi secundária 
desde admissão, totalizando os 14/51(27,5%) 
femininos. No masculino, encontraram-se 30 
pacientes com cefaleia primária e 7 com secun-
dária, total de 37/51 (72,5%). A frequência total 
do diagnóstico de cefaleia na população estu-
dada foi: primária com 21/51 (41,2%), secundá-
ria com 9/51 (17,6%) e primária cursando com 
sinal de alerta para a alguma causa de cefaleia 
secundária em 21/51(41,2%). Portanto, entre as 
primárias: a tensional esteve presente em 14/51 
(27,5 %); migrânia sem aura em 10/51 (19,6%); 
migrânia com aura 4/51 (7,8%); migrânea crô-
nica 5/51 (9,8%); cefaleia numular 2/51 (3,9%); 
provável migrânia sem aura 5/51 (9,8%); prová-
vel migrânia com aura 2/51 (3,9%). As cefaleias 
secundárias totalizaram em 9/51 (17,6%). Em 
29/51 (56,9%) registraram-se incapacitação nas 
atividades diárias pela cefaleia. O perfil socioe-
conômico apontou renda desfavorável à saúde 
da criança em 20/51(39,2%); Erro alimentar em 
33/51 (64,7%), com obesidade 15/51(29,4%) dos 
casos. CONCLUSÃO: O tipo migrânia de forte 
intensidade e incapacitante assemelhou-se em 
prevalência a tensional neste estudo quanto à lo-
calização da dor não só unilateral como também 
bilateral. E em acordo com estudos feitos em ser-
viços terciários, os achados de migrânea foram 
mais prevalentes neste estudo.
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TRANSTORNOS DE HUMOR E DE ANSIEDADE EM 
PACIENTES MIGRANOSOS EM UM AMBULATÓRIO 
ESPECIALIZADO EM SALVADOR - BAHIA
Ferraz SN1*; Matos MLL2; Silva EM3
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Migrânea é uma condição prevalente e represen-
ta um importante problema de saúde pública. 
A comorbidade entre migrânea e transtornos 
do humor e de ansiedade vem sendo enfatiza-
da como um fator importante no manejo des-
tes pacientes, devido ao impacto negativo desta 
associação. Estudos populacionais revelam que 
um terço dos pacientes com migrânea crônica 
(MC) faz uso excessivo de analgésicos e esses 
pacientes geralmente revelam importantes alte-
rações psicológicas como ansiedade e depressão. 
OBJETIVO: Avaliar a prevalência dos sintomas 
de ansiedade e de depressão entre pacientes 
migranosos e verificar se dentre os indivíduos 
com maior prevalência destes sintomas existe 
um uso abusivo de medicações sintomáticas. 
MÉTODOS: Estudo transversal e descritivo com 
178 pacientes atendidos consecutivamente em 
um ambulatório de cefaleia em Salvador. Todos 
os pacientes passaram por entrevista clínica du-
rante a qual, o entrevistador preencheu um ques-
tionário semi-estruturado contendo as variáveis 
demográficas, as características das cefaleias e 
das comorbidades associadas. A presença de sin-
tomas ansiosos e de depressão foi avaliada atra-
vés da Hospital Anxiety and Depression Scale em 
sua versão em português. As variáveis categóricas 
foram comparadas através do teste de Qui Qua-
drado ou teste Exato de Fisher. RESULTADOS: A 
idade mediana dos pacientes foi 48 anos, sendo 
a maioria do sexo feminino (91,6%). 53,4% dos 
pacientes apresentavam como diagnóstico MC. 
A migrânea com aura esteve presente em 9,6% 
dos casos. A prevalência dos sintomas de ansie-
dade foi maior no grupo de pacientes com MC 
(24,2%), quando comparado com migrânea epi-
sódica (ME) (21,7%). A taxa de prevalência dos 
sintomas depressivos e de ansiedade associados 
foi de 44,9%, com maior prevalência entre os pa-
cientes com MC (52,6%) versus 36,1% na ME (p 
0,032). O uso abusivo de analgésicos também foi 
maior entre os pacientes com MC (35,8%) contra 
19,3% na ME (p 0,023), com maior prevalência 
de sintomas de ansiedade e de depressão neste 
grupo (60%, p 0,030). CONCLUSÃO: Este estudo 
demonstrou que os sintomas de ansiedade e de 
depressão também são comuns entre pacientes 
com MC, além de evidenciar uma porcentagem 
significativa de uso abusivo de medicações sin-
tomáticas nestes pacientes. Esses dados são 
compatíveis com os já publicados na literatura o 
que reforça a importância do manejo adequado 
das comorbidades psiquiátricas em pacientes 
com migrânea, visando melhorar o desfecho clí-
nico e evitar a cronificação.
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O espasmo hemimastigatório (EHM) é um raro 
distúrbio do nervo trigêmeo caracterizado por 
contrações involuntárias paroxísticas da mus-
culatura mastigatória de fechamento da man-
díbula unilateral. Casos prévios de EHM foram 
descritos em associação com a hemiatrofia facial 
ou esclerodermia localizada, mas a hipertrofia 
dos músculos envolvidos pode ocorrer sem es-
tes achados, e poucos casos foram associados 
com hemihipertrofia facial. OBJETIVO: Relatar 
um caso de hemiespasmo mastigatório asso-
ciado a disfunção temporomandibular (DTM). 
MÉTODO: As informações foram obtidas por 
meio de revisão do prontuário, entrevista com o 
paciente, exame clínico, odontológico e neuroló-
gico, registro fotográfico dos métodos diagnósti-
cos aos quais o paciente foi submetido e revisão 
da literatura. RELATO DE CASO: Descrevermos 
um caso de uma mulher de 35 anos, com história 
de 3 anos apresentando cerca da 10 a 15 surtos 
diários de contração de musculatura mastigató-
ria de fechamento da mandíbula direita, com du-
ração de poucos segundos a dois minutos cada 
episódio, responsáveis por intensa dor orofacial. 
Durante a avaliação clínica, foi constado DTM a 
direita, uma grave restrição de abertura da boca 
(25 mm), perda e fratura de vários dentes e hi-
pertrofia do andar inferior direito da face. Não 
foram evidenciadas lesões cutâneas. Relatamos 
a resposta clínica em relação a medicação ins-
tituída (nortriptilina e ciclobenzaprina), toxina 
butolínica, fisioterapia mastigatória, calor local e 
terapia de estabilização de oclusão dentária com 
placa de acrílico e as alterações eletrofisiológicas 
encontradas.
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As cefaleias trigemino-autonômicas são cefaleias 
primárias caracterizadas por dores unilaterais 
fixas associadas a sintomas autonômicos ipsila-
terais à dor. A diferenciação entre as cefaleias é 
baseada na duração das crises e na resposta dra-
mática à indometacina no caso da hemicrania 
paroxítica e hemicrania continua. OBJETIVOS: 
Descrever o caso de uma paciente com apresen-
tação atípica de cefaleia trigêmino-autonômica. 
MÉTODOS: Relato de caso. RESULTADOS: Mu-
lher de 54 anos, com diagnóstico de migrânea 
crônica (bilateral e sem sintomas autonômicos) 
há 15 anos, procurou nosso serviço devido uma 
cefaleia diferente. Há quatro anos passou a apre-
sentar dor intensa, em fisgada, em região frontal 
e periorbitária direita, diária, com duração de 1 a 
5 minutos, associada a lacrimejamento e hipere-
mia ocular direita e desencadeada à mastigação, 
deglutição, estímulos táteis (como pentear os 
cabelos ou o vento) e bocejos. Exame neuroló-
gico normal. Exames de ressonância magnética 
de crânio sem alterações. Levantada hipótese 
diagnóstica de hemicrania paroxística, sendo 
iniciado indometacina que foi aumentada pro-
gressivamente até a dose de 150mg/dia, com me-
lhora da dor. Após sete meses, paciente retornou 
com dor nos mesmos padrões, com frequência 
de 8 episódios por dia. Aumentou-se a dose da 
indometacina até 225 mg por dia, sem melhora 
da dor. O diagnóstico foi revisto para SUNCT. 
Retirou-se a indometacina e iniciou-se lamotri-
gina com aumento progressivo até 400 mg/dia 
com melhora parcial. Foi associado topiramato. 
Atualmente a paciente está em uso de lamotri-
gina 400 mg/dia e topiramato 100 mg/dia com 
melhora parcial da dor, com frequência média de 
2 episódios por dia e com duração em torno de 
2 minutos. DISCUSSÃO: Apesar da duração das 
crises fechar critério tanto para SUNCT (entre 5 
a 600 segundos), como para hemicrania paro-
xística (entre 2 e 30 minutos), ocorreu remissão 
completa da dor com indometacina por 7 meses, 
sugerindo inicialmente tratar-se de um caso de 
hemicramia paroxística crônica. No entanto, a 
cefaleia deixou de responder a indometacina, 
passando a comportar-se como SUNCT, com 
resposta parcial para o tratamento desse tipo de 
cefaleia. CONCLUSÃO: A evolução deste caso le-
vanta a possibilidade das cefaleias trigêmino-au-
tonômicas serem um contínuo, com uma mesma 
base fisiopatológica.
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UMA ABORDAGEM PRÁTICA DAS CEFALEIAS 
SENTINELAS
Andrade AC2*; Oliveira CS2; Ferruzzi DS1; Slongo E2; 
Arce E2; Fillus IC2; Alves MM2; Conte TA3; Ramos VU2; 
Rodrigues CFA2

1FAG;
2UNIOESTE;
3UNOESC.

* E-mail: ca_andrade15@hotmail.com

As cefaleias constituem um dos sintomas mais 
comuns na prática médica diária tendo como 
etiologia inúmeros fatores. Mais de 90% da po-
pulação em geral refere história desse sintoma 
durante a vida. Devido a isso, muitas vezes seus 
relatos não são tratados com devida importân-
cia pelo profissional de saúde. Sabe-se que uma 
pequena parte dos casos de cefaleia é de origem 
grave - como neoplasias, hipertensão intracra-
niana, meningite bacteriana – e por isso apresen-
tam uma incidência relativamente importante 
no cotidiano. As cefaleias são divididas e classi-
ficadas em grupos para ajudar o médico no diag-
nóstico, prognóstico e tratamento. Dessa forma, 
elas são divididas etiologicamente em dois gran-
des grupos: as primárias são aquelas em que a 
origem das cefaleias é idiopática e nesses casos 
a cefaleia é o sintoma e a doença; já as cefaleias 
secundárias são aquelas em que a sua origem 
está relacionada a uma doença. OBJETIVO: aler-
tar a comunidade médica para a importância de 
uma anamnese completa visando diferenciar as 
cefaleias que não trazem complicações das cefa-
leias sentinelas, visto que existem sinais de alerta 
que podem ser facilmente verificados em uma 
consulta clínica. MÉTODO: revisão literária com 
discussão de casos clínicos do sudoeste do Pa-
raná. RESULTADOS: esclarecimento dos sinais 
de cefaleias sentinela tal como a importância da 
atenção do olhar médico durante o exame clí-
nico. CONCLUSÃO: as cefaleias podem, muitas 
vezes, não parecerem motivos de preocupação 
para o médico, porém existem alguns sinais que 
indicam gravidade e que precisam ser conside-
rados. Esses sinais podem ser facilmente identi-
ficados com uma anamnese e exame físico bem 
feitos. Assim, é importante não negligenciar esse 
sintoma tão recorrente.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0131

WOMEN LIVING TOGETHER HAVE A HIGHER 
PREVALENCE OF MENSTRUAL MIGRAINE
Ferreira KS; Faria VR*; Guilherme G; Borges LM; 
Uchiyama AAT

Faculty of Medicine, University Center Barão de Mauá, 
Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil.

* E-mail: vivianeribeirofaria@gmail.com

JUSTIFICATION AND OBJECTIVES: Menstrual 
migraine is a highly prevalent disorder among 
adult women, resulting in disability and loss of 
quality of life. Some studies have reported mens-
trual cycle synchrony among women living toge-
ther. No study has reported whether there may 
also be a higher prevalence of menstrual migrai-
ne among these women. Thus, we report here 
the prevalence of menstrual migraine in a group 
of women living together compared to a control 
group of women living alone, and we discuss 
the posible factors involved (use of contracepti-
ves, stress, diet, sleep deprivation). METHODS: 
The study was conducted on female university 
students aged 18 to 30 years with a diagnosis of 
migraine according to the the criteria of the In-
ternational Classification of Headache Disorders 
(ICHD) III, beta appendix criteria. The subjects 
were divided into a group of women who lived 
together with two or more other students and a 
control group of age-matched students who lived 
alone, interviewed with a specific questionnaire 
and assessed for 3 months by means of a pain 
diary. The data evaluated included frequency of 
headache crises, presence of menstrual migrai-
ne, intensity of crises, medications used inclu-
ding contraceptives, and triggering factors such 
as diet, sleep deprivation and stress. The mens-
trual data and data related to migraine were also 
investigated in the roommates. RESULTS: We de-
tected a higher prevalence of menstrual migraine 
among women living together (9, 50%) compared 
to women living alone (3, 16.7%) (p = 0.03). After 
binary logistic regression analysis, this finding 
was not related to the main influencing factors 
detected, i.e., use of a contraceptive, test stress 
or sleep deprivation (p = 0.03, adjusted odds ra-
tio: 1.27; 0.02-0.81). These women also showed 
menstrual cycle synchrony with their roomma-
tes (8, 44.4%) and the presence of headache cri-
ses during the menstruation of their colleagues 
(11, 61.1%). CONCLUSION: The present findings 
have not been reported previously by others and 
no consensus exists about menstrual cycle syn-
chrony among women. However, we believe that 
the present study could represent a step towads 
more elaborate investigations of this complex 
topic. Key words: Headache, Migraine disorders, 
Menstruation
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ABORDAGEM COM GAMMA KNIFE DE NEURINOMA 
DE ACÚSTICO, UM RELATO DE CASO
Barbosa NM*; Neto IGL; Torres TZM; Escarião IFM; 
Rocha FS; Rocha LM; Castro Júnior AF; Akahane AY; 
Carvalho MI; Felício AC

Instituto de Pesquisa e Ensino Médico de Minas Gerais 
(IPEMED).

* E-mail: nay.auai07@gmail.com

O Neurinoma do Acústico(NA), tumor de cres-
cimento fibroso e lento (2mm/ano), apresenta 
uma incidência de 6% dos tumores cerebrais, 
predominante no sexo feminino. Conhecido 
em duas formas clínicas: esporádica unilateral, 
surge entre a 5ª à 7ª década, e representa 95% 
dos casos; forma associada à Neurofibromatose 
tipo2(NF2), menos frequente e de apresentação 
bilateral após os trinta anos, em sua maioria. NA 
é incomum em adultos com idade menor que 30 
anos e sem NF2 associada. Desde a década de 90, 
Gamma Knife(GK) tornou-se a primeira opção 
para tratamento de NA, particularmente os tu-
mores pequenos (até 3 cm) e sem efeito de massa 
ou acometimento auditivo importante. Dentre 
as vantagens permite a preservação da audição, 
do nervo facial, maior controle do tumor (97,1%), 
menor morbidade e proporciona uma recupera-
ção e retorno ao trabalho rápidos; contudo ainda 
é pouco utilizada no Brasil. OBJETIVO: Relatar 
um caso de NA em uma paciente de 27 anos, sem 
NF2 associada, que submetida a Gamma Knife, 
terapia esta, pouco relatada e difundida na lite-
ratura brasileira. MATERIAL E MÉTODOS: NMB, 
27 anos, natural e procedente de recife, queixa-
va-se de surdez unilateral há 6 anos e vertigem há 
10 anos, sem zumbidos. Ao exame neurológico 
apresentava hipoacusia à direita, Romberg posi-
tivo e teste de weber positivo. Audiometria mos-
trava perda moderada a severa da audição à di-
reita. Ressonância Magnética demonstrou lesão 
extra-axial em região de APC à direita de 1,6 cm 
em seu maior diâmetro, com hipersinal em T2 
e em densidade de prótons, sinal intermediário 
em T1 e realce importante de contraste. Excluída 
associação do caso com neurofibromatose, op-
tou-se pela radioterapia estereotáxica com GK, 
realizada no Hospital do Coração- HCOR/SP em 
27 de janeiro de 2016. RESULTADOS: Prescrito 
12Gy na isodose de 50% (Dmax = 24 Gy), o tra-
tamento transcorreu sem intercorrências sendo 
possível a preservação anatômica do VII e V ner-
vos. A paciente recebeu alta no mesmo dia. Pós-
-operatório imediato foram observados apenas 
aparecimento de zumbidos, piora da vertigem, 
cefaleia e edema em face, revertidos nos 15 dias 
seguintes. No momento, segue suas atividades 
habituais, sem maiores sintomas. Aguarda nova 
ressonância de controle a realizar-se em julho 
do ano vigente. CONCLUSÕES: A radiocirurgia 
é o tratamento de escolha para NA menores que 
3cm, como no caso descrito, devendo ser mais 
estudada e seu uso difundido no Brasil.
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DOENÇA DE ERDHEIM – CHESTER COM 
MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS: RELATO DE 
CASO
Saraiva MG1*; Mendes JM1; Franco CMR1; Andrade MC1; 
Teixeira HM2; Lima LC1; Melo ES1

1Hospital das Clínicas da UFPE;
2Real Hospital Português de Beneficiência em 
Pernambuco.

* E-mail: matheus_gurgel_pb@hotmail.com

A doença de Erdheim-Chester (DEC) é uma rara 
histiocitose de células não-Langerhans com 
acometimento multi-sistêmico e apresentação 
variada. O diagnóstico clínico é desafiador e na 
maioria das vezes feito em diferentes tempos. O 
envolvimento do sistema nervoso é ainda mais 
raro e pode variar desde lesões nodulares, infil-
trações de substância branca até lesões com efei-
to de massa expressivas que necessitam de abor-
dagem cirúrgica. OBJETIVO: Relatar um caso de 
doença de Erdheim –Chester com manifestações 
neurológicas. MÉTODO: Estudo descritivo tipo 
relato de caso, análise do quadro clínico, evolu-
ção e exames radiológicos. Descrição do caso: 
MCBS, 46 anos, feminino, sem morbidades pré-
vias, começou a apresentar amenorreia em 2001, 
diurese de até 12 litros em 24 horas, posterior-
mente diagnosticada diabetes insipidus, além de 
lesões de coloração amarelada em pálpebras, de-
finidas como xantelasmas. Em 2010 evoluiu, de 
forma insidiosa com diplopia horizontal binocu-
lar, disartria e marcha atáxica cerebelar. Durante 
investigação apresentou ressonância magnética 
de crânio com múltiplas áreas de hiperintensida-
de em T2 e FLAIR, envolvendo o tronco cerebral 
principalmente no plano da região pontina e re-
gião posterior do mesencéfalo, além de porção 
mesial dos pedúnculos cerebelares; radiografia 
de ossos longos com aumento da densidade ós-
sea medular em úmeros, rádios, fêmures, tíbias 
e fíbulas, além de cintilografia óssea com hiper-
captação nas mesma áreas descritas. Diagnos-
ticada em 2012 com DEC através de biópsia de 
tíbia que mostrou infiltração de histiocitos xan-
togranulomatosos difusamente, posteriormente 
a imunohistoquímica evidenciou CD68 positivo 
e CD1a e S100 negativos. Realizado terapêutica 
com várias linhas de tratamentos sistêmicos sem 
sucesso, que incluiu corticoterapia, imunoglo-
bulina em 2012 e Interferon alfa em 2013 por 04 
meses, posteriormente foi usado a vimblastina 
por 06 ciclos com excelente resposta sistêmica e 
laboratorial mas sem melhora do quadro atáxi-
co. CONCLUSÃO: A DEC apresenta diagnóstico 
desafiador que pode acometer diversos sistemas 
incluindo o nervoso. A resposta ao tratamento é 
variável do ponto de vista sistêmico e pouco efi-
caz em relação ao acometimento neurológico.
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DYNAMIC BALANCE - AN EARLY MARKER OF 
FUNCTIONAL DISABILITY
Fonseca BAV1*; Pereira CB2; Callegaro D2
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According to the International Classification of 
Functioning, Disability and Health, disability is 
made up of 3 components: body function, acti-
vities and participation. Imbalance and gait li-
mitations in people with Multiple Sclerosis can 
affect performance of a wide range of activities 
and participation. Disability in MS is evaluated 
by EDSS, in which a significant part of the sco-
ring range is based on ambulation status, howe-
ver this scale is known to be insensitive to detect 
subtle symptoms. The aim of this study was to 
determine when the first disabling symptom 
appears, according to balance evaluation and 
EDSS classification. METHOD: We evaluated 91 
consecutive MS outpatients, EDSS (0-3,5), and 
27 age- and sex-matched controls. Gait and ba-
lance problems was evaluated by T25FW and 
posturography dynamic computadorized (PDC), 
respectively. Multiple sclerosis walking scale 
(MSWS) scale was also applied. We divided pa-
tients in 4 groups according to EDSS scores (0; 
1-1,5; 2-2,5; 3-3,5). To statistical analyzes stu-
dent-t test, Mann-Whitney U test and Spear-
man correlations, were applied as appropriate. 
RESULTS: We found significant differences be-
tween MS and controls when compared T25FW 
and PDC. Compared each group divided by EDSS 
we found that balance limitations started earlier, 
at EDSS 1.0 (p < 0,05), than gait limitations, EDSS 
2.0 (p < 0,05). Balance impairment also got worse 
for each EDSS level (p < 0,05). MSWS was stron-
gest correlated with balance assessment (R- 0,51) 
than T25FW (R 0,37). CONCLUSION:Even befo-
re walking speed be reduced, MS patients have 
balance impairments. Computadorized balan-
ce measures may detect impairments that are 
not evident in the clinical examination. We also 
found that imbalance becomes more pronoun-
ced as MS progresses. Balance assessment can 
offer early detection and intervention for mo-
bility problems. Similar to previous studies, we 
emphasize that, in contrast to stopwatch-timed 
measures, quantitative balance measures can 
detect early mobility changes and restrictions in 
daily activities.
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FREQUENCY OF DIZZINESS IN EPILEPSY PATIENTS 
AT AN OUTPATIENT CLINIC
Campello GB; Santos AHM; Lima Filho HC; Sasaki AC*
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* E-mail: acs.equilibrio@gmail.com

The complaint of dizziness reported by patients 
with epilepsy may be related to the diseases it-
self, be a consequence of a side effect of drug 
treatment, or to be attributable to non-epileptic 
comorbidity. Despite the difficulty in identifying 
the etiology of dizziness among these patients, 
the presence of this complaint is important to 
be investigated, because is commonly asso-
ciated with disability.OBJECTIVE: To describe 
the frequency and characteristics of dizziness 
in patients with epilepsy followed in an outpa-
tient service. METHODS: A cross-section stu-
dy, in which data were obtained from medical 
records at the Epilepsy Service of Bahia School 
of Medicine and Public Health (EBMSP) and by 
applying a data collection protocol, containing 
sociodemographic and clinic variables, and di-
zziness characteristics. Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) version 20.1 were used to 
descriptive analysis. RESULTS: 32 patientswere 
evaluated and in this sample was identified the 
presence of dizziness in 21 individuals (65.63%); 
the other eleven (34.38%) had a diagnosis of epi-
lepsy, but not mentioned any vestibular mani-
festations. Among patients with manifestations 
of dizziness, twelve individuals have unknown 
etiology for epilepsy (60%), five of symptomatic 
etiology (25%) and three patients with idiopathic 
(15%). Regarding the characteristics of dizziness, 
eleven individuals have no rotational dizziness 
(52.4%) and nine rotation dizziness (42.9%). 
Regarding the presentation, ten were of abrupt 
onset (50%); nine insidious (45%) and only one 
had a variable frequency (5%). On the duration 
of dizziness, thirteen subjects had involvement 
which lasted from 1-60 minutes (61.9%), seven 
lasted less than one minute (33.3%) and only one 
had longer than sixty minutes (4.8 %). In most of 
the patients, the epileptic abnormality was loca-
ted in the temporal area. CONCLUSION: These 
preliminary data showed dizziness frequency hi-
gher than described in the literature for epileptic 
patients, and it was also observed that episodes 
of dizziness were characterized, in most cases, as 
constant and non-rotatory compatible with diz-
ziness frames of central origin.
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O DESAFIO DIAGNÓSTICO DA OTOSSÍFILIS- RELATO 
DE CASO
Yokomizo TO*; Steffani JA; Conte TA; Würzius A; 
Lana FD; Pereira RW
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A Otossífilis é uma complicação rara da infec-
ção crônica pelo espiroqueta Treponema palli-
dum. O diagnóstico e tratamento apresentam 
dificuldades e existem divergências na literatura. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
63 anos, procura atendimento neurológico com 
quadros episódicos de vertigem há cerca de 1 
ano. Em uso prótese auditiva no ouvido direi-
to há 4 anos devido hipoacusia e acufenos com 
15 anos de evolução. O exame otoneurológico 
demonstrou presença de lesão neurossensorial 
unilateral à direita de grau moderado, acompa-
nhada de ausência de reflexos estapedianos ipsi 
e contralaterais, índices percentuais de reconhe-
cimento de fala muito baixos e alterações vesti-
bulares centrais no exame de vectoeletronistag-
mografia (prova optocinética assimétrica). Os 
exames sorológicos revelaram Anticorpos Totais 
Anti Treponema positivos e FTA-ABS reagente. 
Paciente então relatou ser casada há 38 anos, e 
que um ano após o casamento cursou com DST, a 
qual não se recorda o diagnóstico nem tratamen-
to na época. Passou a apresentar lesões cutâne-
as próximas a virilha, também sem diagnóstico 
específico na época. Solicitamos então exame 
do líquor (citologia quantitativa e qualitativa, e 
bioquímica, todos sem anormalidades; pesqui-
sa de VDRL e FTA-Abs negativos), bem como a 
tomografia e a ressonância magnética de crânio 
e ouvido interno que não apresentaram altera-
ções. Em discussão conjunta com infectologista 
e otorrinolaringologista, a paciente foi classifica-
da como sífilis latente tardia e tratada com Pe-
nicilina Benzatina 2.400.000 UI por semana, por 
3 semanas. O marido foi encaminhado para uro-
logista; sua sorologia era também positiva para 
Lues e recebeu o mesmo esquema terapêutico. 
DISCUSSÃO: O diagnóstico da otossífilis depen-
de de alto nível de suspeição por conta do mé-
dico e da correta solicitação e interpretação de 
exames sorológicos. Ainda assim o diagnóstico 
costuma ser presuntivo. Pode ocorrer em qual-
quer fase da sífilis, e apesar de divergências na li-
teratura, normalmente quando o líquor é normal 
não é classificada como sífilis terciária e o trata-
mento pode ser feito com Penicilina Benzatina. 
Quando o liquor é anormal, o tratamento é fei-
to com penicilina cristalina e corticoesteróides. 
Conclusão A otossífilis deve ser sempre incluída 
como hipótese diagnóstica em pacientes com si-
nais de disfunção vestíbulo-coclear (hipoacusia, 
tinnitus, vertigem) sem causa aparente e testes 
sorológicos positivos para Sifilis.
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O POTENCIAL EVOCADO MIOGÊNICO VESTIBULAR 
(VEMP) NO DIAGNÓSTICO DE VESTIBULOPATIAS: 
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE 19 CASOS NA 
REGIÃO AMAZÔNICA.
Loureiro KD1*; Cordeiro CC1; Silva KSL1; Maziviero* SNA2

1UFPA;
2UFPA/UEPA.

* E-mail: kdrumondl@gmail.com

O Potencial Evocado Miogênico Vestibular 
(VEMP) é uma técnica recente e complementar 
em otoneurologia. Consiste na avaliação dos po-
tenciais elétricos inibitórios gerados no sáculo 
após um estímulo sonoro e conduzidos pela di-
visão inferior do nervo vestibular, gerando res-
postas elétricas inibitórias captadas no músculo 
esternocleidomastoideo. OBJETIVO: Realizar 
levantamento clínico-epidemiológico de pacien-
tes submetidos ao exame VEMP em instituto de 
diagnóstico especializado em otorrinolaringo-
logia na região Amazônica. MÉTODOS: Estudo 
descritivo, quantitativo com desenho retrospec-
tivo transversal através da análise de prontuários 
de 19 pacientes submetidos ao exame VEMP en-
tre os anos de 2010 a 2015. RESULTADOS: Dos 19 
paciente 17 (89%) eram mulheres e 2 (11%) ho-
mens, idade média de 47 anos, com mínima de 
15 e máxima de 83. Quanto ao motivo de realiza-
ção do exame, 4 (21%) foram realizados para ava-
liação complementar por doença de Ménière; 4 
(21%) por Vertigem Posicional Paroxística Benig-
na e 1 (5%) por associação das duas condições; 
6 exames (31%) foram realizados para avaliação 
complementar das vias centrais, sendo 5 (26%) 
por lesão central retro coclear prévia e 1 (5%) 
por esclerose múltipla. Outros 3 (15%) por outras 
queixas como: tontura 1 (5%), zumbido 1 (5%) e 
desequilíbrio 1 (5%). Quanto à bilateralidade e 
simetria: ondas bilaterais e simétricas à 100 dB 
em 11 (58%), bilaterais assimétricas em 6 (32%) 
e ausentes unilateralmente em 2 (11%). Apenas 
1 (5%) apresentou onda a 70 dB, levantando-se 
a hipótese de Deiscência de Canal Superior que 
foi confirmada com exames de imagem. Dos 19 
exames, 10 (53%) foram considerados anormais, 
falando a favor de lesão do sistema vestíbulo-
-cólico descendente, destes: 2 (11%) com diag-
nóstico de Ménière, 2 (11%) Vertigem Posicional 
Paroxística Benigna, 1 (5%) Deiscência de Canal 
Superior, 1 (5%) Esclerose Múltipla, 2 (10.4%) le-
são central em paciente com lesão retro coclear 
prévia, 1 (5%) zumbido e 1 (5%) desequilíbrio. 
CONCLUSÃO: O VEMP é um método diagnóstico 
complementar pouco utilizado em nossa região, 
mesmo em uma clínica especializada. No estu-
do o exame foi utilizado com maior frequência 
entre mulheres e foi útil na avaliação de lesão do 
sistema vestíbulo cólico descendente nas doen-
ças de Ménière, vertigem posicional paroxística 
benigna, deiscência de canal superior, esclerose 
múltipla e lesão retro coclear, o que reforça a im-
portância de seu uso como método diagnóstico 
complementar em otoneurologia.
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REABILITAÇÃO COM REALIDADE VIRTUAL EM 
PACIENTES COM PARKINSON
Zeigelboim BS3*; Teive HAG2; Santos GJB1; 
Severiano MIR1; Faryniuk JH3; Porto CM1
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Com o envelhecimento a velocidade de condu-
ção dos impulsos nervosos é reduzida com alte-
rações nos neurotransmissores. Com isso, ocorre 
um comprometimento da habilidade do sistema 
nervoso central no processamento dos sinais 
vestibulares, visuais e proprioceptivos respon-
sáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, 
ocorrendo uma diminuição da capacidade de 
modificação dos reflexos adaptativos. Sintomas 
como a tontura e o desequilíbrio fazem parte 
destas alterações sensoriais. A reabilitação ves-
tibular é um recurso terapêutico que pode ser 
aplicado em pacientes com doença de Parkinson 
(DP) promovendo a estabilização postural e a 
interação vestíbulo-visual. OBJETIVO: Verificar 
a efetividade dos exercícios de reabilitação ves-
tibular com realidade virtual por meio de avalia-
ção pré e pós á aplicação da escala de equilíbrio 
de Berg (EEB), da escala visual analógica (EVA) e 
do questionário Dizziness Handicap Inventory 
(DHI) - adaptação brasileira. MÉTODO: 10 pa-
cientes foram avaliados (sete do sexo masculi-
no e três do sexo feminino), entre 51 e 78 anos, 
durante o período de abril á outubro de 2015. Os 
procedimentos adotados para análise da pesqui-
sa foram: anamnese, inspeção otológica, avalia-
ção vestibular e aplicação da EEB, EVA e do DHI 
pré e pós RV com a realidade virtual utilizando 
jogos do equipamento Wii Fit. RESULTADOS: 
Correlacionando os resultados das analises foi 
observado que 50% dos pacientes que partici-
param da pesquisa apresentaram melhora no 
quadro de tontura, enquanto que 80% dos pa-
cientes apresentaram resultados satisfatórios em 
relação a independência e desempenho do equi-
líbrio funcional e apenas 30% dos pacientes re-
feriram algia durante o período de Reabilitação. 
CONCLUSÃO: O estudo foi significativo para a 
melhora do desempenho funcional através da 
realidade virtual como instrumento para reabili-
tação vestibular.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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REABILITAÇÃO VESTIBULAR COM REALIDADE 
VIRTUAL EM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS
Zeigelboim BS3*; Teive HAG2; Santos GJB1; 
Severiano MIR1; Porto CM1; Faryniuk JH3

1IFPr;
2Universidade Federal do Paraná (UFPR);
3UTP.

* E-mail: biancacwb@yahoo.com.br

As ataxias espinocerebelares (AEC) são um grupo 
heterogêneo de enfermidades neurodegenerati-
vas que caracterizam-se pela presença de ataxia 
cerebelar progressiva, e tem como manifestações 
clínicas iniciais a deterioração no equilíbrio na 
coordenação e distúrbios oculares. A reabilitação 
vestibular (RV) tem sido evidenciada por agir fi-
siologicamente sobre o sistema vestibular, sendo 
um recurso terapêutico pela sua proposta de atu-
ação baseada em mecanismos centrais de neu-
roplasticidade conhecidos como adaptação, ha-
bituação e substituição para obtenção da com-
pensação vestibular. Os benefícios associados a 
esse tratamento, descritos na literatura, incluem 
correção do equilíbrio e da postura, melhoria 
da locomoção, da funcionalidade de membros 
superiores e inferiores, além de promover uma 
maior motivação para o paciente na realização 
dos exercícios. OBJETIVO: Verificar os benefícios 
da reabilitação vestibular com realidade virtu-
al por meio da avaliação pré e pós aplicação do 
Dizziness Handicap Inventory (DHI) e da Escala 
de Equilíbrio de Berg (EEB) em pacientes com 
ataxia espinocerebelar dominante. MATERIAL E 
MÉTODO: Avaliaram-se 10 pacientes (sete ho-
mens e três mulheres), entre 29 e 65 anos, du-
rante o período de março á setembro de 2015. Os 
pacientes foram submetidos aos seguintes pro-
cedimentos: anamnese, inspeção otológica, ava-
liação vestibular e aplicação do DHI e da EEB pré 
e pós RV com a realidade virtual utilizando jogos 
do equipamento Wii Fit. RESULTADOS: Correla-
cionando os resultados das análises observou-se: 
a) 70% dos pacientes apresentaram melhora no 
quadro de tontura (DHI); b) 90% apresentaram 
resultados satisfatórios em relação a indepen-
dência e desempenho do equilíbrio funcional 
(EEB) e, C) 30% dos pacientes referiram algia 
durante o período de reabilitação. CONCLUSÃO: 
O estudo demonstrou a possibilidade da aplica-
ção dos exercícios de RV com estímulos virtuais 
na AEC com melhora da coordenação dos mo-
vimentos e do equilíbrio postural. Diante disso, 
percebeu-se que a melhora pode ser atribuída as 
estruturas centrais que atuam na neuroplastici-
dade e potencializam dessa forma, mecanismos 
naturais de compensação do sistema nervoso 
central demonstrando desta forma à importân-
cia desta terapêutica no desempenho das ativi-
dades diárias em indivíduos com AEC.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0140

RELAÇÃO ENTRE A SOBRECARGA DE 
MEDICAMENTOS E O EQUILÍBRIO POSTURAL E 
QUEDAS EM IDOSOS.
Cotrim MO1*; Caleffi MC1; Zicarelli CAM2; 
Silva Júnior RA2; Fernandes MTP1; Fernandes KBP1

1Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);
2UEL/UNOPAR.

* E-mail: cotrim_mari@yahoo.com.br

OBJETIVOS: Observa-se no Brasil um envelhe-
cimento populacional acelerado, acarretando 
aumento de doenças crônico-degenerativas e 
consumo de medicamentos. Há evidências de 
que a sobrecarga de medicamentos em idosos 
pode acarretar efeitos deletérios sobre o de-
sempenho físico, embora esta associação ainda 
não tenha sido testada na população brasilei-
ra. Desta forma, este estudo objetivou associar 
a sobrecarga de medicamentos e o equilíbrio 
postural e quedas em idosos fisicamente inde-
pendentes. Materiais e MÉTODOS: Neste estudo 
transversal e observacional, foram levantados 
dados sobre características sócio-demográficas 
e ocorrência de quedas por questionário estru-
turado. Foi calculada a sobrecarga de medica-
mentos por meio da utilização do Drug Burden 
Index (DBI). O equilíbrio postural foi analisado 
por meio de uma plataforma de força (BIO-
MEC400), mediante realização do teste de apoio 
unipodal. RESULTADOS: Na associação com a 
faixa etária (p = 0,348) e gênero (p = 0,21) com 
o Drug Burden Index, não foram observados 
resultados significativos. Foi observada a asso-
ciação entre a sobrecarga de medicamentos e 
o déficit de equilíbrio de acordo com a área do 
COP (rS= 0,14 e p = 0,02), indicando que, quanto 
maior o consumo, maior o déficit de equilíbrio. 
Ainda, foi observada associação entre quedas e 
o Drug Burden Index (Qui Quadrado, p = 0,048), 
visto que quanto maior a carga de medicamento 
maior o risco de quedas. CONCLUSÕES: Pode-se 
observar que a sobrecarga de medicamentos an-
ticolinérgicos e sedativos apresenta impacto ne-
gativo no equilíbrio postural e quedas em idosos. 
Desta forma, pode-se propor que o DBI poderia 
ser uma ferramenta utilizada no Sistema Único 
de Saúde para estimar os possíveis efeitos deleté-
rios da sobrecarga de medicamentos em idosos.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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SCHWANNOMA VESTIBULAR: RELATO DE CASO E 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Secchi TL2*; Rizzotto K2; Degobi NAH2; Garbin BL2; 
Guedes VP1

1HUSFP;
2UCPel.

* E-mail: thaislsecchi@gmail.com

O schwannoma vestibular ou neurinoma do 
acústico é um tumor benigno, de origem des-
conhecida, que cresce a partir das células de 
schwann de forma lenta em direção ao ângulo 
pontocerebelar. Corresponde a 9% dos tumo-
res intracranianos. Geralmente, manifesta-se 
de forma inicial por disacusia neurossenso-
rial unilateral progressiva, tinnitus e vertigem. 
RELATO DE CASO: L.F.F.M, 55 anos, masculino, 
branco, gerente comercial, hipertenso em uso 
de enalapril, procurou Pronto Socorro por quei-
xa de cefaleia fronto-temporal intensa, de início 
súbito, associada a náuseas, vômitos e plenitude 
auditiva. Relatava tinnitus em orelha esquerda 
há vários meses. Ao exame físico, em bom esta-
do geral, lúcido, orientado, pálido, sudorético, 
afebril; pressão arterial 160/90 mmHg; auscultas 
cardíacas, pulmonar e exame do abdome sem 
alterações; membros inferiores perfundidos; 
Babinski, Brudzinski e rigidez de nuca ausentes. 
Realizou tomografia de crânio por suspeita de 
hemorragia subaracnoide - sem alterações-, e 
punção lombar, a qual apresentou líquido turvo 
e sanguinolento. Pela possibilidade de punção 
traumática, realizou angiotomografia de crânio, 
a qual evidenciou formação expansiva no con-
duto auditivo interno esquerdo compatível com 
schwannoma do nervo vestibular com compres-
são de cerebelo, tronco cerebral e IV ventrículo. 
Durante internação, paciente evoluiu com bom 
estado geral, permanecendo o tinnitus. Após 
avaliação de neurocirurgião, recebeu orientação 
de acompanhamento ambulatorial e cirurgia 
eletiva. CONCLUSÃO: O diagnóstico do neuri-
noma do acústico na maioria das vezes é tardio, 
devido ao seu crescimento lento e dificultado 
pela semelhança dos sintomas com patologias 
de maior prevalência do aparelho vestibular.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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SÍNDROME DE COGAN: RELATO DE UMA FORMA 
ATÍPICA.
Silva AMDF*; Campos AL; Peixoto FM; 
Pentiado Júnior JAM; Pontes RWF

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: anamarinadutra@gmail.com

A síndrome de Cogan é uma condição rara, de 
etiologia autoimune, e definida pela a tríade clás-
sica de ceratite intersticial não sifilítica, sintomas 
cócleo-vestibulares (Meniére-símile) e intervalo 
menor que 2 anos entre o início dos sintomas. 
MÉTODO: As informações foram obtidas por 
meio de revisão do prontuário, entrevista com 
o paciente, exame clínico e revisão da literatura. 
CASO: M.F.R.M., feminino, 55 anos, acordou com 
cefaleia holocraniana inédita, com sensação que 
a “cabeça iria explodir”, associada a “vermelhi-
dão” ocular e baixa acuidade visual bilateral. Na 
ocasião feita hipótese de glaucoma agudo. Após 
um mês iniciou quadro de vertigem, hipoacusia, 
zumbido e plenitude auricular em ouvido direito, 
com posterior piora da intensidade da cefaléia e 
dos sintomas oculares. Admitida para investiga-
ção, a paciente apresentava pupilas discóricas, 
hipoacusia à direita (padrão neurossensorial), 
manobra de Dix-Hallpike com desencadeamen-
to de sintomas vestibulares periféricos à direita 
(náuseas, vertigem e nistagmo com componen-
te vertical para cima e componente rotatório 
batendo para direita, fatigável), além de tremor 
de intenção bilateral e pior à esquerda. Avalia-
ção oftalmológica evidenciou uveíte anterior, 
intermediária e papilite bilateralmente. A OCT 
mostrou pequeno descolamento retiniano justa-
papilar bilateral e intumescimento de nervo óp-
tico bilateral. Angiografia com Fluoresceína com 
padrão de vasculite retiniana bilateral. Audiome-
tria evidenciou perda auditiva neurossensorial 
moderada em ouvido direito. Análise de líquor 
com pleocitose linfocítica. A ressonância magné-
tica de encéfalo mostrou acentuada leucopatia 
com padrão periarteriolar e sua sequência an-
giográfica, artérias com padrão de constricção 
entremeado por segmentos normais, sugerindo 
vasculite de pequenos vasos. Marcadores de au-
toimunidade e pesquisa de doenças infecciosas 
normais. Aventada hipótese de síndrome de Co-
gan e indicada pulsoterapia com ciclofosfamida 
e metilprednisolona. Houve melhora significati-
va dos sintomas, sendo iniciada terapia de ma-
nutenção com metotrexato e encaminhada para 
reabilitação vestibular. CONCLUSÃO: O presente 
caso descreve uma síndrome úveo-meníngea 
associada a sintomas Meniére-símile e acometi-
mento de toda estrutura ocular (forma atípica). 
Este relato de caso possui como objetivo alertar 
o neurologista para a importância do diagnós-
tico precoce e de se considerar tal síndrome no 
diagnóstico diferencial de todas as síndromes 
úveo-meníngeas.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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SUPERFICIAL SIDEROSIS- A CASE REPORT.
Brooks JBB3*; Fragoso YD3; Oliveira CLS2; Harding J1; 
Araújo MG3; Santos JC3; Vancini ESB3; Maso GGD3; 
Belini AM3; Almeida PN3

1Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos;
2Irmandade Santa Casa de Misericóridia de Santos;
3Universidade Metropolitana de Santos- UNIMES.

* E-mail: joseph3b@gmail.com

The present case refers to a 47-year-old afro-des-
cendent man with superficial siderosis of the 
central nervous system, a rare syndrome caused 
by repeated slow hemorrhage into the subarach-
noid space with resultant hemosiderin deposi-
tion in the subpial layers of the brain and spinal 
cord, who presented with chronic and progres-
sive sensorineural deafness, cerebellar ataxia, 
headache and signs of pyramidal tract dysfunc-
tion. There was no head trauma and his medical 
history was remarcable. Magnetic resonance 
imaging (MRI) showed the characteristic mar-
ginal T2 hypointensity around the brainstem, 
cerebellum, and spinal cord, and may also pro-
vide a clue to its possible cause. Cerebrospinal 
fluid examination showed absence of red blood 
cells or xanthochromia. An accurate diagnosis 
can spare the patient an expensive search for the 
many other causes of ataxia. An early diagnosis 
and prompt intervention are necessary to pre-
vent severe deficits.The presentation of this case 
aimed at warning to identify clinical signs of this 
disease and improved understanding.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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 PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
AMBULATÓRIO DE NEUROVASCULAR DE UM 
HOSPITAL TERCIÁRIO.
Castro RS2*; Protazio FJ3; Pedatella MTA2; Tosta KICL1; 
Chaves TO1; Castro GS4

1Hospital de Urgências de Goiania ;
2Hospital Geral de Goiânia;
3Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO);
4UNIEVANGELICA.

* E-mail: digodesouzacastro@gmail.com

Em todo mundo, mas principalmente em países 
em desenvolvimento as doenças crônicas não 
transmissíveis (dcnt) associadas biologicamen-
te ao processo aterosclerótico representam um 
crescente encargo para sociedade, família e in-
divíduo. Entre os 58 milhões de óbitos mundiais 
em 2005, 35 milhões foram causados pelas dcnt; 
as doenças circulatórias são a principal causa de 
morte, responsáveis por 30% dos casos. O aci-
dente vascular cerebral, inserido nessa categoria 
de doenças, é em todo mundo a segunda maior 
causa de mortalidade (5,7 milhões de óbitos/
ano). OBJETIVOS: traçar o perfil dos pacientes 
atendidos no ambulatório de neurovascular de 
um hospital terciário de jan/2014 a mar/2015. 
MÉTODO: o trabalho foi realizado a partir da 
revisão dos prontuários dos pacientes, consul-
tados no período de jan/14 a mar/15. Tabulação 
e análise estatística dos dados executada no sof-
tware excel. RESULTADOS E DISCUSSÃO: foram 
atendidos no período compreendido 265 pa-
cientes no ambulatório de neurovascular, desses 
24 pacientes foram excluídos pois pertenciam a 
outro ambulatório ou ainda não haviam passado 
por primeira consulta. Entrando para o estudo os 
241 restantes. A média de idade foi 60 anos apro-
ximadamente, 53,52% dos pacientes são do sexo 
masculino, a procedência principal foi goiânia 
e aparecida de goiânia, o principal diagnóstico 
encontrado foi de avc isquêmico (73,85%), se-
guido pelo avc hemorrágico(10,37%) e acidente 
isquêmico transitório(5,80%). A hipertensão ar-
terial sistêmica (has) é uma comorbidade encon-
trada em mais da metade dos pacientes que são 
acompanhados no serviço. CONCLUSÃO: diante 
desses dados observamos maior prevalência em 
nosso ambulatório de pacientes do sexo mascu-
lino, adulto, procedente da capital e região me-
tropolitana, portador de has e o principal diag-
nóstico foi de acidente vascular encefálico.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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A RARE CASE OF POST-PARTUM DISSECTION OF 
THE FOUR CEREBRAL ARTERIES
Rosário MS2*; Fukuda TG2; Branco RCC2; Mendes LA1; 
Almeida LS1

1FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências;
2Hospital Santa Izabel.

* E-mail: drmateusan@gmail.com

A 37 year-old woman presented with neck pain 
and rigidity 10 days after a c-section delivery. One 
day later, a frontal headache with nausea and 
vomiting began, accompanied by phonophobia 
and photophobia. Hemorrhagic cerebrospinal 
fluid was seen after lumbar puncture. CT scan 
evidenced cortical subarachnoid hemorrhage. 
Vascular studies were performed and showed 
dissection of the four cervical arteries. Treat-
ment was made with painkillers and nimodipine. 
Symptoms resolved and she was delivered home 
with analgesics and tapering down nimodipine. 
A follow-up consultation was made one month 
later, and the patient had no complaint of heada-
che or other neurological abnormalities. Magne-
tic resonance angiography performed 6 month 
later showed resolution of all vascular disorders. 
Post-partum angiopathy is a rare complication 
after delivery. This can happen despite the rou-
te of delivery. Spontaneous four-vessel CAD was 
described once, after a prolonged vaginal labour. 
This is the first case of the four cerebral arteries 
dissection after a programed c-section.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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A TECNOLOGIA COMO ALIADA: EXPERIÊNCIA 
COM O APLICATIVO STROKE RISKOMETER NA 
CAMPANHA DO DIA DO AVC
Merida KLB1*; Kleinfelder A2; Cisz C1; Baliski A1; 
Araújo MDA1; Kowacs PA1; Rizelio V1

1Instituto de Neurologia de Curitiba (INC);
2Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: Kristelbm@hotmail.com

Estima-se que 1 em cada 6 pessoas apresenta-
ra acidente vascular cerebral (AVC) ao longo da 
vida, e que cerca de 80% dos casos podem ser 
prevenidos. A divulgação de informações sobre a 
doença é fundamental para que a população re-
conheça e busque prevenção e tratamento ade-
quados. O uso da tecnologia pode ser aliado nes-
te processo, utilizando a internet, redes sociais e 
aplicativos, pois são acessíveis a população ex-
pressiva no mundo. Em 2014 foi lançado o apli-
cativo Stroke RiskometerTM, com objetivo de di-
vulgar informações sobre o AVC através de esco-
re de risco auto aplicável e validado. OBJETIVO: 
utilizar o aplicativo Stroke RiskometerTM na 
campanha do Dia do AVC (29/10/2015) realizada 
em instituição de saúde. MÉTODOS: foi realiza-
da tradução para língua portuguesa das pergun-
tas do aplicativo. Durante a campanha do Dia do 
AVC, os funcionários da instituição (idade≥ 20 
anos) foram convidados a responder as pergun-
tas do aplicativo e avaliar seu risco individual de 
apresentar um AVC, apos assinatura de consenti-
mento informado. Os dados de cada participante 
foram avaliados no aplicativo, versão em língua 
inglesa, e os resultados entregues ao participan-
te. Os dados foram analisados descritivamente. 
RESULTADOS: Dentre os 350 funcionários da 
instituição, 141 participaram do estudo, media 
de idade 35 anos, 77% do sexo feminino. Foram 
identificados 12% de participantes tabagistas, 
9,2% tinham sobrepeso e 4% com obesidade. 
Mais de 90% relataram ter sofrido estresse emo-
cional no ultimo ano. CONCLUSÃO: Campanhas 
de divulgação sobre o AVC que utilizam tecno-
logias modernas são chamativas a população, e 
podem auxiliar nas estratégias de promoção a 
saúde, através da identificação de fatores de risco 
mais prevalentes.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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ACHADOS ANGIOTOMOGRÁFICOS DE IMPACTO 
PARA A CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA DO AVC 
ISQUÊMICO AGUDO: ENSAIO PICTÓRICO E 
A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO TERCIÁRIO 
BRASILEIRO.
Zotin MCZ2*; Rocha LJA2; Simão GN2; Melo AS2; 
Cintra MB2; Felice TF2; Abud DG2; Pontes-Neto OM1; 
Santos AC2

1HCFMP - USP;
2HCFMRP - USP.

* E-mail: mariaclarazzotin@gmail.com

A etiologia do AVC isquêmico agudo tem relação 
direta com o tratamento, prognóstico e risco de 
recorrência do evento, sendo de extrema impor-
tância para a conduta clinica imediata e após o 
ictus. Desde a década de 80 diversas classifica-
ções etiológicas têm sido propostas, com dife-
rentes abordagens de causalidade e fenotipa-
gem. As principais classificações utilizadas atu-
almente na prática clínica são TOAST e ASCOD, e 
definem os principais subtipos etiológicos como: 
aterosclerose de grandes artérias, doença de pe-
quenas artérias, patologias cardíacas, dissecção e 
outros. A angiotomografia computadorizada do 
arco aórtico ao vértice é amplamente disponível, 
parte essencial do protocolo de imagem do AVC 
isquêmico agudo, e pode contribuir muito para a 
classificação etiológica do evento, não devendo 
sua analise ser restrita apenas à caracterização 
de oclusões e estenoses. OBJETIVO: Identificar 
se achados angiotomográficos atípicos e por ve-
zes sutis podem contribuir na definição etiológi-
ca do evento agudo. Métodos Foram seleciona-
dos achados angiotomográficos em um banco de 
dados de pacientes atendidos em um centro bra-
sileiro terciário no período de 03/2014 a 03/2016, 
buscando correlacioná-los com diferentes graus 
de probabilidade de causalidade, conforme as 
classificações mais utilizadas. RESULTADO: Di-
versos achados angiotomográficos dos diferentes 
subtipos de AVC isquêmico são demonstrados. 
No subtipo de aterosclerose, casos de estenoses 
≥50% ipsilaterais ao leito isquêmico, na circula-
ção intra e extracraniana; estenoses <50% com 
trombo endoluminal no leito isquêmico; placa 
ateromatosa aórtica com espessura ≥4mm, sem 
trombo móvel; placa ateromatosa aórtica com 
espessura <4mm, sem trombo móvel. No subtipo 
de doença cardíaca, casos de valvas mecânicas; 
trombos murais em câmaras esquerdas; aumen-
to das dimensões do átrio esquerdo; aneurisma 
de ponta de ventrículo esquerdo e tromboem-
bolismo pulmonar incidental. Outros achados 
compatíveis com vasculite e dissecção também 
são demonstrados. CONCLUSÃO: Sendo um mé-
todo de imagem amplamente disponível e parte 
essencial do protocolo de atendimento do AVC 
isquêmico agudo, é importante reconhecer a an-
giotomografia como um método com potencial 
para contribuir muito na classificação etiológica 
do evento, de forma a permitir a instituição mais 
precoce da terapêutica adequada e estimar o 
prognostico e risco de recorrência.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



87

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0148

ACHADOS CLÍNICOS NEUROLÓGICOS NA DOENÇA 
DE VON HIPPEL-LINDAU
Cascaldi GG1*; Silva BPL1; Rosseto GHN1; Rabelo NN3; 
Pereira VHH3; Passos GS3; Valli DB3; Silveira Filho LJ3; 
Rabelo NN2; Dias Júnior LAA3

1Centro Universitário Barão de Mauá;
2Faculdade Atenas de Paracatu - MG;
3Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto.

* E-mail: gabriel.cascaldi@gmail.com

A Doença de Von Hippel-Lindau (DVHL) é uma 
patologia rara ocasionada por mutação no gene 
VHL, possui herança autossômica dominan-
te com prevalência de 1/36.000 pessoas, sem 
predomínio de grupo étnico ou sexo. A DVHL é 
caracterizada pela presença de neoplasias múl-
tiplas que estão presentes na região encefálica 
e em diversas áreas do corpo. As manifestações 
clínicas encefálicas mais comuns são a presen-
ça de tumores na medula espinal e no cerebelo, 
tendo sintomas como cefaleia, vertigem e distúr-
bios da marcha e da fala. OBJETIVOS: Descrever 
as manifestações encefálicas da DVHL, incluindo 
etiopatogenia, alterações histológicas nervosas 
ocasionadas pela neoplasia, epidemiologia das 
múltiplas formas de hemangioblastoma, possi-
bilidade de diagnóstico com exames de resso-
nância magnética (RM) do neuroeixo associado 
a manifestações clínicas e possibilidade terapêu-
tica clínico ou cirúrgica, de forma que integre 
o conhecimento salientado nas manifestações 
encefálicas e facilite a obtenção de conhecimen-
to. MÉTODOS: Neste trabalho foi realizado uma 
revisão bibliográfica nas seguintes bases de da-
dos da internet como Scielo, PubMed e Google 
Acadêmico. Os descritores usados foram “von 
Hippel-Lindau”, “von Hippel-Lindau and hea-
dache”, “von Hippel-Lindau and afasia”, “von Hi-
ppel-Lindau and vertigo” e “von Hippel-Lindau 
and neurological manifestations”. RESULTADOS: 
Sessenta a oitenta por cento de indivíduos com 
DVHL apresentam hemangioblastomas no SNC, 
sendo cerebelo, medula espinhal e tronco ence-
fálico as regiões mais comuns, com consequen-
te ataxia dos membros e truncal, aumento da 
pressão intracraniana, bem como risco de perda 
da visão. Geralmente são múltiplos tumores be-
nignos hipervascularizados com risco hemor-
rágico que requerem sucessivas cirurgias com 
complicações pós-operatórias como paraplegia 
e distúrbios sensoriais. O tratamento cirúrgico 
e radioterápico está indicado em lesões sinto-
máticas. A morbimortalidade está associada às 
lesões neurológicas do SNC, principalmente em 
locais inoperáveis. CONCLUSÃO: Como a VHL 
é uma doença multissistêmica complexa, seu 
manejo requer o acompanhamento de várias 
especialidades clínicas e, além disso, atenção 
para os aspectos psicossociais da desordem. As 
múltiplas lesões do Sistema nervoso central são 
de grande complexidade quanto ao tratamento e 
o diagnóstico deve ser beneficiado pelos avanços 
no conhecimento das bases genéticas da doença.
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O termo AVC amnésico se refere a um quadro de 
amnésia aguda, relativamente persistente como 
sintoma dominante e de origem vascular. Pode 
aparecer em lesões da artéria cerebral posterior 
(ACP), artérias talâmicas e artéria coroideia ante-
rior, Freqüentemente, há isquemia de região hi-
pocampal. Relatamos o caso de M.M.B. de C., 77 
anos, sexo feminino, trazida ao pronto-socorro 
por familiares com queixa de cefaléia e “perda de 
memória” de instalação a 24h da admissão. Fa-
miliares relatavam apenas hipertensão leve, em 
uso de 50mg de losartana por dia, além de diag-
nóstico de pré-diabetes, em uso de metformina 
500mg por dia. O exame revelou uma amnésia 
episódica anterógrada, não conseguindo fixar 
novas informações e uma alteração acentuada 
da memória a curto prazo, com preservação re-
lativa do acesso a recordações antigas, apesar da 
desatenção da paciente. O MEC 13/30; enquanto 
o FVS (animais) foi 5; teste dos 7 minutos (me-
mória visuoverbal: recordação livre 3/16, facili-
tado 5/16) todos prejudicados por colaboração 
da paciente. Não havia alteração mecânica de 
fala, déficit de força em membros ou alteração 
de sensibilidade ao exame. Submetida à Resso-
nância Nuclear Magnética de encéfalo no dia da 
admissão que revelou hipersinal em T2 e Flair 
em região hipocampal à esquerda, com restri-
ção à difusão, caracterizando isquemia recente. 
Adicionalmente, havia outros focos diminutos 
de hipersinal em região occipital. Observou-se 
diminuição de hipocampo à direita, não sendo, 
no entanto, possível confirmar infarto antigo em 
região hipocampal à direita. A Angioressonância 
de vasos intracranianos e cervicais não revelou 
alterações significativas. O Eletrocardiograma 
revelou fibrilação atrial, com aumento de área de 
átrio esquerdo confirmado por Ecocardiograma 
Transtorácico, ficando estabelecida uma prová-
vel causa embólica. Rastreio laboratorial, cons-
tando de exames de rotina, função tireoidiana, 
renal e hepática, além de sorologias, não revela-
ram alterações. A paciente evoluiu com melhora 
importante do quadro cognitivo após 5 dias do 
evento, porém ainda com dificuldade para fixa-
ção de novas informações (MEC 23/30; FVS 12; 
teste dos 7 minutos memória visuoverbal: recor-
dação livre 8/16, facilitado 12/16).
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O termo acidente vascular cerebral (AVC) é usa-
do para designar o déficit neurológico transitório 
ou definitivo, focal ou global, que ocorre em uma 
área cerebral secundário à lesão vascular. Apesar 
de ser mais comum em idosos, o AVC pode ocor-
rer em crianças e adultos jovens, resultando em 
significativa morbidade e mortalidade. As causas 
cardíacas respondem por cerca de 30% de todos 
os subtipos de AVC. O forame oval patente (FOP) 
é uma anormalidade cardíaca, reconhecido como 
causa de AVC, principalmente em jovens. O obje-
tivo deste estudo é relatar um caso de AVC isquê-
mico em paciente jovem devido a FOP, ressaltan-
do as manifestações clínicas, prognóstico e trata-
mento. As informações foram obtidas por meio de 
revisão do prontuário, entrevista com a paciente 
e registro fotográfico dos métodos diagnósticos. 
Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 16 
anos, estudante, que apresentou quadro de início 
súbito de cefaleia holocraniana de forte intensi-
dade, acompanhada de hemiparesia à direita e 
afasia, com duração de 15 minutos. Previamente 
hígida negou uso contínuo de medicamentos, 
tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Ao 
exame físico, encontrava-se alerta, consciente, 
orientada, comunicativa, sem déficit sensitivo ou 
motor. A ressonância nuclear magnética de crâ-
nio com espectroscopia da admissão evidenciou 
lesão isquêmica aguda localizada na coroa radia-
da esquerda. Foi solicitado um ecocardiograma 
transesofágico que evidenciou a presença de fo-
rame oval pérvio medindo 1,2 mm com “shunt” 
esquerdo-direito. A paciente foi encaminhada ao 
serviço de Hemodinâmica e submetida ao fecha-
mento percutâneo do FOP com prótese. Passou a 
fazer uso contínuo de ácido acetilsalicílico e não 
apresentou alterações neurológicas significativas. 
O relato demonstra a importância de se diagnos-
ticar precocemente o FOP nos casos de AVC em 
jovens, o que permite estratificar a chance de re-
corrência e a instituição de medidas profiláticas e 
terapêuticas, para que não acarrete sequelas ou 
até mesmo a morte dos pacientes.
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Acidente vascular cerebral (AVC) em lobo parie-
tal, substância branca do giro angular, tálamo 
ventroposterior, perna posterior da cápsula in-
terna e giro pré-central podem simular neuropa-
tia mediana, radial ou ulnar. A paresia isolada da 
mão devido a AVC é infrequente, corresponden-
do a menos de 1% dos casos. OBJETIVOS: relatar 
um caso de paralisia isolada da mão causado por 
acidente vascular isquêmico. MÉTODOS: caso 
clínico de uma paciente, com história prévia de 
fibrilação atrial, com paresia isolada do terceiro 
ao quinto dedo da mão direita (D), de caráter 
subagudo, devido AVC. Realizada uma revisão de 
literatura visando estabelecer um perfil clínico e 
radiológico de casos com acometimento isquê-
mico da área do córtex que representa a motri-
cidade da mão. Resultados/Discussão: exame 
clínico evidenciou paresia 3/5 na flexão e adução 
do terceiro ao quinto dedos à D, A abdução des-
ses dedos 2/5. Flexão do punho D apresentava 
fraqueza discreta 4+/5. Sensibilidade preserva-
da. Ressonância Magnética (RM) encefálica de-
monstrou sinais de restrição à difusão/redução 
do sinal no mapa de ADC, compatível com evento 
isquêmico agudo/subagudo em giro pré-central 
à esquerda, na área cortical “hand knob”. A região 
em forma de ômega (Ω,α) invertido ou épsilon (E,α) 
horizontal no giro pré-central, referida como o 
córtex “hand knob”, é o local da função motora 
da mão. Apesar da considerável variação na vas-
cularização e na sua morfologia, é uma entidade 
clínica bem conhecida e, muitas vezes subdiag-
nosticada. CONCLUSÃO: O acidente vascular 
cerebral isquêmico causando paresia isolada da 
mão apresenta baixa incidência. Através do estu-
do de RM é possível determinar sua localização 
precisa no giro pré-central contralateral. Apesar 
de ser descrita como uma entidade de etiologia 
heterogênea, o mecanismo cardioembólico é o 
mais frequentemente observado. O prognóstico 
é bom mas, o resultado em longo prazo depende 
da etiologia do acidente vascular cerebral e do 
inicio da profilaxia secundária.
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Frequentemente o diagnóstico diferencial etio-
lógico do acidente vascular encefálico isquêmico 
(AVEi) em jovens constitui um desafio médico. A 
Anomalia de Ebstein é uma cardiopatia congê-
nita rara (0,3-0,5% das malformações cardíacas) 
e caracteriza-se por uma baixa implantação dos 
folhetos da valva tricúspide e suas inserções. 
Muito frequentemente (90%) está associado a 
comunicação interatrial (CIA) e shunt atrial di-
reita-esquerda, podendo em certas condições 
determinar AVEi secundário a fibrilação atrial e/
ou cardioembolização espontânea. OBJETIVO: 
Descrever o diagnóstico desta condição clínica, 
relacionando com a importância da suspeição 
através do exame físico e da investigação com 
exames complementares. MÉTODO: Relato de 
caso individual. RESULTADOS: Paciente de 17 
anos, filho de gestação única com parto eutócico 
de mãe hígida foi trazido ao pronto-socorro pelo 
SAMU devido a disartria e síndrome hemiparé-
tica súbita desproporcionada predominando em 
membro superior esquerdo. Havia história de 
AVEi prévio há 5 anos. Não havia história fami-
liar de malformação cardíaca. Apresentava sopro 
sistólico em foco tricúspide e eletrocardiograma 
(ECG) mostrava ritmo sinusal. Paciente apre-
sentava também síndrome da hipóxia crônica. 
A tomografia de crânio mostrava hipodensida-
de nova córtico-subcortical fronto-parietal e 
insular à direita e no braço posterior da cápsula 
interna ipsilateral, além de área de encefaloma-
lácea antiga. Foi realizado ecocardiograma que 
revelou o diagnóstico da anomalia de Ebstein: 
a válvula tricúspide do paciente era displásica 
com deslocamento caudal (45mm de diferença 
entre a altura do folheto septal e o folheto ante-
rior). Havia regurgitação tricúspide moderada e 
o átrio direito estava aumentado. Havia também 
CIA tipo ostium secundum com moderado shunt 
direito-esquerdo. Foi realizada anticoagulação 
com dabigatrana devido a presença de fibrila-
ção atrial paroxística detectada no ECG seriado. 
Paciente foi encaminhado para centro de refe-
rência cardiológica para tratamento definitivo 
da anomalia. CONCLUSÃO: O tratamento dessa 
condição é cirúrgico e só realizada em grandes 
centros, mediante plastia e/ou substituição val-
var com ou sem plicatura longitudinal da porção 
atrializada do VD. O reconhecimento e tratamen-
to precoce da condição aumenta a sobrevida e 
diminui o risco de episódios recorrentes de AVEi, 
impactando positivamente na funcionalidade e 
qualidade de vida do paciente.
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Acidente vascular encefálico (AVE) lacunar em 
topografia mesencefálica, com acometimento 
estratégico do núcleo do nervo troclear ou fi-
bras do nervo oculomotor, é pouco relatado na 
literatura. OBJETIVO: Apresentar dois casos de 
pacientes com infartos lacunares isolados e es-
tratégicos de mesencéfalo: o primeiro com aco-
metimento do núcleo troclear e o segundo de fi-
bras do nervo oculomotor. RELATO DOS CASOS: 
Caso 1: Homem, 33 anos, branco, ex-tabagista 
(13 anos/maço), apresentou-se com quadro 
súbito de diplopia ao acordar, com estrabismo 
divergente à esquerda. Ao exame neurológico, 
havia paresia do músculo oblíquo superior à 
esquerda, determinando desvio látero-superior 
e limitação do olhar ínfero-medial à esquerda. 
O teste de três etapas de Parks–Bielschowsky, 
que torna mais sensível a detecção do déficit 
do nervo troclear, foi positivo na inclinação da 
cabeça sobre o ombro esquerdo. Ressonância 
magnética (RM) encefálica evidenciou infarto 
lacunar em topografia do núcleo do nervo tro-
clear à esquerda. Caso 2: Homem, 31 anos, ne-
gro, sem comorbidades clínicas, apresentou-se 
com náuseas, tontura, ptose palpebral à direita 
e estrabismo divergente com reflexo fotomotor 
diminuído à direita. RM encefálica demonstrou 
infarto lacunar de fibras do nervo oculomotor à 
direita. CONCLUSÃO: Lesões traumáticas, con-
gênitas e microvasculares são as etiologias mais 
comuns de paralisia do troclear. AVE de tronco 
encefálico determinando paresia de troclear é 
rara e usualmente hemorrágico, embora infarto 
lacunar já tenha sido relatado. Paralisia de tro-
clear por AVE estratégico em seu núcleo em pa-
ciente jovem, com apenas tabagismo como fator 
de risco, torna o caso ainda mais raro. Paralisia 
do oculomotor é uma frequente manifestação 
clínica de AVE de tronco encefálico, mas tende a 
ocorrer com outros sintomas neurológicos. AVE 
mesencefálico estratégico acometendo fibras 
do oculomotor e mimetizando mononeuropatia 
craniana do III nervo em paciente jovem, negro, 
sem comorbidades, é encontrado muito rara-
mente na literatura.
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma do-
ença de ocorrência cada vez mais significativa 
em nossa sociedade, capaz de provocar limita-
ções não só nos indivíduos acometidos, bem 
como, em suas famílias. A busca por modelos 
experimentais que mimetizem a isquemia cere-
bral tem sido alvo de muitos trabalhos científi-
cos. Procura-se encontrar formas que reprodu-
zam a fisiopatologia de forma bastante similar 
com a que ocorre no ser humano, e desta forma 
possibilitar o desenvolvimento e avaliação de 
tratamentos. O conhecimento do perfil Eletro-
encefalográfico (EEG) de animais durante AVE 
produz uma ferramenta extremamente aplicá-
vel aos estudos farmacológicos sobre o tema. 
OBJETIVO: Avaliar as alterações eletroencefalo-
gáficas de animais submetidos a um quadro is-
quêmico cerebral. METODOLOGIA: Ratos Wistar 
(150-230g–biotério–UFPA), anestesiados com 
ketamina 10% (50mg/kg) e xilazina 2% (5mg/
kg), foram submetidos à cirurgia estereotáxica 
(CE) para implante de eletrodos de aço inoxidá-
vel no espaço epidural. Após 7o dia do implante, 
os animais foram submetidos á anestesia com 
Halotano seguida de anestesia local (lidocaína 
2%) na região ventral do pescoço e foi efetuada 
a oclusão das carótidas esquerda e direita, e ime-
diatamente foi feito o registro por 30 minutos 
durante o quadro de isquemia provocado pela 
oclusão. Após este período, a oclusão foi retirada 
e reestabelecida a circulação sanguínea da re-
gião, em seguida foi registrado o EEG por 30 mi-
nutos. RESULTADOS: No registro eletrocortico-
gráfico observado durante o processo isquêmico 
ocorrem modificações de amplitude e o traçado 
eletrocorticográfico apresentando maior irregu-
laridade, as frequências mais baixas estão mais 
presentes de acordo com o espectograma. Após a 
retirada da oclusão o cérebro foi reperfundido e 
pôde ser observado que a amplitude do traçado 
eletrocorticográfico permaneceu elevado com 
diferença das frequências acima de 10 Hz esta-
rem mais presentes. CONCLUSÃO: Após a isque-
mia cerebral por oclusão das artérias carótidas 
comum, ocorreu modificação no traçado eletro-
corticográficos que podem sugerir um modelo 
de acidente vascular isquêmico que possibilite o 
estudo de biomarcadores para condições patoló-
gicas relacionadas à hipóxia cerebral, bem como 
para avaliação de tratamentos a serem utilizados 
na fase aguda do processo.
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Drug abuse is a common and prevalent pro-
blem among young people in Brazil. The use 
of certain illicit drugs shows up as a significant 
risk factor for the occurrence of stroke, which 
should be investigated as routine in young pa-
tients with this disease OBJECTIVE: To report an 
uncommon presentation of an ischemic stroke 
in a 38 year-old patient, crack user. METHOD: 
Descriptive case report and literature review 
RESULTS AND DISCUSSION: Female, 38 ye-
ars, with previous history of crack and alcohol 
abuse, irregular use of Diazepam, Fluoxetine, 
Promethazine and Haloperidol was admitted 
presenting unconsciousness, repeated vomiting, 
prostration, behavioral changes and incoherent 
speech. At the physical examination, she presen-
ted reduced interaction with the environment, 
unresponsiveness to verbal commands, incom-
prehensive speech, pupils equal and reactive to 
light, preserved extrinsic ocular motility, preser-
ved muscle strength on all members, normal re-
flexes, plantar cutaneous reflex without response 
bilaterally and sensitiveness preserved. Labora-
tory tests showed mild leukocytosis - 10200 white 
blood cells. First, the clinical team thought about 
meningitis based on the encephalitis like symp-
toms and infectious like laboratory tests. Howe-
ver, the brain CT showed a slightly hypodense 
area in both frontal lobes, predominantly on ri-
ght side. There were no signs of bleeding, injury 
or midline deviation in the aforementioned ima-
ging test. So, the diagnosis of a bilateral anterior 
cerebral artery Ischemic stroke was confirmed 
after an MRI CONCLUSION: It should emphasize 
the importance of suspicion of ischemic stroke 
in young patients presenting only behavioral 
alterations, even when an infectious laboratory 
exam is present. Moreover, it is also important to 
search for risk factors, such as drug abuse, when 
investigating ischemic stroke episodes on young 
patients.
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OBJETIVO: O acidente vascular encefálico (AVE) 
é uma disfunção neurológica cuja mortalidade é 
atribuída a consequências diretas do dano cere-
bral ou às referidas complicações, como pneu-
monia. Nesse contexto, a identificação de fatores 
de risco para o desenvolvimento de pneumonia 
pós AVC apresentam grande relevância, pois po-
deriam auxiliar na elaboração de implantação de 
protocolos terapêuticos profiláticos para estes 
indivíduos. Desta forma, neste estudo piloto, 
objetivou-se analisar a validade do A2DS2 para 
predizer pneumonia e mortalidade pós-AVE. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram incluídos os 
dados de 41 pacientes com acidente vascular en-
cefálico isquêmico atendidos em hospital terciá-
rio do município de Londrina-PR no ano de 2015. 
Para cálculo do escore A2DS2, foram considera-
das as seguintes variáveis: gênero, idade, histó-
rico de fibrilação atrial e presença de disfagia. 
Como desfechos do estudo, foram consideradas 
a ocorrência de pneumonia pós- AVE e mortali-
dade. RESULTADOS: Foram incluídos os dados 
de 41 pacientes com acidente vascular encefáli-
co isquêmico atendidos em hospital terciário do 
município de Londrina-PR no ano de 2015. Desta 
amostra, 29 eram mulheres (46,3%) e 22 (53,7%) 
eram homens. Os pacientes apresentaram idade 
média de 69,10±13,5 anos. Verificou-se a ocor-
rência de cinco casos de pneumonia, represen-
tando uma prevalência de aproximadamente 
12%. Além disso, observou-se que quatro pacien-
tes evoluíram para óbito. Observou-se diferenças 
estatisticamente significantes no escore A2DS2 e 
a ocorrência de pneumonia e mortalidade pós-A-
VE isquêmico (Teste de Mann-Whitney, p < 0,05). 
CONCLUSÃO: O escore A2DS2 poderia ser usado 
como uma ferramenta para avaliação do risco de 
pneumonia pós-acidente vascular encefálico na 
população brasileira.
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ANÁLISE DO PADRÃO DE CRISES CONVULSIVAS EM 
UMA COORTE DE 56 PACIENTES COM SÍNDROME 
DA ENCEFALOPATIA REVERSÍVEL POSTERIOR
Franciscatto L*; Marrone LCP; Simeoni C; Barbato JPR; 
Fernández AC; Galindo DGC; Guzmán TFA; 
Castellanos DCT; Martins WA; Costa JC

Hospital São Lucas da PUCRS.

* E-mail: luisafrancis@gmail.com

A síndrome da encefalopatia reversível posterior 
(SERP) possui como desencadeante mais co-
mum a elevação aguda da pressão arterial, que 
pode ocorrer durante a eclampsia, alteração da 
função renal e terapia imunossupressora. Ca-
racterizada por edema vasogênico da substân-
cia branca principalmente dos lobos cerebrais 
occipitais e parietais, possui inúmeras manifes-
tações clínicas, predominantemente cefaléia, 
alteração do estado mental, distúrbio visual e 
crise convulsiva. OBJETIVO: analisar o padrão 
de crises convulsivas em uma coorte de 56 pa-
cientes com síndrome da encefalopatia reversí-
vel posterior. MÉTODOS: revisão de 56 casos de 
pacientes atendidos em nosso serviço que de-
senvolveram SERP. Foram avaliados os seguintes 
dados: idade, quadro clínico, características das 
manifestações neurológicas, pico de PA, pico 
de creatinina e aspectos do eletroencefalogra-
ma e da ressonância nuclear magnética (RNM) 
cerebral. RESULTADOS: dos 56 pacientes, 31 
(55%) apresentaram crises convulsivas. Destes 
27 (87%) apresentaram crises focais (sendo que 
em 8 desses casos, ou seja, o equivalente a 30%, 
ocorreu generalização secundária). A coorte em 
sua maioria era constituída por pacientes com 
eclampsia ou pré-eclâmpsia (51%), seguida por 
afecções renais (14%) e por usuários de quimio-
terápicos (10%). O grupo dos portadores de cri-
ses focais seguiu a mesma ordem de prevalência 
da coorte, sendo representado respectivamente 
por 44%, 18% e 14%. A generalização secundária 
não ocorreu em usuários de quimioterápicos, 
mas sim em 4 das gestantes (1/3 das que mani-
festaram crises), 3 dos nefropatas (3/5) e 1 lúpica 
(1/3). O grupo dos portadores de crises generali-
zadas apresentou 1 caso de cada etiologia citada 
como mais prevalente na coorte, além de 1 caso 
por picada de escorpião. A idade, o pico de crea-
tinina e o de PA não diferiram significativamente 
entre os grupos. CONCLUSÃO: a síndrome da 
encefalopatia reversível posterior é uma entida-
de que deve ser suspeitada em pacientes que se 
apresentam com crises convulsivas e alteração 
aguda da pressão arterial, principalmente nas 
gestantes com critérios para pré-eclâmpsia ou 
eclampsia e naqueles com patologias nefrológi-
cas ou reumatológicas ou em uso de terapia imu-
nossupressora. O diagnóstico precoce propor-
ciona um melhor controle das crises convulsivas 
bem como maiores chances de reversibilidade 
completa do quadro clínico.
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ANÁLISE DO TRATAMENTO DO ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO COM 
TROMBÓLISE ENDOVENOSA NO HOSPITAL DE 
BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO PERÍODO DE 
2013 A 2015
Oliveira FN; Battaglin MNM; Lourenço FHB*; Araújo FA; 
Yanaze LL; Abdalla ND; Pongeluppi RI

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP).

* E-mail: Fabianihblou@gmail.com

A trombólise endovenosa com alteplase é um 
procedimento comprovado para tratar a fase 
hiperaguda do acidente vascular cerebral isquê-
mico (AVCI) e sua eficácia relaciona-se com o 
tempo entre o início dos sintomas e a adminis-
tração medicamentosa. OBJETIVOS: Relatar a 
experiência com este tratamento no Hospital de 
Base de São José do Rio Preto no período de ja-
neiro de 2013 a dezembro de 2015. MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de prontuário de pacien-
tes internados pelo SUS com AVCI agudo, trata-
dos com trombólise endovenosa com alteplase. 
RESULTADOS: Analisamos 96 pacientes cuja 
média de idade foi 62,29 anos. Segundo a Clas-
sificação de Bamford, 65 (67,7%) foram PACS 
(Síndrome parcial da circulação anterior), 24 
(25%) TACS (Síndrome total da circulação ante-
rior), 4 (4,16%) POCS (Síndrome da circulação 
posterior) e 3 (3,12%) LACS (Síndrome lacunar). 
Quanto à etiologia, conforme a classificação de 
AVC ASCOD (A-arteriosclerose; S-doença de 
pequenos vasos; C-doença cardíaca; O-outras 
causas e D-dissecção arterial) que se baseia no 
grau de possibilidade de cada condição provocar 
um evento (1-provável, 2-relação causal incerta, 
3-doença presente com ligação causal impro-
vável, 0-ausência de doença e 9-investigação 
insuficiente para excluir determinada doença). 
Dos pacientes, 14 (14,58%) foram classificados 
em A1; 1 (1,04%) em S1; 31 (32,29%) em C1; ne-
nhum em O1; 2 (2,08%) em D1 e 46 (47,9%) não 
tiveram nenhuma causa definida como provável. 
Um paciente foi posteriormente diagnosticado 
com transtorno somatoforme. A taxa de elegibi-
lidade para o procedimento foi de 6,27%. As mé-
dias do tempo porta-tomografia, porta-agulha e 
ictus-agulha foram: 28,46 minutos, 91,8 minutos 
e 190,97 minutos, respectivamente. Obtivemos 
13 casos (13,54%) de Transformação Hemorrági-
ca Sintomática (THS), sendo 6 em 2013 (taxa de 
THS de 17%), 5 em 2014 (taxa de THS de 14,7%) e 
2 em 2015 (taxa de THS de 6,89%). Neste período 
houve reestruturação do serviço com melhoria 
dos cuidados de fase aguda. CONCLUSÃO: O 
tratamento com trombólise endovenosa em nos-
so serviço apresenta baixa taxa de elegibilidade, 
reforçando a necessidade de otimização do flu-
xo de encaminhamento dos pacientes e quali-
ficação do atendimento pré-hospitalar visando 
reduzir o tempo de chegada ao hospital. A taxa 
de THS teve declínio progressivo com a melhora 
do cuidado ao paciente em fase aguda, sendo a 
trombólise endovenosa realizada atualmente de 
forma segura e com complicações próximas às 
referidas em outras casuísticas.
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ANÁLISE FUNCIONAL E DE IMAGINOLOGIA EM 
PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
INTRAPARENQUIMATOSO.
Faggioni MRO2*; Duarte SG1; Soares N2; Araujo JE2

1Universidade de Franca (UNIFRAN);
2USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP).

* E-mail: ma_ro_oliveira@usp.br

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das 
principais causas de óbito. O Brasil é o segun-
do país com a maior taxa de mortalidade. O 
AVC hemorrágico (AVCH) ocorre após ruptu-
ra espontânea de um vaso cerebral, em algum 
ponto do sistema nervoso central, podendo ser 
intraparenquimatoso (interior do cérebro), in-
traventricular (sistema ventricular) ou subarac-
nóide (espaço subaracnóideo). A hemorragia 
intraparenquimatosa cerebral (HIC) é o subtipo 
de pior prognóstico. A natureza e a gravidade do 
AVC são caracterizadas pelo local e tamanho da 
lesão, desencadeando déficits neurológicos tran-
sitórios ou permanentes. OBJETIVO: Analisar 
a pontuação das escalas funcionais e da tomo-
grafia de crânio (TC), em indivíduos pós-AVCH 
intraparenquimatoso, e ainda, analisar as co-
morbidades presentes como preditores de mor-
talidade. METODOLOGIA: Participaram desse 
estudo 60 indivíduos, de ambos os sexos, entre 
32 e 88 anos, após AVCH Intraparenquimatoso. 
Foram analisados os seguintes fatores de risco 
(hipertensão arterial, doenças cardíacas, coles-
terol, tabagismo, consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas, diabetes, idade e obesidade). Após a 
seleção da amostra, os indivíduos foram subme-
tidos à (TC) e analisados pelas escalas de Glas-
gow, NIHSS, Rankin, Wolf Motor Function Test 
(WMFT) e Barthel. Os dados foram coletados 
no momento da admissão e três meses após o 
AVCH. A significância estatística das diferenças 
observadas entre esses dois momentos foi tes-
tada através da estatística de Wilcoxon prefixan-
do-se o nível de significância α em 5,0%. Trabalho 
aceito pelo CEP (CAAE: 37374114100005438). 
RESULTADOS: Prevaleceram na amostra indi-
víduos do sexo masculino (70%). Os resultados 
foram significativos para as escalas de Glasgow, 
NIHSS, Rankin, Barthel e Wolf. As áreas encefáli-
cas de maior acometimento foram a lobar (60%), 
os núcleos da base (22%), o cerebelo (8,33%), a 
talâmica (6,67) e a pontina (3,33%). 90% dos su-
jeitos apresentaram comorbidades e 51% deles 
vieram à óbito. CONCLUSÃO: As escalas revelam 
diferenças significativas entre o momento da ad-
missão e na reavaliação, demonstrando aumento 
da funcionalidade e diminuição da incapacidade 
a partir do início da sequela. A alta taxa de co-
morbidades e de óbitos dos indivíduos por elas 
acometidos nos permitem inferir que as tais co-
morbidades são preditoras de mortalidade no 
AVCH.
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ANEURISMA INTRACRANIANO RARO NA ARTÉRIA 
PONTINA À DIREITA: UM RELATO DE CASO
Gomes ABA*; Ferreira LRM; Lacerda NA; Menezes NS; 
Sousa Filho JL; Figueiredo JM; Ferreira LHRM

Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE).

* E-mail: abelinogomes@gmail.com

As artérias pontinas (aa.Ps) são quatro pares de 
ramos laterais à direita e à esquerda da porção 
central da artéria basilar (AB), elas são responsá-
veis pela irrigação mediana da ponte. Aneuris-
ma intracraniano (AI’s) é a dilatação anormal de 
uma artéria que irriga o cérebro, geralmente lo-
calizado nos pontos em que ela se bifurca. Os AI’s 
acometem cerca de 90% da vascularização ante-
rior do Polígono de Willis (PW), sendo assim ra-
ros nos segmentos posteriores do PW e no siste-
ma vertebrobasilar, quando presentes aparecem 
principalmente artéria basilar sendo 7%. Sendo 
assim, o aneurisma nas Aa.Ps é extremamente 
raro, sendo pouquíssimo relatado na literatura. 
OBJETIVO: O presente estudo tem como obje-
tivo relatar um caso de variação anatômica da 
presença de um aneurisma intracraniano numa 
artéria pontina direita, aprofundando os estudos 
e buscando na literatura algum relato anatômi-
co de mesma natureza. Buscou-se entender a 
anatomia e a fisiopatologia do caso em questão, 
visto que quanto mais raro o aneurisma, no siste-
ma vertebrobasilar, mais difícil será o tratamen-
to e, por conseguinte o prognóstico do paciente. 
METODOLOGIA: As informações contidas neste 
trabalho foram coletadas por meio da observação 
direta de peça cadavérica, durante a monitoria 
da disciplina Neuroanatomia, que ocorre sema-
nalmente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Encon-
trou-se um aneurisma intracraniano na artéria 
pontina à direita, mostrando variação anatômica 
rara na incidência dos AI’s não houve ruptura 
do mesmo visto que estava enclausurado. Des-
ta forma, é sabido que a ruptura dos AI’s causa 
hemorragia subaracnóide e seus sintomas de-
pendem da região afetada. Nas artérias pontinas 
podem apresentar sintomas como dor de cabe-
ça e no rosto, visão dupla ou outros problemas 
visuais antes de romper. Logo após a ruptura, 
costuma produzir dor de cabeça repentina e in-
tensa, perda de consciência, rigidez nucal, enjoo 
e vômito. Alguns estudos vem correlacionando a 
presença de aneurismas como marcadores (time 
markers) de possíveis eventos negativos durante 
a vasculogênese. CONCLUSÃO: É essencial que 
essas variações sejam notadas e descritas para 
compreensão do desenvolvimento de doenças 
cérebro vasculares, como os aneurismas intra-
cranianos. Eles tem mortalidade de 50% e mor-
bidade de 40%, esta porcentagem aumenta com 
a idade, localização do AI’s, dificuldade do acesso 
ao diagnóstico e tratamento.
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ANEURISMA MICÓTICO- RELATO DE CASO
Vasconcelos LT*; Melo CF; Mendes TC; 
Cardoso Júnior JA

Hospital Felício Rocho (HFR).

* E-mail: lauravasconcelos@hotmail.com

Aneurisma micótíco é uma dilatação sacular em 
vaso sangüíneo causada por um agente infeccio-
so. Sua incidência é difícil de ser estimada, va-
riando, segundo alguns autores, em torno de 2.5 
a 6.2% entre os aneurismas cerebrais. O aneuris-
ma micótico pode ser causado por vários agentes 
infecciosos, mas geralmente ocorre associado a 
endocardite bacteriana subaguda. Tal associação 
poucas vezes oferece oportunidade para diag-
nóstico precoce, normalmente feito após a ocor-
rência de hemorragia subaracnoídea, freqüen-
temente fatal. A ocorrência de aneurismas mi-
cóticos intracranianos em pacientes com endo-
cardite infecciosa é rara. CASO CLÍNICO: S.R.A., 
43 anos, com queixa de cefaleia há 15 dias, que 
melhorou após uso de analgésicos comuns. 
Evoluiu com piora da cefaléia frontal e occipi-
tal, associada a parestesia em dimídio esquerdo 
e lipotímia, dor na nuca e febre alta. Ao exame 
físico apresentava sinais de irritação meníngea 
(rigidez de nuca+ kerning+brudzinski). Foi coli-
do LCR de aspecto hemorrágico (e sugestivo de 
infeccioso: ptn 203; glic:16) e realizada TCC com 
HSA F2 HH2. Foi submetido a arteriografia de 
vasos cervicais e cerebrais que mostrou dilata-
ção sacular no segmento da artéria comunicante 
anterior com enchimento pela direita e vasoes-
pasmo. Realizada embolização e angioplastia 
farmacológica do vasoespasmo. Paciente rea-
lizou ECOTE confirmando vegetação em valva 
aórtica. Realizou múltiplos esquemas de ATB 
(Ceftiaxone+vanco) e realizado novo ECOTE 15 
dias após o primeiro demonstrando ausência 
de vegetações. Paciente foi liberado para térmi-
no tto ATB em casa para complentar 6 semana. 
DISCUSSÃO: A ocorrência de embolia foi inicial-
mente observada por Virchow em 1847. Cinco 
anos mais tarde, Kirkes notou a associação de 
hemorragia subaracnoídea e Eppinger em 1887 
, o termo “aneurisma micótico” e as primeiras 
discussões clinico- patológicas de tais lesões. A 
incidência do aneurisma micótico intracraniano 
decresceu com o advento da antibioticoterapia, 
sendo a ocorrência de hemorragia subaracnoí-
dea resultante de sua rotura, um acontecimen-
to infrequente na prática médica atual. No caso 
apresentado, o paciente já chegou no serviço 
com uma complicação grave e com alta morta-
lidade, porém com o diagnóstico etiológico rea-
lizado com rapidez e eficácia o caso teve grande 
sucesso e desfecho favorável.
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ANTICOAGULAÇÃO INTERMEDIÁRIA NO AVC 
ISQUÊMICO AGUDO
Cristovam GM2*; Cristovam RA3; Friedrich MAG1
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O tempo ideal de início da anticoagulação a 
pleno na fase inicial do acidente vascular cere-
bral isquêmico (AVCi) agudo é tema de muita 
controvérsia, visto que o resultados dos estudos 
realizados são discrepantes. O aprimoramen-
to do conhecimento sobre as capacidades an-
tiinflamatórias das heparinas, sugerem que as 
funções de neuroproteção sejam independen-
tes da atividade anticoagulatória. O Serviço de 
Neurologia do Hospital Mãe de Deus adota uma 
postura de individualização do tratamento em 
casos selecionados de AVCi agudo de alto risco 
de novos eventos embólicos precoces, utilizando 
uma “dose intermediária de anticoagulação”, ou 
seja, enoxaparina 40mg subcutâneo duas vezes 
ao dia, independente do peso do paciente. Ape-
sar de ao longo dos anos esta estratégia ter se 
mostrada eficaz e seguro nos pacientes tratados 
em nosso serviço, nunca antes estes casos foram 
analisados. O objetivo deste estudo é analisar os 
desfechos de morte, sangramento intracraniano 
sintomático e novo AVCi isquêmico sintomáti-
co nos pacientes submetidos a anticoagulação 
intermediária. MÉTODO: Foram estudados to-
dos pacientes com AVCi agudo que estiveram 
internados na instituição de 2011 a 2015 que 
apresentavam uma fonte emboligênica objetiva-
mente demonstrada em exames complementa-
res (êmbolos móveis no interior do átrio esquer-
do, placas instáveis aórticas, etc), e que foram 
tratados com “anticoagulação intermediária”. 
RESULTADOS: Foram analisados 1633 prontuá-
rios e selecionados 35 pacientes. O peso médio 
dos indivíduos na admissão foi de 67 Kg ±14,33 
Kg e a média da dose utilizada de enoxaparina de 
0,62 mg/kg duas vezes ao dia ±0,14 mg/Kg. Qua-
tro dos 35 pacientes evoluíram para óbito, todos 
secundários a sepse. Não houve nenhum caso 
de hemorragia intracraniana ou de novo AVCi. A 
presença de AVCi prévio foi a única variável que 
se correlacionou significantemente com o risco 
de morte (p = 0,009). DISCUSSÃO: No nosso co-
nhecimento, este é o primeiro estudo que avalia 
o papel da uma dose intermediária de anticoagu-
lação com heparina de baixo peso molecular no 
AVCi. A experiência de 5 anos do nosso serviço, 
sugere que a administração de cerca de 0,6mg/
Kg duas vezes ao dia possa ser uma alternativa 
segura para pacientes com AVCi agudo com alto 
risco de tromboembolismo. Os resultados deste 
estudo observacional trouxe bases teóricas para 
que um estudo com maior poder estatístico pos-
sa ser desenhado para continuar estudando os 
efeitos da anticoagulação intermediária no AVCi 
agudo.
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APRESENTAÇÃO INICIAL NA NEUROIMAGEM E 
ÍNDICES DE RECANALIZAÇÃO EM TROMBOSE 
VENOSA CEREBRAL (TVC)
Pitombeira MS2; Araújo DS2*; Mont‘Alverne FJA2; 
Mesquita VL2; Lima FO2; Carvalho JJF2; Maia FM2; 
Frota NAF2; Said KMCS1; Matos AMB2

1Fundação Municipal de Saúde de Teresina - PI;
2Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

* E-mail: davisaid86@hotmail.com

poucos estudos avaliam recanalização após TVC. 
O grau de recanalização é proposto como mar-
cador prognóstico. OBJETIVO: descrever os per-
centuais de recanalização em uma série de pa-
cientes com TVC. MÉTODOS: estudo de coorte 
prospectivo observacional. Foram avaliados 28 
pacientes com diagnóstico de TVC entre agosto 
e dezembro de 2015. Destes, 18 realizaram RM 
de crânio e Angio-RM venosa de controle. Um 
paciente foi excluído por ser falso positivo para 
TVC. As neuroimagens foram avaliadas por neu-
rorradiologista experiente, que classificou a re-
canalização de acordo com o método proposto 
por Qureshi: I. Recanalização parcial de um ou 
mais seios ocluídos com melhor fluxo ou visua-
lização dos ramos; II. Recanalização completa 
de um seio, mas oclusão persistente dos outros 
seios [A-sem fluxo residual, B-fluxo não oclusi-
vo]; III. Recanalização completa. RESULTADOS: 
A avaliação dos exames de imagem foi feita atra-
vés de TC, RM ou angiografia. Todas as imagens 
foram reanalisados por neurorradiologista. En-
contramos 17 (65,4%) pacientes com sinais in-
diretos de TVC; 16 (61,5%) apresentavam edema 
ou infarto; 12 (46,1%) apresentavam hemorragia 
intraparenquimatosa; 9 (34,6%) hemorragia su-
baracnóide; 23 (88,5%) tinham sinais diretos. Em 
relação aos seios acometidos na apresentação 
inicial, seio transverso (ST) foi o mais frequente 
(77%). Em relação aos demais: 18 (69,2%) pacien-
tes com seio sagital superior (SSS); 13 (50%) seio 
Sigmóide (SG); 4 (15,4%) seio reto (SR); 2 (7,6%) 
sistema venoso profundo. 18 (69,2%) pacientes 
apresentaram acometimento de mais de um 
seio. No seguimento, a média de tempo para re-
alizar a nova imagem foi de 13 meses. Na avalia-
ção, consideramos recanalização total – todos os 
seios afetados abriram com fluxo ininterrupto; 
recanalização parcial – pelo menos um dos seios 
reestabeleceu parte do fluxo; oclusão – nenhum 
seio recanalizou. Em relação à recanalização, em 
6 (35,3%) pacientes ela foi total, e em 11(64,7%), 
parcial. Nenhum permaneceu com todos os 
seios, inicialmente afetados, ocluídos. Na ordem 
dos seios que mais recanalizaram, ao menos par-
cialmente: SR – 100%; SSS – 83%; SS – 82%; ST- 
79%. A frequência de seios com recanalização 
total: SSS – 33 %; SS – 35%; ST -29%. Identifica-
mos os pacientes de acordo com a classificação 
de Qureshi, obtendo: grau I – 59%; grau II B – 6%; 
grau III – 35%. CONCLUSÃO: Recanalização dos 
seios ocorreu em todos os pacientes ao menos 
parcialmente. Nenhum permaneceu com todos 
os seios ocluídos.
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ARTERIOPATIA OCLUSIVA CEREBRAL – SÍNDROME 
DE MOYAMOYA: ASPECTOS CLÍNICOS E 
RADIOLÓGICOS
Barros-Araújo ML2; Guindani SV2; Carvalho LCLS1; 
Santos TSB2
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A arteriopatia oclusiva cerebral é uma desordem 
cerebrovascular incomum, caracterizada pela 
estenose progressiva das porções terminais das 
artérias carótidas internas, associada à prolifera-
ção de vasos colaterais anormalmente dilatados 
na base do crânio cujo aspecto se assemelha a 
uma “fumaça”, definido pelo termo em japonês 
“moyamoya”. A doença geralmente acomete os 
dois hemisférios cerebrais e possui dois picos de 
apresentação: o primeiro, por volta de 5 anos de 
idade, e o segundo, após os 40 anos. A maioria 
das crianças apresenta sintomas decorrentes de 
isquemia cerebral, enquanto os adultos apresen-
tam, de forma mais frequente, hemorragia intra-
craniana. OBJETIVO E MÉTODOS: Relatar, atra-
vés da análise de dados contidos em prontuário 
médico e exames complementares, caso de pa-
ciente com arteriopatia com padrão moyamoya, 
destacando aspectos relacionados ao quadro 
clínico e exames radiológicos. RESULTADOS: 
Paciente do sexo feminino, 71 anos, hipertensa, 
dislipidêmica e com história familiar de ane-
mia falciforme, apresentou déficit neurológico 
agudo decorrente de hemorragia intracraniana, 
sendo internada para investigação diagnóstica. 
Angiorressonância cerebral mostrou hematoma 
intraparenquimatoso parieto-occipital direito, 
além de redução importante do calibre das ar-
térias carótidas internas supraclinóides, com di-
latação de vasos perfurantes na base do crânio. 
Com a suspeita da síndrome de moyamoya, foi 
realizada angiografia digital dos vasos cerebrais 
por subtração, que confirmou o diagnóstico. Ele-
troforese de hemoglobina mostrou a presença 
de traço falcêmico. CONCLUSÃO: A arteriopa-
tia oclusiva cerebral com padrão moyamoya é 
uma doença incomum, de rara incidência, com 
fisiopatologia ainda desconhecida. O tratamento 
ideal não está estabelecido. Reconhecer essa do-
ença e referenciar tais pacientes para serviços de 
alta complexidade com possibilidade de revas-
cularização cerebral é a conduta mais adequada 
atualmente.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ASPECTOS ELETRO E ECOCARDIOGRÁFICOS DE 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
E DOENÇA DE CHAGAS.
Bezerra RP*; Silva GS

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: rodbz@hotmail.com

A doença de Chagas (DC) na sua forma crônica 
é uma doença relacionada ao Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), sendo a etiologia cardioembóli-
ca usualmente atribuída a pacientes chagásicos 
com doença cerebrovascular. No entanto algu-
mas alterações eletro e ecocardiográficas obser-
vadas em pacientes chagásicos não são conside-
radas como fonte cardioembólica de alto risco, 
levantando a questão que alguns pacientes com 
DC podem apresentar AVC de outras etiologias. 
OBJETIVO: Descrever as principais característi-
cas eletro e ecocardiográficas encontradas numa 
série de pacientes portadores de DC com AVC. 
MÉTODOS: Coleta prospectiva de dados de pa-
cientes seguidos em ambulatório de neurologia 
vascular com diagnóstico de DC e AVC, com foco 
na avaliação dos exames de eletrocardiograma, 
holter de 24horas e ecocardiograma transtorá-
cico (ECOtt) de pacientes. RESULTADOS: Den-
tre os 32 pacientes avaliados, 20 apresentavam 
cardiopatia porém, destes, 60% apresentavam 
sintomas de insuficiência cardíaca. No ECOtt 
os achados mais significativos foram o tamanho 
do átrio esquerdo com média de 43,5mm (DP 
±5,7mm), fração de ejeção do ventrículo esquer-
do com média 49,84% (DP ±16,10%) e 90% de 
disfunção miocárdica (sendo 55,2% sistólica e 
44,8% diastólica). Foi encontrado trombointra-
cavitário em 6,25% dos pacientes. Os achados 
eletrocargiográficos de holter 24h em 18 pacien-
tes avaliados mostraram que 30% apresentavam 
alterações de ritmo consideradas emboligênicas. 
CONCLUSÃO: Saber reconhecer e interpretar 
achados de avaliação complementar de ECOtt e 
Holter 24h na avaliação dos pacientes com AVC e 
DC é de extrema importância para estratificação 
e definição do tratamento. Uma percentagem 
considerável dos pacientes com DC e AVC não 
possuem fontes cardioembólicas de alto risco 
detectadas por exames complementares.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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ASPECTOS NEUROLÓGICOS DA SÍNDROME 
DE SNEDDON ASSOCIADA À DOENÇA MISTA 
DO TECIDO CONJUNTIVO E OFTALMOPATIA DE 
GRAVES: RELATO DE CASO 
Pellegrinelli A*; Oliveira FTM; Rocha CMG; Schoeps VA; 
Barbosa DG; Longo NM; Pessoa LFO; Almeida IT

ISCMSP.

* E-mail: ada_pell@hotmail.com

A síndrome de Sneddon (SS) é uma rara vasculo-
patia trombótica não inflamatória caracterizada 
pela combinação de doença cerebrovascular e li-
vedo reticular. A doença mista do tecido conjun-
tivo (DMTC) caracteriza pacientes com altos títu-
los de anti-RNP e manifestações principalmente 
de LES, ES, MII e AR. OBJETIVO: Relatar um raro 
caso da associação de Síndrome de Snnedon e 
DMTC. MÉTODO: apresentação de caso clínico 
sob o formato de relato de caso, após revisão de 
prontuário médico. RELATO DE CASO: A.P., sexo 
feminino, 47 anos, HAS, DM, apresentava diag-
nóstico de LES com polineuropatia, e alteração 
da acuidade visual. Na sua história pregressa, em 
1998 foi diagnosticada com anemia, apresentava 
mialgia e artralgia temporária, com VHS de 28, e 
FAN 1/3200. Após, fraqueza e dificuldade para 
andar. Realizou eletroneuromiografia com resul-
tado de polineuropatia crônica sensitivo motora, 
realizou tratamento sob regime de pulsoterapia 
com corticóide e ciclofosfamida. Em fevereiro de 
2013, iniciou quadro de nucalgia durante o perí-
odo noturno, e ao acordar no dia seguinte, apre-
sentava dor e déficit motor em dimídio direito, 
associado a alteração da fala, quando recebeu o 
diagnóstico de AVC isquêmico. No ambulatório 
de Neurologia, a paciente apresentava livedo 
reticular, edema e dor em membros inferiores, 
assim como cefaleia hemicrania à direita, 3 vezes 
por semana, intensidade 8/10 associada a náu-
seas, e turvação visual bilateral. Ao exame, apre-
sentava-se vigil, orientada em tempo e espaço, 
exoftalmia bilateral, microstomia, esclerodacti-
lia, diplopia, fala e linguagem preservadas, ROT 
hipoativos globalmente, FM grau IV+ distal glo-
bal, V proximal. Apresentava anti centrômero po-
sitivo, anti-RNP e anticardiolipina positivo, sen-
do diagnosticada com DMTC e SS. Prosseguindo 
investigação da diplopia, com Endócrino e Of-
talmologia, foi diagnosticada com Oftalmopatia 
de Graves, e encontra-se no momento, estável da 
polineuropatia, turvação visual e manifestações 
articulares com uso de Azatioprina e Prednisona. 
CONCLUSÃO: Este caso nos mostra a impor-
tância do acompanhamento multidisciplinar de 
pacientes com diversas manifestações imuno-
mediadas, cujo diagnóstico preciso das doen-
ças sistêmicas nos auxiliam no direcionamento 
sobre as principais manifestações neurológicas, 
seu correto tratamento e prognóstico.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ASSOCIAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS COM 
ACIDENTE ENCEFÁLICO ISQUÊMICO
Rosseto GHN1*; Kameoka CR1; Rabelo NN3; 
Pereira VHH3; Passos GS3; Rodovalho PEF3; 
Monteiro JM3; Rabello NN2; Dias Júnior LAA3; 
Dias Júnior LAA3

1Centro Universitário Barão de Mauá;
2Faculdade de Medicina Atenas;
3Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto.

* E-mail: henriquenakamite@bol.com.br

A Doença de Chagas (DC) está em quarto lugar 
como causa de morte no país no conjunto das 
doenças infectoparasitárias. Sendo que 30% dos 
infectados desenvolvem cardiomiopatia, a qual, 
comumente, tem o acidente vascular cerebral 
isquêmico (AVCi) como complicação final. Par-
te dos fenômenos cardioembólicos não se deve 
apenas a mecanismos presentes na cardiopatia 
chagásica - como aneurisma apical, insuficiência 
cardíaca, arritmias – os quais corroboram para o 
fato de a DC se um fator de risco independente 
para AVCi. É possível que fatores desencadeados 
pela persistência parasitária, como alto nível 
inflamatório, aumento do estresse oxidativo e 
estados de hipercoagulabilidade, com liberação 
dos vasoconstritores Tromboxano B2 e endote-
lina-1, estejam implicados na microvasculopa-
tia cerebralα e na injúria vascular cardíaca. Este 
trabalho tem o objetivo de relacionar a DC com 
a ocorrência de AVCi em indivíduos infectados. 
METODOLOGIA: Foram selecionados trabalhos 
do período de 1974 a 2014 literatura utilizando 
como base de dados: PubMed, MEDLINE, Scien-
ce Direct e Google Scholar. DISCUSSÃO: Em 20% 
dos pacientes com cardiopatia crônica ocorre 
aneurisma apical ventricular, o que compromete 
a função sistólica ventriculares e causa formação 
de trombos intracavitários, causadores de embo-
lia cerebral. A anticoagulação oral obteve eficá-
cia ao evitar AVCi com uso de varfarina e ácido 
acetilsalicílico e o medicamentos específicos são 
benznidazol e nifurtimox. A cardiomiopatia cha-
gásica crônica pode ser assintomática ou apre-
sentar bloqueio de ramo direito como grande 
valor diagnóstico. Detectou-se megaesôfago em 
11,2% dos pacientes. A coexistência de consti-
pação intestinal acima de uma semana e soro-
logia positiva para a moléstia sugere megacólon 
chagásico. Em 20% dos AVCi’s não se encontra a 
etiologia específica ou causa principal, e é nes-
se contexto que se deve suspeitar de cardiopatia 
chagásica como causador de AVCi indetermina-
do. CONCLUSÃO: As consequências diretas da 
cardiopatia chagásica e os processos inflamató-
rios e imunológicos induzidos pela permanência 
do protozoário são fatores que sugerem que o 
dano endotelial e as alterações cardiovasculares 
implicam diretamente na ocorrência de AVCi em 
indivíduos com a DC. E, sendo essa negligencia-
da como causadora de AVC, exames laboratoriais 
rotineiros são necessários em áreas endêmicas 
para possibilitar a detecção da moléstia e, assim, 
evitar a ocorrência de AVCi.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE FADIGA E PIOR QUALIDADE 
DE VIDA EM INDIVÍDUOS QUE SOFRERAM AVC NA 
FASE CRÔNICA
Morais VAC2*; Tourino MFS2; Almeida ACS2; Christo PP1; 
Scalzo PL2

1Hospital Santa Casa;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: vivi.carvalhomorais@gmail.com

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda 
causa de óbito no mundo. No Brasil, o AVC ainda 
representa a primeira causa de morte e incapa-
cidade, o que gera grande impacto econômico 
e social. Indivíduos que sobrevivem podem ter 
fadiga, a qual pode provocar limitações físicas e 
sociais. OBJETIVO: Investigar se há associação 
entre sintomas de fadiga e qualidade de vida de 
indivíduos pós-AVC na fase crônica. MÉTODOS: 
Foram recrutados indivíduos pós-AVC atendidos 
no Centro de Especialidades Médicas da Santa 
Casa de Belo Horizonte (CEM-BH) e a partir da 
região metropolitana de Belo Horizonte. A entre-
vista consistiu de perguntas para caracterização 
socioeconômica e clínica. Para a caracterização 
clínica foram utilizados o Índice de Barthel (IB), 
a Escala de Severidade de Fadiga (ESF) e o Short 
Form Health Survey (SF-36). O IB avalia a capa-
cidade funcional para a realização de atividades 
básicas de vida diária e seu escore vai de zero a 
100 pontos (quanto maior a pontuação, maior a 
capacidade funcional). A ESF é um instrumento 
simples para identificar e quantificar a fadiga, 
com escores que variam de 9 a 63 pontos (esco-
re maior ou igual a 28 é indicativo de fadiga). O 
questionário SF-36 é agrupado em oito dimen-
sões, sendo: capacidade funcional, dor, estado 
geral de saúde, aspecto físico, saúde mental, 
aspecto emocional, aspecto social e vitalidade. 
Quanto maior a pontuação, melhor a percep-
ção da qualidade de vida do indivíduo. A análi-
se descritiva e a correlação foram realizadas no 
programa estatístico SPSS. Para a análise de cor-
relação foi utilizado o Coeficiente de Correlação 
de Spearman. RESULTADOS: Dos 53 indivíduos 
convidados a participar do estudo, apenas 18 (9 
homens) aceitaram, com idade média de 57,4 
(±10,9) anos. Os escores obtidos no IB e ESF fo-
ram 97,22 (±3,9) e 31,1 (±13,2), respectivamente, 
sendo que 10 (55,6%) apresentaram pontuação 
compatível com a presença de fadiga. Houve 
correlação negativa estatisticamente significati-
va apenas entre os escores obtidos por meio da 
ESF e os escores do domínio dor do SF-36 (rs= 
-0,638, p = 0,004). CONCLUSÃO: De acordo com 
o IB, os participantes apresentaram um alto nível 
de independência funcional. A percepção da dor 
(presença e sua interferência em atividades den-
tro e fora de casa) foi influenciada negativamen-
te pela maior gravidade da fadiga.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS GLICÊMICOS E 
DESFECHO FUNCIONAL EM PACIENTES COM AVC 
ISQUÊMICO EM FASE AGUDA..
Campos JPQM; Matos AMB; Carvalho FMM; 
Mont‘Alverne FJA; Carvalho JJF; Lima FO*

Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

* E-mail: fabricio_oliveira_lima@yahoo.com.br

As metas de controle glicêmico em pacientes 
portadores de patologias neurológicas agudas 
ainda é motivo de debate. OBJETIVO: Avaliar o 
valor prognóstico das alterações glicêmicas na 
fase aguda do AVCi. MÉTODOS: Estudo de coorte 
retrospectivo no qual foram avaliados pacientes 
> 18 anos, com AVCi comprovado por avaliação 
clínica e radiológica, admitidos em unidade de 
AVC de outubro a dezembro de 2015. Foram ex-
cluídos pacientes com diagnóstico de trombose 
venosa ou AVC hemorrágico. Idade, sexo, NIHSS 
da admissão, comorbidades e fatores de risco 
cardiovascular, além do uso de rtPA endovenoso 
foram avaliados. Glicemia de admissão, média 
glicêmica, números de episódios de hipergli-
cemia e hipoglicemia e variação glicêmica nas 
primeiras 72 horas do internamento foram anali-
sados como parâmetros do controle glicêmico. O 
desfecho primário utilizado foi a escala modifi-
cada de Rankim (mRS) na alta (dicotomizada em 
≤ 2 ou > 2). Análise univariada foi realizada para 
avaliar a associação entre as variáveis clínicas e 
o desfecho primário (mRS da alta). Modelos de 
regressão logística foram construídos para testar 
o efeito dos diversos parâmetros de controle gli-
cêmico no desfecho primário de forma indepen-
dente de outros fatores clínicso. RESULTADOS: A 
média de idade foi de 69,1 (±13,5) anos. O NIHSS 
médio de admissão de 12,5 (±7,3). Cinquenta e 
um (65%) pacientes eram homens. Hipertensão 
arterial e tabagismo foram os fatores de risco 
mais frequentes. Trinta e cinco (45%) pacientes 
usaram rt-PA endovenoso. Vinte pacientes (25%) 
apresentaram glicemias >180mg/dl e cinquenta 
e nove (75%) >140mg/dl nas primeiras 72h de 
internamento. Quatro pacientes apresentaram 
episódios hipoglicêmicos (<70mg/dl). Sessenta e 
um pacientes (77%) receberam alta com mRS>2. 
Na análise univariada, somente o NIHSS da ad-
missão foi associado ao desfecho. Após correção 
de fatores de confusão, não houve associação 
entre glicemia de admissão, glicemia média e 
variação glicêmica com desfecho funcional na 
alta. Somente o NIHSS de admissão foi associa-
do à pior desfecho funcional. Houve forte ten-
dência para melhor desfecho com o uso de rtPA 
endovenoso. CONCLUSÃO: Neste estudo não foi 
observada associação entre desfecho funcional e 
alterações no controle glicêmico na fase aguda 
do AVCi. É provável que a pequena amostra uti-
lizada tenha reduzido o poder para demonstrar 
efeito de outras variáveis além do NIHSS da ad-
missão no desfecho dos pacientes.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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ATRIAL MIXOMA PREDISPOSING MULTIPLE SITE 
CEREBRAL ISCHEMIC STROKE
Perret CM2; Galvão GF2; Spolidoro LB2; Cantanhede LB2; 
Bastos LAVM2; Bichara JLP2; Paiva CM1; 
Fernandes SML1; Divan Filho S1; Missaka H1
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Despite its rare condition, atrial mixoma is the 
most common primary tumour of the heart 
parenchima, accounting 40-50% of all heart tu-
mors. Notwithstanding its benign and favourab-
le prognosis, this condition predispose to several 
physiological consequences, including atrial fi-
brillation. Regarding its non-specific symptoms, 
early diagnosis may not be achieved, predispo-
sing to thrombotic-embolic events such as cere-
bral transient ischemic attacks and stroke (Lee 
VH, 2007). Therefore, most diverse neurological 
presentations may be the first clinical onset in 
these patients. OBJECTIVES: This case report 
intends to highlight and draw clinicians and he-
alth providers attention to the early and diverse 
neurological presentation on this tumoral car-
diologic condition, in contrast with recent litera-
ture findings. CASE REPORT: SRS, 55 y.o., female 
patient, previously healthy, presenting sudden 
arterial hipertension (180x120mmHg), fever, afa-
sia, general convulsive tonic-clonic crisis, petrid 
and bilateral eye left gaze, mydriatic and non-
-reacting pupils, general muscle hypertonia and 
hyperreflexia; symptoms which were followed 
by temporary conscious loss. Admission blood 
tests counted left-deviation leukocytosis. Early 
head CT scan revealed structural nor ischemic 
injuries. In 6 hours, patient‘s GCS was evaluated 
15 and neurosurgical intervention was excluded. 
Fentanyl and midazolam sedation (RASS -4) and 
early anti-microbial therapy were administered 
in patient‘s admission. Later 24 hour head CT 
scan showed multiple cortical and subcortical 
ischemic lesions, leading investigation to infec-
cious conditions (i.e. encephalitis, vasculitiscar-
diac, endocarditis), cardiogenic or thrombotic 
conditions. Ecocardiography demonstrated a left 
atrial non-prolapsing polypoid mass, compatib-
le with atrial mixoma. Patient developed cerebral 
salt loss syndrome (seric and urinary Na+ counts 
respectively 135 and 165mEq/dL), MVAP (ac-
counting several and unsuccesful anti-microbial 
schemes) and remained in ICU up to 45 days. Se-
dation withdrawall resulted in GCS=3.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES 
BRASILEIROS COM CADASIL, CORRELAÇÃO 
DE MUTAÇÕES NO GENE NOTCH3 E ACHADOS 
NEURORRADIOLÓGICOS
Oliveira P*; Montanaro VVA; Marinho PBC; 
Freitas MCDNB; Carvalho DR

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

* E-mail: oliveira.perola@gmail.com

A arteriopatia cerebral autossômica dominante 
com infartos subcorticais e leucoencefalopatia, 
também conhecida como CADASIL,é a forma 
mais comum de angiopatia cerebral não ateros-
clerótica. Algumas famílias numerosas com CA-
DASIL tem sido descritas, porém a compreensão 
sobre a fisiopatologia permanece incompleta. A 
incidência e prevalência são pouco conhecidas 
e variam em diferentes populações. As manifes-
tações clínicas podem aparecer em diferentes 
associações. Trata-se de patologia subdiagnos-
ticada e com critérios diagnósticos não con-
sensuais na literatura. OBJETIVO:  Descrever as 
apresentações mais frequentemente observadas 
em pacientes com CADASIL em série de casos 
brasileiros. MÉTODO: Trata-se de estudo descri-
tivo. Foram incluídos pacientes com diagnóstico 
de CADASIL confirmado por estudo de biologia 
molecular. RESULTADOS: Foram avaliados, até o 
momento, 18 pacientes com CADASIL, dos quais 
10 (55,5%) são do sexo feminino. A idade média 
de início dos sintomas foi 46,9 anos (mínima 29 
anos e máxima 70 anos). Do total, 5 (27,7%) apre-
sentavam diagnóstico de hipertensão arterial sis-
têmica, 6 (33,3%) tinham história de tabagismo e 
7 (38,8%) de etilismo prévio e/ou atual. Cefaléia 
foi relatada em 3 casos (16,6%). Acidente vascular 
cerebral ocorreu em 88,2%. Alterações da mar-
cha (77,7%) e da força muscular (72,2%) foram os 
achados mais frequentes ao exame neurológico. 
Déficit cognitivo foi encontrado em 72,2%. Quin-
ze pacientes (83,3%) necessitam de ajuda para as 
atividades de vida diária básicas e 38,8% necessi-
tam de auxilio-locomoção. Na ressonância mag-
nética de encéfalo os achados mais frequentes 
foram hiperintensidades da substância branca 
nas sequências T2 e FLAIR, infartos lacunares e 
depósitos de hemossiderina. Um paciente apre-
sentou cistos em pólos temporais. As mutações 
NOTCH3 no éxon 19 (50%) e no éxon 4 (38,8%) 
foram as mais frequentes. Um caso apresentou 
mutação não descrita. CONCLUSÃO: CADASIL 
é a causa genética mais frequente de isquemia 
cerebral. Os achados em relação as manifesta-
ções neurológicas, demência e manifestações 
radiológicas são semelhantes aos encontrados 
na literatura. Nesta série de casos, as mutações 
NOTCH3 nos éxons 19 e 4 foram as mais preva-
lentes, diferindo dos estudos prévios nos quais a 
maioria das mutações estão localizadas no éxon 
4 seguidas pelos éxons 3, 5, 6 e 11. O diagnóstico 
precoce pode proporcionar melhor planejamen-
to reprodutivo, laboral e organização social do 
paciente e sua família.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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AVALIAÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À 
TERAPIA TROMBOLÍTICA NA FASE AGUDA DO 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM HOSPITAL 
DE REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL
Oliveira ADP*; Lima ARMC; Lima MPM; Silva FBR

HPS.

* E-mail: amedanuzio@yahoo.com.br

A eficácia do tratamento trombolítico como te-
rapia aguda em pacientes com acidente vascu-
lar cerebral isquêmico foi demonstrada no final 
do século passado. As principais sociedades de 
doença cerebrovasculares recomendam seu uso 
até quatro horas e meia do início dos sintomas. 
OBJETIVOS: Descrever o perfil dos pacientes 
submetidos à trombólise e seu desfecho clíni-
co. MÉTODOS: Foram avaliados os prontuários 
médicos de quarenta e nove pacientes trombo-
lisados em Recife/Pernambuco entre os anos de 
2012 e 2014. Incluídos todos pacientes que rece-
beram trombolíticos ou fizeram uso de dispositi-
vos intra-arteriais na fase aguda do tratamento. 
Resultados e discussão: A maioria dos pacientes 
recebeu tratamento com menos de três horas do 
início dos sintomas (57%). Houve um predomí-
nio do sexo masculino (55% dos pacientes). Ava-
liando a etiologia pela classificação do estudo 
TOAST, observamos 63% dos pacientes com etio-
logia cardioembólica, grandes vasos em oito por 
cento, pequenos vasos em seis por cento dos pa-
cientes e outros vinte e três por cento foram clas-
sificados como indeterminados. O tempo médio 
entre a chegada ao hospital e administração da 
medicação foi de 69 minutos (42-120 minutos). 
Dezenove dos quarenta e nove pacientes recebe-
ram alta com melhora superior a quatro pontos 
na escala de NIHSS da admissão, o que represen-
ta 38,9% dos pacientes. Oito pacientes morreram 
(16.8%), destes seis apresentaram transformação 
hemorrágica graduada pela classificação do es-
tudo ECASS em 3/4 (12%). CONCLUSÃO: Nosso 
levantamento demonstra o curto tempo porta-
-agulha entre os pacientes descritos, além de ta-
xas de complicação hemorrágica e mortalidade 
compatíveis com dados da literatura.
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AVC ISQUÊMICO EM MENORES DE 50 ANOS – UMA 
REVISÃO DE 10 CASOS
Martins HNF*; Barzilai CCRM; Ferreira LT; Tauil CB; 
Gigante RLG; Carneiro NM; Aguilar ACR; Grippe TC

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: hannaferraz@gmail.com

Considerada uma doença da velhice, estima-se 
que 10% dos pacientes com AVC tenham menos 
de 50 anos. Cresce o número de casos de AVC em 
jovens, apesar dos motivos para tal fato ainda 
não serem esclarecidos. 0BJETIVO Analisar 10 
casos de AVC em menores de 50 anos acompa-
nhados em ambulatório do Hospital de Base do 
Distrito Federal, criado em Outubro de 2015 com 
a finalidade de atender apenas casos de eventos 
vasculares em pacientes jovens. METODO: Os 
dados foram coletados através de análise retros-
pectiva de prontuários. RESULTADOS No grupo 
estudado, a média de idade foi de 30,6 anos, sen-
do 6 mulheres e 4 homens. Destes, 2 pacientes 
(20%) referiam história familiar de doença cere-
brovascular, 8 pacientes (80%) possuíam fatores 
de risco pré estabelecidos, como tabagismo (6 
pacientes ), etilismo (3 pacientes), uso de drogas 
ilícitas (3 pacientes, sendo 2 usuários de cocaína 
e 1 usuário de cannabis) e uso de anti-concep-
cionais orais (1 paciente). Apenas 2 pacientes 
negavam fatores de risco (20%). Comorbidades 
foram detectadas em 4 pacientes (40%), sendo 2 
com HAS, 2 com cardiopatia chagásica e 1 com 
doença falciforme. Após o evento isquêmico, to-
dos os pacientes estavam em uso de sinvastatina 
(100%), 9 estavam em uso de AAS (90%) e 1 em 
uso de anti-coagulante oral (10%), devido a car-
diopatia chagásica com trombo em aneurisma 
de ventrículo esquerdo. Todos foram estudados 
com exames de imagem, sendo 1 com Angio-to-
mografia de crânio (10%), 4 com Ressonância 
de crânio (40%), 4 com Tomografia de crânio 
sem contraste (40%) e 2 com Angio-Ressonân-
cia de crânio (20%). Realizado doppler de vasos 
cervicais em 6 pacientes (60%), todos normais. 
Ecocardiograma transtorácico realizado em 7 
pacientes (70%), sendo apenas 1 com anomalias 
importantes, secundárias á cardiopatia chagási-
ca. Eletrocardiograma foi realizado em todos os 
pacientes, evidenciado alterações em 3 pacientes 
(30%), descritas como bloqueio de ramo direito 
(1 paciente), inversão de onda T (1 paciente), e 
alteração da repolarização ventricular (1 pacien-
te). Realizadas sorologias para HIV, hepatite B e 
C, além de VDRL em todos os pacientes, sendo 
nenhum resultado positivo. CONCLUSÕES A in-
cidência de AVCi em jovens é crescente, necessi-
tando de investigação detalhada de tais casos, vi-
sando identificar as etiologias possíveis. História 
clinica, exame físico e exames complementares 
são fundamentais. Apesar dos esforços, casos de 
isquemia cerebral em jovens ainda permanecem 
sem causas identificáveis.
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AVC MALIGNO POR EMBOLIZAÇÃO DE 
FIBROELASTOMA CARDÍACO
Oliveira ASC1*; Wasem MP1; Bonamigo Júnior E1; 
Merida KLB2; Lubrigatti EM2; Balbi Filho EM2; 
Kowacs PA2; Rizelio V2
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2Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).
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Fibroelastomas papilares correspondem a me-
nos de 10% dos tumores cardíacos, de compor-
tamento benigno, localizados principalmente 
em valvas. São lesões assintomáticas até apre-
sentarem complicações embólicas graves, como 
acidente vascular cerebral (AVC) e isquemia mio-
cárdica. OBJETIVO: descrever um paciente com 
AVC isquêmico cardioembólico por fibroelasto-
ma. MÉTODO: Relato de caso. RESULTADOS: 
Paciente feminina, 69 anos, previamente hiper-
tensa e com insuficiência cardíaca, em tratamen-
to para trombose venosa profunda recente com 
warfarina, apresentou diaforese e hipotermia. 
Durante investigação foi detectada massa em 
ápice do ventrículo esquerdo pelo ecocardio-
grama transtorácico (ET), sendo identificada 
pela ressonância magnética (RM) cardíaca como 
tumor em ventrículo esquerdo. Um dia antes 
de realizar a cirurgia para ressecção da lesão, 
manifestou hemiplegia direita e afasia, sendo 
excluída da terapia trombolítica pelo uso de an-
ticoagulante. RM de crânio mostrou isquemia 
de todo território das artérias cerebral anterior 
e média esquerda, e oclusão da artéria carótida 
interna esquerda. Novo ET não detectou a massa 
previamente identificada em ventrículo esquer-
do, confirmando a suspeita de embolização do 
tumor. A paciente evoluiu com rebaixamento 
de consciência por hipertensão intracraniana, 
submetida então a craniectomia descompressi-
va, porém não suficiente para controle da hiper-
tensão intracraniana, progredindo para óbito. 
CONCLUSÃO: apesar do comportamento histo-
lógico benigno do fibroelastoma, sua localização 
em ventrículo esquerdo é de alto risco para em-
bolia cerebral ou sistêmica, causando oclusão de 
vasos de grande ou médio calibre. O fato de não 
ser detectado no segundo ET corrobora com a 
hipótese de embolia da massa cardíaca para os 
vasos intracranianos.
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BILATERAL CAROTID DISSECTION AS ISCHEMIC 
STROKE CAUSE: CASE REPORT
Carvalho LCLS1*; Sousa CM1; Almeida KJS4; 
Pimentel LHC2; Vale BP3; Bor-Seng-Shu E4

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Hospital do Servidor Público Estadual - SP;
3Hospital Heliópolis;
4Universidade de São Paulo (USP).
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The internal carotid artery dissection (CID) cau-
ses about 20% of ischemic stroke in young pa-
tients. The CID occurs after infiltration of blood 
into subintimal and middle layers of the vessel 
wall. It may causes arterial stenosis or occlu-
sion and embolic strokes. The dissection may 
occurs spontaneously or after a trauma. Fibro-
muscular dysplasia, conjutive tissel diseases (as 
Ehlers-Danlos, Marfan Syndrome) have been 
associated with CID. The aim of this research is 
to describe a ischemic stroke case secondary to 
dissection of both carotids. CASE REPORT: male 
patient, 29 years-old, without hypertension, dia-
betes, dyslipidemia, alcoholism and smoking. 
He referred cocain previous use. He was admit-
ted with a headache which had a new pattern 
and it was located at bilateral occipital region. 
The pain was spreading to neck bilaterally. I was 
observed a sudden left hemiparesis. He denied 
cervical trauma. The patient evolved worsening 
on motor strength at previous hemiparesis side. 
Brain Magnetic Nuclear Resonance disclosed 
FLAIR hypersignal at right middle cerebral artery 
territory. Trombophylias were not found after a 
laboratorial screening. Cervical vessels angiore-
sonance proved bilateral carotid dissection. At 
right internal carotid artery was observed occlu-
sion. At left internal carotid artery was observed 
a stenosis pattern with 60% of lumen closing. It 
was performed anticoagulation with Enoxaparin 
for 15 days. The patients was discharged with 
Rivaroxaban 20mg/day. Follow-up was done at 
outpatient rehabilitation center for 10 months. 
Stroke events not recurred. CONCLUSION: the 
arterial dissection is a important cause of embo-
lic ischemic stroke in young people. But, bilateral 
carotid dissection is rare. It has been hypotetiza-
ted that coccain use in this case may be consi-
dered as a risk factor to bilateral carotid disease. 
There is no consensus about the carotid dissec-
tions treatment. However anticoagulation could 
be used in selected cases.
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CADASIL ASSOCIADO A ATROFIA DOS MULTIPLOS 
SISTEMAS-FORMA CEREBELAR (AMS-C): RELATO 
DE DOIS CASOS BRASILEIROS.
Neri VC; Soares YB*; Vandesteen L; Machado RC; 
Mendonça GS; Azevedo A

FMC.

* E-mail: yasmin.barreto.soares@gmail.com

A atrofia de múltiplos sistemas (AMS) abrange 
um grupo de síndromes neurodegenerativas 
com patologia cerebral semelhante, caracteriza-
das por disfunção autonômica, anormalidades 
cerebelares, parkinsonismo e degeneração córti-
coespinhal. A arteriopatia cerebral autossômica 
dominante com infartos subcorticais e leucoen-
cefalopatia (CADASIL) é a forma hereditária mais 
comum de acidente vascular encefálico e de-
mência vascular em adultos. Nesses indivíduos 
pequenos infartos recorrentes que se iniciam no 
adulto jovem culminam em demência subcorti-
cal. OBJETIVOS: Relatar dois casos raros de CA-
DASIL associado à AMS-c. Relato de Casos: Caso 
1:Mulher, 66 anos, iniciou há 17 anos episódios 
de alteração do equilíbrio e marcha após evento 
isquêmico cerebral. Evoluiu com alteração cog-
nitiva progressiva em vários domínios, sobretu-
do memoria recente. Há um ano iniciou quadro 
de, tontura recorrente e lipotimia,; marcha atáxi-
ca associada. RMI de crânio com redução volu-
métrica cerebral, extensa área de hipossinal em 
substância branca periventricular, subcortical 
frontoparietal simétrica, afilamento do corpo ca-
loso e hiperssinal em T2, de aspecto cruciforme 
na ponte. Caso 2:Mulher, 49 anos, há 9 anos apre-
sentou episódio súbito de tontura associada a 
disartria e hemiparesia esquerda, com predomi-
nância crural. Houve piora do equilíbrio, presen-
ça de incontinência urinária de esforço e relato 
de tontura ao mudar de posição de decúbito dor-
sal para supina. RMI crânio com extenso hipers-
sinal FLAIR de aspecto confluente na substância 
branca supratentorial, com marcado envolvi-
mento dos centros semiovais e dos pólos tem-
porais. Diversos infartos lacunares nos centros 
semiovais; hiperssinal T2 das fibras transversas e 
da rafe mediana da ponte, configurando aspecto 
cruciforme. Atrofia e extenso hiperssinal T2 dos 
pedúnculos cerebelares médios. CONCLUSÃO: 
Descrevemos dois casos semelhantes ao único 
descrito na literatura da coexistência de AMS e 
CADASIL. Esses relatos apresentam semelhan-
ças clínicas, evolutivas e imaginológicas com o 
da descrição primária. As pacientes apresentam 
histórico de CADASIL na família (comprovados 
pela avaliação clínica, imagem, heredrograma), 
entretanto, a associação com a AMS, na sua for-
ma cerebelar, só foi observada nesses casos. Em 
ambos os relatos o quadro evoluiu para um com-
prometimento cognitivo associado ao quadro 
cerebelar progressivo, com predomínio de ataxia 
de marcha. Os aspectos radiológicos foram mui-
to semelhantes em ambos os casos.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EPIDEMIOLÓGICAS 
DA TRANSFORMAÇÃO HEMORRÁGICA PÓS-
TROMBÓLISE
Andrade JBC1*; Carvalho JJF1; Lima FO1; Silva GS3; 
Lobo BLV2; Nepomuceno CR2
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a principal 
causa de mortalidade e incapacidade no Brasil 
há cerca de duas décadas. Com uma proporção 
de cerca de 70% dos casos classificados como 
isquêmicos, a utilização da terapia trombolítica 
intravenosa surge como terapia de maior evi-
dência. A terapêutica trombolítica é a princi-
pal terapia aprovada para o tratamento do AVC 
isquêmico, além da trombectomia mecânica 
intra-arterial, utilizando dispositivo de stent 
nos casos selecionados de oclusão proximal. A 
principal complicação das terapias é conversão 
hemorrágica da lesão, sendo alguns dos fatores 
provalmente relacionados a esse defecho: idade, 
diabetes, hipertensão, plaquetopenia, NIHSS 
elevado e extensão da lesão. A transformação 
hemorrágica representa importante causa de 
disabilidade e morte nesse grupo de pacientes; 
sugere-se que até os casos assintomáticos se re-
lacionem com pior desfecho funcional em três 
meses. OBJETIVO: Descrever as característica 
epidemiológicas, radiológicas e laboratoriais em 
uma amostra de pacientes submetidos a trom-
bólise endovenosa, em uma unidade terciária 
pública. MÉTODOS: Foram selecionados 31 pa-
cientes não consecutivos, dentro de 48h da ad-
missão, entre fevereiro e abril de 2015. Foram ex-
cluídos os pacientes sem imagem de controle ou 
NIHSS registrado na admissão. RESULTADOS: 
Houve transformação hemorrágica (TH) na to-
mografia de controle realizada 24h após a admis-
são em 22,6% dos pacientes (N = 6), dos quais 
50% (N = 3) apresentaram piora do NIHSS. No 
grupo dos pacientes com TH, a media de idade 
foi de 64,7 (DP 17,04) e de 68 anos (DP 17,20) no 
grupo sem TH. O NIHSS médio no grupo com TH 
foi de 15,5 (DP 4,68) vs 13,6 (DP 7,39) do outro 
grupo (p = 0,53). Considerando as variáveis labo-
ratoriais, os triglicerídeos em 24h da admissão 
apresentaram maior diferença absoluta entre os 
grupos com e sem transformação hemorrágica 
(154 vs. 96 mg/dl) embora sem significância es-
tatística (p = 0,45). O ASPECTS na TCC foi de 6 
(DP 1,50) no grupo com TH, contra 8 (DP 1,18) 
no grupo sem TH (p = 0,03). Uso prévio de AAS 
ou estatina não se mostrou significante entre os 
grupos com ou sem TH. CONCLUSÃO: O grupo 
que apresentou transformação hemorrágia pós-
-trombólise englobou pacientes de menor idade, 
maior NIHSS admissional e lesões mais extensas 
em relação ao grupo que não teve transforma-
ção. Estudos com maior número de pacientes, 
pois, são necessários para corroborar os resulta-
dos apresentados.
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CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM EM IDOSOS NA 
FASE AGUDA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
ISQUEMICO SUBMETIDOS AO TRATAMENTO 
TROMBOLÍTICO
Silva NN2*; Martins SAA2; Borges KCS2; Gomes AR2; 
Chaves TS1; Vicente LCC2; Couto ÉAB2
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2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das 
condições neurológicas mais comuns no enve-
lhecimento. Dentre tantas as sequelas decor-
rentes do AVC, as afasias são as que resultam em 
comprometimento funcional significativo. A te-
rapia trombolítica foi a primeira estratégia eficaz 
no tratamento do AVC isquêmico agudo, sendo 
nesta fase uma das poucas opções terapêuticas 
capaz de reduzir sequelas motoras e cognitivas. 
OBJETIVO: Descrever as características da lin-
guagem de pacientes idosos em fase aguda do 
acidente vascular cerebral isquêmico subme-
tidos à terapia trombolítica e verificar se houve 
recuperação linguística após o procedimento. 
MÉTODO: Trata-se de um estudo prospectivo, 
descritivo de uma série de casos, avaliados pela 
Unidade de AVC de um hospital público. Partici-
param deste estudo quatro pacientes idosos, de 
ambos os sexos, acometidos por AVCi e subme-
tidos à terapia trombolítica para tratamento do 
quadro. Todos os pacientes passaram pela ava-
liação da Neurologia pré trombólise e avaliação 
fonoaudiológica linguística em dois momentos: 
a primeira em até 72 horas após o procedimento 
trombolítico e em caso de presença de afasia rea-
lizou-se a segunda avaliação, seis dias a partir da 
primeira. RESULTADOS: Em dez meses de pes-
quisa, 251 pacientes deram entrada na unidade 
de AVC (175 idosos e 76 adultos). Oito pacientes 
com primeiro AVC passaram pela terapia trom-
bolítica. Destes, dois evoluíram com transforma-
ção hemorrágica, um evoluiu com rebaixamento 
do sensório, um evoluiu com delirium. Por con-
seguinte, todos os pacientes citados foram exclu-
ídos da pesquisa, permanecendo quatro sujeitos 
com lesão cerebral em regiões específicas para 
linguagem ou em regiões relacionadas com esta 
habilidade cognitiva. Todos os pacientes apre-
sentaram afasia na avaliação da Neurologia pré 
trombólise. Na avaliação fonoaudiológica pós 
trombólise três pacientes apresentaram afasia. 
Na reavaliação, os resultados mostraram que em 
apenas um caso observou-se melhora significa-
tiva, e em outros dois casos observou-se discreta 
melhora com presença de afasia de forma ainda 
grave. CONCLUSÃO: Nos casos apresentados 
concluiu-se que o local e a extensão da lesão ce-
rebral exerceram influencia significativa na recu-
peração linguística dos pacientes trombolisados, 
uma vez que os sujeitos com maior extensão da 
lesão e em regiões específicas da linguagem, fo-
ram os que apresentaram afasia de forma mais 
grave e com menor recuperação na reavaliação 
fonoaudiológica.
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CARACTERIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS 
COMPORTAMENTOS LINGUÍSTICOS DE SUJEITOS 
ADULTOS E IDOSOS EM FASE AGUDA DO ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL
Martins SAA1*; Borges KCS3; Silva NN3; Gomes AR1; 
Silva DNM3; Couto EAB2

1HRTN;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
3Universidade Federal de Minas Gerais/Hospital das 
Clínicas (HC-UFMG).

* E-mail: saraalois21@yahoo.com.br

O acidente vascular cerebral (AVC) é a primeira 
causa de morte no Brasil. Sendo considerada 
uma doença grave e geradora de incapacidades 
crônicas, impactando a qualidade de vida do 
indivíduo. A comunicação é um ato essencial 
para a vida em sociedade, sendo que o hemis-
fério cerebral esquerdo provê a base neural para 
muitos aspectos da compreensão e expressão 
da linguagem, lesões nesta região geram seque-
las comunicativas. A terapia fonoaudiológica 
pós-acidente vascular cerebral é fundamental 
e determinante na recuperação das habilidades 
linguísticas, principalmente nos primeiros me-
ses após o AVC. OBJETIVO: Descrever os com-
portamentos linguísticos em adultos e idosos em 
fase aguda do acidente vascular cerebral e pós 
reabilitação fonoaudiológica. MÉTODO: trata-se 
de um estudo descritivo analítico longitudinal 
realizado com 39 indivíduos apresentando diag-
nóstico clínico de AVC, dividido em dois grupos: 
o primeiro formado por adultos com idade entre 
40 e 59 anos e o segundo de idosos, com idade 
superior a 60 anos. As habilidades linguísticas 
dos pacientes foram avaliadas em dois momen-
tos: a primeira até 48h após o ictus e a segunda, 
sete dias após a primeira avaliação sendo que 
nesse período os pacientes afásicos receberam 
estimulação de linguagem. Trabalho realizado 
em um hospital público da região metropolitana 
de Belo Horizonte aprovado pelo comitê de ética 
em pesquisa do referido hospital sob parecer nú-
mero 37/2014. RESULTADOS: O AVC isquêmico 
foi observado em 68,4% no grupo dos adultos e 
90% no grupo dos idosos. A hipertensão arterial 
foi a principal comorbidade encontrada 94,7% 
(N = 18) no grupo dos adultos e 70% (N = 14) 
no grupo dos idosos, seguida da diabetes melli-
tus 21,1% (N = 4) nos adultos e 40% (N = 8) nos 
idosos. Foi encontrado comportamento afásico 
em 35,9% (N = 14) da amostra, características di-
sartricas 43,5% (N = 17) e apraxia bucofonatória 
28,2% (N = 10). Verificou-se a recuperação nas 
tarefas de expressão e compreensão oral com 
diminuição das transformações linguísticas no 
período transcorrido entre a primeira e a segun-
da avaliação comprovada por avaliação formal. 
CONCLUSÃO: No que se refere aos aspectos fo-
noaudiológicos pós-AVC, observa-se predomínio 
de disartrias e afasias. A terapia fonoaudiológica 
na fase aguda do AVC é fundamental para a re-
cuperação dos déficits linguísticos, assim como 
a melhora significativa das tarefas de compreen-
são e expressão, características essas importan-
tes para uma comunicação efetiva.
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CAROTID DISSECTION SECONDARY TO NEURO-
BEHÇET DISEASE
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Behçet disease (BD) is a remitting-relapsing, 
multisystem, autoimmune disease that may be 
associated with HLA-B51 and triggered by envi-
ronmental factors. Diagnostic criterias include 
recurrent oral ulcers plus two of the following: 
genital ulcers; skin lesions; eye injuries; positi-
ve pathergy test. Neurological involvement may 
occur and leads to high morbidity and morta-
lity, often affecting men between 20-40 years. 
OBJECTIVE: report a case of stroke due to inter-
nal carotid dissection in patient with Neuro-Beh-
çet. CASE REPORT: EFB, 43, male, light smoker 
for 22 years and untreated hypertension, with 
history of subtle right hemiparesis and hemipa-
restesis, associated with holocranial headache 
with blurred vision. In addition, left Horner Syn-
drome was noted. Brain CT showed hypodensity 
in left thalamus–nuclear region. Cerebral arterio-
graphy revealed left internal carotid dissection. 
In the investigation of stroke in young, patient 
complained headache for 10 years associated 
with oral thrush and genital ulcers, joint pain 
and blurred vision without motor deficit. There 
was no history of photosensitivity, Raynaud‘s 
phenomenon and previous thrombosis. Rheu-
matologic interconsult corroborated with BD 
diagnosis, and treatment with corticoid pulse-
therapy was proposed. During the infusion, pa-
tient had complication with AMI, being treated 
with specific cardiology protocol. DISCUSSION: 
BD consists of vasa vasorum vasculitis of large 
vessels associated with hypercoagulable state. 
Lesions occur in vessels in approximately 25% of 
cases and mainly in the venous system however 
the arterial ones can occur and are more severe4.
This case suggests the vascular events, both ca-
rotid dissection and coronary disease, stemmed 
from the inflammation due to the BD resulting 
in the stroke and AMI. In BD the neurological 
involvement occurs in the 5% to 25% of patients 
and it develops after the manifestation of the 
syndrome1. The parenchymal form is the most 
common, occurring in 81% of cases and often 
manifests, with subacute meningoencephali-
tis and rarely stroke. In non-parenchymal, the 
main clinical presentations are cerebral venous 
thrombosis, intracranial hypertension, intracra-
nial aneurysm and aneurysm/dissection extra-
cranial. CONCLUSION: The Neuro-Behçet diag-
nosis is predominantly clinical. Therefore, the 
anamnesis focused in clinical presentations of 
disease, specially oral and genital ulcers, is very 
important to the early diagnosis and prevention 
of future events.
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CAROTID-CAVERNOUS FISTULAS OCCLUSION WITH 
CAROTID MASSAGE MANEUVERS: CASE REPORT
Silva MAAC1*; Pereira Júnior JM1; Souza IFB3; 
Santana PMR2; Brandão MCM2
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Carotid-cavernous fistulas (CCF) are pathologi-
cal connections between the carotid artery and 
the cavernous sinus. It may be caused by trau-
matic mechanism or spontaneously. According 
to the literature, the resolution of the CCF and its 
symptoms is achieved almost exclusively by en-
dovascular intervention. Spontaneous occlusion 
occurs in some cases, being more common after 
performing arteriography and ipsilatral carotid 
compression maneuvers. OBJECTIVE: To report 
a case of the patient with CCF whose has been 
treated by carotid compression massages and 
discusses the pathophysiology. METHOD: The 
research was obtained through patients medical 
history, physical examination, medical records, 
analysis of supplementary diagnostic methods 
and literature review. CASE REPORT: A 29 years 
old female, history of frontotemporal headache 
history three years ago, presented to the hospital 
with ocular protrusion, conjunctival hyperaemia 
in the right eye, retro orbital pain and reduction 
of ipsilateral visual acuity. On the physical exam, 
it was observed right proptosis with hyperaemia 
in the same eye and pulsatile audible murmur 
in the right orbit. MRI suggested CCF, and arte-
riography was performed, which confirmed ri-
ght dural CCF. Patient was oriented do conduct 
a manual ipsilateral carotid maneuvers. Patient 
had reduced proptosis and conjunctival hypera-
emia, and improvement of visual acuity. A new 
arteriography was conducted, which confirmed 
the fistulas oclusion. CONCLUSION: Although 
rare, the CCF spontaneous resolution after per-
forming carotid compression massage maneu-
vers may occur, and it might be addressed with 
conservative treatment, reducing the flow of fis-
tula through massage.
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CASE REPORT: HOW DO TUMORS MIMIC A 
STROKE? MEDULLOBLASTOMA RECURRENCE 
PRESENTING AS LEPTOMENINGEAL DISEASE 
IN A 44-YEAR-OLD MAN WITH ACUTE ONSET OF 
NEUROLOGICAL SYMPTOMS
Batista C; Brondani R; Almeida AG; Martins SCO
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Clinical diagnosis in neurology can potentially 
raise a challenge under time-constraint cir-
cumstances. Current guidelines recommend 
narrow time windows to treat patients with 
stroke, particularly ischemic ones. The authors 
report a 44-year old male with sudden onset of 
neurological symptoms and past medical his-
tory of medulloblastoma. Three months prior 
to emergency department admission, patient 
had been evaluated and no signs of tumor recur-
rence were noted. Patient received thrombolysis 
(r-TPa) treatment after a head CT and work-up 
for stroke in young adults was then carried out 
with Holter, CT angiography, transesophageal 
echocardiography, MRI, screening for hematolo-
gic and rheumatologic prothrombotic disorders, 
all noncontributory to indicate an underlying 
etiology for the stroke. At the end, a spinal tap 
performed was notable for high protein levels, 
mononuclear pleocytosis, low glucose level, and 
fluid cytologic features of medulloblastoma cells. 
False-positives diagnoses of ischemic stroke la-
beled stroke mimics range between 1.3% to 25%. 
Although there is literature suggesting that is 
possible to discriminate stroke from its mimics 
using several clinical variables, such as history 
of atrial fibrillation and abnormal CT angiogra-
phy, yet no algorithm has been incorporated into 
current stroke guidelines. While detailed history 
and neurological examination can help unravel 
stroke-mimicking conditions, meticulous asses-
sment is a time-consuming process which may 
splurge precious minutes and harm legit stroke 
patients who could benefit from timely throm-
bolytic therapy. Even though complications of 
r-TPa cannot be neglected, reports have shown 
safe use of r-TPa in patients with mimics. A wide 
variety of nonvascular conditions may simulate 
stroke, and the frequency of each etiology diver-
ge among reports. However, the most cited ones 
are seizures, infections, demylelinating disea-
ses, toxic-metabolic, and tumors. Patients with 
brain tumors, regardless whether it is primary or 
metastatic, may mimic stroke in many different 
ways, and past treatments implicate in additio-
nal confounding factors. Additional studies sui-
ted to identify those true stroke patients eligible 
for r-TPa from mimics are required even though 
the use of fibrynolytic agents in patients with 
mimics has been regarded as relatively safe. To 
our knowledge this is the first report describing 
recurrence of medulloblastoma as leptomenin-
geal disease without associated mass lesions in 
an adult patient.
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CATATONIA E SÍNDROME DO TOPO DA ARTERIA 
BASILAR EM ANEURISMA INTRACRANIANO 
GIGANTE: UM RELATO DE CASO.
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Aneurismas intracranianos gigantes são defini-
dos por seu maior diâmetro ser >25mm. A sinto-
matologia dos aneurismas não rompidos podem 
ser por efeito de massa ou até assintomáticos. A 
“Síndrome do Topo da Basilar” consiste em si-
nais de lesão no mesencéfalo, tronco encefálico, 
tálamo e lobos parieto-ocipital. As principais al-
terações são déficit motor e motricidade ocular 
extrínseca anormal. A Catatonia é uma síndrome 
neuropsiquiátrica mais comumente caracteriza-
da por mutismo, estupor prolongado, negativis-
mo, maneirismos e estereotipias, decorrente de 
quadros psiquiátricos ou lesões em várias regi-
ões do cérebro. Apresentamos a seguir um relato 
de caso de paciente com aneurisma gigante de 
artéria basilar que além da Síndrome do Topo da 
Basilar evoluiu também com Catatonia. Paciente 
54 anos, apresentando anorexia e catatonia (sem 
deambular, mutismo e postura anormal) há 2 
dias. Na HDA evidenciou-se quadro progressivo 
de dificuldade para deambulação, súbita cefaleia 
em região frontal E e confusão mental. História 
prévia de HAS, hidrocefalia com DVP e emboliza-
ção de aneurisma de artéria basilar. Exame neu-
rológico: ptose palpebral D, com anisocoria E>D 
e reflexo fotomotor lentificado bilateral. Foi rea-
lizado teste com benzodiazepínicos endovenoso, 
mas sem melhora do quadro catatônico. AngioR-
M/E evidenciou aneurisma sacular gigante junto 
ao topo da artéria basilar com expansão e com-
preensão de mesencéfalo e tálamo. OBJETIVO; 
Relatar um caso de catatonia de origem orgânica 
secundária a aneurisma intracraniano gigante e 
associada à síndrome do topo da artéria basilar. 
MÉTODOS Foi realizado revisão do prontuá-
rio do caso apresentado assim como revisão da 
literatura atual do tema. RESULTADOS; Apre-
sentamos um caso de uma paciente que chega 
ao serviço de Neurologia com quadro neuropsi-
quiátrico de rápida progressão, com critérios de 
catatonia e síndrome do topo da artéria basilar, 
com exame de imagem comprovando aneuris-
ma gigante intracraniano na topografia de arté-
ria basilar. CONCLUSÃO: A Catatonia consiste 
em um desafio pela sua apresentação comple-
xa neuropsiquiátrica e por muitas vezes ser um 
quadro psiquiátrico. Apresentamos um caso que 
a Catatonia tem origem orgânica por aneurisma 
gigante que comprimia mesencéfalo e diencéfalo 
e que se associava a sinais da Síndrome do Topo 
da Artéria Basilar. Devemos então lembrar que 
pacientes com apresentações psiquiátricas de-
vem ser investigados para causas orgânicas para 
melhor elucidação diagnóstica e tratamento.
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DEPEND ON THE FRAME OF REFERENCE
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Up to 10-14% of all ischemic strokes (IS) occur 
in patients aged 18-45 years. There are discre-
pancies in the literature regarding the extent of 
“standard” stroke etiology investigation for the-
se patients, and the classification of IS etiolo-
gy in patients with an isolated patent foramen 
ovale (PFO). Aims: 1. Assess the impact of the 
extension of the investigation in defining IS of 
“determined” etiology; 2. Assess the impact of 
classifying IS in patients with isolated PFO, as 
“cardioembolic” or “of undetermined etiology”. 
METHODS: We reviewed data from 143 conse-
cutive patients aged 14-45 years admitted to our 
inpatient ward from January, 2007 until Decem-
ber, 2013. Stroke etiologies were classified accor-
ding to TOAST. Investigation in each patient was 
classified as “complete” or “incomplete”, based 
on either a stepwise protocol or an extensive 
protocol. In subjects with an isolated PFO, we 
defined IS either as “possibly cardioembolic” or 
“of undetermined etiology”. RESULTS: IS etiolo-
gy was determined in 87/143 (60.8%) cases. The 
investigation was considered complete in 81/143 
(56%) patients according to the stepwise proto-
col and in 39/143 (27%), according to the extensi-
ve protocol. The frequency of IS of undetermined 
etiology was greater in those patients submitted 
to incomplete investigation according to the ste-
pwise, but not the extensive protocol. An isolated 
PFO was present in 23/39 (59.0%) patients. When 
IS was classified as “cardioembolic” in patients 
with an isolated PFO, the frequency of stroke of 
undetermined etiology was significantly lower 
than when IS was defined as “of undetermined 
etiology” in these patients. CONCLUSIONS: 
Determination of IS etiology was significantly 
influenced by criteria chosen to classify investi-
gation as “complete” or “incomplete”, as well by 
classification of IS associated with PFO as “car-
dioembolic” or “of undetermined etiology”.
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CEFALEIA E TROMBOSE VENOSA CEREBRAL - UMA 
REVISÃO
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A trombose venosa cerebral (TVC) é de grande 
importância na neurologia. Possui elevada mor-
bimortalidade, sendo potencialmente recuperá-
vel se diagnosticada precocemente. É uma con-
dição rara, seu manejo é de alta complexidade 
e demanda tratamento agressivo. OBJETIVOS: 
Elaborar um texto sobre TVC abordando todos 
os seus aspectos, e destaca-se nesse trabalho 
o tratamento da TVC. MÉTODOS: A busca na 
literatura científica foi o método utilizado. Pes-
quisou-se artigos de referência bibliográfica nos 
sites da Bireme, MedLine, Scielo, Lilacs e Pub-
Med. RESULTADOS: Os sinais e sintomas mais 
comuns na TVC são: cefaleia, crises epilépticas, 
déficit neurológico focal e manifestações neu-
ro-oftalmológicas. A cefaleia é o sintoma mais 
comum, sendo difusa ou localizada, pulsátil e 
intensa, confundida com um sangramento cere-
bral ou hemorragia subaracnoide. As crises epi-
lépticas são focais podendo também ocorrer as 
generalizadas. As manifestações neuro-oftalmo-
lógicas incluem papiledema, acompanhado ou 
não de redução da acuidade visual e paresia do 
nervo abducente. Pacientes com TVC são melhor 
abordados em síndromes clínicas de acordo com 
o quadro clínico que manifestam como: Hiper-
tensão intracraniana isolada: cefaleia associada 
com náuseas e vômitos, déficit visual temporário 
e papiledema; Encefalopatia subaguda: progres-
siva alteração da consciência sem sinais focais 
claros ou outros sintomas de hipertensão intra-
craniana e crises epiléticas; Síndrome focal: com 
déficit focal e cefaleia, crises epilépticas e altera-
ção da consciência; Oftalmoplegia dolorosa: le-
são nos nervos oculomotor, troclear, e abducente 
e proptose em pacientes com trombose venosa 
do seio cavernoso; Hemorragia subaracnoide: se 
assemelha a ruptura de aneurisma com amnesia 
transitória, déficit focal recorrente, e confusão 
mental. O tratamento é dividido em três planos 
terapêuticos. (1) Tratamento etiológico para cor-
rigir as condições associadas e predisponentes 
à TVC; (2) Terapêutica antitrombótica e (3) Te-
rapêutica sintomática. A continuidade do trata-
mento de TVC é realizada com anticoagulantes. 
Na fase intrahospitalar usa-se a heparina para 
evitar a repetição do quadro,. Após a alta hospi-
talar, são prescritos os cumarínicos, como a var-
farina e o dicumarol. CONCLUSÕES: A TVC, pelo 
amplo espectro de apresentação clínica, pode ser 
confundida com outras afecções. Portanto, é pre-
ciso conhecer seus espectros e tratar adequada-
mente, evitando a progressão e a recidiva.
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CÉLULA DE DESFECHOS: ACOMPANHAMENTO 
PÓS-ALTA HOSPITALAR DA QUALIDADE DE VIDA 
DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL EM HOSPITAL PRIVADO 
BRASILEIRO
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O acompanhamento em longo prazo de des-
fechos em pacientes internados pós acidente 
vascular cerebral pode trazer dados clínicos re-
levantes na prevenção da recorrência e na men-
suração de qualidade de vida desses pacientes. 
O seguimento de pacientes pós alta hospitalar 
em hospitais privados pode ser um desafio, uma 
vez que ambulatórios de especialidade não estão 
amplamente disponíveis assim como em servi-
ços acadêmicos. Para tanto criamos em nosso 
hospital a célula de desfechos que caracteriza-se 
como um centro de coleta de dados, tendo como 
principal objetivo mensurar periodicamente o 
desfecho clínico e qualidade de vida de pacien-
tes pós-alta hospitalar. Este setor trabalha em 
conjunto com os programas integrados de espe-
cialidades na disponibilização de informações 
com foco nos indicadores de resultado, utilizan-
do questionários que estimam os parâmetros de 
valorização dos estados de saúde. OBJETIVO: 
Descrever dados obtidos através da coleta de 
dados feita através da célula de desfechos ava-
liando a qualidade de vida pós-alta hospitalar 
dos pacientes que foram atendidos pelo Centro 
de Atendimento ao Paciente com AVC em nosso 
serviço nos períodos de 30, 90, 180 dias e 01 ano 
após o diagnóstico. MÉTODOS: Estudo trans-
versal, retrospectivo, a partir da análise quanti-
tativa dos dados. Neste estudo foram realizadas 
ligações telefônicas utilizando o instrumento 
EuroQol (EQ-5D) para mensuração da quali-
dade de vida. O estudo foi realizado no período 
de janeiro de 2012 a março de 2016, no Hospi-
tal Israelita Albert Einstein (HIAE), um hospital 
geral, privado, de alta complexidade, localizado 
na cidade de São Paulo. RESULTADOS: Realiza-
mos 2.184 ligações telefônicas e obtivemos 1.727 
(79%) de contatos com sucesso. Na coleta dos da-
dos de qualidade de vida, os pacientes apresen-
taram no acompanhamento pós-alta hospitalar 
em 30 dias: a média de EQ-5D: 0,732 e α:0,558; 
90 dias:0,722 e α:0,358; 180 dias: 0,781 α:0,326; 12 
meses 0,766 e α::0,349. Durante o seguimento, 31 
pacientes (2%) faleceram. Os principais motivos 
de censuras foram: insucesso após 3 tentativas 
(51%); dados cadastrais desatualizados (3%) e 
recusas (9%).CONCLUSÃO: O acompanhamen-
to de desfechos clínicos padronizados é possível 
mesmo em hospitais privados, tornando possível 
a obtenção de indicadores para medir a qualida-
de da assistência prestada e as reais necessidades 
de pacientes, melhorando assim a utilização dos 
recursos dos diversos sistemas de saúde.
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CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS IN CHILDREN 
WITH INFECTION
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Dehydration is mentioned by many authors as 
cause of cerebral venous thrombosis in chil-
dren. Otitis and mastoiditis can be complica-
ted by thrombosis of the adjacent sigmoid and 
transverse sinuses. If the contralateral trans-
verse sinus is hypoplastic - a frequent anato-
mical variant - absorption of the cerebrospinal 
fluid becomes impaired. Case: We report a case 
of a two year-old boy, who arrived at the emer-
gency room with about 10 days duration of the 
following complains: diarrhoea and vomiting 
accompanied by fever. In the previous twen-
ty- four hours, he presented an abnormal som-
nolence and possibly presented a focal seizure 
with secondary generalization. On physical 
examination, he showed signs of dehydration, 
hyperthermia, hypotension and tachycardia. 
On neurological examination, he alternated pe-
riods of sleepiness with irritability and displayed 
left-leg paresis. After intravenous hydration, the 
patient showed reduced sleepiness, but focal 
seizures in the left arm and left-leg paresis per-
sisted. During the hospital admission, brain CT 
showed a hyperdense image in the topography 
of the left transverse sinus, compatible with 
cerebral venous thrombosis, which was confir-
med by magnetic resonance venography, which 
revealed venous thrombosis in the straight and 
in the left transverse sinus. Additionally, there 
was a right thalamic infarction. His radiological 
(MRI) examination was also suggestive of infec-
tious involvement of the right mastoid. During 
hospitalization, the patient showed an impor-
tant improvement of the symptoms described, 
with no further seizures after the introduction 
of phenytoin. In the first four days, he received 
non-fractionated heparin (0.7mg/Kg/day) and 
after warfarin plus antibiotic for mastoiditis. On 
outpatient review, one month after the episode, 
the patient had only mild paresis in the left leg. 
DISCUSSION: Cerebral venous thrombosis is a 
life threatening injury and must be immediately 
diagnosed for a correct and precocious treat-
ment. Neuronal plasticity might be an important 
protective factor that helps decrease the occur-
rence of neurologic damage in childhood. In the 
acute phase, the treatment priority is to stabilize 
the patient’s condition and to prevent or reverse 
cerebral herniation. According to published pae-
diatric treatment guidelines for anticoagulation, 
patients were treated on an individual basis with 
low molecular weight heparin, or unfractionated 
heparin followed by warfarin.
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ISCHEMIC STROKE PATIENTS IN A STROKE UNIT IN 
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The characterization of a stroke unit can direct 
procedures, contribute to resource management 
and planning of health strategies. OBJECTIVE: 
To describe the clinical and functional charac-
teristics of ischemic stroke patients in a stroke 
unit. METHODS: This is a prospective cohort 
study with ischemic stroke patients hospitali-
zed in a stroke unit in the city of Salvador-Bahia. 
Demographic and clinical data were collected 
and the following scales were applied: National 
Institute of Health stroke Scale (NIHSS) on ad-
mission to identify stroke severity and modified 
Barthel Index (mBI) after 3 months to assess the 
functional outcome. RESULTS: We evaluated 
248 individuals between Jan and Dec 2015, age 
64 years + / - 14 years, 52% male, 85% not whi-
te, 77% from Salvador, 51% unemployed and 
median schooling was 5 years (interquartile ran-
ge=3-9). Hypertension was the most frequent 
risk factor (66%), followed by diabetes mellitus 
(27%), smoking (17%), alcohol use (22%), atrial 
fibrillation (13%) and other heart diseases (27%). 
The median of length of stay in stroke unit was 8 
days (interquartile range=5-12), 29% underwent 
intravenous thrombolysis, 16% were diagnosed 
with any hemorrhagic transformation and 8% 
underwent mechanical ventilation. The in-hos-
pital mortality was 5% and within three months 
was 15%. Stroke severity was mild or moderate 
(NIHSS ≤ 15) in 72% of cases, 54% of patients 
walked with assistance in the stroke unit and e 
51% recovered to a mBI > 90% after three mon-
ths. CONCLUSION: Clinical and functional data 
of patients with ischemic stroke are similar to 
that found in other stroke units in Brazil and 
in the world. However, sociodemographic cha-
racteristics reflect specific a profile of indivi-
duals admitted to public hospitals in the city of 
Salvador-Bahia.
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O AVC vem sendo indicado como a principal 
causa de morte no Brasil, onde a forma isquêmi-
ca a mais comum. As causas infecciosas são as 
principais responsáveis pela mortalidade após 
o evento, sendo a causa secundária de morte 
após o primeiro ano e a principal causa de mor-
te tardia. OBJETIVOS: Avaliação epidemiológica 
do AVC ligado à comorbidades infecciosas em 
pacientes com AVC isquêmico que não foram 
submetidos à trombólise e qual a doença infec-
ciosa mais comum associada. MÉTODOS: Foi 
realizado um estudo retrospectivo de 50 casos. 
Deles, 26 (52%) foram mulheres e 24 (48%) fo-
ram homens, com a idade variando entre 28 e 
96 anos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Entre os 
50 pacientes analisados, 42 (84%) tiveram AVC 
isquêmico não extenso e 8 (16%) tiveram AVC is-
quêmico extensivo; 30 (60%) desenvolveram do-
enças infecciosas e 20 (40%) não apresentaram 
doenças infecciosas. Dentre os pacientes anali-
sados, 15 vieram a óbito hospitalar. As doenças 
infecciosas mais comuns foram: pneumonia, 15 
(30%) dos casos; infecção urinária, 13 (26%); úl-
ceras de decúbito, 6 (12%); sinusite, 5 (10%); in-
fecção de pele, 4 (8%); infecção local após acesso 
periférico e/ou acesso central, 3 (6%); infecções 
bucais e endocardite, 1 (2%); e fasceíte necroti-
zante, 1 (2%). CONCLUSÃO: Nesta análise foi 
observada a discreta prevalência no gênero femi-
nino e que o AVC não extenso constitui a maior 
parte dos casos. Contudo, embora menos preva-
lente, o AVC extenso exibe maior risco de mor-
talidade, comorbidades e infecções. A comorbi-
dade mais comum é a pneumonia, em segundo 
lugar a infecção urinária e úlceras de decúbito. 
Estas informações devem ser observadas para 
detecção precoce de infecção pulmonar, neces-
sidades de ventilação mecânica e cateter por 
tempo desnecessário, e mostram como um fun-
cionamento eficaz do grupo de fisioterapia e de 
enfermagem para prevenção de úlceras, dessa 
forma, evitando ao máximo as comorbidades, 
e por consequência, melhorando o prognóstico 
dos pacientes.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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COMPLICAÇÕES CEREBROVASCULARES DA 
ENDOCARDITE BACTERIANA PÓS-TRAUMÁTICA– 
RELATO DE CASO
Stefano LHSS*; Camilo MR; Guardia RC; Silva EMC; 
Martins Filho RKV; Castro RS; Ferreira KS; Vilela DM; 
Peixoto DEB; Pontes-Neto OM

USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP).

* E-mail: luizhenriquestefano@yahoo.com.br

A endocardite bacteriana pode determinar 
complicações graves sistêmicas como sepse e 
destruição valvar com choque hemodinâmico, 
assim como complicações cerebrovasculares: 
embolia séptica e formação de aneurismas mi-
cóticos intracranianos. Esta possível compli-
cação perfaz 4% de todos os aneurismas, de-
terminando a possibilidade de rompimento e 
ocorrência de AVC hemorrágico ou hemorragia 
subaracnóidea. Relatamos o caso de um pacien-
te que apresentou endocardite bacteriana após 
um trauma automobilístico, com necessidade de 
troca valvar por perfuração de folhetos, evoluin-
do com AVC isquêmico. METODOLOGIA: Relato 
de caso de um paciente atendido no ambulatório 
de doenças neurovasculares. Pacientes: Paciente 
masculino, 43 anos, vítima de traumatismo por 
acidente automobilístico em novembro de 2014. 
Apresentou fratura de colo de fêmur com cor-
reção cirúrgica. Durante internação evolui com 
sepse grave de foco cardíaco, sendo isolado E. 
faecalis na hemocultura e observado perfura-
ção de folhetos da valva mitral. No primeiro dia 
do pós operatório da cirurgia cardíaca paciente 
apresentou AVC isquêmico, com hemiparesia 
direita e afasia motora. Na investigação do qua-
dro neurológico observou-se à tomografia de 
crânio hipodensidade em território da artéria 
cerebral média esquerda e na angiotomografia 
duas formações aneurismáticas (artérias cere-
bral anterior e média à esquerda). Realizada ar-
teriografia que evidenciou aneurisma em artéria 
cerebral média trombosado e realizado emboli-
zação do aneurisma na artéria cerebral anterior. 
CONCLUSÃO: Pacientes com endocardite bacte-
riana podem sofrer embolização séptica e cursar 
com AVC isquêmico, além da possibilidade de 
desenvolver aneurisma micótico intracraniano 
com risco de rompimento e consequente AVC 
hemorrágico, cuja investigação é muitas vezes ig-
norada por falta de manifestações clínicas. Dessa 
forma propomos avaliação neurológica dos pa-
cientes acometidos por endocardite bacteriana.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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CORRELAÇÃO ENTRE A APRESENTAÇÃO INICIAL 
E A ESCALA DE RANKIN NO SEGUIMENTO DE 
PACIENTES COM TROMBOSE VENOSA CEREBRAL 
(TVC)
Pitombeira MS2; Araújo DS2*; Mont‘Alverne FJA2; 
Mesquita VL2; Lima FO2; Carvalho JJF2; Maia FM2; 
Frota NAF2; Said KMCS1; Matos AMB2

1Fundação Municipal de Saúde de Teresina - PI;
2Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

* E-mail: davisaid86@hotmail.com

permanecem grandes lacunas acerca do prog-
nóstico de pacientes com TVC quanto à capaci-
dade funcional após o evento, além de poucos 
esclarecimentos sobre quais as repercussões 
clínicas. OBJETIVO: correlacionar a apresenta-
ção inicial dos pacientes com a pontuação na 
escala de Rankin no seguimento após o evento. 
MÉTODOS: foram avaliados 26 pacientes com 
diagnóstico de TVC entre agosto e dezembro de 
2015. Para avaliação funcional foi utilizada a Es-
cala de Rankin modificada (ERM) no momento 
da alta ou transferência do paciente e posterior-
mente na avaliação ambulatorial. A ERM é a que 
segue: grau 0 – assintomático; grau 1 – sintomas 
sem incapacidade; grau 2 – incapacidade leve, 
sendo capaz de realizar suas tarefas e atividades 
habituais prévias; grau 3 – incapacidade mo-
derada, requerendo alguma ajuda para as suas 
atividades, mas é capaz de andar sem ajuda de 
outra pessoa; grau 4 – incapacidade moderada a 
grave, sendo incapaz de andar sem ajuda, inca-
paz de realizar suas atividades sem ajuda; grau 
5 – incapacidade grave, sendo limitado a cama, 
incontinência, requer cuidados de enfermeiros 
e atenção constante; grau 6 – morte. Os pacien-
tes foram avaliados em um tempo médio de 11,7 
meses. Destes, 19 (73%) apresentaram altera-
ção da consciência na apresentação do quadro, 
11 (42%) tiveram alguma alteração neurológica 
focal, 16 (61%) tiveram crise epiléptica, 5 (19%) 
apresentaram apenas cefaleia sem outro sin-
toma neurológico na apresentação do quadro. 
RESULTADOS: no momento da alta ou trans-
ferência encontramos os seguintes resultados: 
9 (34,6%) pacientes ERM 0; 11 (42,3%) pacien-
tes ERM 1; 3 (11,5%) pacientes ERM 2; 2 (7,6%) 
pacientes ERM 3; 1(3,8%) paciente com EMR 5. 
Na reavaliação: 18 (69,2%) pacientes ERM 0; 5 
(19,2%) pacientes EMR 1; 1 (3,8%) paciente ERM 
2; 1 (3,8%) paciente ERM 3; 1 (3,8%) paciente 
ERM 5. Os seguintes grupos foram consideramos 
na reavaliação de seguimento: pacientes com 
recuperação objetiva com ou sem queixas subje-
tivas (ERM 0-1), pacientes independentes (ERM 
0-2) e pacientes dependentes ou mortos (ERM 
3-6). No grupo ERM 0-1: encontramos 22 (84,6%) 
pacientes. O grupo com ERM 0-2: 23 (88,4%) 
pacientes. Apenas 2 (7,7%) pacientes encontra-
vam-se no grupo com ERM 3-6. CONCLUSÃO: 
em relação à funcionalidade, 84% tiveram uma 
avaliação satisfatória na reavaliação, o que corro-
bora um bom prognóstico pra esta doença.
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CRANIOFARINGIOMA: UMA MANIFESTAÇÃO 
ATÍPICA – RELATO DE CASO
Almeida CM1*; Oliveira LAT1; Rabelo NN2; 
Mendonça PHB1; Almeida PRMN1; Baggio RR1

1Faculdade de Medicina Atenas;
2Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto.

* E-mail: camila.mdealmeida@hotmail.com

O craniofaringioma é um raro tumor epitelial 
localizado na maior parte dos casos na região 
suprasselar. É geralmente benigno, porém agres-
sivo. Apresenta incidência bimodal e quadro 
clinico variado, de acordo com a localização do 
tumor. Dessa forma, é necessário exame físico 
minucioso e exames complementares que ga-
rantam o diagnóstico e tratamento precoces. O 
tratamento cirúrgico é a primeira opção terapêu-
tica, mas apresentam maiores riscos de sequelas, 
assim, geralmente opta-se pelo tratamento con-
servador. OBJETIVO: Descrever um caso de cra-
niofaringioma em localização atípica e desenvol-
ver uma revisão bibliográfica. MÉTODO: Trata-se 
de um relato de caso e revisão bibliográfica. Após 
seguidas normas éticas aprovadas pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, a avaliação do caso foi fei-
ta mediante análise do prontuário do paciente e 
dados colhidos com acompanhantes. Para a revi-
são bibliográfica foram selecionados artigos re-
centes. RESULTADO: A.P.S., masculino, 63 anos, 
sem comorbidades, realiza consulta com oftal-
mologista com queixa de “visão turva”. Constata-
da catarata, houve indicação cirúrgica. Contudo, 
por se sentir sonolento, com astenia e quadros 
múltiplos de amnésia anterógrada e retrógrada, 
consultou-se com neurologista. Após avaliação 
clínica e realização de exames complementares, 
dentre eles tomografia computadorizada (TC) 
de crânio, ressonância magnética (RM) e angio-
-ressonância venosa de crânio, diagnosticou-se 
craniofaringioma em localização atípica, cres-
cendo para o interior do terceiro ventrículo (3V), 
aderido ao assoalho, na parede anterior e lateral 
esquerda, seguindo pelo infundíbulo e haste hi-
pofisária, com compressão do quiasma óptico e 
da hipófise. Concomitante ao craniofaringioma, 
havia uma hidrocefalia biventricular moderada, 
compensada com focos de compressão corti-
cal, devida à obstrução tumoral dos forames de 
Monro e lesão neoplásica cístico-sólida no 3V. 
O paciente foi encaminhado para tratamento 
onde a abordagem de escolha para a exérese do 
tumor foi via acesso endonasal transesfenoidal, 
com resultado satisfatório e sem intercorrências 
peroperatórias. CONCLUSÃO: Os pacientes com 
craniofaringioma tem um quadro clínico varia-
do, apresentando sinais e sintomas dependentes 
da localização do tumor. São raras as incidências 
desse tipo de tumor na idade do paciente em es-
tudo. Por isso, atualizações e pesquisas sobre o 
tema são essenciais, pois antecipam o diagnósti-
co e aumentam sua acurácia, diminuindo a mor-
bimortalidade desta doença.
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DABIGATRAN ETEXILATE USE IN PATIENTS WITH 
CHAGAS DISEASE
Souza IFB*; Martin DLS; Monteiro JMC; Silva BCG; 
Jesus PAP

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: ibarbosa_10@hotmail.com

Chagas Disease is an important risk factor for is-
chemic stroke in endemic areas in Brazil. Despite 
warfarin use for prevention of embolic events in 
some patients is safe, it requires several medical 
appointments and has many drugs interaction. 
OBJECTIVE: The aim of this study is to describe 
a profile of patients with Chagas Disease and da-
bigatran etexilate use. METHODS: retrospective 
analysis of medical records (January 2011 to De-
cember 2014) of patients with confirmed Chagas 
Disease and dabigatran etexilate use, followed at 
a reference center in Salvador, Brazil. Descripti-
ve analysis was perfomed. RESULTS: 16 patients 
were identified in the period. Mean age was 64.2 
years (±13,9) and 62.5% were female (n = 10). 
Considering total sample, a past of ischemic 
stroke was present in 62.5% of patients and non-
-valvular atrial fibrillation or atrial flutter in 75% 
(n = 12). Warfarin use in any moment in the follow 
up period ocurred in 43.7% (n = 7). The frequen-
cy of comorbidities were: arterial hypertension in 
81.2% (n = 13), diabetes mellitus in 12.5% (n = 2) 
and heart failure in 62.5% (n = 10). Minor ble-
eding occurred in two patients. The majority of 
patients (62.5%) started with 110 mg, twice daily, 
and in the 150 mg use (n = 6), dose was reduced 
in three patients, two of them due to reduced 
creatinine clearance level. Dabigatran etexilate 
use was interrupted in 62.5%. The main reasons 
were: dyspepsia (18.7%) (n = 3), reduced creatini-
ne clearance (12.5%) (n = 2), financial conditions 
(12.5%) and bleeding (6.2%) (n = 1). The median 
time of follow-up was 1.22 years. The total num-
ber of medical appoitments was 72, with a rate 
of 3.85 medical appoitments for person-years of 
follow-up. There was no embolic event or major 
bleeding in the period. CONCLUSION: Despite 
limited data, dabigatran etexilate use in Chagas 
Disease’s patients was safe, with a few numbers 
of medical appointments.
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DÉFICIT VISUAL E AUDITIVO BILATERAL ISOLADO 
COMO APRESENTAÇÃO DE ACIDENTE VASCULAR 
HEMORRÁGICO MESENCEFÁLICO: RELATO DE 
CASO
Cidrão AAL*; Fernandes BFS; Gomez R; Feitosa IDF

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: alancidrao@hotmail.com

Hemorragia isolada e espontânea do mesencé-
falo é uma condição incomum, existindo poucos 
relatos na literatura. A maioria manifesta-se com 
alterações da motricidade ocular, por lesões dos 
nervos oculomotor e troclear, parkinsonismo e 
sintomas cerebelares. A depender das caracte-
rísticas do sangramento, entretanto, o paciente 
pode evoluir desfavoravelmente, quando - por 
exemplo - da obstrução do aqueduto cerebral 
e consequente hidrocefalia aguda. OBJETIVO: 
Descrever e discutir o caso de uma paciente 
com rara apresentação de AVE hemorrágico 
(AVEh) mesencefálico. MÉTODO: Relato de caso. 
RESULTADOS: Paciente, 69 anos, feminino, 
portadora de anemia aplásica há 15 anos, com 
hemotransfusões recorrentes e insuficiência car-
díaca provavelmente secundária a hemocroma-
tose (FEVE 46%), apresentou de forma súbita, em 
17/11/15, turvação visual, zumbido e hipoacusia 
bilaterais (hipoacusia e zumbido piores à esquer-
da). Negou qualquer outro sintoma neurológico, 
como cefaleia, vertigem, déficit de força, sensibi-
lidade ou equilíbrio. Na primeira avaliação neu-
rológica, apenas em 23/11/15, referia melhora já 
significativa da acuidade visual, mantendo po-
rém hipoacusia bilateral e zumbido. Ao exame, 
foram detectados apenas: nistagmo vertical no 
olhar conjugado para cima; aparente diminuição 
de condução óssea (CO) e aérea (CA) em ambos 
os ouvidos, mantendo-se o padrão de CA > CO, 
pior à esquerda. Avaliação oftalmológica formal 
não visualizou alteração que justificasse o qua-
dro. Audiometria realizada mostrou hipoacusia 
moderada mista. Revisão laboratorial evidenciou 
plaquetopenia (3000), RNI 1,18, PTTA 25/27s e 
Fibrinogênio 400mg/dL. TC de crânio eviden-
ciou hiperdensidade restrita à lâmina quadrigê-
mea mesencefálica. Foi optado por tratamento 
conservador com seguimento neurológico. Nos 
dias subsequentes, a paciente apresentou me-
lhora progressiva das queixas visuais e auditivas, 
recebendo alta hospitalar. Reinternou no mês 
seguinte com choque séptico de provável foco 
pulmonar e faleceu. CONCLUSÃO: O acometi-
mento visual e auditivo se deu provavelmente 
por comprometimento das estruturas envolvidas 
nestas funções, que se encontram no tecto me-
sencefálico. Entretanto, o envolvimento bilateral 
e exclusivo das mesmas confere ao caso um pre-
ciosismo anatômico que o faz singular, não ten-
do sido encontrado na literatura nenhum outro 
semelhante até esta data.
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DELAYED ON-SET DYSTONIA AFTER STROKE
Cavalcanti AMO*; Amorim TA; Magalhães JE; Farias DP; 
Vasconcelos TC.

* E-mail: gisa_cavalcanti@hotmail.com

Dystonia is a syndrome of sustained muscle con-
tractions, frequently causing twisting and repe-
titive movements, or abnormal postures. Among 
the movement disorders with vascular etiology, 
dystonia is the second most frequent hence its 
importance. OBJECTIVE: Describe a case of 
post-stroke dystonia initially misdiagnosed as 
an adult-onset focal dystonia. CASE REPORT: 
Male patient, 54 years old, was referred to our 
service for treatment of focal dystonia in his left 
hand with botulinum toxin. He reported that 
a year ago began painful paresthesia in the left 
arm and after four months developed dystonic 
posture in hand. At that time he denied other 
complaints and his attending physician advised 
performing EMG which besides a focal dysto-
nia showed an ulnar neuropathy. Only then the 
patient was referred to our service. He had a 
history of hypertension and was using losartan. 
At admission neurologic examination showed 
fixed dystonic posture in his left hand, a mild 
left hemiparesis, mild left sensory loss, hyper-
reflexia and discreet dysarthria. CT angiography 
and CT scan showed infarction in right posterior 
border area (watershed), lacunar lesion in right 
thalamus and complete oclusion of right carotid 
artery. DISCUSSION: Ischaemic or haemorrha-
gic, and surface or deep vascular lesions have 
been described in patients with abnormal mo-
vements, however more frequently this disorder 
are associated with deep and multiple lesions. In 
contrast to recent studies pointing the lenticular 
nucleus as the main site responsible in dystonia, 
our patient symptom resulted from a combina-
tion of cortical and thalamic dysfunction. Den-
dritic plasticity and changes in the synaptic acti-
vity after brain injury could result in pathological 
neuronal circuitry that could facilitate the deve-
lopment of delayed-onset progressive movement 
disorders. In clonclusion, delayed on-set dysto-
nia secundary to stroke is a entity that must be 
recognized hence it has importante implications 
to patient´s therapeutic management.
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DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
SOLUÇOS EM PACIENTES NEUROCRÍTICOS.
Sant’Anna MAFS4*; Rabelo NN2; Pereira VHH2; 
Passos GS2; Rabelo NN3; Dias Júnior LAA2; 
Dias Júnior LAA2; Tanaka K2; Plastina FE2; Pereira CU1
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Ribeirão Preto;
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O Soluço é um evento frequente na população 
em geral e pode ser expresso desde as formas 
mais leves (benignas) até formas persistentes e 
intratáveis em pacientes no pós operatórios de 
Neurocirurgia. As formas leves são autolimitadas 
e desaparecem logo após 48 horas, no entanto, 
as formas persistentes e intratáveis permane-
cem mesmo após o tratamento com manobras 
físicas, e por vezes, após o tratamento farmaco-
lógico. Diversas são as causas de soluço, porém 
a estimulação do nervo frênico por compressão, 
deformação ou tração (mais comum) está entre 
as mais prevalentes, podendo ser consequência 
de neoplasias mediastinais ou pulmonares, dis-
tensão gástrica e/ou esofágica, refluxo gastreso-
fágico, instrumentos (cateteres e intubação), co-
lecistite, pericardite, tumores do SNC e síndrome 
de Wallenberg. Justificativa/Objetivos: Discutir 
e definir, abordagem e tratamento nos casos de 
soluços persistentes e intratáveis, uma vez que 
pacientes neurocríticos com essa afecção são de 
difícil manejo. MÉTODOS: Revisão literária utili-
zando banco de dados SciELO, PubMed, Ebsco, 
usando palavras chaves, e critério de inclusão 
e exclusão. A revisão inclui publicações entre 
1970 e 2012. Foram selecionados 23 trabalhos 
de 45 encontrados na literatura. DISCUSSÃO: 
Não existem dados sobre a variação racial ou 
socioeconômica em soluços. Os casos intratá-
veis correspondem a homens, de maior idade 
e com morbidades associadas (pós-operatório, 
doença do sistema nervoso central e esofagite de 
refluxo). O presente estudo é útil em diversas si-
tuações, tanto para o médico generalista quanto 
para o especialista, uma vez que aborda revisão 
sistemática da literatura sobre a fisiopatologia 
e tratamento do soluço em suas diversas apre-
sentações. CONCLUSÃO: É possível elaborar um 
algoritmo de atendimento ao paciente com esta 
doença. A relevância deste artigo caracteriza-se 
pelo desafio no diagnóstico e dificuldade de tra-
tamento nos casos de soluços persistentes e/ou 
intratáveis em pacientes neurocríticos.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0197

DESCONEXÃO NA MORTALIDADE POR AVC E 
DOENÇA CORONARIANA NO PERÍODO DE 2009 A 
2013
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A mortalidade por doença cerebrovascular e do-
ença coronariana tem declinado desde a déca-
da de 70 até a década de 90. Esse declínio tem 
sido mais acentuado nas regiões de maior nível 
sócio-econômico. OBJETIVO: Investigar se a 
mortalidade por AVC e doença coronariana tem 
seguido o mesmo padrão de declínio nos últimos 
anos. MÉTODOS: Todos os certificados de óbito 
do estado do Ceará no período de 2009 a 2013 
foram avaliados. Todos os códigos do CID-10 
relacionados a doença cerebrovascular e doença 
coronariana foram avaliados. Somente pacien-
tes acima de 18 anos foram analisados. Modelos 
de regressão linear (y = α + αx) foram construídos 
tendo como variável dependente a mortalidade 
por AVC e doença coronariana e variável inde-
pendente o tempo. A inclinação da reta do mo-
delo (α) foi utilizada como estimativa da tendên-
cia temporal da mortalidade. RESULTADOS: A 
população do estado do Ceará no ano de 2011 
foi 8,530,150 habitantes segundo dados estatís-
ticos oficiais. De janeiro de 2009 a dezembro de 
2013, 220.109 mortes em indivíduos > 18 anos fo-
ram reportadas (40.894, 40.818, 44.710, 45.531 e 
48.156 mortes, respectivamente). Pessoas que fa-
leceram por AVC (N = 18.624) tinham 77.3 (±13.0) 
anos and 50.5% (N = 9.397) homens. Pessoas que 
faleceram por doença coronariana (N = 18.490) 
tinham 72.1 (±14.8) anos e 55.6% (N = 9.397) 
homens. Um declínio consistente na mortalida-
de por AVC foi observada no período de 2009 to 
2013 (9.2%, 8.9%, 8.4%, 8.1% and 7.9%; α= -0.04, 
p < 0.001). No mesmo período, a mortalidade por 
doença coronariana permaneceu estável (8.4%, 
8.1%, 8.5%, 8.8% and 8.3%; α = 0.01 p = 0.22). 
CONCLUSÃO: Um declínio consistente na mor-
talidade por AVC foi observada. A mortalidade 
por doença coronariana, entretanto, permane-
ceu estável no mesmo período. Como a morta-
lidade pode não estar diretamente relacionada a 
incidência, estudos futuros objetivando avaliar 
os padrões temporais na epidemiologia do AVC 
e da doença coronariana são necessários assim 
como avaliar as causas da discrepância observa-
da dado que essas duas patologias compartilham 
dos mesmos fatores de risco.
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DESEMPENHO COGNITIVO EM PACIENTES APÓS 
AVC – DADOS PRELIMINARES.
Santos HS; Santos AHM; Santos APS; Rosa MR; 
Sasaki AC*
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Diferentes tipos e graus de déficits cognitivos 
têm sido observados em pacientes após Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). A avaliação dessa fun-
ção e de seus domínios representa etapa impor-
tante da abordagem desses pacientes, visto que 
a presença de um déficit cognitivo, muitas vezes, 
é considerada como parâmetro de prognóstico 
do paciente após AVC. Sendo assim, ferramen-
tas que avaliam a capacidade organizacional de 
idéias, atenção, memória, linguagem, função 
executiva e outras devem ser incluídos na avalia-
ção inicial do paciente. Dentre os instrumentos 
para avaliação cognitiva, destaca-se o Mini Exa-
me do Estado Mental (MEEM), principalmente 
pela praticidade na aplicação, além de ser valida-
do e confiável. Um ponto importante neste con-
texto é considerar o nível de escolaridade do in-
divíduo, pois influencia o desempenho em tare-
fas cognitivas. OBJETIVO: Descrever o desempe-
nho na função cognitiva de pacientes após AVC, 
acompanhados num ambulatório de referencia. 
MÉTODOS: Estudo de corte transversal, utilizan-
do dados secundários provenientes do banco de 
dados do estudo-mãe. A função cognitiva foi ava-
liada a partir da aplicação do MEEM e do Teste de 
Fluência Verbal (FV), em ambos levando-se em 
consideração o nível de escolaridade para clas-
sificar o déficit cognitivo. A gravidade do AVC foi 
identificada através da escala NIHSS (National 
Institute of Health StrokeScale) e a capacidade 
funcional, pelo Indice de Barthel modificado(I-
Bm). O programa StatisticalPackage for Social 
Science (SPSS) versão 20.0 foi usado para o tra-
tamento dos dados. RESULTADOS:141 pacientes 
foram avaliados; dentre eles 77 adultos e 64 ido-
sos, 58,9% era do sexo feminino e a mediana da 
idade foi 57 anos. Quanto à escolaridade, 68,1% 
foi classificado como baixa-média escolaridade. 
Quanto aos dados clínicos, a mediana do NIHSS 
foi de 1,5; o AVC do tipo isquêmico ocorreu em 
87,9% dos pacientes e 78,7% apresentou lesão 
em território vascular anterior. Foi identificado 
IBm médio de 48 pontos. O desempenho no teste 
FV mostrou-se abaixo do ponto de corte em 39% 
dos pacientes e 20,6% apresentou déficit cogniti-
vo, de acordo com o MEEM. CONCLUSÃO: Esses 
dados preliminares mostraram que pelo menos 
1/5 dos pacientes deste serviço, com perfil de 
gravidade leve a moderada e independentes fun-
cionalmente apresentam algum grau de déficit 
cognitivo.
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DIAGNOSTIC CHALLENGES IN POSTERIOR 
CIRCULATION SYNDROMES - A CASE REPORT OF 
AN INCOMPLETE MILLARD-GUBLER SYNDROME
Truppel YM*; Siqueira PB; Feitosa AFC; Pessoa RR; 
Khouri JMN; Winckler TCA; Assunção CM; Witt MCZ; 
Pereira BNGV

Hospital da Cruz Vermelha do Paraná.

* E-mail: lisetruppel@gmail.com

Stroke is a lead cause of morbidity and mor-
tality in Brazil. Brainstem strokes are usually 
characterized by alternating syndromes, affec-
ting the cranial nerves ipsilateral to the lesion 
and contralateral pathways. The Millard-Gubler 
syndrome (MGS) is characterized by a pontine 
ventrocaudal lesion. Less common than ante-
rior circulation syndromes, posterior circulation 
syndromes can be tricky to diagnose and hence 
receive less than ideal treatment, compromising 
prognosis. OBJECTIVE: To describe a case of 
MGS with an incomplete presentation, drawing 
attention to the need of a high degree of clinical 
suspicion regarding the differential diagnosis of 
vertigo. Report: Male, 86 years old, sought assis-
tance for vertigo with sudden onset the day befo-
re, associated with right upper limb paresis and 
paresthesia affecting the left oral region, no other 
complaints. History of hypothyroidism, dysli-
pidemia, smoking and previous deep venous 
thrombosis. On admission, he had a peripheral 
type of facial palsy, postural instability worse-
ned by closing the eyes, right upper limb pare-
sis, positive Babinski reflex on the right and gait 
disbasia requiring support because of vertigo. 
No other findings. Head computed tomography 
showed only microangiopathy and brain volu-
me reduction. Dimenhydrinate was started, with 
partial improvement of vertiginous symptoms, 
but due to drowsiness, this was replaced by me-
clizine, with a better response. Further investi-
gation with brain magnetic resonance imaging 
(MRI) revealed an atherosclerotic pontine acute 
ischemic event - incomplete MGS presentation, 
with an involvement of the basilar artery and 
subsequent left labyrinthine artery. The patient 
was discharged after six days with antiplatelet 
therapy. DISCUSSION: The MGS affects the VII 
cranial nerve (CN) nucleus, the corticospinal 
tract, and the portion of the VI CN on the pons, 
leading to contralateral hemiplegia / paresis as-
sociated with ipsilateral facial palsy / paralysis 
of the ipsilateral lateral rectus muscle. When it 
spares the VI CN, it is called incomplete MGS. 
In young patients it is usually associated with 
tumors, demyelinating diseases or viral infec-
tions; in elderly patients the major cause is vas-
cular. Image work up of choice is brain MRI, as 
it better defines the posterior fossa of the brain. 
Some patients may have only subtle symptoms 
associated with vertigo - such as a mild paresis 
or only paresthesia – emphasizing the need for a 
high degree of clinical suspicion.
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DINAMOMETRIA PARA MENSURAÇÃO DA FORÇA 
MUSCULAR DE PREENSÃO, PINÇAS E TRONCO 
NA FASE SUBAGUDA DO ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL: CONFIABILIDADE E FORMAS DE 
OPERACIONALIZAÇÃO.
Estarlino LD*; Benfica PA; Aguiar LT; Martins JC; 
Lara EM; Albuquerque JA; Teixeira-Salmela LF; 
Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: lorena.estarlino@hotmail.com

Diversas alterações podem ocorrer após o Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC), sendo a mais co-
mum a fraqueza muscular, predominantemente 
no dimidio contralateral à lesão cerebral. Assim, a 
mensuração da força muscular nesta população 
é comumente realizada, sendo os dinamômetros 
portáteis considerados padrão ouro para mensu-
ração da força muscular isométrica. Entretanto, 
não foram encontrados estudos que investigaram 
a confiabilidade, erro padrão da medida (EPM) e 
mudança mínima detectável (MMD95%) e nem 
as formas de operacionalização das medidas 
desses instrumentos para mensuração da força 
de preensão manual, pinças e tronco na fase su-
baguda pós-AVC. OBJETIVO: Investigar as con-
fiabilidades teste-reteste e interexaminadores, o 
EPM e a MMD95% dos dinamômetros portáteis 
para mensuração da força muscular na fase su-
baguda pós-AVC, e verificar se as diferentes for-
mas de operacionalização (primeira repetição, 
média de duas e de três repetições) afetam esses 
resultados. MÉTODOS: A força de preensão ma-
nual, pinças (polpa-a-polpa, trípode e lateral), 
extensores, flexores anteriores, flexores laterais, 
e rotadores de tronco, foram mensuradas bilate-
ralmente (exceto extensores e flexores anteriores 
de tronco) em 32 indivíduos na fase subaguda 
pós-AVC (63±12 anos), com os dinamômetros 
portáteis por dois examinadores independen-
tes em dois dias, separados por 1 a 2 semanas. 
One-way ANOVA e Coeficientes de Correlação 
Intraclasse (CCI) foram utilizados para análise 
(α=0,05). O EPM e a MMD95% foram calculados. 
RESULTADOS: Todos os grupos musculares e 
formas de operacionalização apresentaram re-
sultados similares (0,01≤F≤0,08; 0,92≤p≤0,99) e 
valores significativos e adequados de confiabili-
dade teste-reteste (0,64≤CCI≤0,99) e interexami-
nadores (0,66≤CCI≤0,99). O EPM e a MMD95% 
foram considerados baixo (0,39≤EPM≤2,21; 
0,96≤MMD95%≤6,12) para todas as formas de 
operacionalização. CONCLUSÃO: Os dinamô-
metros portáteis apresentaram adequada con-
fiabilidade teste-reteste e interexaminadores 
para mensuração da força muscular de preensão 
manual, pinças polpa-a-polpa, trípode e lateral, 
além da força muscular de tronco em indivíduos 
na fase subaguda pós-AVC, com o uso de apenas 
uma repetição após a familiarização. Uma única 
repetição apresenta vantagem de requerer me-
nor tempo para aplicação reduzindo os possíveis 
efeitos da fadiga muscular, comumente observa-
da nesta população.
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DIRETRIZ E PROTOCOLO GERENCIADO DE 
TRATAMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO CAROTÍDEA 
NA DOENÇA ATEROSCLERÓTICA, DADOS 
PRELIMINARES
Massaud RM; Vaccari AMH*; Kuzniec S; Simão CS; 
Miranda RCAN; Silva GS

HIAE.

* E-mail: andreiamhv@einstein.br

O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado 
a primeira causa de incapacidade no Brasil, se-
gundo dados do DATASUS. Estima-se que a doen-
ça aterosclerótica de carótida responda por 10 a 
20% dos AVCs. Os procedimentos de revasculari-
zação carotídea, para serem considerados bené-
ficos, devem ser realizados em centros com baixo 
índice de complicações e em pacientes cuidado-
samente selecionados. OBJETIVO: descrever o 
processo para criação de um registro prospectivo 
para conhecer os desfechos dos procedimentos 
de revascularização carotídea (endarterectomia 
e angioplastia com stent) na doença ateroscleró-
tica, realizados em um hospital privado terciário 
na cidade de São Paulo e seus resultados prelimi-
nares. MÉTODO: desenvolvemos uma diretriz de 
boas práticas baseada nas melhores evidências 
científicas com a participação multidisciplinar 
de todos os profissionais envolvidos nos cuida-
dos desses pacientes. O protocolo gerenciado 
acompanha, com entrevistas de enfermeiras 
treinadas, todos os pacientes submetidos à re-
vascularização carotídea do pré- operatório aos 
desfechos de longo prazo. Foi desenvolvido um 
sistema de notificação de procedimentos que 
pode ser acionados pelos médicos que realizam 
os procedimentos ou por enfermeiros das unida-
des de internação que recebem esses pacientes, 
além da checagem diária da agenda de procedi-
mentos. RESULTADOS: a coleta dos dados en-
volve o registro de informações do estado clínico 
pré-operatório determinando o status funcional 
do paciente, a classificação como sintomático 
ou assintomático ( história de AVC i ou ataque 
isquêmico transitório ipsilateral prévios), dados 
dos exames não invasivos e invasivos, dados do 
procedimento e informações do pós-operatório 
imediato e desfechos de longo prazo. Acompa-
nhamos de janeiro de 2014 a março de 2016, 24 
pacientes dos quais 18 endarterectomias e 9 an-
gioplastias atingindo progressivamente maiores 
taxas de adesão as diretrizes de boas práticas do 
protocolo gerenciado. CONCLUSÃO: esse regis-
tro fornecerá dados sobre os resultados do trata-
mento de revascularização na doença carotídea 
aterosclerótica na instituição. Buscamos garantir 
a segurança do paciente melhorando a qualida-
de de todas as fases do processo de tratamento, 
pré, intra e pós operatório, além de possibilitar a 
comparação dos resultados com centros de exce-
lência nacionais e internacionais.
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DISSECÇÃO ARTERIAL CERVICAL: PERFIL 
EPIDEMIOLÓGICO, FATORES DE RISCO, 
TRATAMENTO E PROGNÓSTICO DE PACIENTES DO 
SERVIÇO DE NEUROLOGIA VASCULAR DA SANTA 
CASA DE SÃO PAULO.
Reges DS*; Mazzeo MR; Rosalino RD; Cerqueira LG; 
Gagliardi RJ

ISCSP.

* E-mail: danysadala@yahoo.com.br

A dissecção arterial cervical (DAC) encontra-se 
entre as causas de AVC classificadas como pouco 
frequentes. Sua incidência, apesar de maior em 
pacientes jovens, pode ocorrer em qualquer fai-
xa etária, podendo ser ainda subdiagnosticada.
OBJETIVOS: Avaliar perfil epidemiológico, os fa-
tores de risco, o tratamento clínico e o prognós-
tico de pacientes em seguimento ambulatorial 
no serviço de neurologia vascular.MÉTODOS: 
estudo observacional e retrospectivo realizado 
através da revisão de prontuário, do período 
de janeiro de 2010 a agosto de 2015. Foram re-
visados 430 prontuários de pacientes com AVC 
e selecionados 41 pacientes (9%) com DAC. Os 
pacientes foram divididos em 2 grupos: dissec-
ção de artéria carótida interna (DACI) e dissec-
ção de artéria vertebral (DAV). RESULTADOS: A 
idade dos pacientes variou de 19 a 75 anos com 
média de 44,5 anos. 56% apresentaram dissecção 
da artéria vertebral. O fator de risco mais encon-
trado na amostra foi o tabagismo com 53,6%, 
seguido de HAS com 46,3% e dislipidemia com 
19,5%. Em 26,82% dos casos não foi identificado 
nenhum fator de risco para doença ateroscleróti-
ca. Em relação ao tratamento clínico instituído, a 
antiagregação foi utilizada na maioria dos casos. 
A análise comparativa entre o tratamento clínico 
instituído e a frequência de recanalização em 6 
meses evidenciou que a recanalização foi maior 
nos pacientes que receberam anticoagulação em 
relação aos que receberam antiagregação (23,3% 
e 20% respectivamente), com significância es-
tatística (p 0,04). Em relação a Escala de Rankin 
modificada em 6 meses, verificou-se que 92,5% 
apresentaram bom desfecho funcional, sem di-
ferença estatisticamente significativa entre os 
grupos de tratamento.DISCUSSÃO: A maioria 
dos casos foi de DAV, o que difere do que a lite-
ratura descreve. A presença de fatores de risco 
para doença aterosclerótica é considerada rara 
em pacientes com DAC. Porém, estudos tem 
encontrado frequência elevada de HAS, Tabagis-
mo e Dislipidemia. A escolha do antitrombótico 
permanece controversa. As revisões sobre o tema 
descrevem que a anticoagulação é classicamente 
mais utilizada para prevenção de novos even-
tos. A recorrência de DACe é considerada um 
evento raro e o curso de dissecções é favorável.
CONCLUSÃO: A DACe pode ser uma causa im-
portante de AVC em não jovens. Os fatores de 
risco aterotrombóticos foram relacionados com 
as DAC neste estudo. A anticoagulaçao mostrou 
pequena melhora na recanalização, comparati-
vamente a antiagregação.
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DISSECÇÃO DA ARTÉRIA CERVICAL DURANTE 
PROCEDIMENTO DENTÁRIO
Simeoni C*; Franciscatto L; Martins WA; Guzmán TFA; 
Castellanos DCT; Galindo DGC; Fernández AC; 
Marrone LCP; Marrone ACH

HSL da PUCRS.

* E-mail: camilasimeoni01@gmail.com

A dissecção da artéria cervical (DAC) é a princi-
pal causa de acidente vascular encefálico (AVE) 
isquêmico em adultos jovens. A DAC é classi-
ficada com base na artéria envolvida (carótida 
ou vertebral) e na localização (intracraniana 
ou extracraniana). Pode resultar em estenose, 
oclusão ou pseudoaneurisma. Além do trauma 
cervical, outros fatores de risco para DAC são 
sugeridos, tais como hipertensão arterial, infec-
ção, migrânea, hiper-homocisteinemia e fatores 
genéticos. As manifestações clínicas sugestivas 
incluem cefaleia, cervicalgia, síndrome de Hor-
ner, paralisia de nervos cranianos, com ou sem 
sintomas de isquemia cerebral. A DAC é suspei-
tada clinicamente e confirmada por exames de 
neuroimagem (ultrassom, angiorressonância, 
angiotomografia ou angiografia convencional). 
Caso: Nós reportamos um caso de uma pacien-
te feminina, 26 anos, procedente de Bagé, que 
durante tratamento dentário referiu parestesias 
em membros inferiores e no dia seguinte apre-
sentou episódio de perda de consciência seguido 
de hemiparesia direita. Atendida na UBS apre-
sentou crise convulsiva, sendo liberada. Após 
teve outras crises convulsivas, permaneceu na 
UTI e encaminhada para hospital terciário em 
Porto Alegre. Ao exame neurológico, apresentava 
afeto pseudobulbar, hemiparesia direita, ataxia 
e dismetria em hemicorpo direito. Nos exames 
realizados para investigação, a ressonância mag-
nética (RMN) de encéfalo evidenciou AVE isquê-
mica em hemisfério cerebelar direito e na ponte. 
Na angiorressonância observa se dissecção da 
artéria vertebral esquerda e oclusão no tronco 
basilar. Ecocardiografia transesofágico sem fon-
tes cardioembólicas. Exames laboratoriais para 
trombofilias negativos. Recebeu tratamento com 
dupla antiagregação. DISCUSSÃO: Pacientes 
com DAC tendem a ter um bom prognóstico. O 
principal preditor de mau prognóstico é o AVE, 
que ocorre em 70% dos pacientes. Em geral, a 
dissecção resolve em até seis meses. Embora o 
vaso dissecado geralmente tenha recanalização 
completa, estenose residual ou oclusão podem 
persistir. Nos casos que não recanalizam, o risco 
de recorrência do AVE é baixo. Uma das compli-
cações da DAC é o pseudoaneurisma. O objetivo 
do tratamento da DAC é prevenir AVE.
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DISSECÇÃO DE ARTÉRIA CEREBRAL ANTERIOR
Schneider LSV*; Conforto AB; Yamamoto FI; Tinone G; 
Puglia Júnior P; Natalino RR

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: lorenasviana@gmail.com

Dissecções intracranianas são menos comuns 
que dissecções cervicais. OBJETIVO: Descrever 
um caso de dissecção da artéria cerebral anterior. 
MÉTODO: Relato de caso. RESULTADOS: Mulher 
de 22 anos, parda, tabagista, sem comorbidades 
prévias e sem história de traumatismo, apresen-
tou quadro de astenia, sudorese fria e dificuldade 
de deambular e de comunicar-se. Na admissão, 
fora de janela terapêutica para trombólise. apre-
sentava afasia não-fluente, apatia e hemiparesia 
direita incompleta (pontuação de 9 na escala de 
AVC do NIH, NIHSS), A tomografia computado-
rizada de crânio mostrou hipodensidade cortical 
frontal esquerda. Foi prescrito antiagregante pla-
quetário. Foi realizada angiotomografia intracra-
niana e cervical, que evidenciou aneurisma de 
artéria carótida interna esquerda em sua porção 
supraclinoide e ausência de ateromatose signifi-
cativa. Posteriormente, a ressonância magnética 
de crânio mostrou isquemia aguda em territó-
rio de artéria cerebral anterior (ACA) esquerda 
e possível vasoespasmo nesta artéria. Foi então 
realizada arteriografia cerebral, que demonstrou 
dissecção de ACA esquerda, no segmento A1. Na 
investigação sistêmica, eletrocardiograma, eco-
cardiograma, sorologias, provas de atividade in-
flamatória e líquor com pesquisa de varicela não 
mostraram sem alterações. O quadro clínico foi 
atribuído a acidente vascular encefálico isquê-
mico, secundário à dissecção espontânea de ACA 
esquerda. A paciente apresentou boa evolução e 
recebeu alta em uso de antiagregante plaquetá-
rio (pontuação de 1 na NIHSS). CONCLUSÃO: 
A dissecção intracraniana deve ser incluída no 
diagnóstico diferencial do acidente vascular ce-
rebral isquêmico em jovens. Neste caso específi-
co, a evolução clínica foi muito favorável.
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DISSECÇÃO ESPONTÂNEA CERVICAL 
MULTIARTERIAL : RELATO DE CASO
Neto AM1*; Bezerra VSB2; Borges MAF3; Lucas CP2; 
Carvalho MR1

1Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS);
2Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO);
3Universidade Federal de Goiás.

* E-mail: arnaldonetomachado@gmail.com

Dissecção arterial cervical espontânea (DACE) 
é uma laceração ou ruptura não-traumática na 
parede das artérias cervicais, levando ao acú-
mulo de sangue dentro das camadas da artéria. 
OBJETIVO: Relatar caso de dissecção espontâ-
nea de duas artérias carotídeas internas (ACI) 
e uma vertebral (AV) e analisar a literatura para 
verificar a incidência de casos semelhantes. 
MÉTODO: Foi feita pesquisa bibliográfica, obti-
dos nas bases de dados LILACS e MEDLINE uti-
lizando descritores: “dissecção arterial cervical”, 
“dissecção carotídea” e “dissecção vertebral”. 
RESULTADOS: A dissecção é considerada even-
to raro, podendo acometer qualquer faixa etária, 
sem predição por sexo.1,5 A incidência anual de 
dissecção espontânea da ACI variou de 2,5 a 3 por 
100.000, enquanto da AV de 1 a 1,5 por 100.0002. 
A dissecção simultânea da ACI e AV é mais rara 
ocorrendo em 2% dos casos, não sendo ao menos 
citado em alguns estudos de caso. Ao se observar 
55 artérias com dissecção: 61,7% apresentaram 
dissecção carotídea e 38,2% da artéria vertebral, 
em 7 pacientes (14,5%) ocorreu dissecção de 
mais de uma artéria. Dado o contexto, relatamos 
o paciente de 54 anos, o qual apresentou cefaleia 
6 dias antes da internação, associado a cervical-
gia. Refratários a analgésicos comuns. Negou ati-
vidade física intensa, sessões de massoterapia/
quiropraxia ou acidentes. Negou qualquer ante-
cedente patológico pessoal, familiar, hábitos de 
alcoolismo ou tabagismo. Exame físico com pa-
râmetros gerais, respiratórios, cardiovasculares, 
locomotores e abdominais fisiológicos, ao exame 
neurológico observou-se ptose palpebral direita 
e miose direita com diagnóstico sindrômico de 
síndrome de Horner. Feitas AngioRM de crânio, 
AngioRM e Angiografia digital de vasos cervi-
cais, diagnosticada a oclusão pós-dissecção da 
ACI esquerda, seg.V3 e dissecção da AV direita. O 
quadro do paciente é raro, incidindo em menos 
que 2% das dissecções arteriais8 e não apresenta 
os principais fatores de risco para doenças vas-
culares8 ou qualquer outro antecedente patoló-
gico, sinais de infecção (31% dos casos) e, de ma-
neira infrequente, unicamente síndrome parcial 
de Horner. CONCLUSÃO: Através da pesquisa 
em base de dados, observa-se a infrequência do 
caso relatado de dissecção múltipla de artérias 
cervicais, com importante interesse clínico e 
assim a possibilidade da contribuição dessa ex-
periência ao progresso do conhecimento médico 
nas características dessa patologia e suas possí-
veis etiopatogenias.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0206

DISSECÇÃO VERTEBROBASILAR INTRACRANIANA 
EM PACIENTE COM NEUROSSÍFILIS: RELATO DE 
CASO
Borges KB*; Cavalcante FWRA; Saraiva MG; Oliveira FJL; 
Muniz MG; Rocha Filho PAS; Andrade MC; Franco CMR; 
Moreira AJP; Melo ES
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As dissecções arteriais estão entre as causas mais 
prevalentes de acidente vascular cerebral isquê-
mico (AVCI) em jovem, apresentando até 25% de 
frequência em algumas casuísticas. Neurossífi-
lis pode ser diagnosticada em qualquer estágio 
da sífilis, sendo que a forma meningovascular é 
mais prevalente em indivíduos não HIV positi-
vos. AVCI em jovens relacionado a neurossífilis 
em sua forma meningovascular é algo já descri-
to, porém há poucos relatos quando este evento 
é acompanhado de dissecção arterial vertebro-
basilar. OBJETIVO: Relatar um caso de dissecção 
arterial como causa de AVCI em jovem associado 
a neurossífilis. MÉTODO: Estudo descritivo de 
dados clínicos e laboratoriais. RESULTADOS: 
Paciente do sexo masculino, 45 anos, atendido 
em nosso serviço por náuseas e vertigem há 10 
dias da admissão de instalação súbita com inca-
pacidade de deambular sozinho. Referiu prece-
dendo o quadro, presença de cervicalgia direita 
e irradiação para região occipital. Durante ictus, 
estava em repouso. Antecedentes de tabagismo 
(27 maços-ano) e sífilis descoberta em exames 
de rastreio com posterior tratamento através de 
Penicilina Benzatina em dose habitual. Exame 
neurológico evidenciou nistagmo horizontal 
bilateral, dismetria bilateral pior à direita, dis-
diadococinesia bilateral pior à direita e marcha 
atáxica cerebelar. Ressonância magnética de en-
céfalo demonstrou múltiplos focos de isquemia 
subaguda no cerebelo bilaterais. O diagnóstico 
de neurossífilis foi estabelecido através de exa-
mes séricos e em liquido cefalorraquidiano, o 
qual evidenciou: proteínas 136 mg%, 109 célu-
las/mm³ (87% de linfócitos e 13% de monóci-
tos), glicose 44 mg%, VDRL reagente, elevação 
da fração gama pela eletroforese de proteínas 
(34%, valor de referência: 7-14%), hemoaglutina-
ção passiva e ensaio imunoenzimático reagentes 
para sífilis. Arteriografia evidenciou dissecção 
bilateral de artérias vertebrais a nível da junção 
destas com artéria basilar. Após tratamento com 
Penicilina cristalina por 14 dias e antiagregação 
com ácido acetilsalicílico, paciente apresentou 
melhora clinica importante. CONCLUSÃO: De-
ve-se, sempre, considerar neurossífilis e dissec-
ções arteriais no diagnostico diferencial de AVCI, 
principalmente em jovens. Nesse caso especifi-
camente, a associação das 2 condições clínicas 
provavelmente ocorre através de endarterite de 
grandes e médios vasos. No entanto, há poucos 
dados na literatura sobre essa associação.
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DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS CAPTADAS EM 
ELETRODO NO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
ISQUÊMICO EM RATOS (WISTAR).
Silva MRP*; Navegantes TC; Pereira MKO; Paes SCJ; 
Cordeiro PGA; Moraes RS; Gonçalves LD; Sousa SLF; 
Mello VJ; Hamoy M

UFPA.

* E-mail: med.marcospereira@gmail.com

O Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVE) 
se caracteriza por ser uma patologia frequente 
em seres Humanos, desencadeada por perda 
da oxigenação cerebral, podendo ocasionar di-
minuição de produtividade e incapacidade nas 
pessoas afetadas. O estudo de modelos experi-
mentais que mimetizem a isquemia cerebral tem 
sido alvo de muitos trabalhos científicos Desta 
forma o perfil Eletroencefalográfico (EEG) e a 
distribuição de frequências obtidas dos cérebros 
de animais durante AVE produz uma ferramen-
ta aplicável aos estudos farmacológicos sobre o 
assunto. OBJETIVO: Avaliar as alterações na dis-
tribuição de frequências eletroencefalogáficas 
em animais submetidos quadro de isquemia ce-
rebral. METODOLOGIA: Ratos Wistar (150-230g–
biotério–UFPA), foram submetidos à cirurgia 
estereotáxica (CE) para implante de eletrodos 
de aço inoxidável no espaço epidural. Após 7o 
dia do implante, os animais foram submetidos 
á anestesia com Halotano seguida de anestesia 
local (lidocaína 2%) na região ventral do pescoço 
e foi efetuada a oclusão das carótidas esquerda 
e direita, e imediatamente foi feito o registro 
por 30 minutos durante o quadro de isquemia 
provocado pela oclusão. Após este período, a 
oclusão foi retirada e reestabelecida a circulação 
sanguínea da região, em seguida foi registrado o 
EEG por 30 minutos. RESULTADOS: O gráfico de 
distribuição de frequência observado na fig.1A 
demonstra que durante o quadro de isquemia 
cerebral há aumento das amplitudes, mas fre-
quências menores, formando um pico em 3 Hz, 
essa característica foi observada também duran-
te o período de reperfusão. O eletrocorticograma 
que representa o estado basal o pico de frequên-
cia ocorre em 10Hz. No gráfico representado pela 
fig.1B pode ser observado a distribuição linear 
acumulada das frequências até 50 Hz , no esta-
do basal foi observado a média de 3,882±0,4021 
mV2/ Hz x 10-3 que demonstrou ter diferença 
significativa P < 0,0001 tanto para o quadro is-
quêmico com valor média de 1,053±0,09837 
mV2/ Hz x 10-3 e no período de reperfusão ( 
0,6609±0,05675 mV2/ Hz x 10-3 ). CONCLUSÃO: 
Após a isquemia cerebral por oclusão das artérias 
carótidas comum, ocorreu modificação na distri-
buição de frequências de 0 a 50 Hz desta forma a 
distribuição de frequência pode sugerir no mo-
delo de acidente vascular isquêmico que possi-
bilite o estudo de biomarcadores para condições 
patológicas relacionadas à hipóxia cerebral.
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DOIS CASOS DE SÍNDROME DE WALLENBERG POR 
DISSECÇÃO DA ARTÉRIA VERTEBRAL ATENDIDOS 
NO MÊS DE MARÇO DE 2016
Chaves PH1*; Galego AR1; Lemos Júnior MA2; Yanaze LL1; 
Araújo FA1; Gonçalves LCS1; Abdalla ND1; Ronchi LG1; 
Faria FO1; Samegima DAG1

1Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP);
2Famerp.

* E-mail: pedrohumbertoc@gmail.com

A dissecção arterial cervical é rara, totalizando 2% 
a 2,5% das causas de acidente vascular encefálico 
(AVE). Sendo que a dissecção da artéria vertebral 
(DAV) varia na população entre 0,97/100.000 
a 1,87/100.000. A síndrome de Wallenberg tem 
como principal etiologia eventos cardioembóli-
cos – em 50% dos casos. A DAV é uma causa me-
nos comum, tendo uma incidência de até 15%. 
OBJETIVO: Demonstrar a descrição da síndrome 
clássica de Wallenberg com o intuito de valorizar 
o diagnóstico topográfico e a investigação etioló-
gica. MÉTODO: Realizou-se revisão de prontuá-
rio médico dos pacientes e de dados de literatura 
nos sites Pubmed© e UptoDate© sobre a epide-
miologia e etiologia da Síndrome de Wallenberg. 
RESULTADO: Primeiro Caso: Sexo masculino, 53 
anos, tabagista. Apresentou no dia da admissão 
hospitalar quadro súbito de cervicalgia posterior 
direita associado à tendência de queda para a 
direita .Ao exame apresentava miose na pupila 
direita, nistagmo multidirecional espontâneo, 
ataxia apendicular direita, desvio do palato para 
a esquerda, hipoestesia dolorosa na face direita e 
membros a esquerda, ataxia de marcha com la-
tero-pulsão para a direita e soluços incoercíveis. 
Angioressonância(ARM) evidenciou restrição a 
difusão na região dorso-lateral do bulbo e oclu-
são total da artéria vertebral direita (AVD), arte-
riografia mostrou estenose no terço proximal de 
AVD com oclusão total no terço distal. Segundo 
caso: Sexo masculino, 34 anos, hipertensão ar-
terial não controlada. Despertou quando sentiu 
episódio súbito de cervicalgia esquerda, associa-
do a alteração do padrão da fala, e queda prefe-
rencial para a esquerda. Ao exame apresentava 
miose na pupila esquerda, nistagmo multidire-
cional espontâneo, desvio do palato para a direi-
ta, hipoestesia dolorosa na face esquerda e em 
membros a direta, ataxia apendicular esquerda e 
disfagia. ARM evidenciou restrição a difusão na 
região dorso-lateral esquerda do bulbo e oclu-
são total da artéria vertebral esquerda (AVE). 
CONCLUSÃO: O caso demonstra a pluralidade 
de sintomas da isquemia dorso lateral do bulbo 
com uma causa etiológica incomum. Ressalta-se 
a importância do atendimento neurológico de 
urgência, além da necessidade de investigação 
com imagem específica, em casos clínicos suges-
tivos: angiorressonância com supressão de gor-
dura, ou arteriografia, ambas realizadas nesses 
pacientes, para a definição diagnóstica.
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DUPLICAÇÃO UNILATERAL DA ARTÉRIA 
CEREBELAR SUPERIOR E POSSÍVEIS AFECÇÕES 
SECUNDÁRIAS A ESSA ALTERAÇÃO VASCULAR: 
RELATO DE CASO
Gomes ABA*; Ferreira LRM; Lacerda NA; Menezes NS; 
Sousa Filho JL; Figueiredo JM; Ferreira LHRM

Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE).

* E-mail: abelinogomes@gmail.com

A artéria basilar (AB) percorre o sulco basilar da 
ponte e termina superiormente, bifurcando-se 
para formar as artérias cerebrais posteriores. Em 
seu trajeto ascendente a AB emite ramos, den-
tre eles as artérias cerebelares superiores (ACS). 
Normalmente, a AB emite apenas um ramo di-
reito e um ramo esquerdo para formar a ACS, que 
irá irrigar o mesencéfalo e a porção superior do 
cerebelo através dos seus segmentos pontome-
sencefálico, cerebelomesencefálico e cortical. 
Tais segmentos mantêm ainda relações com os 
pares de nervos cranianos: oculomotor, troclear 
e trigêmeo. OBJETIVO: O presente estudo tem 
por objetivo fazer um relato de caso sobre uma 
variação anatômica da artéria cerebelar supe-
rior esquerda, comparando uma análise real das 
estruturas anatômicas com estudos descritos 
na literatura e correlacionando-os com a per-
cepção fisiopatológica compreendida por esse 
fenômeno. MÉTODO: As informações contidas 
neste trabalho foram obtidas por meio de obser-
vação direta de peça anatômica em laboratório 
de neuroanatomia, e a correlação fisiopatológica 
feita através de análise de artigos científicos pu-
blicados entre os anos de 2012 e 2015. Resultado 
e Discussão: Á análise da peça cadavérica obser-
vou-se a existência de um ramo direito da ACS, 
ao passo que existiam dois ramos esquerdos des-
sa mesma artéria, configurando a variação ana-
tômica. Dentre as afecções que essa duplicação 
pode provocar, destaca-se a nevralgia do nervo 
trigêmeo, caracterizada por dor paroxística, em 
queimação, na região facial, desencadeada prin-
cipalmente por compressão vascular causada 
pela artéria cerebelar superior. A neoformação 
vascular, pode ainda provocar uma distribui-
ção desigual do fluxo sanguíneo resultando em 
hipoplasia do ramo trigeminal e áreas cerebe-
lares. Além disso, esses ramos atípicos são mais 
propensos à formação de aneurismas e conse-
quentemente acidentes vasculares encefálicos. 
CONCLUSÕES: O conhecimento das particu-
laridades das variações anatômicas do sistema 
vertebrobasilar é essencial, devido a sua grande 
prevalência, sendo assim o estudo indispensável 
para a compreensão do surgimento de doenças 
cerebrovasculares, como a nevralgia do trigê-
meo, para a realização de procedimentos micro-
vasculares reconstrutivos e fornecimento de in-
formações essenciais às avaliações radiológicas.
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EMBOLIC STROKE AND IMMUNE 
THROMBOCYTOPENIC PURPURA (ITP): AN 
APPARENT CLINICAL PARADOX AND THERAPEUTIC 
CHALLENGE
Scavasine VC*; Mendes DC; Marques PT; Barboza F; 
Lange MC; Zétola VF; Novak EM

Universidade Federal do Paraná/Hospital das Clínicas 
(UFPR/HC).

* E-mail: valeriascavasine@hotmail.com

In 1993, Young J. Lee first described the associa-
tion between immune thrombocytopenic pur-
pura and transient ischemic attacks, ischemic 
stroke and vascular dementia. The estimated 
prevalence of arterial thromboembolic events in 
ITP is 4,1%, which may be caused by treatment 
(steroids, immunoglobulin, splenectomy), asso-
ciation with other autoimmune diseases (anti-
phospholipid syndrome) and production of mi-
croparticles from platelets (MPMs). OBJECTIVE: 
to report a patient with refractory ITP, who pre-
sented ischemic stroke with embolic features 
and had an excellent outcome by only controlling 
the autoimmune disease and cardiovascular risk 
factors. Case Presentation: female, 43 years old, 
smoker, diagnosed with ITP twenty years ago, 
refractory to steroids, splenectomy, azathiopri-
ne, immunoglobulin and 3 cycles of rituximab. 
She was currently being treated with danazol for 
ITP and levonorgestrel for dysfunctional uterine 
bleeding. She also received high doses of dexa-
methasone four days prior to admission, until 
she presented two convulsive seizures, intense 
headache and left homonymous hemianopia 
(NIHSS=3/3.1). Laboratory tests showed 20.000 
/mm platelets. Magnetic resonance imaging 
(MRI) revealed cortical and acute ischemic in-
jury in the left posterior cerebral artery (PCA) 
territory. CT angiogram confirmed occlusion of 
the P2 segment of left PCA. All other exams for 
ischemic stroke, including electrocardiogram, 
echocardiogram, carotid ultrasound and throm-
bophilia scanning, were normal. Transcranial do-
ppler ultrasound (TCD) four days after the ictus 
showed recanalisation of left PCA, with no other 
abnormalities. The patient received immunoglo-
bulin for 5 days, which successfully increased 
platelets count to 68.000/mm. It was decided to 
discontinue danazol and initiate dapsone. Levo-
norgestrel was kept because of the risk of uterine 
hemorrhage. She was discharged with no neuro-
logical deficits (NIH=0, mRS=0), prescription of 
dapsone, levonorgestrel and statin, and orien-
tation to quit smoking. After three months, she 
remains asymptomatic, not smoking, without 
any history of stroke recurrence. CONCLUSION: 
immune thrombocytopenic purpura has been 
associated to brain ischemia. Simultaneous oc-
currence of ischemic stroke and severe throm-
bocytopenia is a rare and challenging condition, 
with no consensus regarding acute phase mana-
gement and secondary prophylaxis. Our patient 
had a good outcome with better control of ITP 
and cardiovascular risk factors.
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ENCEFALITE DE BICKERSTAFF COMO 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE REBAIXAMENTO 
DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA EM PACIENTE EM 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
Suzuki T4*; Filla L4; Silva AKCP4; Carpiné AD4; 
Elamide BC4; Twardowschy CA4; Farah M4; 
Marchesini R1; Marques GL3; Martin P2

1Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba/ 
PUC-PR;
2Hospital Santa Casa de Misericórida de Curitiba/
PUC-PR;
3Hospital Santa Casa de Misericórida/PUC-PR;
4HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU/ PUC-PR.

* E-mail: thiagosuzuki@gmail.com

Alterações do nível de consciência na prática 
clínica ocorrem por inúmeros fatores, desde 
quadros sépticos, isquêmicos, metabólicos ou 
hemorrágicos. Em alguns casos essa etiologia 
é um diagnóstico difícil, sendo a Encefalite de 
Bickerstaff uma possibilidade diagnostica. OB-
JETIVO Relatar dois casos de rebaixamento de 
nível de consciência em paciente em UTI decor-
rente de Encefalite de Bickerstaff CASO CLINI-
CO Feminino, 76 anos, diabética, admitida por 
rebaixamento de nível de consciência (ECG 14) 
e hiperglicemia (glicemia capilar de 376 mg/dl). 
Mesmo após correção dos níveis glicêmicos e 
dos distúrbios metabólicos houve evolução com 
oftalmoplegia, hiporreflexia e deterioração neu-
rológica (ECG 3). TC de cranio sem evidencias de 
lesões e nas demais investigações clínica-radio-
lógica e laboratorial foram encontrada apenas 
dissociação albumino-citológico à análise liquó-
rica. Realizado imunoglobulina humana intrave-
nosa por 5 dias, apresentando normalização da 
proteinorraquia, porém paciente evoluiu com 
sepse de foco pulmonar e foi a óbito Masculino, 
56 anos, hígido, há 3 semanas do internamento 
apresentou episódios de febre, mialgia e odino-
fagia com resolução com uso de medicação sin-
tomática. Há 3 dias iniciou quadro de mialgia in-
tensa febre e agitação, seguido de rebaixamento 
do nível de consciência. Evoluiu com melhora do 
nível de consciência, tetraplegia e reflexos tendi-
nosos exacerbados. Afastado causas infecciosas 
e metabólicas. O exame liquórico apresentou 
dissociação albumino-citológica, Ressonância 
magnética de crânio mostra lesões hiperinten-
sas em T2 e a eletroneuromiografia evidenciou 
polineuropatia axonal sensitiva e motora . Admi-
nistrada imunoglobulina humana intravenosa 
por 5 dias evoluindo com recuperação do nível 
de consciência e da força muscular. DISCUS-
SÃO Apresentamos dois casos de Encefalite de 
Bickerstaff nos quais o principal sintoma foi re-
baixamento de nível de consciência persistente 
sem diagnóstico inicialmente. A Encefalite de Bi-
ckerstaff é uma doença imunomediada rara que 
cursa com oftalmoplegia, ataxia, hiporreflexia/
hiperreflexia e alteração do nível de consciência. 
Para o diagnóstico é necessário excluir outras 
causas de estupor e o exame liquórico auxilia no 
diagnóstico apresentando dissociação albumi-
no-citológica. Imunoglobulina e plasmaférese 
são opções terapêuticas.
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ETIOLOGIA, TRATAMENTO E PROGNÓSTICO 
DA TROMBOSE VENOSA CEREBRAL ENTRE 
PACIENTES COM DOENÇAS CÉREBRO 
VASCULARES NO BRASIL
Vilela DM*; Peixoto DEB; Stefano LHSS; Brisson RT; 
Neto OMP

USPRP.

* E-mail: dan.vilela@gmail.com

A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma doen-
ça cérebro vascular (DCV) rara, que afeta pacien-
tes em qualquer idade. O espectro variado de sua 
apresentação clínica, o grande número de causas 
e fatores de risco dificultam seu diagnóstico, po-
rem, entre todas as DCV, a TVC se caracteriza pelo 
maior potencial de recuperação neurológica. Por 
ser uma doença rara, sua prevalência, etiologia e 
fatores de risco, tipos de tratamento implemen-
tados e prognóstico foram pouco estudados de 
forma sistematica no Brasil. OBJETIVO: Avaliar 
a prevalência, etiologia e fatores de risco, tipos 
de tratamento implementados e prognóstico de 
pacientes com TVC em centro para tratamento 
de DCV. METODOLOGIA: Fizemos uma analise 
retrospectiva de todos os pacientes com diag-
nóstico de TVC em nosso registro prospectivo de 
DCV entre 2014 a 2016. RESULTADOS: Em nossa 
analise final incluímos 16 pacientes. 75% eram 
mulheres e a media de idade era de 40,81±19,87. 
O sintoma mais comum observado foi a cefaleia 
com 87,5%. A causa mais comum identificada 
foi uso de anticoncepcional oral (ACO) 37,5%. O 
seio mais comumente acometido foi o sigmoide 
56,25% (55,55% a esquerda e 44,44% a direita). 
Todos os paciente fizeram uso de varfarina por 
pelo menos 6 meses. Não foram evidenciadas 
mortes devidos a TVC a apenas 6,25% tiveram 
mRankin maior que 2 com desfecho após 30 dias. 
CONCLUSÕES: A TVC é uma DCV rara e de bom 
prognostico. Acomete, preferencialmente, mu-
lheres jovens. É sabido que a os pacientes podem 
apresentar mais de um fator de risco para desen-
volver a TVC e a investigação sistemática dos pa-
cientes é primordial para o diagnóstico correto.
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EVENTOS CEREBROVASCULARES 
CARDIOEMBÓLICOS RECORRENTES EM PACIENTE 
COM EXCRESCÊNCIA DE LAMBL
Paula DG*; Neto AO; Cecato APM; Yang LD; Bergamasco 
NC; Sant’Ana MM; Santos SM; Felici VM; Silva SMCA; 
Pincerno AFP

Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).

* E-mail: denisgdp@yahoo.com.br

A excrescência de Lambl constitui pequenos 
processos filiformes nas valvas cardíacas. A des-
crição inicial deve-se a Vilem Dusan Lambl em 
1856. A lesão da íntima por trauma mecânico 
leva a deposição de fibrina que se projeta a partir 
da superfície valvar. No ecocardiograma aparece 
como estruturas finas (espessura < 2mm) e alon-
gadas (> 3mm), com movimentos próximos a li-
nha de fechamento valvar na face atrial (valvas 
tricúspide e mitral) e na face ventricular (valva 
aórtica). O diagnóstico diferencial se faz com 
fibroelastoma, vegetações, mixomas e trombos, 
entre outros. Na literatura encontra-se relatos de 
AIT e AVCI cardioembólicos relacionados a ex-
crescência de Lambl, tendo como tratamento de 
escolha a anticoagulação; em alguns desses rela-
tos, a recorrência de AVCI só apresentou melhora 
após a ressecção cirúrgica. OBJETIVO: Relatar 
caso clínico de paciente com eventos cerebro-
vasculares cardioembólicos recorrentes, AVCI e 
AIT notadamente, em que a investigação apon-
tou como etiologia a presença de excrescência de 
Lambl em valva aórtica. RELATO DE CASO: F.C., 
59 anos, sexo masculino, natural e procedente de 
São Paulo; portador de HAS e DM; internado no 
mês de agosto de 2015 após AVCI frontoparietal 
à direita. A investigação não evidenciou doen-
ça dos vasos extra e intracranianos, o ECOTT 
mostrou discreta hipocinesia basal inferior e no 
ECOTE a presença de estrutura compatível com 
a excrescência de Lambl em valva aórtica; foram 
excluídos diagnósticos diferenciais. O paciente 
teve alta em uso de dabigatrana para profilaxia 
de AVCI. Porém, dez dias após a alta, o paciente 
apresentou novos sintomas sensitivos e motores 
com duração de cerca de uma hora, compatível 
com o território da ACM direita, episódio clas-
sificado como AIT. Seguiu-se nova investigação 
etiológica. Sem doença dos vasos intra e extra-
cranianos, ECOTT sem novos achados; excluídos 
diagnósticos diferenciais, principalmente endo-
cardite. Optou-se pela substituição da dabigatra-
na por varfarina sódica. CONCLUSÃO: A excres-
cência de Lambl, apesar de pouco referenciada 
na prática clínica, é citada como possível causa 
de eventos vasculares encefálicos cardioembóli-
cos. A literatura orienta como tratamento a an-
ticoagulação oral e, de maneira controversa, nas 
recorrências de doenças cerebrovasculares rela-
cionadas à cardioembolia, abordagem cirúrgica 
cardiovascular com ressecção da excrescência.
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DE UM RARO CASO DE 
ASSOCIAÇÃO DE SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE 
PRIMÁRIA E LESÕES DESMIELINIZANTES EM 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Barbosa DG*; Oliveira FTM; Tilbery CP; Sanvito WL; 
Pellegrinelli A; Almeida IT; Pessoa LFO; Longo NM; 
Schoeps VA; Rocha CMG

ISCMSP.

* E-mail: dayaneguida@yahoo.com.br

A síndrome antifosfolípide (SAF) caracteriza-se 
por manifestações trombóticas e/ou morbidade 
obstétrica na presença de anticorpos antifosfolí-
pides (AAF). Alguns pacientes com SAF podem 
ter outras manifestações neurológicas além do 
acidente vascular cerebral, como síndromes des-
mielinizantes em SNC, neurite óptica, mielite 
transversa, polineuropatias. OBJETIVO: relatar 
um caso clínico raro com associação de SAF e 
desmielinização em SNC. MÉTODO: apresentar 
um caso clínico através da modalidade de Relato 
de Caso. RESULTADO: J.M.S, feminina, 24 anos, 
iniciou há cerca de dois anos quadro clinico de 
fenômeno de Raynaud, trombocitopenia e hiper-
menorragia, durante avaliação neurológica veri-
ficou-se que associado havia um déficit motor 
progressivo em hemicorpo direito, disartrofonia, 
postura cervical distônica, e uma marcha atáxica. 
Apresentava investigação pela hematologia com 
anticorpos anticardiolipina IgG e IgM positivos 
em altos títulos e anticoagulante lúpico também 
positivo. RM de encéfalo evidenciava lesões com 
características desmielinizantes periventricula-
res e em substância branca supratentoriais. Foi 
realizada pulsoterapia com corticóide, e início de 
tratamento via oral com prednisona e Azatiopri-
na, havendo progressiva recuperação completa 
da força e marcha. No momento em uso de AAS 
200 mg ao dia, Hidroxicloroquina 400 mg ao dia, 
Prednisona 5 mg ao dia, Azatioprina 100 mg ao 
dia. CONCLUSÃO: Os mecanismos pelos quais 
a SAF pode induzir uma doença EM-like podem 
ser através de eventos trombóticos microvascu-
lares, vasculopatia inflamatória imunomediada 
semelhante ao observado no LES ou através de 
reação imune mediada por autoanticorpos por 
mimetismo molecular com a mielina e outros 
antígenos do SNC. Lesões de RM vistas em asso-
ciação com SAF são geralmente estáticas ao re-
petir a RM, comparada com a natureza dinâmica 
das lesões observadas em EM.
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EXTENSIVE CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS 
TREATED WITH RIVAROXABAN: IS IT TIME TO 
EVOLVE?
Cristovam RA*; Martins WA; Vedana VM; Marrone LCP

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).

* E-mail: rafael.cristovam@gmail.com

Thrombosis of cerebral veins and sinus (CVT) 
is a rare neurologic pathology. Many etiolo-
gies have been described, including infections, 
thrombophilias, tumors and others. Pharma-
ceutical treatment was restricted to heparin and 
oral anticoagulation with vitamin K antagonists 
(VKAs). Novel oral anticoagulants (NOACs) 
may provide a new treatment to an old disease. 
CASE REPORT: A 29-year-old female presented 
with progressive diffuse headache, nausea and 
vomiting. Her headache was continuous, pro-
gressive worsening, and had waken her from sle-
ep. In addition, she noticed difficult writing and 
loss of sound tone in her left ear. Neurological 
exam did not demonstrate any focal signs, but 
fundoscopy unveil bilateral papilledema. During 
exam, slight alexia could be noticeable, which 
resolved in a few days. Brain CT scan demons-
trated hypodensities across the superior sagittal 
sinus (SSS), bridging veins and left transverse 
sinus, along with the ‘empty delta sign’, sugges-
tive of CVT. She was immediately anticoagulated 
with full-dose enoxaparin and her symptoms 
stabilized. Venous Angio-MRI confirmed an ex-
tensive thrombosis of SSS, left transverse sinus, 
extending through the left internal jugular vein 
into the superior vena cava. Laboratory tests did 
not demonstrate any sign of vasculitis, factor V of 
Leiden and deficiency of antithrombin III or pro-
tein S and C. She was kept on enoxaparin for 10 
days and the switched to rivaroxaban 15mg twice 
a day for 21 days. After that period, she took the 
dose of 20mg once for six months. Six months 
later, control Angio-MRI displayed full-resolved 
CVT, with diffuse recanalization of venous flow 
Discussion CVT has been classically trated with 
intravenous or subcutaneous heparin followed 
by oral VKA (warfarin). This treatment was su-
pposed to last from three to six months, time 
enough for recanalization of cerebral sinuses and 
veins. Studies evaluating this strategy are mostly 
– if not all – case-series without appropriate con-
trols. NOACs represent a new class of oral anti-
coagulants, working at different level than VKA 
with non-inferior results compared to warfarin 
in atrial fibrillations and deep vein thrombosis 
– sometimes with fewer systemic hemorrhages. 
Our case highlights that even extensive CVT – 
evolving through cerebral venuses into internal 
jugular vein – may be safely treated with NOACs. 
Further prospective randomized trials are war-
ranted to determine the best approach for these 
patients.
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FAHR’S SYNDROME AND ACUTE ISCHEMIC 
STROKE: A CASE REPORT
Rocha ECA*; Rouanet CCA; Reges DS; Gagliardi VDB; 
Sousa JMB; Alves MAM; Uehara MK; Silva GS

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: eva.rochac@gmail.com

Familial idiopathic basal ganglia calcification 
(Fahr’s disease) is a rare neurodegenerative di-
sorder characterized by symmetrical and bila-
teral calcification of the basal ganglia. Calcifica-
tions may also occur in other brain regions such 
as dentate nucleus, thalamus, and cerebral cor-
tex. We describe a rare case of Fahr’s disease se-
condary to hypoparathyroidism presenting with 
acute ischemic stroke. OBJECTIVE: To report an 
atypical case of acute ischemic stroke associa-
ted with Fahr’s disease and to emphasize this 
disease as a possible etiology in similar cases. 
CASE REPORT: A 55-year-old female was admit-
ted to our emergency department with a 1-day 
history of a sudden stabbing headache, followed 
by numbness and weakness on left hemibody. 
She was previously diagnosed with hip osteoar-
thritis and tension-type headache. Family his-
tory was unremarkable. Her neurologic exami-
nation showed complete disproportionate left 
hemiparesis, with Babinski sign. NIHSS scored 3 
points. Head CT disclosed diffuse calcifications 
in basal ganglia, cerebellum and periventricular 
white matter. ECG had sinus rhythm, carotid Do-
ppler ultrasound and transthoracic echocardio-
gram resulted normal. Twenty-four hours later 
head CT was repeated, showing a lacunar hypo-
density on the right thalamus. PTH levels were 
5 pg/mL. Subsequently, a brain MRI confirmed 
an acute thalamic infarction on DWI. The low 
levels of calcium and PTH were compatible with 
the diagnosis of primary hypoparathyroidism. 
Treatment was started with aspirin, atorvastatin, 
vitamin D3, calcium and calcitriol, with adequa-
te control of calcium levels and no recurrence in 
one year. DISCUSSION: The association between 
young-onset ischemic stroke and Fahr’s disease 
has yet to be further studied. Transient ischemic 
attack-like episodes had been linked to Fahr’s 
disease in two case reports. There is only one 
report demonstrating acute infarction in Fahr’s 
disease with positive MRI findings. The proposed 
underlying pathogenic process is the presence of 
extensive calcium and mineral deposits in affec-
ted vessels predisposing to ischemia. Previous 
pathologic studies showed calcium and other 
mineral deposits in the walls of capillaries, arte-
rioles, small veins and in the perivascular spaces. 
CONCLUSION: Although extremely rare, it is im-
portant to account for the association between 
Fahr`s disease and acute ischemic stroke, given 
its potentially treatable nature, with control of 
calcium and phosphate levels.
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FATORES DE MAL PROGNÓSTICO EM PACIENTES 
COM HSA ATENDIDOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO
Castro RS*; Martins Filho RKV; Neto OMP; Ferreira KS; 
Stefano LHSS; Vilela DM

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: digodesouzacastro@gmail.com

A hemorragia subaracnoídea (HSA) espontânea 
compreende cerca de 5% dos acidentes vascula-
res cerebrais cuja principal etiologia é aneuris-
mática (80%). Diversos fatores estão associados 
com a evolução desfavorável desses pacientes, e 
podem ser distribuídos em fases: pré-hospitalar 
(severidade do sangramento e identificação de 
sintomas precocemente), hospitalar (tipo, agres-
sividade e agilidade no tratamento e prevenção 
e manejo de complicações) e pós-alta hospitalar 
(recorrência do HSA e comprometimento fun-
cional grave). Objetivo Realizar a análise mul-
tivariada dos fatores que influenciam no pior 
prognóstico dos pacientes com HSA que foram 
atendidos em um Hospital Terciário Universitá-
rio Brasileiro. Método Revisão dos prontuários 
dos pacientes com HSA no período de jan/14 a 
mar/16. Tabulação de dados no software Excel e 
através de estatística descritiva (pacote de dados 
SPSS, versão 20). Resultados Dos 76 pacientes 
com HSA, 62 obtiveram um mRankim 4-6 ao re-
alizarmos a analise multivariada deste grupo ob-
servamos que a idade, as escalas de Hunt & Hess 
4-5, World Federation os Neurosurgical Societies 
(WFNS)4-5, Fisher 4, presença de vasoespasmo, 
presença de hidrocefalia forma fatores predito-
res de desfecho clínico ruim com relevância es-
tatística p < 0,01, porém o tempo de tratamento 
desde o ictus não obteve relevância estatística 
p = 0,08 talvez pelo fato da grande maioria dos 
nossos pacientes serem tratados precocemente 
com uma mediana de 2 dias. CONCLUSÃO: Ob-
servamos que foram fatores de pior prognóstico 
e pior desfecho funcional dos pacientes com HSA 
atendidos em nosso serviço, a pior apresentação 
clínica e a presença de hemorragia intracraniana 
volumosa na admissão e o desenvolvimento de 
complicações no pós-HSA como Hidrocefalia e 
Vasoespasmo.
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FATORES DE RISCO E MANIFESTAÇÕES INICIAIS 
DO AVE SEGUNDO UMA POPULAÇÃO DE 
FREQUENTADORES DE UM SHOPPING CENTER
Lima FP*; Viana AT; Sousa ARA; Moreira ABM; 
Leitão LMC; Oliveira SA; Queiroz TS; Feitosa ESC; 
Albuquerque ES; Oliveira ÍSC

UFC.

* E-mail: franciscopitombeir@hotmail.com

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma im-
portante causa de morbimortalidade. O conhe-
cimento dos fatores de risco, sinais e sintomas é 
fundamental na prevenção, na redução dos agra-
vos e no prognóstico do paciente. OBJETIVOS: O 
presente trabalho tem a finalidade de descrever 
o conhecimento da população frequentadora de 
um shopping center, acerca dos fatores de risco, 
sinais e sintomas de AVE. MÉTODOS: Aplicamos 
um questionário estruturado acerca do conheci-
mento de fatores de risco, sinais e sintomas ini-
ciais do AVE. RESULTADOS: Avaliamos 78 volun-
tários com idade média de 58±15,20 anos (46,15% 
homens, 53,85% mulheres). A composição étnica 
era 55,13% brancos, 33,33% pardos, 2,56% pre-
tos, 1,28% amarelos e 7,69% não declarados. 
Quanto ao nível de instrução 3,85% pós-gradu-
ados, 48,72% apresentavam o superior comple-
to, 7,69% superior incompleto, 32,05% médio 
completo, 5,13% fundamental completo, 2,56% 
fundamental incompleto. Segundo os entrevis-
tados, são fatores de risco para o AVE: sedenta-
rismo (56,41%), estresse (52,56%), HAS (47,44%), 
dieta hipercalórica (33,33%), excesso de peso 
(25,64%), colesterol elevado (24,36%), tabagismo 
(23,08%) e diabetes (17,95%). Acerca dos sinais e 
sintomas inicias do AVE foram citados: dor de ca-
beça súbita (32,05%), alterações visuais (30,77%), 
tontura/vertigem (30,77%), perda de força/difi-
culdade em mover membros (28,21%), dificul-
dade súbita em falar (24,36%) e paralisia em me-
tade do corpo (16,67%). 94,87% dos voluntários 
afirmaram conhecer o AVE, 52,56% associaram 
AVE ao “derrame” e 74,36% teve ou conhecia al-
guém que sofreu um AVE. CONCLUSÃO: Pode-se 
constatar pela nossa amostra, que grande parte 
da população entrevistada tem conhecimento 
de como um AVE pode se apresentar, bem como 
medidas básicas de promoção a saúde como for-
ma de prevenir a ocorrência de AVE. Isto se mos-
tra relevante, visto que a maioria deles conhecia 
alguém que sofreu um AVE. Desta forma, espe-
ramos que a população entrevistada seja capaz 
de pedir socorro ao reconhecer manifestações 
do AVE, de modo a minimizar efeitos deletérios 
ou tenha medidas de promoção de saúde, como 
adotar dieta balanceada, realizar exercícios fí-
sicos, diminuir ou cessar etilismo e tabagismo, 
dentre outras. Porém, devido à escolaridade dos 
nossos entrevistados – grande parte deles está 
inserida no ambiente acadêmico ou terminou o 
ensino médio –, não é possível prever se a popu-
lação geral se comportaria de forma semelhante 
quando indagada.
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FATORES QUE DIFICULTAM O RECRUTAMENTO DE 
INDIVÍDUOS PÓS-AVC A PARTICIPAREM DE UM 
PROGRAMA DE TREINAMENTO AERÓBICO
Morais VAC2*; Christo PP1; Scalzo PL2

1Hospital Santa Casa de Belo Horizonte;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: vivi.carvalhomorais@gmail.com

O sistema de saúde público no Brasil apresenta 
uma alta demanda para a reabilitação de indi-
víduos pós-AVC. Contudo, o recrutamento para 
programas de treinamento físico apresenta algu-
mas dificuldades, como: falta de recurso finan-
ceiro para transporte, falta de acompanhante 
para ir ao local de treinamento e também a dis-
tância até o local da intervenção. OBJETIVO: In-
vestigar quais os motivos da baixa taxa de recru-
tamento de pacientes elegíveis pós-AVC para um 
programa de treinamento aeróbico com duração 
de seis semanas. MÉTODO: Indivíduos com diag-
nóstico de AVC isquêmico atendidos no Centro 
de Especialidades Médicas (CEM) da Santa Casa 
de Belo Horizonte foram convidados a participar 
do estudo enquanto aguardavam consulta com 
o neurologista. Ainda, foram obtidos contatos 
por meio da rede social e por pesquisadores de 
pacientes pós-AVC da região metropolitana, sen-
do entrevistados por telefone. Os critérios de in-
clusão foram: ter AVC isquêmico há mais de seis 
meses; ser capaz de compreender os comandos 
verbais e de deambular independentemente ou 
usando dispositivo de auxílio, ter idade superior 
a 18 anos. Os critérios de exclusão foram: apre-
sentar déficit ortopédico, visual e/ou auditivo; ter 
diagnóstico de outras doenças neurológicas e/ou 
psiquiátricas, ter estado cardíaco instável, usar 
antiinflamatórios/corticóides no último mês e/
ou diagnóstico de câncer ou doenças que afe-
tam os níveis de fator neurotrófico derivado do 
cérebro (BDNF) que consistia na medida de des-
fecho do estudo. O recrutamento teve duração 
de seis meses. Após esse período foi registrado 
o motivo que impossibilitava a participação dos 
sujeitos elegíveis. RESULTADOS: Dos 133 indiví-
duos triados, apenas 53 foram elegíveis e desses, 
apenas 23 aceitaram participar do programa. Os 
30 que não aceitaram participar apresentaram 
os seguintes motivos para não adesão: não tinha 
dinheiro para meio de transporte (n = 5, 16,6%), 
morava distante do local do treinamento (n = 9, 
30%), trabalhava todos os dias (n = 10, 33,3%), 
precisava de acompanhante (n = 2, 6,6%), mu-
dou para outra cidade (n = 2, 6,6%) e não tinha 
interesse (n = 2, 6,6%). CONCLUSÃO: Os dois 
principais motivos da baixa taxa de recrutamen-
to foram a distância ao local do treinamento e o 
fato de os indivíduos trabalharem todos os dias. 
A partir desses dados, concluímos que mesmo 
após o AVC muitas pessoas voltam a sua vida ati-
va e que aqueles que, mesmo tendo interesse em 
participar, não poderiam devido a distância do 
local da intervenção.
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FECHAMENTO DE APÊNDICE ATRIAL EM 
PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
ISQUÊMICO SECUNDÁRIO À FIBRILAÇÃO ATRIAL 
COM IMPOSSIBILIDADE DE ANTICOAGULAÇÃO
Franciscatto L*; Marrone LCP; Teixeira FJP; Simeoni C; 
Taietti MZ; Pelegrini DMO; Gomes VO; Soder RB; 
Caramori PRA; Losevitch R

Hospital São Lucas da PUCRS.

* E-mail: luisafrancis@gmail.com

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das 
principais causas de morte e incapacidade defi-
nitiva da população brasileira. A fibrilação atrial 
(FA) é responsável por aproximadamente 15-20% 
dos casos. Dos correspondentes à fibrilação 
atrial não-valvar, 90% são originados de apêndi-
ce atrial esquerdo (AAE), cuja melhor opção de 
tratamento é a anticoagulação. Algumas pessoas, 
entretanto, apresentam contraindicações para 
o uso de anticoagulantes, tendo como opção o 
fechamento do apêndice atrial. OBJETIVO: re-
latar 2 casos de AVC isquêmico secundário à fi-
brilação atrial não-valvar com impossibilidade 
de anticoagulação em que se optou por fecha-
mento de apêndice atrial, revisando a indicação 
e segurança desse procedimento. MÉTODOS: 
revisão de 2 casos de pacientes atendidos em 
nosso serviço por AVC isquêmico de etiologia 
cardioembólica por fibrilação atrial não-valvar 
que foram submetidos à oclusão de apêndice 
atrial. RESULTADOS: Caso 1: paciente feminina 
de 87 anos, com história de FA e AVC isquêmico, 
em anticoagulação oral (INR 2,7), apresentando 
sangramento importante de trato gastrintestinal, 
procura atendimento por hemiplegia direita e 
afasia, diagnosticada como novo evento cerebral 
vascular isquêmico; realizado procedimento de 
fechamento de AAE, com posterior dupla an-
tiagregação plaquetária durante 3 meses. Caso 
2: paciente masculino de 57 anos, com história 
de FA e embolia renal, apresentando dificulda-
des para o uso de anticoagulantes em função 
de cavernoma bulbar com sangramento prévio, 
procura atendimento por AVC isquêmico prévio; 
submetido à oclusão de AAE e posterior dupla 
antiagregação por aproximadamente um mês 
seguida por uso de clopidogrel isoladamente 
na dose de 75mg/dia. Os procedimentos foram 
realizados sob anestesia com puncionamento 
da veia femoral direita e guiados por ecocardio-
grama transesofágico, sendo implantada prótese 
AmplatzerCardiacPlug de 24 mm para a oclusão 
de AAE. CONCLUSÃO: o fechamento do apêndi-
ce atrial vem se tornando uma técnica comum 
e uma alternativa importante no tratamento de 
pacientes com risco de eventos tromboembóli-
cos por fibrilação atrial não-valvar, porém com 
impossibilidade de anticogulação por inúmeras 
razões clínicas.
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FISTULA ARTERIOVENOSA DURAL MIMETIZANDO 
GLIOMA DE TRONCO CEREBRAL
Honório GLF1; Vallier R1; Silva SO1; Oliveira PS2; Noro F1; 
Maranhão-Filho P1; Lima MASD1

1HUCFF-UFRJ;
2UFRJ/Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC-
UFRJ).

* E-mail: gugahonorio@hotmail.com

Fistulas arteriovenosas(AV) durais, são malfor-
mações vasculares caracterizadas por shunt 
arterio-venoso, sem a interposição de capila-
res. Podem apresentar-se clinicamente como 
mielopatia progressiva e com disfunção do 
tronco cerebral. OBJETIVO: Descrever um caso 
de uma paciente com disfunção progressiva do 
tronco cerebral, secundária a fistula AV dural. 
RESULTADOS: Mulher, 73 anos, com história de 
3 episódios de trombose venosa profunda (TVP) 
prévios, iniciou em setembro de 2014, quadro 
progressivo de vertigem, instabilidade da mar-
cha, e lateropulsão para esquerda. A paciente 
evoluiu, após 2 meses de estabilidade, com piora 
da marcha, tetrapiramidalismo progressivo e dis-
fagia de transição. Foi admitida em nosso servi-
ço em abril/2015, já tendo sido investigada com 
RM de crânio, onde foi sugerido o diagnóstico de 
glioma de tronco cerebral. Por ser tratar de uma 
mulher idosa, quando o surgimento de glioma de 
tronco é raro e com história prévia de TVP’s, op-
tamos por seguir a investigação com painel para 
SAAF e demais trombofilias. As dosagens de an-
ticardiolipinas foram normais, fator reumatóide 
21,8 e FAN 1:320, anti-DNA negativo. Nova RM 
de crânio mostrava extensa lesão acometendo 
todo tronco cerebral, sem efeito de massa, com 
hipersinal nas sequências FLAIR e T2, tendo im-
pregnação heterogênea e com notada proemi-
nência das veias cerebrais, superficiais e profun-
das em toda extensão do tronco, na sequência 
de susceptibilidade magnética. Foi assim indi-
cada a realização de arteriografia digital, com 
confirmação do diagnóstico de fistula AV dural, 
sendo nutrida por ramos da carótida externa, 
ramo artéria meníngea média, que ocasionava 
grande congestão venosa e acometimento pa-
renquimatoso do tronco cerebral. CONCLUSÃO: 
Fistulas AV durais, são malformações vasculares 
comuns nos adultos e acometem principalmen-
te a medula toracolombar. A localização na jun-
ção crânio-cervical e tronco cerebral são pouco 
usuais. Em geral, as fistulas são formadas após 
um evento trombótico, principalmente quando 
intracranianas, fato este que nos leva a associar 
o passado de múltiplas tromboses venosas. A hi-
pertensão venosa secundária à pressão arterial 
através da fistula, leva ao ingurgitamento venoso 
e edema do parênquima por estase. Fistulas AV 
durais, mesmo que raras, devem ser considera-
das no diagnóstico diferencial de pacientes que 
apresentam disfunção progressiva do tronco 
cerebral.
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FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTRACRANIANA 
ASSOCIADA A MIELOPATIA: UM RELATO DE CASO
Carneiro NM*; Grippe TC; Barzilai CCRM; Gigante RLG; 
Aguilar ACR; Ferraz HN; Dias FM; Lima MM; Batista JS; 
Dias RM
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Mielite transversa é um desafio diagnóstico, res-
ponsável por grande morbidade na população 
jovem. O prognóstico e tratamento são depen-
dentes da etiologia, que na maioria dos casos 
não tem fatores clínicos específicos. A fístula 
arteriovenosa (FAV) é uma causa incomum de 
mielopatia cervical. O objetivo deste trabalho 
é descrever a experiência diagnóstica de um 
caso de mielopatia cervical secundária a FAV. 
RELATO DE CASO: Mulher de 25 anos, previa-
mente hígida, apresentou quadro de início in-
sidioso de cefaléia associada à cervicalgia com 
piora progressiva que evoluiu com tetraparesia 
assimétrica de predomínio crural associado a vô-
mitos e retenção urinária. Ressonância de neuro-
eixo evidenciou área de hipersinal em T2 desde 
bulbo até nível de C4 da medula espinhal. A aná-
lise do líquor não mostrava alterações. Devido 
a principal hipótese de lesão inflamatória (pro-
vável neuromielite óptica) e potencial benefício 
do tratamento, a paciente foi submetida à pul-
soterapia com metilprednisolona um grama por 
cinco dias sem melhora do quadro após dez dias, 
seguido de plasmaférese também sem alteração 
do quadro clínico. O anticorpo antiaquaporina 4 
foi negativo. Diante da piora clínica da paciente 
a despeito da terapia imunossupressiva foi reali-
zada nova RM de controle, que mostrou presen-
ça de flow void em base do crânio, evidenciando 
uma FAV entre seio transverso e artéria menín-
gea média, causando isquemia da região bulbar 
até c4 associado a intumescimento e congestão 
adjacente, mimetizando uma lesão inflamatória. 
A paciente recebeu tratamento com embolização 
da fístula. CONCLUSÃO: FAV dural intracraniana 
é uma comunicação anormal entre circulação 
venosa e arterial que pode levar a isquemia sub-
jacente. O prognóstico é dependente da precoci-
dade do tratamento. Assim, é essencial pesquisar 
precocemente causas isquêmicas, incluindo FAV 
na investigação etiológica de mielites exten-
sas. Principalmente quando não responsivas a 
imunoterapia.
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FLAIR VASCULAR HYPERINTESITIES IN PATIENTS 
WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK
Figueiredo MM2; Amaro Júnior E1; Alves MAM2; 
Vazzoler M1; Miranda RCAN1*; Silva GS1

1HIAE;
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: renataca@einstein.br

PURPOSE: Fluid-attenuated inversion recovery 
(FLAIR) vascular hyperintensities (FVHs) are 
common in patients with acute ischemic stroke, 
possibly representing impaired hemodynamics 
in the ischemic territory due to intracranial ste-
no-occlusive disease. There are few reports on 
FVHs in patients with transient ischemic attack 
(TIA). We investigated the prevalence of FHVs 
and its clinical correlations in patients with TIA. 
METHODS: We evaluated a database of conse-
cutive patients admitted with TIA from Febru-
ary 2009 to June 2012 evaluated with magnetic 
resonance imaging within 30 h of symptoms 
onset and intracranial and extracranial vascular 
imaging. Two independent neuroradiologists de-
termined the presence of FVHs. We assessed the 
relationship between FHVs, clinical presenta-
tion, vascular risk factors, neuroimaging charac-
teristics and the presence of large artery stenosis 
or occlusion. RESULTS: Seventy-two patients 
with TIA were evaluated. FHVs were present in 
12 (16.7 %) patients. The overall agreement be-
tween examiners was good (k 0.67). There were 
no differences in the frequency of intracranial 
or cervical arterial stenoses in patients with and 
without FVH. In a multivariate logistic regression 
analysis, only atrial fibrillation (AF) had a trend 
to be a predictor of distal hyperintense vessels 
(OR=4.24, p = 0.1). CONCLUSION: FHV signals 
on FLAIR images occur in patients with TIA and 
might correlate with clinical variables like AF and 
not only with large vessel occlusion as previou-
sly described. The presence of FVH in patients 
with TIA and AF might be a surrogate marker for 
a previous large vessel occlusion spontaneously 
recanalized or for impaired autoregulation in a 
previously ischemic vascular territory.
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FREQUÊNCIA DE EVENTOS CEREBROVASCULARES 
EM 44 PACIENTES COM DOENÇA DE FABRY, 
ORIUNDOS DE MINAS GERAIS
Almeida GM; Soares GA; Bessa RMM; Leite RS; 
Guimarães RBS; Neto JSA; Frota ERC*

Universidade José do Rosário Vellano.

* E-mail: elizcomini@gmail.com

A Doença de Fabry (DF) é decorrente da defici-
ência da enzima α-galactosidase A (α-Gal A) devido 
a mutações no gene GLA, no cromossomo X. Re-
sulta em acúmulo intracelular de globotriaosil-
ceramida causando inflamação, isquemia, hiper-
trofia e fibrose em células endoteliais capilares, 
renais, cardíacas e nervosas. O Acidente Vascular 
Encefálico e o Ataque Isquêmico Transitório são 
os fenômenos cerebrovasculares mais prevalen-
tes na DF. OBJETIVO: Determinar a ocorrência 
e a frequência de eventos cerebrovasculares em 
44 pacientes com DF de várias famílias de Mi-
nas Gerais e relacioná-las com mutações gené-
ticas. MÉTODO: Estudo observacional e retros-
pectivo de 44 pacientes com DF, provenientes 
de MG, em acompanhamento neurológico em 
Belo Horizonte, entre 2006 e 2016. Foi realizada 
a análise de prontuários e os dados estatísticos 
foram organizados e computados pelo Excel e 
Epi Info. RESULTADOS: Numa das famílias es-
tudadas, apresentando a mutação no Éxon 2 
pR118c (n = 6), foi encontrada a maior ocorrên-
cia de eventos cerebrovasculares, em todos os 
seis pacientes da família estudados até agora. Os 
pacientes que apresentaram a mutação no Éxon 
6 p.P323T nesta amostra não cursaram com le-
sões no SNC. Nas demais mutações encontradas 
em outras famílias, os pacientes apresentaram 
freqüências variáveis de doença cerebrovascu-
lar como também de neuropatias de fibras finas, 
lesões cardíacas, sintomas gastrointestinais, 
comprometimento renal, alterações da audição 
e articulares. CONCLUSÃO: Em nossa amostra, 
observou-se uma representatividade de muta-
ções encontradas na DF em várias populações. 
Dentre estas, encontramos a maior ocorrência 
de lesões cerebrovasculares em uma família 
com a mutação no Exon 2 pR118c, inclusive em 
mulheres e muito jovens. Esta mutação foi ante-
riormente citada como não patológica por não 
apresentar alterações renais e cardíacas, e ques-
tiona-se sua relação com alterações vasculares 
no SNC. Microangiopatia no SNC em pessoas 
jovens devem ter como diagnóstico diferencial 
a DF. O neurologista deve fazer parte da equipe 
multiprofissional de avaliação e acompanha-
mento dessa doença.
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HALOPERIDOL AT THE ICU: A CASE OF ATYPICAL 
NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME AT A 
CRITICAL CARE SCENARIO
Galvão GF2*; Novo CMP3; Spolidoro LB2; Cantanhede LB2; 
Bastos LAVM2; Bichara JLP2; Fernandes SML1; 
Divan Filho S1; Paiva CM1; Missaka H1
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Neuroleptic malignant syndrome (NMS) is a rare 
but potentially fatal complication associated 
with the use of neuroleptic agents. Recent data 
suggest that the incidence of NMS is approxima-
tely 0.01–0.02% in all patients exposed to neu-
roleptics (1). The use of neuroleptics, including 
haloperidol, is growing in the intensive care units 
(ICU) since they are the strategy for the manage-
ment of ICU related delirium, drug addiction, 
abstinence and weaning from mechanical ven-
tilation. NMS is a reaction not dose-dependent 
and may occur at any time during treatment. It 
is characterized by mental status change, mus-
cle hypertonia, hyperthermia and autonomic 
dysfunctions. Atypical NMS, however, is defined 
as a presentation of at least three of the four 
signs. Once it is less frequent, it is a condition 
that might be challenging to identify and can be 
misdiagnosed as seizure, stroke or abstinence. 
OBJECTIVES: This case report intends to present 
a case of NMS with an atypical presentation at 
the ICU scenario. Also, reminds that the prescrip-
tion of neuroleptics at the ICU must be awarded 
of it’s adverse effects. Case-report A 60 years-old 
women, at the second day of a post-operation of 
a cervical arthrodesis, without intercurrences, 
presented a delirium with agitation at the ICU. It 
was prescribed 1mg of oral haloperidol, however 
the psychomotor agitation state did not solve. 
Thus, more 5mg of haloperidol was administered 
intravascular. In the next day, the patient started 
to present a decline of conscious level (GCS 15 
to 6), legs spasticity associated to generalized 
tremor, retrocollis, general hyperreflexia and Ba-
binski’s signal. The blood pressure, heart rate and 
respiratory rate started to vary widely. The breath 
became a Cheyne-Stokes pattern. A CT scan was 
performed to exclude cerebrovascular diagno-
sis. Haloperidol was suspended, Biperiden was 
started and furosemide with aggressive fluid 
resuscitation was made. CONCLUSION: In a cri-
tical care scenario, the usage of neuroleptics is 
constantly made to manage delirium. However, 
there is not a consensus for the optimum dosa-
ge for ICU delirium. Therefore, all ICU clinicians 
must be awarded of neuroleptic’s lethal adverse 
effects, like NMS, that not always have the stan-
dard presentation. REFERENCE: 1 - McAllen KJ, 
Schwartz DR. Adverse drug reactions resulting in 
hyperthermia in the intensive care unit. Crit Care 
Med 2010;38:S244–S52.
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HEMATOMA EPIDURAL ESPINHAL - RELATO DE 
CASO
Nunes RM; João RB*; Mussi ML; Buani AZ
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O Hematoma Epidural Espinhal (HEE) é uma 
condição neurológica rara e de manejo clíni-
co desafiador, principalmente em situações 
emergenciais. OBJETIVO: Relatar caso de apre-
sentação atípica de HEE em paciente idoso. 
RELATO DE CASO: A.D.B., 71 anos, masculino, 
obeso, hipertenso e coronariopata, em uso de 
AAS 100mg/dia e Losartana 50mg/dia. Apresen-
tou dor interescapular, moderada, de instalação 
súbita enquanto deambulava, evoluindo com 
alívio da dor e desenvolvendo paresia em dimí-
dio direito nos 10 minutos seguintes. Após 45 
minutos do icto, deu entrada no Setor de Emer-
gência do HMJCF, sendo iniciado o protocolo de 
Acidente Vascular Encefálico (AVE). À admissão 
sinais vitais estáveis, exame físico geral sem al-
terações. Negava dor no momento da avaliação. 
Exame neurológico: hemiparesia sensitivo-mo-
tora à direita, completa, desproporcionada, de 
predomínio crural, com força muscular grau 0 
em MID e grau III proximal e grau 0 distal em 
MSD; reflexos tendíneos hipoativos em MSE e 
abolidos em outros membros. Exames comple-
mentares (INR, Plaquetometria, TC crânioence-
fálica, Radiografia de tórax e ECG) sem altera-
ções. Pelo padrão ictal de instalação da doença e 
diante dos dados do exame físico e exames com-
plementares, optou-se por seguir com o protoco-
lo de AVE. O paciente pontuava 8 no NIHSS, pre-
enchia critérios de inclusão e nenhum critério de 
exclusão. Sendo assim, após 01 hora e 45 minu-
tos do início dos déficits, e com o consentimento 
expresso do paciente, o mesmo foi submetido à 
terapia com alteplase endovenosa (dose total de 
81mg). Após a terapia trombolítica, pontuava 7 
no NIHSS, com recuperação parcial do déficit de 
força em MID. Porém, passou a queixar-se de dor 
interescapular moderada que irradiava para re-
gião cervical. Frente à persistência da dor e a des-
peito da melhora neurológica gradual, optou-se 
por RM das colunas cervical e torácica, as quais 
evidenciaram lesão expansiva epidural espinhal, 
em região póstero-lateral à direita em C4 a C7, 
sugestiva de HEE. Realizada a laminectomia des-
compressiva, houve recuperação progressiva dos 
déficits. . DISCUSSÃO: O HEE acomete menos 
de 1% das lesões que ocupam espaço no canal 
vertebral epidural, típicamente envolvendo dor 
localizada aguda, com parestesias radiculares, 
paraplegia e disfunção sensitiva variável, poden-
do ser espontâneo ou secundário. De forma mais 
atípica, o HEE pode manifestar-se por hemipare-
sia transitória, dificultando a suspeita diagnósti-
ca, assim como foi observado neste caso.
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HEMATOMA SUBDURAL AGUDO CAUSADO POR 
RUPTURA DE ANEURISMA CEREBRAL
Wanderley MSA*; Lacerda CB; Cruz AO; Cunha CCC; 
Borges BM; Calaça SR; Tavares YGAD; Avelar LM; 
Farias DS; Jesus PAP

HGRS.

* E-mail: marystefannie@hotmail.com

Existem muitos fatores etiológicos importantes 
para ocorrência de um Hematoma Subdural agu-
do (HSDa). Um dos mais raros é a ruptura de um 
aneurisma (RA) cerebral sem ocorrência de he-
morragia subaracnóidea (HSA). Essa situação é 
associada a desfecho clínico desfavorável devido 
a dificuldade diagnóstica e a gravidade na qual 
se apresentam os pacientes. OBJETIVO: Relatar 
o caso de uma paciente, que apresentou uma 
complicação rara de uma RA cerebral. MÉTODO: 
Relato de caso, para tanto será realizado análise 
de prontuário com descrição de exames, proce-
dimentos terepêuticos e evolução do paciente 
durante internamento em unidade semi-inten-
siva de cuidados Neurológicos. RESULTADOS: 
MNC, 48 anos, feminino, hipertensa, apresentou 
cefaleia de forte intensidade, progressiva, atin-
gindo o seu máximo em algumas horas quando 
apresentou a intensidade de 9 em 10. Não apre-
sentou déficits neurológicos focais nesse período 
e a dor obteve resolução parcial com analgesia 
oral. No dia seguinte, apresentou anormalidade 
no olhar, sem outras queixas. Iniciou investiga-
ção ambulatorial e apenas 5 dias após o inicio 
dos sintomas foi internada para investigação 
hospitalar. Tomografia de crânio com contraste, 
ambulatorial, estava normal. Manteve cefaleia 
constante nesse período, graduada pela paciente 
como 1 em 10. No exame físico apresentava para-
lisia completa do III Nervo craniano esquerdo e 
não havia outras alterações no exame neurológi-
co. Punção lombar não sugeriu. Angiotomogra-
fia evidenciou aneurisma na porção proximal de 
artéria comunicante posterior (AcoP) esquerda 
medindo 0,8x0,8cm. A paciente evoluiu com cri-
se convulsiva focal com generalização secundá-
ria seguida de estado comatoso. Nova tomografia 
de crânio evidenciou HSDa com desvio de linha 
média de 1,2cm. Após medidas de estabilização 
clinica, foi submetida a craniectomia e drena-
gem do HSDa em caráter de emergência. Não 
foi possível realizar tratamento do aneurisma no 
mesmo tempo cirúrgico em virtude de instabili-
dade clinica, sendo este realizado dentro de 72h 
da primeira intervenção. Paciente evoluiu no pós 
operatório apresentando déficit motor em dimi-
dio direito, sem outros indícios de comprome-
timento neurológico. Teve alta hospitalar apre-
sentando apenas paresia do III nervo esquerdo 
Conclusão: HSDa é uma apresentação incomum 
e grave de RA cerebral e requer decisão terapêuti-
ca individualizada devido a raridade da condição 
e inexistência de estudos que avaliem a melhor 
forma de abordagem.
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HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÂNEA 
LOCALIZADA EM FOSSA POSTERIOR: CASOS 
ADMITIDOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM 
NEUROLOGIA NA PARAÍBA
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Ribeiro MLL; Vasconcelos LA; Machado PDLC; 
Silva Filho AP; Pedrosa VC*
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Hemorragia Intracerebral Primária ou Espontâ-
nea (HICE) designa sangramentos ocorridos na 
ausência de traumatismos cranianos. As princi-
pais etiologias associadas são: hipertensão ar-
terial sistêmica-HAS (50%), angiopatia amiloide 
(30%) e entre 15-20%: aneurismas intracrania-
nos, Malformações Arteriovenosas (MAV), entre 
outras etiologias. A HICE representa cerca de 
10% das doenças cerebrovasculares, predomi-
nando na faixa etária de 50 a 70 anos, principal-
mente no sexo masculino, sendo mais susceptí-
vel na raça negra. A ocorrência na fossa posterior 
deriva, principalmente, de hemorragias cerebe-
lares e de tronco encefálico. OBJETIVOS: Este 
estudo teve como objetivo analisar clinicamente 
e epidemiologicamente quinze casos de pacien-
tes diagnosticados com HICE em fossa posterior, 
atendidos em um hospital de referência em neu-
rologia na Paraíba. METÓDOS: Os critérios de in-
clusão foram pacientes entre 16 e 72 anos, ambos 
os sexos, sem relato de trauma durante a história 
da doença atual. O diagnóstico utilizado consis-
tiu na Tomografia Computadorizada de crânio. 
RESULTADOS: Dos quinze casos que compõem 
nossa casuística, observaram-se oito pacientes 
do sexo masculino e sete do sexo feminino. Sen-
do onze casos de hemorragia cerebelar e quatro 
de tronco encefálico. Quanto à etiologia, nos de 
foco cerebelar 81,8% foram por HAS, 18,1% por 
MAV, 9,1% por uso de anticoagulante oral, bem 
como por trombose venosa cerebral. Dos casos 
de tronco encefálico, 50% foram de etiologia 
hipertensiva, 25% por Cavernoma e 25% por 
MAV. No tocante ao tratamento, optou-se por 
condução clínica em 67% dos casos. Os demais 
33% necessitaram de intervenção cirúrgica. A 
mortalidade foi de 35%. CONCLUSÃO: Neste 
estudo, demonstrou-se que 60% dos pacientes 
com HICE em fossa posterior tiveram por etio-
logia a HAS, um fator de risco modificável. Não 
houve predileção por sexo, sendo predominante 
em idosos. A opção por tratamento cirúrgico foi 
dada àqueles em que ocorreu compressão signi-
ficativa das estruturas subjacentes à formação do 
hematoma.
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HEMORRAGIA INTRACRANIANA SECUNDÁRIA 
À SÍNDROME DE VASOCONSTRICÇÃO 
CEREBRAL REVERSÍVEL: UMA CONDIÇÃO 
SUBDIAGNOSTICADA ?
Barros-Araújo ML2; Ricarte IF1; Guindani SV2; Brito JJC2; 
Medeiros GVS2

1Instituto de Neurociências de Teresina;
2Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: marx.neuro@gmail.com

A síndrome de vasoconstricção cerebral reversí-
vel (SVCR) representa um conjunto de doenças 
cerebrovasculares com manifestações clínicas 
e radiológicas em comum, caracterizadas pelo 
início súbito de cefaleia severa e estenose de ar-
térias intracranianas, com resolução espontânea 
ao longo de semanas ou meses. O quadro clínico 
é variável, sendo a cefaleia do tipo thunderclap 
o sintoma mais comum, podendo existir a ocor-
rência de crises epilépticas, isquemia ou hemor-
ragia cerebral. Neste trabalho, relatamos o caso 
de uma paciente com hemorragia intracraniana 
secundária à SVCR. RELATO DO CASO: Paciente 
do sexo feminino, 65 anos de idade, admitida no 
serviço de emergência apresentando cefaleia de 
forte intensidade e início súbito, com curta du-
ração. A paciente não apresentava comorbidades 
e não relatou uso prévio de medicações. Tomo-
grafia computadorizada do crânio sem contraste 
evidenciou hemorragia intraparenquimatosa oc-
cipital e hemorragia subaracnóide de localização 
cortical. Ressonância e angiorressonância cere-
bral mostraram apenas as lesões hemorrágicas, 
sem outras alterações. A paciente foi submetida 
a angiografia digital dos vasos cerebrais por sub-
tração, que identificou estenoses segmentares 
em ramos corticais da artéria cerebral posterior, 
sem a presença de aneurisma ou malformação 
arteriovenosa. Com a hipótese diagnóstica de 
SVCR, foi iniciado tratamento com nimodipina 
oral, sendo observada resolução dos sintomas 
e evolução satisfatória. Novo exame de angio-
grafia realizado após 12 semanas teve resultado 
normal. DISCUSSÃO: A SVCR compreende um 
grupo de patologias cuja manifestação principal 
é a cefaleia do tipo thunderclap, podendo ocor-
rer déficits neurológicos como consequência de 
isquemia ou hemorragia cerebral. Na investiga-
ção diagnóstica, observa-se a presença de vaso-
constricções em artérias intracranianas, com re-
solução espontânea. O grupo de maior risco é do 
sexo feminino, em portadores de migrânea, esta-
do puerperal ou em pacientes em uso de medica-
ções simpaticomiméticas, como descongestio-
nantes nasais ou antidepressivos. CONCLUSÃO: 
Faz-se necessário reconhecer esta patologia e 
incluí-la no diagnóstico diferencial de pacientes 
com cefaleia severa e hemorragia subaracnóide 
de padrão não-aneurismático. A fisiopatologia 
e o tratamento ideal ainda não são totalmente 
compreendidos, necessitando de mais estudos 
para definição da conduta adequada.
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HEMORRAGIA PÓS-TROMBÓLISE: O QUE AINDA 
PODEMOS APRENDER?
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A hemorragia intracerebral (HI) após trombó-
lise intravenosa do acidente vascular cerebral 
isquêmico (AVCi) é a mais temida complicação 
da trombólise. Apesar de manifestação rara a 
hemorragia remota faz parte das complicações 
hemorrágicas necessitando atenção especial por 
ter características de desencadeamento e evolu-
ção diferentes das hemorragias pós-trombólise 
locais. Abaixo descrevemos um caso ocorrido 
em um hospital particular de Curitiba. Relato 
do caso: I.S. 77 anos, branca, viúva, deu entrada 
no prontossocorro por disartria, hemiparesia 
esquerda desproporcionada - de predomínio 
braquial, hemihipoestesia dolorosa esquerda 
com paralisia facial central esquerda evidente, 
vômitos e pressão arterial de 200 x 110mmHg 
com pontuação no NIHSS = 10. Foi submetida 
a trombólise intravascular com rTPA, após con-
trole pressórico, tendo melhora da pontuação na 
escala NIH para 4 pontos. Evoluiu com rebaixa-
mento de nível de consciência cerca de 5h após 
trombólise. Sua TC de crânio revelou extenso 
hematoma intraparenquimatoso em hemisfério 
cerebral esquerdo. Foi submetida a craniotomia 
para drenagem do hematoma e mantida sob cui-
dados na unidade de terapia intensiva. O óbito 
ocorreu no 19º dia de internação hospitalar, por 
sepse. CONCLUSÃO: Com uma frequência entre 
1,3% (NINDS) e 3,7% (ECASS), mas com uma re-
cuperação funcional após 3 meses maior que os 
hematomas de sítio isquêmico pós trombólise 
(34% versus 24%), enfatizamos a necessidade de 
conhecimento mais abrangente sobre a compli-
cação hemorrágica remota, ainda carente de re-
ferências e estudos mais completos sobre fatores 
de risco, fisiopatologia, prevenção e desfecho.
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA E CEREBELAR 
SECUNDARIA A PUNCAO CERVICAL LATERAL PARA 
ESTUDO MIELOGRAFICO DE FISTULA DURAL
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Silva MR; Nascimento LF; Silva GJSP; Araújo FMM; 
Meira FC
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OBJETIVO: Descrever caso de hemorragia suba-
racnóidea e cerebelar decorrente de punção cer-
vical lateral e realizar revisão de complicações re-
lacionadas à técnica. RELATO DO CASO: BCAG, 
sexo feminino, 56 anos, com rinorreia aquosa e 
historia pregressa de ressecção transesfenoidal 
de adenoma hipofisario, foi submetida a mielo-
grafia para pesquisa de fistula dural com acesso 
por punção cervical lateral. Durante o procedi-
mento apresentou cefaléia em trovoada e vômi-
tos importantes, evoluindo com ataxia, disme-
tria, vertigem rotatória e cefaléia intensa nos dias 
subsequentes. RM de crânio evidenciou hemor-
ragia subaracnóidea, intraventricular, em lobo 
occipital e cerebelo, onde havia ainda isquemia 
aguda. Realizada angiorressonância craniana, 
com achado de estenose segmentar difusa em 
artérias do polígono de Willis e seus ramos, com-
patível com vasoespasmo. Paciente foi subme-
tida a tratamento conservador, com hidratação 
venosa com objetivo de manter euvolemia e mo-
nitorização clínica e controle angiográfico por 
RM, tendo evoluído bem. DISCUSSAO: A punção 
cervical lateral (PCL) inicialmente foi descrita 
para cordotomia de dores intratáveis e readap-
tada para estudo mielografico com injeção de 
contraste no espaço subaracnóideo. As compli-
cações de maior impacto são lesões de estruturas 
nervosas e vasculares, com conseqüente hemor-
ragia, herniação em pacientes com hipertensão 
intracraniana, infecções e cefaléia pós-punção. 
Casos de penetração da agulha na medula são re-
latados na literatura; porém o curso clinico é be-
nigno e autolimitado. Variacões anatômicas po-
dem aumentar o risco de lesões arteriais durante 
a punção. Pode ocorrer a picada da a. vertebral 
extracraniana, em especial se esta apresentar tra-
jeto anômalo. A origem extradural da a. cerebe-
lar posterior inferior (PICA) e a fenestração da a. 
vertebral podem causar acidentes, mas bastante 
raros já que os vasos apresentam curso regular 
em relação às porções ventrolaterais da medu-
la cervical e bulbo, i..e. atravessam as porções 
anteriores do canal raqueano e espaço subarac-
nóideo. A pars transversalis da a. vertebral, que 
percorre o sulco vertebral do atlas emite o ramo 
meningeo posterior e pequenos ramos que po-
dem ser fonte de hemorragias locais. Ao realizar 
o acesso direto à transição crânio vertebral deve-
-se levar em considerações essas variações ana-
tômicas evitando-se assim acidentes de maiores 
proporções.
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IMPACTO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
NA RECANALIZAÇÃO ARTERIAL APÓS TERAPIA 
TROMBOLÍTICA – ESTUDO PILOTO
Camilo MR*; Martins Filho RKV; Sander HH; Eckeli AL; 
Fernandes RMF; Leite JP; Pontes-Neto OM

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: millene.camilo@gmail.com

A apneia obstrutiva do sono (AOS) está presente 
em mais de dois terços dos pacientes com aci-
dente vascular cerebral isquêmico (AVCi) agudo. 
Nessa específica população, a AOS associa-se 
a um pior prognóstico funcional e ao aumen-
to da mortalidade a longo prazo. No entanto, 
não há, até o momento, estudos que avaliaram 
a presença de AOS e recanalização arterial nos 
pacientes submetidos ao tratamento trombo-
lítico. OBJETIVO: Avaliar o impacto da AOS na 
recanalização arterial pós-tPA endovenoso em 
pacientes com AVCi agudo. MÉTODOS: Pacien-
tes consecutivos com AVCi foram submetidos 
ao exame de Doppler Transcraniano antes do 
tratamento trombolítico. Aqueles com oclusão 
proximal ou distal da artéria cerebral média fo-
ram incluídos no estudo e o exame de Doppler 
repetido após a completa infusão do tPA. Todos 
os pacientes foram submetidos à polissonografia 
na primeira noite após o início dos sintomas. A 
gravidade da AOS foi mensurada pelo índice de 
apneia-hipopneia (IAH). RESULTADOS: Foram 
estudados prospectivamente 40 pacientes com 
AVCi agudo, sendo que 20 (50%) realizaram te-
rapia de recanalização. Desses, 10 pacientes com 
idade mediana de 64,5 (IQ: 43-72) anos entraram 
no presente estudo. A mediana do tempo entre 
o início dos sintomas e a trombólise foi de 206,5 
(IQ: 145-305) minutos. A recanalização ocorreu 
em 4 (40%) pacientes. A mediana do IAH foi de 
21,8/h (IQ: 11-54). O IAH foi significativamente 
maior no grupo de pacientes que não apresentou 
recanalização arterial (36/h vs. 10/h; p = 0,02). 
Na análise univariada, o IAH foi a única variável 
que se associou com recanalização. Conclusão – 
Esses resultados indicam uma possível relação 
entre a gravidade da AOS e a refratariedade à 
recanalização arterial com trombolítico. Estudos 
adicionais são necessários para confirmar esses 
achados e ampliar nosso entendimento sobre a 
interação entre AOS e prognóstico pós-AVC.
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INCIDÊNCIA DA DISFAGIA E CARACTERÍSTICAS 
DA DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES AFÁSICOS COM 
APRAXIA BUCOFONATÓRIA EM FASE AGUDA DO 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
Martins SAA1*; Silva NN3; Borges KCS3; Gomes AR1; 
Chaves TS1; Couto EAB2

1HRTN;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
3Universidade Federal de Minas Gerais/Hospital das 
Clínicas (HC-UFMG).

* E-mail: saraalois21@yahoo.com.br

A apraxia bucofonatória pode interferir na mo-
vimentação voluntária dos órgãos fonoarticula-
tórios como a língua, lábios, bochechas e faringe 
durante a fala e a deglutição. Frequentemente 
a apraxia ocorre simultaneamente com a afa-
sia, devido à proximidade das áreas do cérebro 
que suportam a fala e linguagem. Devido a difi-
culdade de programação voluntária dos órgãos 
necessários para a fala e deglutição pode-se es-
perar que indivíduos com apraxia bucofonatória 
apresentem algum grau de disfagia principal-
mente na fase aguda do Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC). OBJETIVO: Descrever a incidência 
da disfagia orofaríngea e as características da 
deglutição em indivíduos afásicos com apraxia 
bucofonatória em fase aguda do AVC. MÉTODO: 
Estudo retrospectivo com base na coleta de da-
dos dos prontuários dos pacientes internados na 
Unidade de AVC de um hospital escola de Belo 
Horizonte. Foram coletados dados da avaliação 
clínica fonoaudiológica de 11 pacientes com 
diagnósticos de afasia e apraxia bucofonatória 
simultaneamente pelo Protocolo de Fala e Lin-
guagem no Leito, criado pelas pesquisadoras. 
Foram incluídos sujeitos em fase aguda do AVC 
e com avaliação fonoaudiológica completa. Este 
trabalho foi aprovado pelo COEP (n° 37/2014) 
pelo referido hospital. RESULTADOS: 81,8% 
foram diagnosticados com AVC isquêmico em 
hemisfério esquerdo e 18,2% AVC hemorrágico 
em região subcortical. Todos os sujeitos apresen-
taram afasia de expressão com fala não fluente, 
além de anomia e parafasias no discurso. Quanto 
à avaliação dos órgãos fonoarticulatórios, 72,7% 
apresentavam paralisia facial central à direita, 
mobilidade e força de língua, lábios e bochechas 
reduzidos, 81,8% eram edêntulos e 18,2% apre-
sentavam dentição completa. Na avaliação fun-
cional foi observado que todos os sujeitos apre-
sentaram alterações de deglutição, sendo que 
90,9% tinham alterações na fase preparatória e 
oral, caracterizadas por captação e vedamento 
labial inadequados, e tempo do preparo do bolo 
alimentar tempo de trânsito oral aumentados. 
Na fase faríngea foi observada ausculta cervical 
alterada em 54,5% com sinais de retenção/pe-
netração laríngea, sendo que em 66,6% desses 
casos foi indicada via alternativa de alimentação 
após a avaliação fonoaudiológica. CONCLUSÃO: 
A afasia acompanhada da apraxia bucofonatória 
em fase aguda do AVC influencia no padrão de 
deglutição. Observou-se alta incidência de disfa-
gia orofaríngea nesses sujeitos, com maior com-
prometimento da fase oral da deglutição.
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INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PÓS-
OPERATÓRIAS POTENCIALMENTE GRAVES EM 
PACIENTES NEUROCIRÚRGICOS NA UTI DE UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA
Vieira CFC; Moraes APP; Heluy RA*; Ramos ISF; 
Okoro RDS; Ataides RJC; Trovão JVMA; Sousa MAS; 
Aragão Júnior GA

UFMA.

* E-mail: renatoheluy@hotmail.com

Complicações potencialmente graves nas pri-
meiras 24 horas de pós-operatório neuroci-
rúrgico têm incidência variável na literatura. 
OBJETIVO: Identificar a incidência e as princi-
pais complicações potencialmente graves nas 
primeiras 24 horas do pós operatório neurocirúr-
gico na UTI. MÉTODO: Coorte retrospectiva, ob-
servacional, longitudinal, aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, que analisou 91 prontuá-
rios de pacientes submetidos à craniotomia ele-
tiva durante o ano de 2012. Foram consideradas 
complicações potencialmente graves quaisquer 
eventos inesperados ocorridos nas primeiras 24 
horas após a cirurgia com necessidade de inter-
venção clínica, cirúrgica ou investigação radio-
lógica. Foram analisadas as variáveis demográfi-
cas, clínicas, o tempo entre o término da cirurgia 
e a identificação da complicação, tempo de in-
ternação na UTI, tempo de internação hospitalar 
e a mortalidade. Foi realizada análise estatística 
através do software SPSS versão 18.0, sendo uti-
lizado o teste de Mann-Witney para comparação 
entre as medianas de permanência em UTI e 
hospitalar, com nível de significância adotado de 
5%. RESULTADOS: Entre os 91 pacientes estuda-
dos, 20 (22%) apresentaram alguma complicação 
grave nas primeiras 24 horas de internação na 
UTI. Novo déficit motor, nova convulsão, desper-
tar tardio e novo rebaixamento do nível de cons-
ciência foram encontrados em 5 (5%), 8 (8%), 1 
(1%) e 4 (4%) pacientes, respectivamente. Duran-
te as primeiras 24h de pós-operatório, 6 (7%) pa-
cientes apresentaram hipotensão com necessi-
dade de uso de drogas vasoativas e 1 (1%) evoluiu 
com insuficiência respiratória e necessidade de 
reintubação. Em um caso (1%) houve necessida-
de de reoperação e foi necessária tomografia de 
urgência em 6 pacientes (7%). Destas complica-
ções, 16 (80%) ocorreram nas primeiras 6 horas. 
Houve associação estatisticamente significativa 
entre o tempo de internação na UTI e o tempo de 
internação hospitalar com a presença de compli-
cação (p < 0,01). Dois pacientes evoluíram para 
óbito (2%). CONCLUSÃO: na amostra estudada, 
complicações potencialmente graves ocorreram 
em 1 a cada 5 pacientes, com mortalidade esti-
mada em 2%. As primeiras 6 horas do pós-ope-
ratório foram as mais críticas. Os pacientes que 
complicaram permaneceram mais tempo na 
UTI e no hospital. A monitorização e vigilância 
em UTI nas primeiras 24 horas de pós-operatório 
contribuíram para a identificação e tratamento 
precoces das complicações associadas ao proce-
dimento, diminuindo a mortalidade.
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INDICADORES DE DESEMPENHO NO 
ATENDIMENTO DO ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL (AVC) AGUDO – IMPACTO DE UMA 
SÉRIE MEDIDAS ORGANIZACIONAIS
Picanço MR; Patroclo CB; Mamfrim A; Araujo RBC; 
Cal HSR; Pizzino MPG; Carvalho Júnior VS; Vianna FSL; 
Volschan A; Bezerra DC

Hospital Pró-Cardíaco.

* E-mail: mrpicanco@gmail.com

A eficácia terapêutica do uso de rtPA para os 
pacientes com acidente vascular cerebral isquê-
mico (AVCi) agudo tem queda substancial, com 
o passar do tempo desde o início dos sintomas. 
OBJETIVO: Examinar o efeito de uma série de 
intervenções institucionais na redução do tem-
po porta agulha dentro de nossa instituição, 
incluindo simulações práticas com a equipe da 
emergência. MÉTODOS: Nós analisamos a fre-
quência do uso de rtPA e o tempo entre a admis-
são e a administração desta droga em todos os 
pacientes com AVCi admitidos em nossa insti-
tuição de setembro de 2011 a dezembro de 2015. 
Desde o final de 2013 uma série de medidas fo-
ram realizadas para acelerar o tempo porta agu-
lha. RESULTADOS: Um total de 308 pacientes 
com AVCi foram admitidos entre Janeiro de 2012 
e Dezembro de 2014. Neste período, 50 pacientes 
(16,2%) receberam terapia trombolítica dentro 
270 min da instalação dos sintomas. A mediana 
do tempo porta-agulha foi de 78.5 minutos (DIC 
– distância inter-quartílica – 65,8 – 91,8) em 2012; 
92,0 minutos (60-110) em 2013; de 45 minutos 
(38-58) em 2014; e de 37,0 minutos (24-44) em 
2015. Além disso, a proporção de pacientes tra-
tados com AVCi rtPA dentro de 60 minutos da ad-
missão foi de 20% (2/10) em 2012, 33,3% (4/12) 
em 2013, 76,9% (10/13) em 2014 e 93% (14/15) 
em 2015. Os menores tempos foram em pacien-
tes avaliados em nossa ambulância, havendo 
pré-notificação e os maiores tempos envolveram 
pessoas menos treinadas e AVCis intra-hospita-
lares. CONCLUSÕES: A aplicação de uma série 
de estratégias institucionais incluindo a simula-
ção de atendimento de pacientes com AVCi junto 
a equipe da emergência está associado a uma re-
dução importante do tempo porta-agulha.
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INFARTO BULBAR MEDIAL BILATERAL E A 
SÍNDROME DE DEJERINE: RELATO DE CASO
Farias DP*; Vasconcelos TC; Fontana PN; Magalhães JE; 
Medeiros FL; Cavalcanti AMO

HUOC-UPE.

* E-mail: dradaianejp@hotmail.com

Os infartos bulbares mediais são incomuns e le-
sões bilaterais são raras. Os achados clínicos são 
variáveis, mas os achados de imagem e a etiolo-
gia são mais constantes. OBJETIVO: Descrever 
um caso de infarto bulbar medial bilateral. Rela-
to do caso: Mulher, 58 anos, hipertensa, diabéti-
ca e passado de tabagismo, apresentou vertigem 
e vômitos após esforço físico e evoluiu com difi-
culdade para falar, engasgos e fraqueza em mem-
bros direitos, necessitando de sonda enteral para 
dieta. Relatava sequela motora à esquerda após 
AVC há 18 meses, não investigado. No exame 
havia disartria moderada, paresia facial central 
direita, fraqueza bilateral do palato e hipoestesia 
de orofaringe à direita, quadriparesia com maior 
fraqueza e sinais de liberação piramidal, além de 
dismetria à direita, hipopalestesia até joelhos e 
hipoestesia superficial em perna direita. A res-
sonância magnética mostrou isquemia aguda 
medial bulbar bilateral (sinal em “forma de co-
ração”) e gliose frontal medial anterior esquerda. 
A angioressonância mostrou irregularidades em 
artérias carótida direita, segmentos distais de 
vertebrais e basilar, sem estenoses significativas. 
Evoluiu bem, retornou dieta oral em 2 semanas 
e andava com apoio após 6 meses. DISCUSSÃO: 
A síndrome bulbar medial de Dejerine, causada 
habitualmente por oclusão da artéria vertebral 
ou espinhal anterior e seus ramos perfurantes 
paramedianos, inclui hemiparesia e hipopaleste-
sia contralaterais e paralisia da língua ipsilateral 
ao infarto bulbar. Cerca de dois terços dos casos 
apresentam essa tríade clássica, mas paralisia de 
língua só ocorre em metade dos casos. Infartos 
bilaterais podem causar quadriparesia, paralisia 
facial central ou periférica, vertigem, vômitos, 
disfagia e, raramente, paralisia de palato e farin-
ge. A causa mais frequente é doença ateroscleró-
tica e acomete mais homens idosos. O prognósti-
co é usualmente ruim. CONCLUSÃO: Relatamos 
um caso de infarto bulbar medial bilateral em 
uma mulher com múltiplos fatores de risco vas-
cular e doença ateromatosa, com achados clíni-
cos diversos da Síndrome de Dejerine, mas com 
o sinal característico de lesão na imagem com-
patível com a sua variante e que apresentou bom 
prognóstico, sendo ainda mais raro.
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INFARTO CEREBRAL COM DISTRIBUIÇÃO EM 
ZONAS FRONTEIRIÇAS EM PACIENTE COM 
SÍNDROME HIPEREOSINOFÍLICA - RELATO DE 
CASO
Souza RS2; Monteiro BC2*; Jorge FAA2; Jorge RA1; 
Macedo LL2; Neto AEH2

1UMC;
2Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

* E-mail: brunochagasjc@gmail.com

A síndrome hipereosinofílica (SH) é um raro dis-
túrbio mielóide caracterizado pela presença de 
eosinofilia maior que 1500/mm3 por mais de 6 
meses, associada a disfunção orgânica, e sem 
evidências de reações alérgicas, infecções para-
sitárias, doenças do tecido conjuntivo ou neo-
plasias. As manifestações clínicas são variáveis, 
sendo comum neuropatia periférica, isquemia 
cerebral e encefalopatia. OBJETIVO: O propó-
sito deste trabalho é descrever um caso de hi-
pereosinofilia aguda que culminou com infarto 
cerebral e alterações neurológicas. Caso clínico: 
Paciente masculino, 64 anos, iniciou em agosto 
de 2013 com quadro de adinamia e fraqueza. 
Exames revelaram hepatoesplenomegalia leve 
e pancitopenia. Evoluiu com emagrecimento, 
febre, sudorese noturna e linfadenomegalia. 
Aventada a hipótese diagnóstica de doença mie-
loproliferativa, foi realizada investigação diag-
nóstica, não elucidativa. Em janeiro de 2014, 
após piora progressiva do quadro e instalação 
de eosinofilia intensa, apresentou agitação psi-
comotora seguida de rebaixamento do nível de 
consciência, sendo internado em UTI. O quadro 
foi compensado, porém o paciente permaneceu 
sonolento e hiporresponsivo. Ecocardiograma 
não demonstrou alterações significativas. No dia 
seguinte desenvolveu desvio conjugado do olhar 
e sinal de Babinski à direita, evoluindo para esta-
do comatoso e mantido em suporte intensivo e 
corticoterapia. A TC de crânio demonstrou áreas 
de restrição a difusão em ambos os hemisférios 
cerebrais em zonas fronteiriças de nutrição das 
artérias cerebrais anterior, média e posterior e 
áreas cerebelares. Este resultado associado ao 
estudo hematológico com leucocitose de 83.300/
mm3 e eosinofilia de 78.302/mm3 (94%) além 
de exclusão de outros diagnósticos diferenciais 
de eosinofilia, geraram a hipótese de Síndrome 
Hipereosinofílica com AVC isquêmico agudo em 
zonas fronteiriças. DISCUSSÃO: É importante 
considerar a SH como diagnóstico diferencial 
quando os sintomas são semelhantes às doen-
ças mieloproliferativas. Nesta síndrome, são co-
muns os distúrbios do sistema nervoso. Dentre 
eles, temos a isquemia cerebral, com localização 
marginal típica. Sua principal causa ocorre por 
injúrias cardíacas. No entanto, tem sido descri-
to um possível efeito tóxico direto da eosinofilia. 
CONCLUSÃO: Pode-se concluir que o reconhe-
cimento precoce da SH permitirá tratamentos 
efetivos antes que se instalem complicações irre-
versíveis, principalmente cerebrovasculares.
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INFARTO TALÂMICO BILATERAL: IRRIGAÇÃO E 
VARIAÇÕES ANATÔMICAS - RELATO DE CASO.
Lima CC*; Cardoso LGM; Maia VAIO; Carvalho ÉÁN; 
Vilela T; Silva GCL; Jesus PAP; Maldonado IL; 
Oliveira Filho J; Fukuda TG

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: coelholimacamila@gmail.com

Acidente vascular cerebral (AVC) é terceira cau-
sa de morte no mundo e a primeira no Brasil. O 
tálamo é uma estrutura responsável pela inte-
gração de diversas funções, incluindo regulação 
do sistema sono-vigília através do sistema re-
ticular ativador ascendente. Conhecer a irriga-
ção talâmica e suas síndromes vasculares é um 
passo importante no entendimento dos AVC. 
OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente com 
infarto talâmico bilateral e revisar sua irrigação. 
MÉTODO: Relato de caso através de revisão do 
prontuário e posterior revisão da irrigação talâ-
mica. RESULTADO: J.F.D., 64 anos, com quadro 
de desorientação temporo-espacial súbita. Pro-
curou serviço de emergência, onde foi realizada 
TC de crânio, sem alterações agudas. Evoluiu 
com flutuação de nível de consciência, disartria 
e ataxia postural. Posteriormente cursou com 
rebaixamento do sensório, anisocoria (D>E), 
mantendo sinais vitais estáveis. Foi realizada 
nova TC de crânio visualizando hipodensidade 
talâmica bilateral. Manteve flutuação do nível de 
consciência, necessitando de internamento em 
UTI, com evolução clínica satisfatória, transfe-
rido para unidade aberta. Evoluiu com compro-
metimento importante da atenção e memória, 
mantendo pupila puntiforme à esquerda e pa-
resia do olhar conjugado para baixo. Discussão/
conclusão: As regiões paramedianas do tálamo 
e parte rostral do mesencéfalo são irrigadas por 
ramos da artéria cerebral posterior. A forma mais 
frequente de irrigação dessas regiões é realizada 
por ramos perfurantes de P1 bilaterais. Perche-
ron estudou variações desses vasos e descreveu 
3 tipos de suprimentos, dentre os quais um deles 
é constituído por um tronco único. A Síndrome 
da Artéria de Percheron resulta da oclusão deste 
tronco único, culminando em infartos talâmicos 
paramedianos bilaterais e do mesencéfalo rostral 
com distribuição simétrica. O ictus dessa região 
resulta em alterações cognitivas importantes, 
comprometendo principalmente a atenção e a 
memória, bem como regulação de funções im-
portantes como regulação do ciclo sono-vigília, 
além de alterações oculomotoras e pupilares por 
acometimento mesencefálico. Conclui-se que 
é importante o conhecimento desta anatomia 
para que se possa identificar com segurança pos-
síveis etiologias para este ictus.
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INFARTO TALÂMICO BILATERAL: SÍNDROME DE 
PERCHERON
Evangelista LA*; Cavalcante LFRQ; Hajj SF; 
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Silva SRMA
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A artéria de Percheron é uma variante vascular 
rara em que uma única artéria talamoperfurante 
efere do segmento P1 da artéria cerebral poste-
rior e se bifurca para irrigação de ambos os tála-
mos. Isquemia bilateral desta região correspon-
de a 20% de todos os infartos talâmicos, sendo 
a causa mais comum, tromboembolismo. Possui 
predileção pelo sexo masculino, na 6° década 
de vida. O diagnóstico é estabelecido através 
de angiografia, sendo o prognóstico favorável. 
O diagnóstico correto de uma isquemia aguda 
pode contribuir para tratamento adequado, a 
fim de que minimize seqüelas neurológicas ao 
paciente. Por esta razão, é essencial o reconhe-
cimento de variantes anatômicas no território 
da cerebral posterior, dentre elas, a artéria de 
Percheron. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 34 anos, HIV positivo descoberto há 
06 anos, sem TARV desde 2013, iniciou há 30 dias 
com ataxia, disartria, marcha ebriosa, associado 
a alteração de memória. Procurou neurologista, 
que solicitou RNM crânio, cujo laudo eviden-
ciou lesão isquêmica em tálamo bilateralmente. 
Paciente foi internado aos cuidados da infecto-
logia, mantendo acompanhamento conjunto 
com neurologia, evoluindo bem durante a hos-
pitalização. DISCUSSÃO: A irrigação arterial 
do tálamo é complexa e contempla 4 territórios 
vasculares: anteriormente é vascularizado pela 
artéria polar, ramo da comunicante posterior; 
paramediano, inferolateral e posteriormente é ir-
rigado pelos ramos da artéria cerebral posterior. 
A variação anatômica de Percheron é composta 
por uma ramo que efere do segmento P1 da arté-
ria cerebral posterior, bifurcando-se em direito e 
esquerdo, cada qual irrigando o tálamo ipsilate-
ralmente. Uma isquemia no território da artéria 
de Percheron cursa com tríade: paralisia do olhar 
vertical, alteração de memória e coma. Além dis-
so, pode haver ataxia e desordens de movimento. 
Clinicamente, mimetiza uma síndrome do topo 
da basilar. Por ser rara, outras etiologias devem 
ser descartadas, dentre elas, distúrbios metabó-
licos e infecciosos. A prevalência da artéria de 
Percheron é desconhecida, uma vez que infartos 
nestas região são subdiagnosticados. A mortali-
dade é baixa e o prognóstico é favorável, poden-
do haver regressão completa dos sintomas.
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INTERNAÇÕES POR ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO EM UM HOSPITAL GERAL NO 
INTERIOR DO SUL DO PAÍS
Martins FS1*; Souza MA2; Hinterholz AE2; Brands F2; 
Guzzo JC2; Schreiner VS2; Spengler FAM2; 
Borba Júnior AM2; Zanonato A2; Herbstrith GF2

1UNIISC;
2Universidade de Cuiabá (UNIC).

* E-mail: fee_smartins@hotmail.com

O objetivo do presente estudo é auxiliar no ser-
viço de atendimento especializado ao acidente 
vascular encefálico (AVE) no hospital analisado, 
em especial oportunizar o estabelecimento de 
uma equipe para realização de trombólise. Reali-
zamos uma revisão das internações hospitalares 
realizadas nos anos de 2014 e 2015 no Hospital 
Geral buscando dados que orientem e sirvam de 
embasamento para os gestores de políticas pú-
blicas auxiliarem no aumento das possibilidades 
terapêuticas oferecidas. MÉTODO: Estudo trans-
versal, retrospectivo, descritivo, realizado através 
da pesquisa de pacientes registrados com os CID 
I63, I64, G45 e G46 no ano 2014 e 2015. As variá-
veis analisadas foram idade, sexo do paciente e 
convênio. Os dados obtidos foram digitados no 
software Excel 2011 e posteriormente examina-
dos. RESULTADOS: 450 pacientes internaram 
com diagnóstico de AVE nos anos de 2014 e 2015, 
sendo 194 pacientes em 2015 e 256 em 2014. Do 
total, 232 eram do sexo feminino ( 51,5%) e 215 
(47,7%) eram do sexo masculino. Dentre as mu-
lheres, 23 (9,9%) possuíam menos de 18 anos, 37 
(15,9%) possuíam entre 50 e 65 anos e 172 (74,1%) 
possuíam mais de 65 anos. Dentre os homens, 20 
(9,3%) possuíam menos de 50 anos, 63 (29,3%) 
possuíam entre 50 e 65 anos e 135 (62,7%) possu-
íam mais de 65 anos. A média de idade encontra-
da foi de 71 anos, sendo o mais jovem paciente 
tinha 3 anos e o mais idoso tinha 104 anos. Acima 
de 70% dos atendimentos foi pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). O total de internações nos anos 
estudados foi de 24.818, sendo 450 realizadas 
com o diagnóstico de AVE. CONCLUSÃO: O AVE 
possui elevada morbimortalidade, sendo que 30 
a 40% dos pacientes que não vão a óbito per-
manecem com alguma sequela significativa. O 
principal passo para a diminuição da incidência 
do AVE é a prevenção. Porém, diagnóstico pre-
coce e atendimento adequado podem diminuir 
substancialmente a sua mortalidade e sequelas 
associadas. Constata-se a elevada prevalência da 
patologia vascular encefálica no conjunto de in-
ternações do hospital, o que justifica a sistemati-
zação de seu atendimento. A expressiva porcen-
tagem de atendimentos pelo SUS chama a aten-
ção para necessidade de participação maior do 
atendimento destes pacientes na gestão social. 
Em especial o estabelecimento do atendimento 
com trombólise, modalidade terapêutica ainda 
indisponível no hospital estudado.
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INTERNAL CAROTID ARTERY DISSECTION CAUSED 
BY INDUCED VOMITING MANIFESTED BY A 
HORNER’S SYNDROME
Oliveira AD1; Borges MC2*; Benevides MLACS2; 
Martins GL1; Winckler ÉB1; Silveira LRP1

1Hospital Governador Celso Ramos;
2Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

* E-mail: maricostaborges@hotmail.com

Horner’s syndrome (HS) results from the inter-
ruption of the oculosympathetic pathway along 
its course between the hypothalamus and the or-
bit. The syndrome is characterized by the classic 
triad of ipsilateral eyelid ptosis, miosis and facial 
anhidrosis. The causes of HS are various and it 
can appear as a symptom of carotid artery dis-
section (CAD), but it’s rare. The pathogenesis of 
CAD is not fully understood, however some au-
thorities think that an intimal tear occurs, whi-
ch allows blood under arterial pressure to enter 
the wall of the artery, and it leads to a collection 
of blood between the layers of the artery, lea-
ding to formation of an intramural haematoma. 
OBJECTIVE: Report a case of internal carotid 
artery dissection caused by induced vomiting 
manifesting by Horner’s Syndrome METHODS: 
Medical records and literature review. RESULTS: 
A 45-year-old man presented to the hospital with 
left frontotemporal headache and ptosis ipsilate-
ral. The onset of symptoms began one day after a 
great amount of alcohol intake where the patient 
reported nausea and induced vomiting. Over the 
following 5 days, there were left frontotemporal 
pain and weight sensation. He reported ptosis, 
blurred vision associated with ocular hyperemia. 
He had been feeling asthenia since then. He was 
hypertensive, (stage I). On neurological exami-
nation, he presented ptosis, miosis and enoph-
talmia of his left eye, which characterized HS. In 
the fundoscopic exam a pathological arteriove-
nous crossing was found along with intima-me-
dia arterial thickening. His visual acuity on the 
left eye was 20/40 and on the right eye, 20/70. On 
his laboratory exam his C-reactive protein was 
1, 30 mg/l and other results were normal. Do-
ppler Ultrasound of cervical arteries was normal. 
The Magnetic Resonance Angiography (MRA) 
showed a dissection of the left carotid artery 
with preserved flux. The results of the MRA and 
the clinical features of CAD, the diagnosis was 
established: left carotid artery dissection and ip-
silateral Horner’s syndrome. Acetylsalicylic acid 
and antihypertensive drugs were prescribed. 
CONCLUSION: CAD presenting with Horner’s 
syndrome is rare, but it is important to consider 
the CAD as the cause of HS when a mechanism 
of action is present in the clinical history, like a 
large effort. In this case, we described an induced 
vomiting as an unusual cause of CAD. To confirm 
CAD, Doppler ultrasound, MRA and CT angio-
graphy can be useful.
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INTRACRANIAL STENOSIS: FREQUENCY IN A 
SAMPLE OF ISCHEMIC STROKES IN A STROKE 
UNIT IN THE PARANÁ STATE
Mendes DC; Borges CR*; Scavasine VC; Ribas GC; 
Canever MM; Zétola VF; Lange MC

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: conradoborges@outlook.com

Ischemic stroke (IS) secondary to large artery 
disease could be classified in extracranial (ED) 
and intracranial disease (ID). Some risk factors 
were previously described as more frequent in ID 
compared to other stroke aetiologies, as hyper-
tension, smoking, diabetes mellitus, and hyper-
lipidaemia. Currently, we lack of studies in Latin 
America availing this aspects in ID of this popu-
lation. The aim of the present study is to analy-
se the frequency of ID in a sample of first-ever 
IS and TIA and the risk factors observed in this 
population. METHODS: 326 cases admitted in a 
Stroke Unit between 2012/09 and 2015/09 with 
the first-ever IS or TIA were submitted to aetio-
logical stroke investigation and classified accor-
ding to SSS TOAST criteria. Data were collected 
from the Stroke Unit’s Database. RESULTS: Large 
artery disease was presented as aetiology in 61 
(18,7%) cases, been 18 (30%) ED and 43 (70%) ID. 
When compared ED and ID, hypertension was 
observed in 17 (94%) in ED and 26 (60%) in ID, 
p = 0.012. CONCLUSION: In this study, we de-
monstrated that ID is the aetiology of stroke in 
5,52% of patients admitted in a Stroke Unit and 
that hypertension is more common in this pa-
tients compared to extracranial disease.
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INTRATHECAL SODIUM NITROPRUSSIDE FOR THE 
TREATMENT OF DELAYED CEREBRAL ISCHEMIA 
SECONDARY TO REFRACTORY VASOSPASM AFTER 
ANEURYSMAL SUBARACHNOID HEMORRHAGE
Albuquerque CRC*; Rocha ECA; Reges DS; Gagliardi 
VDB; Alves MAM; Souza JMB; Valiente RA; Barros FCD; 
Silva GS; Uehara MK

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: carolrouanet@gmail.com

Vasospasm, usually occurring between days 4-14 
after the bleeding ictus, is one of the most feared 
complications of aneurysmal subarachnoid he-
morrhage (SAH). Our objective was to report the 
experience of treating a patient with refractory 
vasospasm with intrathecal sodium nitroprussi-
de. CASE REPORT: A 50 year-old hypertensive 
female had a thunderclap headache 3 days befo-
re hospital admission. She presented to our ser-
vice due to a decreased level of consciousness. A 
head CT scan showed SAH (modified Fisher scale 
3) and hydrocephalus, treated with external ven-
tricular drainage. Cerebral angiography showed 
a 2mm left superior cerebellar artery aneurysm, 
secured with endovascular coiling. 7 days after 
the bleeding ictus, she developed severe vasos-
pasm detected by transcranial Doppler (TCD) 
(Median flow velocity [MFV] of 220cm/s, Linde-
gaard index [LI] of 9.8 in the left middle cerebra-
lartery [L-MCA] and MFV of 120cm/s, LI 4.6 in 
right MCA). Intravenous (IV) noradrenaline was 
used to induce hypertension. A follow up angio-
graphy showed diffuse severe vasospasm of an-
terior circulation, treated with intraarterial infu-
sion of milrinone and subsequent IV maintenan-
ce. 16 days after the ictus, vasospasm had worse-
ned (MFV of 300cm/s, LI exceeding 10 in L-MCA 
and MFV 130cm/s, LI 4,6 in R-MCA). Intrathecal 
administration of nitroprusside was therefore 
initiated (5 mg in bolus, through a solution of 2 
mLof sodium nitroprussideand 8 mL of cerebral 
spinal fluid). Soon after the administration, she 
developed unstable atrial fibrillation, requiring 5 
electrical cardioversions. On the next day, the LI 
and MFV had decreased and there was only mild 
vasospasm on angiogram. The patient improved 
clinically, and follow-up TCDs showed resolution 
of the vasoespasm. Unfortunately, 33 days after 
the ictus, she suffered a rebleeding (modified 
Fisher scale 4) and died. DISCUSSION: Intrathe-
cal nitroprusside for the treatment of refractory 
severe vasospasm is reported in the literature, 
with case series showing improvement in up to 
76% of patients. Reported adverse effects were 
hypotension, nausea and vomiting. There are 
few descriptions of arrhythmia as described in 
our patient, however with no severe instability 
reported. CONCLUSION: Intrathecal sodium ni-
troprusside is an option for the treatment of de-
layed cerebral ischemia secondary to refractory 
vasospasm after SAH, however it is important to 
be aware that potential life-threatening side ef-
fects can occur.
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ISCHEMIC STROKE AND CHAGAS DISEASE: A 
SAMPLE FROM A BRAZILIAN REHABILITATION 
HOSPITAL AND THE LACK OF EVIDENCE FOR 
PREVENTION STRATEGIES
Montanaro VVA1*; Negrão EM1; Silva CM1; Santos CvV1; 
Lima MIR1; Freitas GR2

1Hospital SARAH Brasília;
2Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Ischemic stroke (IS) and Chagas disease are 
strongly related. However, little attention has 
been given to this association in prospective stu-
dies. Current guidelines in this population, con-
cerning management and secondary prevention 
of IS, are largely based on incomplete informa-
tion or extrapolation of knowledge from other 
stroke etiologies OBJECTIVE: Describe a popu-
lation with IS and Chagas disease attended at a 
quaternary hospital, comparing the etiological 
diagnosis using different classification criteria. 
Also, we evaluated the usefulness of the IPEC/
FIOCRUZ score in identifying the risk of embo-
lism and the need of anticoagulation in this po-
pulation. Methods A neurologist that originally 
did not attend the patients reclassified the stroke 
etiology using the SSS/CCS TOAST classification 
system, and compared it to the original TOAST 
criteria, used at admission of the subjects. It was 
also applied the IPEC/FIOCRUZ score for em-
bolism and correlated with the etiological diag-
nosis. For this, data from medical records and 
etiological investigations acquired at admission 
were used. For association measures, it was used 
the chi square test, p values <0.05 were conside-
red significant. Categorical data were presented 
by numbers and percentages, and continuous 
data by mean or median. When necessary, car-
diological consultation was seeked, especially for 
interpretation of the cardiologic tests. RESULTS: 
A total of 79 patients were included in the analy-
sis. Medium age was 58 years, with female pre-
dominance. Using the TOAST Classification, we 
found 40% of undetermined cases, as well as 
49% of cardioembolic etiologies. The SSS/CCS 
TOAST found 29% of undetermined and 54% of 
cardioaortic cases. Among the cardioartic cases, 
only 44% had high embolic risk according to 
the IPEC/FIOCRUZ score Conclusions: Current 
guidelines for embolism prevention should pro-
bably be updated in this population. The SSS/
CCS TOAST etiological classification system was 
superior to the classical TOAST criteria (in this 
sample) in reducing the undetermined cases 
and more accurately identifying the cardioaortic 
etiology. The IPECFIOCRUZ score did not identi-
fy correctly most of the patients with cardioartic 
etiology that could benefit from anticoagulation.
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ISCHEMIC STROKE ETIOLOGY IN PATIENTS WITH 
WAKE UP STROKE
Moreira HLC*; Souza IFB; Oliveira VNR; 
Guimarães BSAB; Garcia KO; Silva BKO; Jesus PAP
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Stroke is one of the most common diseases in 
emergency services and corresponds to the third 
largest cause of death in the United States. The 
“wake-up stroke” (WS), in which the affected in-
dividual is unaware of the time of onset of symp-
toms, are a distinct subgroup and underprivile-
ged that holds attention of studies related to the 
treatment of the acute phase. However, there is 
paucity of information in the literature about 
etiological characterization and manner of pre-
sentation of WS, which corresponds to 25% of all 
strokes. OBJECTIVE: To verify the relation betwe-
en WS and the types of ischemic stroke, following 
TOAST classification, and describe the long term 
clinical characteristics of the patients affected 
by WS. METHODOLOGY: Cross-sectional study 
whose sample included individuals who have 
suffered stroke, accompanied at cerebrovascular 
diseases clinic service of the University Hospital 
complex Professor Edgard Santos (C-HUPES) 
over 18 years. The gathering instrument was a 
standardized questionnaire, which been filled 
through data obtained from the medical records 
of the patient. The continuous variables were 
described by mathematical average, and the 
categorical as average proportions. Data were 
analyzed using the Statistical Package for Social 
Sciences software (version 17.0 for Windows, 
SPSS, Chicago, IL, USA). RESULTS: In a sam-
ple of 182 individuals, 34 were classified as WS 
(18.7%). Among all the individuals who had wake 
up stroke, 83.9% presented high blood pressure 
(HBP), 17.2% diabetes mellitus, and 64% dyslipi-
demia. In that group, no subject had gone throu-
gh thrombolysis; 33.3% started anticoagulation, 
53.6% simple platelet antiaggregation, and 7.1% 
double platelet antiaggregation therapy. Among 
patients with WS, 11 patients were excluded from 
the etiology determination analysis due to in-
complete data, thereby, 1 (4.3%) was classified as 
having atherosclerosis of large arteries, 4 (17.4%) 
occlusion of small arteries, 8 (34.8%) cardioem-
bolic, 1 (4.3%) cryptogenic, 4 (17.4%) other cau-
ses, 4 (17.4%) indeterminate due to incomplete 
research, and the classification was not applicab-
le for 1 (4.3%). CONCLUSION: The main mecha-
nism of stroke in WS patients was cardioembolia, 
and HBP been the most frequent risk factor in 
this group of patients.
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ISCHEMIC STROKE IN ASSOCIATION WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS: A CASE REPORT
Lima AF*; Fernandes FLC; Mariano FM; Ribeiro LL; 
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IPSEMG.

* E-mail: andre_fl88@yahoo.com.br

Rheumatoid arthritis (RA) is associated with 
various nonarticular manifestations, inclu-
ding severe neurologic injuries. There is an in-
creased risk of stroke in RA, mainly ischemic 
stroke, but the basis for this association is not 
well understood. OBJECTIVES: To report a case 
of a patient with previous diagnosis of RA who 
developed acute episode of ischemic stroke. 
METHOD: The information in this study were 
obtained through review of medical files, in-
terview with the patient and literature review. 
RESULTS AND DISCUSSION: Female patient, 
43 years old, caucasian, diagnosed with rheu-
matoid arthritis for six years, presented sudden 
left complete hemiparesis associated with dy-
sarthria. She sought medical attention after five 
days of the frame, with only minor facial pa-
ralysis and regression the other symptoms. She 
reported that over the past 30 days showed five 
episodes of mild paresis in the left limb, with 
spontaneous improvement after a few hours. 
She was doing use of methotrexate, prednisone 
in low doses and leflunomide to rheumatologic 
disease. Hypertension was well controlled with 
enalapril. No other comorbidities. Admission CT 
scan already showing hypodense frontotemporal 
right. MRI showing the diffusion restriction in ri-
ght frontotemporal region and correspondence 
in ADC map. Cerebral MR angiography did not 
show pattern consistent with vasculitis. Routine 
liquor and workup for thrombophilia showed 
no abnormalities. The patient has been followed 
in the ambulatory with secondary prophylaxis 
for ischemic events. CONCLUSION: In the case 
reported the RA patient evolved with ischemic 
stroke after several episodes of transient ische-
mic attack. Vasculitis of the central nervous sys-
tem and thrombophilia were excluded. Medica-
tions in use by the patient are not involved with 
ischemia. Except for rofecoxib, RA treatment 
does not appear to be associated with stroke, 
although the effect of corticosteroids remains 
uncertain.
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ISQUEMIA CEREBRAL IMEDIATA E TARDIA 
RELACIONADA A EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA 
DE ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA.
Rizelio V*; Merida KLB; Carneiro FG; Leal AG; Kowacs PA
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Aneurismas intracranianos de colo largo podem 
ser tratados pela técnica de embolização com 
micromolas assistida por angioplastia com stent. 
A taxa de complicações isquêmicas relacionadas 
ao procedimento varia em média de 10%. Reco-
menda-se para prevenção de eventos trombo-
embólicos a dupla antiagregação plaquetária por 
pelo menos 3 meses, e posteriormente apenas 
um fármaco. OBJETIVO: relatar um paciente 
com isquemia tromboembólica imediata e tardia 
a embolização de aneurisma intracraniano com 
a técnica assistida por stent. MÉTODOS: Relato 
de caso. RESULTADOS: Paciente feminina, 52 
anos, diagnóstico de aneurisma não roto em seg-
mento oftálmico da artéria carótida interna es-
querda (ACIE), durante investigação de cefaleia. 
Submetida a embolização com 4 micromolas, 
precedido pela passagem de stent em ACIE, em 
vigência de Aspirina 100mg oral ao dia, e clopi-
dogrel 75mg oral ao dia. Após 24h, apresentou 
hemiparesia direita, e imagem por ressonância 
de crânio (RM) mostrou pequeno focos isquê-
micos em território da artéria cerebral média 
(ACM) esquerda. Houve recuperação total do 
déficit. Após 3 meses da terapia dupla antiagre-
gante, foi suspenso clopidogrel e mantida Aspi-
rina. Apresentou em 3 semanas novo episódio 
de hemiparesia direita, nova RM mostrou novos 
focos isquêmicos em território da ACME. Angio-
grafia digital não detectou anormalidades. Pelo 
Doppler transcraniano foi detectado fluxo tur-
bulento em ACIE distal e ACME proximal. Reto-
mou tratamento com dupla antiagregação, e não 
apresentou novos déficits, tendo recuperação 
total da paresia. CONCLUSÃO: Complicações 
tromboembólicas secundárias a esta técnica de 
embolização de aneurismas podem ser preveni-
das por dupla terapia antiagregante plaquetária, 
o tempo de uso pode ser individualizado de acor-
do com a presença de turbulência no interior do 
stent.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS FROM THE 
MINISTRY OF HEALTH OF BRAZIL IN TWO STROKE 
UNITS. BENCHMARKING AND INDICATORS 
PARAMETERS
Lange MC2; Braga GP1; Harger R2; Felippe MJDB1; 
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Bazan R2
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BACKGROUND AND PURPOSE: In 2012, the 
Ministry of Health of Brazil defined 14 key per-
formance indicators (KPI) to be controlled in all 
comprehensive stroke units (SU), but there are 
no parameters for the KPI published. The aim of 
the present study is to demonstrate the analyses 
of two SU for the KPI required by the Ministry of 
Health, suggesting the parameters to each one 
of the indicators. METHODS: All patients with 
stroke (UFPR=117, UNESP:172) admitted betwe-
en January and July 2015 in the Hospital das Clí-
nicas from São Paulo State University (UNESP) 
and the Hospital de Clínicas from the Federal 
University of Parana (UFPR) were analyzed. The 
data includes the following performance indi-
cators: door-to-image time<25 minutes (DTI); 
door-to-needle time <60minutes (DTN); Deep 
venous thrombosis (DVT) prophylaxis at day 2; 
antiplatelet therapy at day 2; antiplatelet thera-
py at discharge in no-cardioembolic ischemic 
stroke (IS); anticoagulation therapy at discharge 
in cardioembolic (atrial fibrillation) IS; statin at 
discharge in atherothrombotic IS; plan of rehabi-
litation and prophylaxis at discharge; percentage 
of stroke patients admitted to the SU; mean day 
time of permanence; occurrence of DVT; pneu-
monia, pressure ulcer (PU), urinary tract infec-
tion (UTI); mortality rate and specific ICD-10 to 
the stroke etiology at discharge. RESULTS: The 
DTI was UNESP:27% and UFPR:83%: the DTN 
was UNESP:75% and UFPR:66%: the DVT pro-
phylaxis at day 2 was UNESP:92% and UFPR:88%; 
the antiplatelet therapy at day 2 was UNESP:97% 
and UFPR:94%; the antiplatelet therapy at dis-
charge in no-cardioembolic IS was UNESP:75% 
and UFPR:100%; the anticoagulation therapy at 
discharge in cardioembolic (atrial fibrillation) IS 
was UNESP:94% and UFPR:87%; the statin at dis-
charge in atherothrombotic IS was UNESP:100% 
and UFPR:88%; the plan of rehabilitation and 
prophylaxis at discharge was UNESP:96% and 
UFPR:87%; the percentage of stroke patients 
admitted to the stroke unit was UNESP:94% and 
UFPR:84%; the mean day time of permanence 
was UNESP:6 and UFPR:12; DVT: UNESP:0.6% 
and UFPR:0%; pneumonia: UNESP:13% and 
UFPR:6%; UTI: UNESP:11% and UFPR:6% and 
PU: UNESP:0.6% and UFPR:1%; the mortality 
rate was UNESP:8% and UFPR:14%; the specific 
ICD-10 to the stroke etiology at discharge was 
UNESP:24% and UFPR:64%. CONCLUSION: The 
study presents the parameters to implement the 
KPI required by the Ministry of Health of Brazil 
and reveals results observed in two SU for future 
benchmarking.
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STROKE UNIT
Harger R; Lange MC; Zétola VF; Canever MM; 
Mendes DC; Parolin LF; Rauen J; Dall‘Asta I

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: neuro.canever@gmail.com

BACKGROUND AND PURPOSE: It is well es-
tablished the importance of the stroke units in 
the outcome of stroke patients and the quality 
measures to improve the results observed. The 
aim of the present study is to demonstrate the 
data of the standardized indicators of quality for 
ischemic stroke care in the Stroke Unit of a Brazi-
lian Hospital. METHODS: This is a retrospective 
study in the Stroke Unit of the Hospital de Clí-
nicas from the Federal University of Parana. All 
patients (574) with ischemic stroke and TIA ad-
mitted between October 2012 and August 2015 
were analyzed. The data includes the following 
performance indicators: door-to-image time<25 
minutes (DTI); door-to-needle time <60minutes 
(DTN); the percentage of thrombolysed patients 
and symptomatic hemorrhagic transformation; 
DVT prophylaxis at day 2; antiplatelet therapy 
at day 2; antiplatelet therapy at discharge in no-
-cardioembolic ischemic stroke; anticoagulation 
therapy at discharge in cardioembolic (atrial fi-
brillation) ischemic stroke; statin at discharge 
in atherothrombotic ischemic stroke; plan of 
rehabilitation and prophylaxis at discharge; per-
centage of stroke patients admitted to the stroke 
unit; mean day time of permanence; hospital 
complications (DVT; pneumonia, pressur ulcer, 
urinary tract infection); mortality rate. To each 
indicator, we formulated a criteria to monito-
ring. RESULTS: In the study period, the mean 
permanence was 14,3 days; 74% of the patients 
achieved the DTI; 74% of the patients achieved 
the DTN; 33% were thrombolysed and sympto-
matic hemorrhagic transformation occurred in 
2%; DVT prophylaxis at day 2 was done in 92,7 
%; antiplatelet therapy at day 2 was done in 95,8 
%; antiplatelet therapy at discharge in no-cardio-
embolic ischemic stroke was done in 98,7%; anti-
coagulation therapy at discharge in cardioembo-
lic (atrial fibrillation) ischemic stroke was done 
in 87,8%; statin at discharge in atherothrombotic 
ischemic stroke was done in 94%; plan of rehabi-
litation and prophylaxis at discharge was done in 
86,5%; 90% of stroke patients were admitted to 
the stroke unit; hospital complications were for 
DVT: 0%; pneumonia: 10%, pressure ulcer: 2%, 
urinary tract infection: 5%; the mortality rate was 
8%. CONCLUSION: The study demonstrated the 
viability to monitor for a long period key perfor-
mance indicators in a stroke unit in Brazil.
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LESÃO MEDULAR TRATO ESPECIFICA APÓS 
CHOQUE ELÉTRICO DE ALTA VOLTAGEM SEM 
ALTERAÇÃO NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
Listik C*; Gomes ABAGR; Nader SN; Adoni T; 
Haddad MS; Gonçalves MRR

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: clarice.listik@gmail.com

A frequência de mielopatia após queimadura 
elétrica é variável na literatura (2-27%), sendo 
que a instalação subaguda representa cerca 1-6% 
dos casos. O exame neurológico pode demons-
trar síndrome piramidal, sensitiva e/ou autonô-
mica (bexiga neurogênica). O diagnóstico pode 
ser difícil pois exames de imagem frequente-
mente não revelam alterações. OBJETIVO: Re-
lato de complicação neurológica rara associada 
a choque elétrico. Caso Clinico: Paciente mas-
culino, 25 anos de idade, admitido em Hospital 
Universitário após choque elétrico de alta volta-
gem com sitio de entrada em mãos e de saída em 
joelhos bilateralmente, tendo procurado auxílio 
médico deambulando. À entrada, apresenta-
va queimadura elétrica com acometimento de 
26,5% de superfície corpórea, sem comprometi-
mento neurológico aparente. Evoluiu com limi-
tação a movimentação de membros inferiores, 
caracterizada por síndrome piramidal com força 
motora grau 0, hiperreflexia, sinal de Babinski e 
clonus inesgotável bilateralmente 6 dias após a 
admissão. Não foi observado comprometimento 
esfincteriano ou de sensibilidade ao exame. Re-
alizada Ressonância Magnética (RM) de neuro-
eixo com resultados dentro dos padrões de nor-
malidade. DISCUSSÃO: A instalação subaguda, 
ausência de lesão traumática e a neuroimagem 
normal tornam este caso ilustrativo. Apesar de 
não terem sido detectadas alterações estrutu-
rais ao exame de imagem, a síndrome clinica e 
a relação temporal com choque elétrico sugerem 
lesão funcional do trato piramidal após o mes-
mo. A fisiopatologia do quadro é indefinida, pos-
tulando-se que pode haver dano térmico, dano 
vascular ou que haja um efeito pela corrente 
elétrica semelhante ao que ocorre por radiação. 
A literatura demonstra possibilidade de melho-
ra parcial do quadro neurológico com reabilita-
ção. CONCLUSÃO: Esta entidade, embora rara, 
deve ser reconhecida como uma complicação 
neurológica possível em casos de choque elé-
trico a despeito da normalidade dos exames de 
imagem.
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LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT STROKE IN THE 
POPULATION OF THE OKINAWA ASSOCIATION IN 
CAMPO GRANDE-MS
Shimabukuro GS*; Henning PR; Silva GCA; Amorim MO; 
Corazza LA; Raimundo PPM; Massaro CS; Oda EY; 
Moro Júnior N; Domingos JA

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

* E-mail: gabrielesuemi@gmail.com

Stroke is the first cause of permanent physical 
disability and the second of death in the world. 
It is responsible for 32,6% of deaths by vascu-
lar causes and 40% of early retirement at Bra-
zil. OBJECTIVE: To identify the understanding 
about stroke in the population of Club Okinawa. 
METHODS: A survey about stroke knowledge 
was performed with the Okinawa Association po-
pulation in Campo Grande-MS. DISCUSSION: In 
a population of 78 individuals, 98,1% had already 
heard about stroke; 50% referred knowing what a 
stroke was and 77% identified brain as the affec-
ted organ. The three most attributed risk factors 
were hypertension (98,71%), hypercholesterole-
mia (87,18%) and headache (85,89%). 60,25% did 
not consider themselves able to identify a stroke, 
but referred sudden weakness, sudden headache 
and lip deviation as most frequent signals of the 
disease. 75,64% of them would call the emer-
gency transportation service in an event. Only 
56,41% would request the service when they re-
alized they were having a stroke although a faster 
access to the emergency service allied to adequa-
te pre-hospital care is known to promote a better 
prognosis on cerebrovascular diseases. 80,77% 
believe that stroke is treatable and 74,35% that 
there is a decrease in sequels and mortality the 
faster the access to health service. According to 
Costa et al, the knowledge level about stroke was 
considered inappropriate for 97,7% of indivi-
duals regarding the initial approach; for 73,7%, 
when concerning physiopathology; for 71,4%, 
as to signals and symptoms and for 53,7%, 
when considering risk factors. Sim-Sim et al, 
contrariwise, exposes that 92,7% of people had 
already heard about stroke and that the same 
percentage pointed out hypercholesterolemia 
as the main risk factor, in addition to identifying 
smoking, cardiac disease and diabetes amongst 
them; in their study, hemiparesthesia, hemipa-
resis and aphasia were recognised as symptoms. 
CONCLUSION: This research found that the 
majority of individuals knew what a stroke was 
and could distinguish hemiparesis as a main 
manifestation; there was, however, divergence to 
other studies concerning the acknowledgment 
of diabetes as a risk factor and when to call the 
emergency transportation service. The necessity 
of a better schooling on stroke recognition and 
emergency transportation request during an epi-
sode become evident, aiming to reduce the win-
dow-span between the event and its treatment 
and to provide a better prognosis.
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LOCALIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DE AVC ISQUÊMICO
Santos MDC1*; Fonseca MIC2; Carone AL2

1Famepp;
2Univás.

* E-mail: monica_dalma_costa@hotmail.com

O AVC é um problema de saúde pública mun-
dial. Considerado como déficit neurológico 
focal resultante da interrupção do suprimento 
sanguíneo em um determinado local. São dois 
tipos principais: o isquêmico compreende 80% 
dos casos e o hemorrágico 20%. O objetivo foi 
conhecer a localização da isquemia e identificar 
as variáveis: idade, gênero, raça e fatores de ris-
co com significância estatística; a fim de forne-
cer resultados relevantes em ações preventivas. 
Este é um estudo epidemiológico observacional 
transversal. No qual foram incluídos 61 pacien-
tes, entre 55 e 70 anos e no intervalo de janeiro 
de 2010 e dezembro de 2014. O instrumento da 
pesquisa utilizado foi um questionário semi-es-
truturado contendo os dados de identificação 
do paciente, fatores de risco e localização da 
isquemia. Na análise quantitativa descritiva, os 
dados foram transportados para o Excel, sendo 
que a planilha apresenta os pacientes e as colu-
nas as variáveis estudadas. E foram processados 
pelo Assistat 7.7 beta. Adotamos p < 0,05 para 
interpretação dos resultados. A distribuição por 
sexo correspondeu a 51% de homens e 49% de 
mulheres. A idade média foi de 63,5 anos, 61 anos 
para as mulheres e 65 para os homens. Quanto 
à cor, 88,52% são brancos, 9,84% pardos e 1,64% 
negros, apresentando significância estatística 
p < 0,01. Em relação aos meses de ocorrência, a 
prevalência foi em agosto com 21,31%, seguido 
por setembro e janeiro, respectivamente 14,75% 
e 13,11%. Em relação ao número de fatores de 
risco, 19,67% apresentavam apenas um e 80,33% 
apresentam dois ou mais. Foi observado à preva-
lência de 28,78% de hipertensão arterial e taba-
gismo com 15,83%. Foram recorrentes 10,7% dos 
casos estudados. Históricos de aneurismas ou 
estenose aparecem com 7,19%. E 5,04% apresen-
tavam diabetes mellitus. O etilismo corresponde 
a 2,88%. Já cardiopatias e crises epilépticas a 
5,04% e 4,32% respectivamente e 1,44% tinham 
câncer. As localizações mais acometidas foram 
as artérias carótidas internas e comuns e artéria 
cerebral média, com 14,75% cada. Seguida pelas 
artérias vertebrais, cerebelares e cerebrais, com 
11,48%, 6,56% e 4,92%. Já as artérias pericalosas, 
marginais, hipofisária ou oftálmica correspon-
dem em conjunto a 13,11%. Em suma, as locali-
zações mais acometidas estabelecem um padrão 
importante para fins diagnósticos. E os dados 
relacionados à ocorrência norteiam a prevenção 
quanto aos fatores de risco modificáveis ao mes-
mo tempo em que apresenta a população mais 
exposta aos riscos não modificáveis.
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MAPEAMENTO GEODEMOGRÁFICO DO ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO NO RECIFE
Bispo EJS1*; Martins MC2; Mota Júnior AA4; 
Albuquerque EC3

1Faculdade Pernambucana de Saúde;
2Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira;
3HPS;
4Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira.

* E-mail: erleimorbeck@hotmail.com

Este estudo delineia o mapa demográfico do Aci-
dente Vascular Encefálico no Recife. MÉTODO: 
Dados de pacientes com Acidente Vascular Ence-
fálico atendidos em Unidade terciária, especia-
lizada, do Sistema Único de Saúde, no período 
de Dez/2011 e Jun/2014 e procedentes do Recife 
foram submetidos à caracterização epidemioló-
gica e mapeamento demográfico. RESULTADOS: 
Pacientes procedentes do Recife perfazem 20,6% 
dos atendimentos da Unidade. Dados de 148 in-
divíduos foram analisados. O icto predominou 
em pacientes acima de 60 anos, mulheres e na 
presença de fatores de risco. No total, apenas 
11,9% dos indivíduos foram admitidos em jane-
la terapêutica aguda. Essa porcentagem foi de 
9% no acidente isquêmico e 27,8% no acidente 
hemorrágico. Estes superaram em três vezes o 
insulto isquêmico e a população mais jovem foi 
mais precocemente admitida quando compa-
rada a grupos de maior idade. Embora menos 
frequente que o evento isquêmico nos pacientes 
do Recife, a hemorragia intracraniana foi res-
ponsável por quase dois terços dos óbitos. Mais 
da metade dos pacientes atendidos com infarto 
cerebral tinham história de icto prévio (69,6%). 
As Regiões Político-Administrativas 4, 5 e 6 apre-
sentaram as maiores frequências do insulto ce-
rebrovascular. CONCLUSÕES: Apenas uma par-
cela dos atendimentos é composta por pacientes 
do município no qual a Unidade está localizada 
e, nesse contexto, o Hospital Pelópidas Silvei-
ra serve prioritariamente as regiões sul, oeste 
e sudoeste do Recife. Otimização dos fluxos de 
encaminhamento e implantação de estratégias 
de agilização do atendimento de pacientes em 
janela terapêutica são necessárias. Para aprovei-
tamento máximo das características terciárias 
e especializadas da Unidade, a implantação de 
cadastramento distrital de usuários e prontuário 
eletrônico cerebrovascular podem garantir com-
pletude de informações sobre o acidente vascu-
lar; atitudes organizadas de prevenção primá-
ria e secundária e racionalidade da referência/
contrarreferência.
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MIELOPATIA ISQUÊMICA CERVICAL EM JOVENS: 
RELATO DE DOIS CASOS
Felici VM*; Santos SM; Andrade AC; Neto AO; 
Bergamasco NC; Dongyang L; Neto PM; Paula DG; 
Neto HRS; Rezende AL
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Infarto medular é um diagnóstico raro, repre-
senta cerca de 1% dos acidentes vasculares do 
SNC e 5-8% das mielopatias. O pico de incidên-
cia é 50-60 anos e a artéria mais acometida é a 
espinhal anterior. A principal causa de isquemia 
medular são as cirurgias da aorta, outras causas 
são aterosclerose, vasculite, cardioembolismo, 
dissecção arterial, hipotensão severa prolonga-
da e hipóxia. Alguns casos permanecem como 
criptogênicos, mas crescem os relatos de em-
bolismo fibrocartilaginoso, relacionado com 
esforço e pequenos traumas. O quadro clínico 
caracteriza-se por para/tetraparesia flácida agu-
da, arreflexia, hipoestesia dolorosa e térmica e 
alterações esfincterianas, também é comum dor 
na região da isquemia. RNM é o método de es-
colha no diagnóstico e, apesar do prognóstico 
grave e incapacitante, não existe um tratamento 
específico para a patologia. OBJETIVO: Descre-
ver 2 casos de infarto medular em jovens e res-
saltar a importância de se aventar tal diagnósti-
co diante do quadro de paralisia flácida aguda, 
não apenas em adultos e idosos, mas também 
em jovens. RELATO DE CASO: Homem, 23 anos, 
admitido com queixa de dor em região cervical 
após exercício físico, evoluindo, em horas, com 
hemiparesia esquerda e disfunção esfincteriana 
apresentando na RNM de coluna cervical hi-
persinal medular no nível C4-C5/C6-C7, corres-
pondendo a isquemia aguda. Mulher, 21 anos, 
admitida com quadro de dor em região cervical 
que progrediu, em minutos, para tetraparesia, a 
RNM de coluna cervical mostrou hipersinal me-
dular no nível C3-C4 correspondendo a isquemia 
aguda. Ambos apresentavam na RNM de crânio 
pequenos focos isquêmicos encefálicos em ter-
ritório vertebrobasilar, sugerindo dissecção de a. 
vertebral. As angioRNMs de vasos intracranianos 
e cervicais não tinham alterações e foi optado, 
pela suspeita de dissecção arterial, por realizar 
as arteriografias, que também vieram sem anor-
malidades. Os exames de líquor dos 2 casos eram 
normais. Sendo assim, a etiologia ficou como 
criptogênica e ambos os pacientes receberam 
alta com melhora significativa dos déficits mo-
tores após reabilitação com fisioterapia motora. 
CONCLUSÃO: É importante que o infarto medu-
lar, apesar de raro, seja sempre lembrado como 
hipótese diagnóstica na paralisia flácida aguda, 
pelo seu prognóstico incapacitante. Os exames 
de imagem são essenciais para o diagnóstico e 
investigação etiológica, mas, mesmo com os re-
cursos disponíveis atualmente, vários casos ain-
da permanecem como criptogênicos.
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MILRINONE E VASOESPASMO: EXPERIÊNCIA DE 
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO
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A hemorragia subaracnoídea (HSA) espontânea 
compreende cerca de 5% dos acidentes vascula-
res cerebrais, cuja principal etiologia é aneuris-
mática (80%). Uma das principais complicações 
relacionadas a esta entidade é o vasoespasmo, 
sendo responsável pelo estabelecimento ou 
agravamento de déficits neurológicos em cerca 
de 20-30% dos casos. A abordagem tradicional 
composta de hipertensão, hipervolemia e hemo-
diluição apresenta resultados controversos na li-
teratura, de maneira que o uso de novos agentes, 
como o Milrinone, se apresenta como uma alter-
nativa de tratamento desta condição. OBJETIVO: 
Avaliar o perfil e o desfecho de pacientes que 
fizeram uso de Milrinone (endovenoso ou in-
tra-arterial) para manejo de vasoespasmo em 
um Hospital Terciário Universitário Brasileiro. 
MÉTODO: Revisão dos prontuários, no período 
de jan/14 a mar/16. Avaliação de comorbidades, 
gravidade clínica e radiológica e desfecho fun-
cional precoce desses pacientes através de esta-
tística descritiva (pacote de dados SPSS, versão 
20). RESULTADOS: Foram atendidos 76 pacien-
tes com HSA espontânea no período, com uma 
incidência de 44,5% (34) de vasoespasmo du-
rante a internação, sendo instituído tratamento 
com Milrinone em 30 casos (50% fizeram admi-
nistração EV, 13,3% intra-arterial e 36,7% terapia 
combinada). Apresentaram uma idade média 
de 53,7 (DP 11,4), sendo a HAS a principal co-
morbidade relacionada (60% dos casos). 56,7% 
apresentaram WFNS de 4-5, 60% Hunt-Hess de 
4-5 e 70% registraram 04 na escala de Fisher, 
com 73,3% destes evoluindo com desfecho des-
favorável (morte ou alto grau de incapacidade). 
CONCLUSÃO: Os pacientes submetidos ao tra-
tamento com Milrinone foram pacientes com-
plexos, com altas taxas de morbimortalidade, em 
um cenário onde a realização de mais estudos se 
faz necessária para avaliação e desempenho des-
sa medicação nesse contexto.
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MITOCONDRIOPATIA SIMULANDO QUADRO DE 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFALICO EM MULHER 
JOVEM
Castro RS1*; Protázio FJ2; Castro GS3; Pedatella MTA1; 
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As doenças Mitocondriais são caracterizadas por 
uma deficiência energética causada por defei-
tos no sistema de fosforilação oxidativa. Geral-
mente são de origem genética,com apresenta-
ção clinica muito variável podendo apresentar 
comprometimento multissistêmico afetando 
sistema nervoso, endócrino, hematopoietico, 
gastrointestinal e óptico. OBJETIVOS: Relatar 
um Caso Clinico de uma paciente com suspeita 
de mitocrondriopatia que foi encaminhada para 
o ambulatório de Neurovascular para investiga-
ção de AVE. MÉTODO: O trabalho foi realizado 
a partir de revisão de prontuario da paciente 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Paciente sexo fe-
minino, 25 anos encaminhada devido AVE há 6 
meses. A mesma relata que sentiu parestesia e 
hemiparesia a esquerda(E) associada a disartria 
de forma súbita, com melhora parcial apos inicio 
de fisioterapia, possui Hipotiroidismo e Diabe-
tes melitus tipo 1, diagnosticados ha 1 ano, em 
acompanhamento com Nefrologia devido piora 
de função renal. Apos 6 meses paciente retorna 
referindo ter apresentado três crises convulsivas 
tônico-clônicas .Refere recuperação completa da 
força tetra segmentar. Relata inicio de cefaleia 
em região occipital tipo aperto de forte intensi-
dade associado a náuseas e vômitos cerca de 4x/
semana refere escotomas cintilantes em algu-
mas episódios de cefaleia. Força preservada tetra 
segmentar reflexos hiperativos a E, trommer a E. 
RNM de Cranio: Presença de imagens focais hi-
perintensas em substancia branca periventricu-
lar e subcortical no T2/Flair. Iniciado Acido Val-
proico. Apos 3 meses da ultima consulta paciente 
refere novo episodio hemiparesia a E, associado 
a escotomas visuais a E e disartria. Formulado 
a hipótese diagnostica de Mitocondriopatia foi 
iniciado Coenzima Q10 e solicitado exames la-
boratoriais para investigação e biopsia muscular. 
CONCLUSÃO Diante do exposto concluímos que 
nos AVE´s em jovens com clinica que não respei-
ta território vascular, acometendo tanto peque-
nas quanto grandes artérias e por vezes associa-
dos a convulsões e/ou migrânea devemos pensar 
em doenças mitocondriais.
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MOBILIDADE FUNCIONAL DE PARKINSONIANOS 
QUE REALIZAM FISIOTERAPIA EM GRUPO NO 
FORMATO DE CIRCUIT TRAINING
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A doença de Parkinson (DP) é uma doença dege-
nerativa progressiva do sistema extrapiramidal, 
decorrente da morte de células da substância 
negra o que causa a redução e até esgotamento 
seletivo do neurotransmissor dopamina. Isso 
causa distúrbios motores como tremor de repou-
so, rigidez, bradicinesia, freezing e festinação. 
Estudos mostram que 3,4% dos brasileiros aci-
ma de 64 anos de idade têm DP. Considerando 
essas alterações o tratamento fisioterapêutico 
é de extrema importância para e o desempe-
nho funcional dos Parkinsonianos. A Fisiote-
rapia em Grupo no formato de Circuit Training 
(FGCT) é um modelo de fisioterapia que utiliza 
exercícios funcionais específicos realizados de 
forma intensiva com foco na repetição e pro-
gressão contínua de exercícios em uma série de 
estações de trabalhos dispostos num formato 
de circuito dirigido, visando melhorar a mobili-
dade geral, a capacidade de andar, a coordena-
ção e o equilíbrio funcional. OBJETIVO: avaliar 
a mobilidade funcional de Parkinsonianos que 
se encontravam em tratamento fisioterapêutico 
em grupo. MÉTODO: Foram incluídos pacien-
tes de ambos os gêneros, diagnóstico clínico de 
DP, classificados entre o estágio 0 e 3 da escala 
de Hoehn e Yahr e que não apresentam déficits 
cognitivos avaliados pelo mini-exame do esta-
do mental. Todos os voluntários concordaram 
e assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido submetido ao Comitê de Ética da 
FCT (CAAE: 47863415.6.000.56402). Foi realiza-
da uma entrevista para coleta de dados pessoais 
seguida de avaliação Teste de Caminhada de 10 
metros (TC10M) em uma avaliação inicial (AV1) 
e outra avaliação final (AV2) após 24 sessões de 
sessões de intervenção com FGCT. Para análise 
dos dados foi utilizado o Teste t dependente para 
amostras pareadas considerando o valor de p 
≤0,05. RESULTADOS: Participaram desse estu-
do 13 parkinsonianos do gênero masculino com 
idade média de 73,69±5,37 anos. Os valores na 
AV1 (1,11±0,26 segundos) e na AV2 (1,05±0,18 se-
gundos) no teste de TC10M. A análise estatística 
revelou valor de t=1,07 e p = 0,304. CONCLUSÃO: 
O protocolo terapêutico e o tempo utilizado não 
foram capazes de modificar a mobilidade fun-
cional de parkinsonianos submetidos à FGCT. 
Porém pode-se inferir que os pacientes tiveram 
a oportunidade de manter suas habilidades e se 
adaptarem as suas limitações evitando inclusive 
a progressão das suas incapacidades, o sedenta-
rismo e suas consequências, uma vez que estes 
pacientes praticam exercícios semanalmente.
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MORTALIDADE POR AVC E TEMPERATURA MÉDIA
Silva MAAC1*; Castro BC1; Adry RARC2; Queiroz WS1; 
Costa MF1; Pimenta MD1

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
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Estudos mostram que dias mais frios e úmidos 
e grandes oscilações de temperatura podem au-
mentar o risco de AVC isquêmico. Existem evi-
dências na literatura confirmando que os vasos 
sanguíneos sofrem influência da temperatura do 
ambiente, contraindo-se em baixas temperatu-
ras e dilatando-se em altas temperaturas. Além 
disso, a pressão sanguínea se eleva em baixas 
temperaturas, porém, a associação entre varia-
ções climáticas e incidência de AVC ainda não 
está bem definida. OBJETIVO: Estimar as taxas 
de mortalidade por AVC isquêmico comparan-
do com a variação de temperatura e verificar se 
há um padrão sazonal das taxas de mortalidade. 
MÉTODO: estudo descritivo de série temporal 
utilizando dados do Sistema de Informação so-
bre Mortalidade (SIM) através da plataforma 
DATASUS e dados meteorológicos do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET). A partir da 
análise de dados do INMET, foram selecionadas 
as cidades, sendo uma da região Sul (Porto Ale-
gre - RS) e uma da Sudeste (São Paulo - SP) que 
possuem grandes variações de temperatura e es-
tações bem definidas. Outras duas cidades, uma 
da região Norte (Belém - PA) e um do Nordeste 
(Salvador - BA) que são caracterizados por apre-
sentarem pequenas variações de temperatura. 
Foram calculados os coeficientes de mortalidade 
por AVC para cada ano da série temporal consi-
derada entre os anos de 2009 e 2013. Os resul-
tados foram sumarizados por meio de gráficos 
no Microsoft Excel 2010. RESULTADOS: em São 
Paulo houve coincidência entre as baixas tempe-
raturas e aumento do coeficiente de mortalidade 
de AVC nos anos 2009, 2010,2011 e 2013. Os picos 
da mortalidade por AVC foram observados nos 
meses de junho, julho e agosto (coeficientes de 
mortalidade entre 1,14 e 2,06) período em que 
se observam temperaturas médias entre 16°C e 
18°C, contrapondo-se aos meses que possuem 
menores taxas e são observadas maiores tempe-
raturas. Em Porto Alegre, foi possível observar a 
correspondência entre maiores coeficientes de 
mortalidade por AVC (1,83 a 2,36) e baixas tem-
peraturas médias (13,3°C-18,6°C) nos anos 2009, 
2011, 2012 e 2013 nos meses de maio, junho e ju-
lho. Em Salvador e Belém, onde não há amplas 
variações de temperatura, não foi encontrada 
correlação significativa entre temperatura e mor-
talidade no AVC. CONCLUSÃO: houve uma coin-
cidência com um padrão sazonal entre baixas 
temperaturas médias e aumento na mortalidade 
por AVC em São Paulo e Porto Alegre, no período 
estudado.
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MOYAMOYA DISEASE AND SURGICAL VERSUS 
CONSERVATIVE TREATMENT
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Moyamoya disease is a cerebrovascular disorder 
related to ischaemic and haemorrhagic stroke 
due to formation of abnormal cerebral vascu-
lature. The most appropriate treatment is con-
troversial mainly in relation to surgical versus 
conservative treatment. OBJECTIVES: The main 
objective of this study was to assess the evidence 
of the major benefits in terms of surgical strate-
gy versus conservative treatment in moyamoya 
disease. METHODS: A systematic review and 
meta-analysis were performed using as a da-
tabase PubMed and MEDLINE. The descriptor 
used was “moyamoya disease conservative and 
surgical treatment” resulting in 26 articles iden-
tified. We selected 7 articles most relevant to the 
topic and excluded reviews, case reports and ar-
ticles published in languages other than english. 
RESULTS: Poor outcomes in follow-up of pa-
tients with moyamoya disease are mainly related 
to intracerebral hemorrhage. All studies allocated 
the majority of participants in the surgical group. 
In 7 studies analyzed only 2 evidenced signifi-
cant difference( P < 0,001) between surgical and 
conservative group in relation to the rebleeding, 
although the surgical strategy seems to improve 
neurological outcomes in all studies and a lower 
rebleeding rate compared with patients treated 
conservatively. The main surgical techniques 
used were superficial temporal artery–middle ce-
rebral artery bypass surgery and indirect bypass 
surgery like encephalo-myo-aterio-synangiosis 
or encephalo-duro-aterio-synangiosis and was 
no evidence of statistical difference in the studies 
analyzed for the different surgical techniques. All 
studies involved only the population of china, 
japan and korea. CONCLUSION: The analyzed 
studies have several limitations mainly related 
to the number of participants and regional diffe-
rences in the presentations of moyamoya disea-
se. Considering the brazilian epidemiology most 
cases of moyamoya disease are associated with 
sickle cell disease and further studies are needed 
to evaluate the best approach in these cases.
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MULTIPLE PARANEOPLASTIC ANTIBODIES 
(ANTI-SOX1, ANTI-HU AND ANTI-AMPHIPHYSIN) 
DETECTED IN A PATIENT WITH LIMBIC 
ENCEPHALITIS AND SMALL CELLS LUNG CANCER
Rosário MS1; Fukuda TG1; Branco RCC1; Barreto RS2*

1Hospital Santa Izabel;
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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We report a case of limbic encephalitis (LE) in 
which during the investigation, it is was found an 
unusual onco-neural profile – three intracellular 
paraneoplastic antibodies in the same patient. 
A 56-years-old man presented at emergency de-
partment with 2 months of cognitive and beha-
vioral changes associated with motor disturban-
ces. Relatives said that the clinical course began 
with memory lapses that progressed to impair-
ment of anterograde memory, concomitant 
behavioral changes characterized by sexual disi-
nhibiting and aggressiveness. The motor abnor-
malities began with difficulty to grasp some ob-
jects with his hands, and progressed to abnormal 
fingers postures and involuntary movements of 
arms and left hand. He developed during the 
hospitalization dysaautonomia, insomnia and 
choreoatetosis.. Chest CT imaging revealed a 
hilar lymphadenopathy with necrotic center wi-
thout lung parenchymal involvement. Positron 
Emission Tomography (PET) showed increased 
uptake in right hilar lymph nodes. Analyses of 
paraneoplastic antibodies and both samples 
were positive for Hu, Amphiphysin and SOX1. 
The Analysis was negative for all antibodies 
against cell surface and synaptic proteins tested 
that include Ma2, CV2/CRMP5, GABAb, NMDAR, 
AMPAR, GAD. Mediastinoscopy was performed 
and three excisional hilar lymph nodes biopsies 
were made. Pathologic anatomy revealed that 
one of lymph nodes had the involvement by 
small cell neuroendocrine lung carcinoma.
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NEUROSSÍFILIS MENINGOVASCULAR COM 
OCLUSÃO DA ARTÉRIA BASILAR
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a sífilis é uma doença endêmica no Brasil, com 
prevalência de 1.02% em gestantes, 9.9% em 
homens que fazem sexo com homens e de até 
20.5% em pacientes portadores de HIV. Em qual-
quer estágio da doença, o sistema nervoso pode 
ser acometido. Entre ao formas precoces de neu-
rossífilis estão a meningite, neuropatias crania-
nas e doença meningovascular. Entre as formas 
tardias, se destacam a paresia geral e a tabes 
dorsalis. OBJETIVO: descrever um caso de neu-
rossíflis na forma meningovascular. MÉTODO: 
relato de caso. RESULTADOS: paciente do sexo 
masculino, de 60 anos, com história de etilismo 
pesado, tabagista desde a adolescência, sem ou-
tras comorbidades, internou na emergência do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre com quadro 
agudo de hemiparesia esquerda completa (força 
grau IV), disartria e ataxia no hemicorpo esquer-
do. Realizada tomografia computadorizada de 
crânio demonstrando área isquêmica lacunar 
na ponte à direita. Na investigação, foram evi-
denciados VDRL reagente, com titulação 1/256, 
e FTA-ABS reagente. Realizada punção lombar 
com 510 leucócitos, 58% dos quais mononucle-
ares, 68 mg/dL de proteínas, VDRL reagente com 
titulação ¼, e FTA-ABS reagente. Com o diagnós-
tico de neurossífilis foi iniciado tratamento com 
ceftriaxone intra-venoso, por indisponibilidade 
de penicilina cristalina. O paciente evoluiu nos 
dois dias seguintes com piora da hemiparesia es-
querda (força grau I), apresentando tetraparesia 
no terceiro dia, com manutenção da consciência 
e da motricidade ocular extrínseca. Foi realizada 
angiotomografia de vasos cervicais e cerebrais, 
que demonstrou estenose crítica do segmento 
intra-craniano das artérias vertebrais e oclusão 
da artéria basilar. O paciente foi transferido à 
unidade de terapia intensiva, e foram iniciados 
dexametasona para tratamento de vasculite se-
cundária e vasopressores para manter a pressão 
sistólica em torno de 180 mmHg. Completados 
14 dias de tratamento com ceftriaxone, o pacien-
te evoluiu com melhora da força no hemicorpo 
direito, porém persiste com paresia severa no 
hemicorpo esquerdo. CONCLUSÃO: apesar da 
sífilis ser uma doença já muito bem descrita 
dentro da literatura médica, vem com aumento 
da incidência na população mundial. Trouxemos 
este relato de caso para demonstrar a gravida-
de e complexidade no diagnóstico e tratamento 
inerentes a esta doença, muitas vezes descritas 
como a “grande imitadora”.
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DE UMA DETERMINADA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA-SP SOBRE 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)
Tarley MGG; Silva MR*; Scapin GP; Vieira BCS; 
Oliveira PGC; Piza CFT; Dudek LC; Apparecido MM; 
Santos MF; Santiago J

Universidade de Marília (UNIMAR).
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tornou-se 
uma das principais causas de morte e incapa-
cidade, já sendo considerada a segunda maior 
causa de mortes no mundo, perdendo apenas 
para as cardiopatias isquêmicas, segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde. Entre todos os paí-
ses da América Latina, o Brasil é o que apresenta 
as maiores taxas de mortalidade por AVC, sendo 
entre as mulheres a principal causa de óbitos. 
OBJETIVO: Determinar o grau de conhecimen-
to de uma população em relação à enfermidade, 
com o propósito de promover ações popula-
cionais de educação continuada. MATERIAL E 
MÉTODOS: Trata-se um estudo transversal para 
investigar o nível de conhecimento de uma 
amostra de freqüentadores de um supermerca-
do convencional, no município de Marília-SP, 
sobre fatores relacionados ao AVC, durante uma 
atividade extracurricular dos membros da Liga 
Acadêmica de Neurocirurgia, Neurologia e Neu-
rociências da Unimar – LANNNU. Foram entre-
vistados 122 indivíduos. As perguntas abordaram 
variáveis necessárias para investigar as noções 
dos indivíduos sobre AVC, e foram divididas em 
áreas: 1-conhecimento sobre a fisiopatologia; 2- 
fatores de risco; 3- conduta imediata e 4- sinais 
e sintomas. RESULTADOS: Foi verificado que, 
com relação a fisiopatologia, a população estu-
dada não sabe distinguir adequadamente doen-
ças vasculares cerebrais e cardíacas. Os fatores de 
risco foram bem identificados, principalmente 
no tangente ao consumo de drogas, hiperten-
são arterial sistêmica, estresse, sedentarismo e 
dieta inadequada. Quanto aos sinais, sintomas 
e seqüelas, mostram baixo nível de conhecimen-
to, envolvendo sinais e sintomas ausentes no 
quadro patológico. As condutas referidas pela 
população estudada, foram consideradas inade-
quadas, porem houve porcentagem substancial 
reconhecendo o AVC como doença grave, ne-
cessitando hospitalização. CONCLUSÃO: Pelos 
dados obtidos observamos que a população em 
geral tem dificuldades em reconhecer os sinais e 
sintomas de AVC e associá-los às afecções cere-
brais. Além disso, o conhecimento que a mostra 
apresentou sobre fisiopatologia e conduta frente 
ao quadro clinico foi insatisfatório, evidenciando 
a necessidade de incentivo às ações populacio-
nais de educação continuada.
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ON THE WRONG SIDE OF THE BRAIN – FOREIGN 
ACCENT SYNDROME AND DYSGRAPHIA IN A 
RIGHT-HANDED PATIENT WITH RIGHT-SIDED 
STROKE.
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Foreign accent syndrome is an unusual condi-
tion characterized by a peculiar pronunciation 
of words, similar to that of a foreign person. It is 
often caused by lesions on the dominant brain 
hemisphere and can occur with other motor 
and speech disorders. OBJECTIVE: Report the 
case of a right-handed patient, which developed 
foreign accent syndrome and dysgraphia after 
a right-sided stroke. Methods - Review of pre-
vious consultations, complementary exams and 
speech-language therapy evaluations. RESULTS: 
The patient is a 56-years-old woman, with a right 
middle cerebral artery ischemic stroke 12 years 
before, secondary to atrial fibrillation and mitral 
lesion of rheumatic etiology. She developed fo-
reign accent syndrome and dysgraphia, despite 
being right-handed and having a same-sided le-
sion. She reports being often mistaken for Portu-
guese or Argentine, even though she was born in 
Rio de Janeiro and never visited these countries. 
Her speech evaluation also showed difficulty 
in narrative discourse (both in comprehension 
and retelling), but there were no alterations in 
phoneme articulation. She also has significant 
dysgraphia, with major struggle in both sponta-
neous and dictated writing. There were no rele-
vant motor findings, except for Babinski sign and 
hyperreflexia, both on the left. Her brain MRI 
showed encephalomalacia involving frontal, 
temporal and parietal lobes in the right hemis-
phere. CONCLUSION: Foreign accent syndrome 
is a rare condition that can occur in motor cortex 
infarctions. Its appearance in right-sided lesions 
in not usual and can happen in association with 
other minor right hemisphere speech disorders, 
such as narrative discourse difficulty.
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PARALISIA DOS NERVOS GLOSSOFARINGEO E 
HIPOGLOSSO COMO SINTOMA DE DISSECÇÃO DE 
ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA
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Os nervos glossofaríngeo, vago e hipoglosso 
apresentam seu trajeto cervical junto a artéria 
carótida interna ipsilateral, fazendo com que 
lesões deste vaso causem dano a estes nervos. 
A dissecção não traumática da artéria carótida 
interna pode cursar com carotidinea, síndro-
me de Horner e isquemia cerebral ipsilateral. 
Manifestações compressivas em outros nervos 
cranianos baixos são raras. OBJETIVO: Descre-
ver um paciente com paralisia de glossofarín-
geo e hipoglosso por dissecção carotídea es-
pontânea ipsilateral. MÉTODO: Relato de caso. 
RESULTADOS: Paciente masculino, 49 anos, sem 
doenças, apresentou quadro de cefaléia a direita 
por 7 dias, e dificuldade de deglutir por 4 dias. Ao 
exame neurológico havia paralisia de hemilingua 
a direita e queda do palato a direita. Ressonância 
magnética (RM) de crânio demonstrou hemato-
ma mural em carótida interna direita extracra-
niana e intracraniana, sem isquemia cerebral. 
Angiotomografia arterial cervical e intracraniana 
confirmou a suspeita de dissecção carotídea in-
terna direita até segmento cavernoso. O paciente 
foi tratado com warfarina por 3 meses. Os sinto-
mas melhoraram totalmente em 1 mês. Exames 
de controle (RM e angiotomografia) mostraram 
aspecto normal da artéria carótida interna direi-
ta. CONCLUSÃO: A formação do trombo mural 
em casos de dissecção carotídea interna pode 
levar a compressão de nervos cranianos bai-
xos, o que pode ser revertido pelo tratamento 
antitrombótico.
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PARAPARESIA BRAQUIAL AGUDA COMO 
MANIFESTAÇÃO ATÍPICA DE ISQUEMIA CEREBRAL 
APÓS CIRURGIA CARDÍACA
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A isquemia cerebral é a segunda maior causa de 
morbidade e mortalidade após cirurgia cardíaca. 
Os mecanismos fisiopatológicos podem incluir 
microêmbolos, hemorragias ou hipoperfusão do 
tecido cerebral durante o procedimento cirúrgi-
co. O quadro clínico é variável e depende, entre 
outros fatores, do território vascular acometido. 
Neste estudo, descrevemos caso de paciente com 
manifestação atípica que apresentou isquemia 
cerebral aguda após cirurgia cardíaca, correla-
cionando com os achados do exame de neuroi-
magem. RELATO DO CASO: Paciente masculino, 
60 anos, hipertenso e diabético, foi submetido à 
cirurgia de revascularização miocárdica e apre-
sentou, no segundo dia de pós-operatório, hipo-
tensão sintomática, palidez cutânea, sudorese e 
síncope. Após recuperação da consciência, foi 
observada perda de força nos membros supe-
riores, com incapacidade de elevá-los contra 
a gravidade (paraparesia braquial grau 2). Não 
havia outras alterações no exame neurológico. 
Ressonância magnética do encéfalo evidenciou 
isquemia aguda na convexidade lateral dos giros 
pré-centrais de ambos os hemisférios cerebrais. 
DISCUSSÃO: A organização somatotópica do 
córtex motor no sistema nervoso central nos 
mostra que a área responsável pelos movimen-
tos dos membros superiores está localizada no 
giro pré-central, nas suas porções laterais. Con-
forme evidenciado no caso relatado, sugere-se 
que a hipotensão apresentada pelo paciente, sa-
bidamente portador de doença aterosclerótica, 
tenha levado a um estado de hipofluxo cerebral 
naquela região específica, com a consequente 
isquemia comprovada no exame de imagem. 
CONCLUSÃO: A isquemia cerebral é uma das 
principais complicações após cirurgia cardíaca 
e pode se manifestar de diversas maneiras, de 
acordo com a região acometida. O profissional 
médico, especialmente neurologista, deve estar 
atento às manifestações atípicas para um diag-
nóstico correto e precoce.
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PARAPLEGIA RELACIONADA À FÍSTULA ARTERIO-
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Malformações arteriovenosas espinhais são en-
tidades raras, sendo as mais comuns as fístulas 
arteriovenosas durais, correspondendo a 80% 
dos casos. Há prevalência masculina, e entre 
quinta e sexta décadas de vida. As manifesta-
ções clinicas incluem paraplegia progressiva 
com acometimento de esfíncteres, podendo ser 
súbita nos casos de trauma. No diagnóstico, os 
métodos de imagem podem falhar na identifica-
ção da lesão vascular caso não ocorra suspeita e 
uso de técnicas especificas. A correção cirúrgica 
da fistula pode levar a recuperação dos déficits. 
OBJETIVO: descrever uma paciente com fistula 
arteriovenosa dural medular. MÉTODO: Relato 
de caso. RESULTADOS: paciente feminina, 54 
anos, quadro progressivo de perda de força em 
membros inferiores evoluindo para paraparesia 
em 4 meses, com arreflexia e hipoestesia dolo-
rosa em membros inferiores. Ressonância mag-
nética de coluna lombossacra mostrou alteração 
de sinal intramedular com efeito tumefativo de 
T10 a T12, com impregnação heterogênea pelo 
contraste, e estruturas filiformes intradurais e 
extramedulares. A primeira angiografia digital 
não demonstrou a fístula. Biópsia da lesão indi-
cou aspecto inflamatório, sendo então tratada 
com metilprednisolona 1g via venosa ao dia, por 
3 dias. Após 1 mês, houve progressão para pa-
raplegia e incontinência esfincteriana. Angioto-
mografia medular identificou estrutura vascular 
em L1, sendo confirmada como fistula dural em 
nova angiografia digital. A fistula foi corrigida 
cirurgicamente. O quadro clinico apresentou re-
cuperação parcial. CONCLUSÃO: Fistula arterio-
venosa dural, apesar de rara, deve entrar no diag-
nóstico diferencial de lesões medulares. Métodos 
de imagem distintos podem se complementar na 
identificação da lesão, cujo tratamento especifi-
co não pode ser postergado.
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PERCEPÇÃO MÉDICA SOBRE AS CONDIÇÕES 
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CEREBRAL
Gagliardi VDB4*; Cabeça HLS1; Moura LMVR3; Sousa PH1; 
Simis M2; Gagliardi RJ4

1CFM;
2Instituto de reabilitação Lucy Montoro;
3MGH;
4Santa Casa de São Paulo.

* E-mail: viviandbg@gmail.com

O AVC é uma das principais causa de morte no 
Brasil, porém faltam informações sobre as con-
dições de atendimento do ponto de vista estrutu-
ral e de recursos humanos, que tem impacto em 
seus cuidados e desfecho. OBJETIVO: Traçar um 
panorama da percepção de médicos neurologis-
tas sobre a realidade das condições para o atendi-
mento de AVC no Brasil. MÉTODO: pesquisa por 
questionário anônimo com médicos neurolo-
gistas de todo o Brasil cadastrados na Academia 
Brasileira de Neurologia (n = 384, pertencentes 
a 25 estados do Brasil). Constou de 14 questões 
sobre as principais deficiências para o atendi-
mento em serviços públicos, particulares, ou de 
convênios médicos, com foco em questões sobre 
a estrutura física e médica (métodos diagnósti-
cos, transporte do doente, disponibildade de 
leitos, equipe multiprofissional). RESULTADOS: 
Todos os três tipos de serviços apresentaram de-
ficiências de recursos físicos e humanos, porém 
estas foram maiores no setor público, sendo que 
nestes é menor a presença de equipes médicas 
em quantidade e instalações adequadas para 
atender a demanda, acesso a exames de imagem 
em até 15 minutos, leitos de uti/emergência para 
uso de trombolítico, e oferta de treinamento a 
outros profissionais de saúde. A presença de su-
porte de resgate em até 10 minutos para pacien-
tes com AVC foi baixa nos três tipos de serviços. 
Quanto aos recursos humanos, no setor públi-
co, a prioridade mostou ser treinamento para 
equipes multiprofissionais; nos demais setores, 
notou-se a necessidade de melhoria de triagem 
para o AVC. Referente à aspectos estruturais, no 
setor público e de convênios a prioridade foi de 
melhoria da qualidade de instalações e depen-
dências físicas; setor particular, a prioridade foi o 
acesso à ressonância magnética. A percepção ge-
ral dos neurologistas sobre os atendimentos foi 
pontuada de 0 a 10, sendo pior no setor público 
(média 5,17±2,34), seguido pelo setor de convê-
nios (média 6,8±2,26), e setor particular (média 
7,31±2,24). CONCLUSÃO: As condições de aten-
dimento apresentam deficiências em todos os 
setores, porém são piores no setor público, tanto 
de infra-estrutura quanto de recursos humanos.
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PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO INTERNOS 
RECIFE/PERNAMBUCO
Oliveira ADP*; Lima MPM; Silva FBR; Lima ARMC

HPS.

* E-mail: amedanuzio@yahoo.com.br

O acidente vascular cerebral é uma doença de 
alta morbimortalidade, possuindo formas varia-
das de apresentação clínica bem como etiologias 
distintas. OBJETIVOS: Descrever o perfil dos 
pacientes internados em enfermaria neuroló-
gica com acidente vascular cerebral isquêmico. 
MÉTODOS: Foram avaliados, de forma aleatória, 
os relatórios de alta hospitalar de 274 pacientes 
internos na enfermaria de Neurologia em hospi-
tal de referência na cidade de Recife/Pernambu-
co entre os anos de 2012 e 2015. Incluíram-se os 
pacientes com diagnóstico de acidente vascular 
cerebral isquêmico que realizaram investigação 
quanto à etiologia. Outras doenças, óbitos ou 
acidente vascular cerebral hemorrágico foram 
excluídos da análise. Resultados e discussão: A 
média de idade dos pacientes foi de 64 anos, com 
preponderância do gênero masculino. A distri-
buição da síndrome clínica, seguindo escala de 
Bamford, mostrou síndrome PACS (Parcial Ante-
rior Clinical Syndrome) em 51%, LACS (Lacunar 
Syndrome) em 22%, POCS (Posterior Clinical 
Syndorme) em 14% e TACS (Total Anterior Syn-
drome) em 13%. Avaliando a etiologia, utilizan-
do a classificação do estudo TOAST, obtivemos 
36% dos pacientes com etiologia cardioembóli-
ca, 24% dos pacientes indeterminados, 19% de 
pequenos vasos, 18% de grandes vasos e apenas 
3% de outras causas. Dos pacientes internos, 118 
apresentaram anormalidades ao ecocardiogra-
ma transtorácico com 59% de aumento de átrio 
esquerdo, doença valvar foi encontrada em 10% 
deste subgrupo. Duzentos e vinte pacientes tive-
ram seu grau de incapacidade graduados na alta 
através da escala de Rankin modificada, destes, 
133 tiveram rankin menor que três o que repre-
senta 60,4% do total. CONCLUSÃO: Os pacientes 
avaliados possuem um perfil diferente daquele 
encontrado na Literatura com maior número de 
paciente com síndrome clínica PACS e com etio-
logia cardioembólica, isso pode ser reflexo do 
perfil do hospital.
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PERFIL CLÍNICO DOS PACIENTES 
NEUROCIRÚRGICOS NA UTI DE UM HOSPTAL 
UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA NO MARANHÃO.
Vieira CFC; Moraes APP; Ramos ISF*; Heluy RA; 
Sousa MAS; Monteiro TS; Gaspar RCC; Lima MVP; 
Segundo HJM; Trovão JVMA

UFMA.

* E-mail: izabelle.smith@hotmail.com

Conhecer o perfil dos pacientes neurocirúrgicos 
atendidos na UTI é essencial para o planejamen-
to da assistência à saúde prestada a esta popu-
lação. OBJETIVO: Caracterizar o perfil clínico 
dos pacientes neurocirúrgicos na UTI de um 
hospital universitário de referência, em relação 
às suas características demográficas e clínicas. 
METODOLOGIA: Análise exploratória de dados 
da população selecionada em estudo descritivo 
e observacional, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa, que analisou 91 prontuários sele-
cionados aleatoriamente de pacientes submeti-
dos à craniotomia eletiva durante o ano de 2012. 
Foram analisadas as variáveis demográficas 
(sexo, idade) e clínicas (presença de comorbida-
des, indicação cirúrgica, tempo de internação na 
UTI e tempo de internação hospitalar). Foi rea-
lizada análise estatística exploratória para obter 
características da população através do software 
SPSS versão 18.0. As frequências serão descritas 
em número absoluto e as respectivas porcenta-
gens. As variáveis de distribuição normal serão 
descritas pela média e desvio-padrão (DP) e as 
de distribuição livre através das medianas e in-
tervalo interquartil (IQ). RESULTADOS: Dos 91 
pacientes estudados, 58 (64%) são do sexo fe-
minino. Constatou-se que 72 pacientes (79%) 
tem até 60 anos, com uma média de idade de 47 
anos (DP de 16 anos). A comorbidade mais en-
contrada foi a Hipertensão Arterial Sistêmica, em 
46 pacientes (50%), diabetes mellitus e Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica foram encontra-
dos em 12 (13%) e 7 (7%) pacientes, respectiva-
mente. A indicação cirúrgica mais prevalente foi 
tumor cerebral, em 46 pacientes (50%), seguida 
por aneurisma, em 39 (43%) e malformação ar-
teriovenosa em 5 (6%). O tempo de internação 
em UTI teve mediana de 2 dias (IQ 3,0 – 0,0) e 
o tempo de internação hospitalar 10 dias (IQ 
16,0 – 7,0). Dois pacientes evoluíram para óbito 
(2%). CONCLUSÃO: Nos pacientes submetidos 
à craniotomia eletiva em pacientes adultos, ve-
rificou-se que a maioria das intervenções foram 
procedimentos de grande porte e realizados em 
pacientes em idade economicamente ativa.
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PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE 
PACIENTES COM WAKE UP STROKE
Moreira HLC*; Oliveira VNR; Barreto RS; Neto VFR; 
Azevedi ALC; Martin DLS; Jesus PAP

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: heloisalcm@gmail.com

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das do-
enças mais comuns nos serviços de emergência 
e corresponde a terceira maior causa de mortali-
dade nos EUA. Os acidentes vasculares cerebrais 
“wake-up stroke” (WS), no qual o indivíduo aco-
metido desconhece o tempo de início dos sinto-
mas, são um subgrupo distinto e desprivilegiado 
que detém a atenção dos estudos no que diz res-
peito ao tratamento da fase aguda. No entanto, 
há escassez de informações na literatura, sobre 
a caracterização etiológica e forma de apresen-
tação do WS, que corresponde a 25% de todos 
os acidentes vasculares cerebrais. OBJETIVO: 
Comparar as características clínicas e epide-
miológicas dos pacientes com WS aos demais 
pacientes com AVCI. METODOLOGIA: Estudo 
de corte transversal com grupo de comparação, 
cuja amostra incluiu indivíduos acompanhados 
no ambulatório do serviço de Doenças Cerebro-
vasculares do Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgard Santos maiores de 18 anos que 
sofreram AVCI. O instrumento de coleta foi um 
questionário padronizado, que foi preenchido 
através de dados obtidos no prontuário médico 
do paciente. As variáveis contínuas foram descri-
tas através da média e as categóricas como pro-
porções, sendo comparadas entre os dois grupos 
(com e sem WS). Os dados foram analisados com 
auxílio do software Statistical Package for Social 
Sciences (versão 17.0 para Windows, SPSS, Chi-
cago, IL, USA). RESULTADOS: Numa amostra 
de 182 indivíduos, 34 foram classificados como 
WS (18,7%). Entre todos os indivíduos que tive-
ram wake up stroke, 83,9% apresentavam HAS, 
17,2% DM e 64% dislipidemia. Não houve asso-
ciação entre os seguintes fatores de risco e apre-
sentação de WS: HAS (p = 0,485), DM (p = 0,094), 
DLP (p = 0,857), tabagismo (p = 0,828), etilismo 
(p = 0,267), fibrilação atrial (p = 0,489), doença 
de chagas (p = 0,236), AVCI (p = 0,616) e uso de 
anticoncepcional oral (p = 0,434) prévios. Calcu-
lando-se a razão de prevalência (RP) na amostra, 
portadores de HAS apresentaram RP = 1,34 (IC 
95% 0,59-3,20), doença de chagas RP = 1,57 (IC 
95% 0,75-3,30) e fibrilação atrial RP = 1,37 (IC 
95% 0,57-3,30). Embora os valores de RP eviden-
ciem associações entre as variáveis descritas e 
WS, a análise dos IC não corrobora tais associa-
ções. CONCLUSÃO: Hipertensão foi o principal 
fator de risco entre pacientes com WS e não ob-
servamos diferença na frequência de fatores de 
risco entre pacientes com WS e demais pacien-
tes com AVC. O baixo número de pacientes com 
WS em nossa amostra pode ter limitado o nosso 
resultado.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



128

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0271

PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE PACIENTES 
COM AVC AGUDO EM USO DE ANTICOAGULANTES
Picanço MR; Patroclo CB; Mamfrim A; Araujo RBC; 
Cal HSR; Pizzino MPG; Carvalho Júnior VS; Vianna FSL; 
Volschan A

Hospital Pró-Cardíaco.

* E-mail: mrpicanco@gmail.com

Pacientes com acidente vascular cerebral em uso 
de anticoagulantes orais constituem um desa-
fio para prática clínica, tendo em vista os riscos 
de complicações hemorrágicas e a potencial 
contraindicação ao tratamento trombolítico. 
OBJETIVO: Descrever o perfil clínico e laborato-
rial de pacientes com AVC agudo em uso de an-
ticoagulantes. MÉTODO: Selecionamos pacien-
tes retrospectivamente do registro de Acidente 
Vascular Cerebral do Hospital Pró-Cardíaco, um 
registro prospectivo de pacientes admitidos com 
AVC em andamento desde 2011. Foram selecio-
nados pacientes com diagnóstico de AVC isquê-
mico, ataque isquêmico transitório ou hemor-
ragia intraparenquimatosa, que vinham em uso 
de anticoagulação até uma semana antes do dia 
do início dos sintomas. O momento do uso da 
última dose de anticoagulantes foi classificado 
como mais ou menos de 24 horas do início dos 
sintomas. RESULTADOS: No período do estudo, 
sessenta de 523 pacientes (11%) admitidos com 
diagnóstico de AVC isquêmico agudo estavam 
em uso de anticoagulante (varfarina: 26; rivaro-
xabana: 20; dabigatrana: 9; enoxaparina plena: 
3). O tempo mediano decorrido desde a ultima 
tomada foi de 14 horas [intervalo interquartil 
(IQ): 6-24). Entre pacientes em uso de anticoa-
gulantes novos, este tempo foi de 13 horas (IQ: 
6-24), e 8 (26%) estavam em uso de subdose. Pa-
cientes em uso de novos anticoagulantes orais 
tiveram INR de 1,28 +/- 0,36, e relação de TTP de 
1,19 +/- 0,22. Mesmo pacientes com última dose 
dentro das últimas 24 horas tiveram resultados 
de coagulograma próximo do normal (INR: 1,42 
+/- 0,43; relação de PTT: 1,28 +/- 0,24) Conclu-
são. A maioria dos pacientes com AVC agudo e 
história de uso de anticoagulantes apresenta uso 
da droga dentro das últimas 24 horas. Mesmo 
pacientes com uso recente apresentavam coa-
gulograma próximo do normal. Estudos são ne-
cessários para determinar a elegibilidade destes 
pacientes para trombólise intravenosa.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0272

PERFIL DA DEGLUTIÇÃO EM PACIENTES 
NEUROLÓGICOS INTERNADOS NA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA
Borges1; Martins SAA3; Silva NN1; Chaves TS3; 
Bougo GC4; Vicente LCC5; Gomes AR4

1Hospital das Clínicas da UFMG;
2Hospital Risoleta Tolentino Neves;
3HRTN;
4Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: kellen.cristineborges@hotmail.com

A disfagia na população neurológica internada 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é carac-
terizada normalmente por alterações comple-
xas, que cursam com rebaixamento do nível de 
consciência, intubação orotraqueal (IOT), tra-
queostomia (TQT), ventilação mecânica (VM) e 
instabilidade clínica. Este estudo justifica-se pela 
necessidade de estudar os pacientes neurológi-
cos internados na UTI a fim de permitir que os 
fonoaudiólogos invistam em cuidados adequa-
dos. OBJETIVO: Descrever os perfis clínicos e 
da deglutição dos pacientes neurológicos inter-
nados na UTI. MÉTODO: Estudo exploratório, 
retrospectivo, com base na coleta de dados da 
avaliação fonoaudiológica dos pacientes inter-
nados na UTI de um hospital escola de Belo Ho-
rizonte. Foram coletadas informações de pacien-
tes admitidos com doença de base neurológica, 
no período de março de 2014 a março de 2015, 
sendo no total 84 prontuários. O estudo inclui 
indivíduos com idades igual ou superior a 18 
anos e foram excluídos pacientes que apresenta-
vam escore na Escala de Coma de Glasgow (ECG) 
menor ou igual 8 no momento da avaliação fo-
noaudiológica; avaliação fonoaudiológica inicial 
inconclusiva; submissão a três ou mais procedi-
mentos de IOT e dependência de VM. O presente 
estudo foi aprovado pelo COEP. RESULTADOS: A 
média de idade dos pacientes estudados foi 61,3 
anos com maior prevalência de sujeitos do gê-
nero masculino (66,7%). Quanto aos motivos de 
admissão na UTI, verificou-se que 42,8% foram 
AVC (Acidente Vascular Cerebral), 20,2% TCE 
(Traumatismo cranioencefálico) e 37% por ou-
tras afecções neurológicas (como crises convul-
sivas, encefalopatias e meningites). Quanto aos 
dados clínicos, observou-se alteração do nível 
de consciência (ECG <14) em 21,4% dos sujeitos, 
63% sujeitos foram submetidos a IOT e 20,2% fa-
ziam uso de traqueostomia durante a avaliação 
fonoaudiológica. No que se refere à deglutição 
notou-se alta ocorrência de disfagia (57,1%), 
sendo que 56,2% das disfagias são de grau grave 
e com maior comprometimento da fase faríngea 
da deglutição. Quanto à ingesta sugerida após a 
avaliação, 47,6% mantiveram a dieta via oral sus-
pensa, 40,7% foram orientados a alimentar-se 
com apenas uma consistência e somente 11,7% 
dos sujeitos tiveram duas consistências alimen-
tares liberadas. CONCLUSÃO: Conclui-se que o 
AVC e o TCE são as principais alterações de base 
neurológica admitidas na terapia intensiva, além 
de alta prevalência de IOT e disfagia orofaríngea 
em pacientes neurológicos internados na UTI.
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PERFIL DOS IDOSOS INTERNADOS POR ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL EM UM HOSPITAL ESCOLA 
DE BELO HORIZONTE
Santos ESS2*; Freitas FAS2; Pereira LSM1; Lustosa LP1

1Departamento de Fisioterapia, EEFFTO, UFMG, BH, 
MG;
2Residência Multiprofissional do Hospital das Clínicas, 
UFMG, BH, MG.

* E-mail: eliene.fisio22@gmail.com

O envelhecimento populacional traz consigo 
mudança no perfil epidemiológico, marcada por 
maior prevalência das doenças crônico-degene-
rativas, dentre elas o acidente vascular cerebral 
(AVC) que é a principal causa de incapacidade 
em adultos no mundo. Indivíduos acometidos 
pelo AVC necessitam de suporte e tratamento 
em longo prazo. Assim, torna-se importante tra-
çar o perfil desse pacientes visando indicar po-
líticas públicas adequadas para essa população. 
OBJETIVO: Traçar o perfil clínico-sociodemográ-
fico e de vulnerabilidade física de idosos interna-
dos por AVC na alta hospitalar. MÉTODOS: Trata-
-se de estudo transversal, exploratório, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, sob 
o CAAE 42924715.3.0000.5149, realizado nas en-
fermarias de clínica médica e cardiologia de um 
Hospital Escola de Belo Horizonte, no período 
de maio a julho de 2015. Utilizou-se amostra 
não probabilística, incluindo idosos internados 
por AVC de ambos os sexos, que apresentavam 
alta hospitalar programada em seu prontuário e 
que concordaram em participar da pesquisa. Os 
dados foram obtidos por meio de questionário 
que incluiu dados clínicos e sociodemográfi-
cos, do Vulnerable Elders Survey-13 (VES -13) e 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Dados 
analisados por estatística descritiva e percenta-
gens. RESULTADOS: Avaliou-se 13 idosos, com 
média de idade de 74,4 anos; tempo médio de 
internação de 30,2 dias (mínimo 11 e máximo 
86 dias). A maioria eram homens (69,2%), par-
dos (61,5%), casados (53,8%), com renda menor 
que 2 salários mínimos (85,6%), arranjo familiar 
multigeracional (61,5%) e nível de escolaridade 
prevalecendo analfabetismo (38,5%) e entre 5 e 8 
anos (38,5%). A maioria necessitou de cuidados 
intensivos (61,5%), recebeu atendimento fisio-
terápico (85,6%), utilizou um mínimo de cinco 
medicamentos (76,9%) e apresentou duas co-
morbidades (46,2%), sendo a mais prevalente a 
hipertensão arterial (92,3%). Todos os pacientes 
apresentaram vulnerabilidade física, de acor-
do com o VES-13 e 53,8% deles apresentaram 
possível declínio cognitivo, segundo o MEEM. 
CONCLUSÃO: Idosos internados por AVC apre-
sentaram características de fragilidade e maior 
vulnerabilidade, o que deve ser observado pelos 
profissionais da área de saúde, pois estas carac-
terísticas colocam estes idosos em necessidade 
de cuidados especiais, seja da família ou dos pro-
gramas de atenção à saúde do idoso.
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POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY 
SYNDROME ASSOCIATED WITH NEOPLASIA AND 
CHEMOTHERAPY TREATMENT – A REVIEW OF 
THREE CASES
Franciscatto L*; Marrone LCP; Simeoni C; Galindo DGC; 
Castellanos DCT; Guzmán TFA; Fernandez AC; Costa JC

Hospital São Lucas da PUCRS.

* E-mail: luisafrancis@gmail.com

Background and aims: Posterior reversible en-
cephalopathy syndrome (PRES) is a clinicoradio-
logic entity characterized by headaches, altered 
mental status, seizures, visual disturbance and 
specific neuroimaging findings. Many factors 
can act as a trigger of this syndrome; the most 
common is acute elevation of blood pressure, 
like during eclampsia, abnormal renal function 
and immunosuppressive therapy. In this study 
we will report cases of PRES associated with neo-
plasia and chemotherapy treatment. METHODS: 
It was realized a review of three cases of patients 
that developed PRES, which were admitted to 
the São Lucas Hospital or that were assisted in 
other units of the same hospital by our service. 
All the patients were submitted to a clinical and 
neurologic examination, as well as to laboratory 
tests and a brain magnetic resonance image. 
RESULTS: The first patient was a 74-year-old 
woman receiving adjuvant gemcitabine che-
motherapy for a pancreatic adenocarcinoma; 
the second patient was a 27-year-old woman 
receiving FOLFOX 5 (oxaliplatin/5-fluorouacil/
leucovorin) chemotherapy for a colorectal can-
cer; the third case was a 7-year-old boy with acu-
te lymphoblastic leukaemia in treatment with 
chemotherapy. The patients had many different 
neurologic symptoms, but characteristic neuroi-
maging findings of PRES. They were submitted to 
a gradual reduction of blood pressure and to an-
ticonvulsive drugs, getting a clinical and radiolo-
gic improvement. CONCLUSION: PRES is an en-
tity not well known by physicians and the delay 
in diagnosis can lead to a worse clinical recovery. 
Due to the increasing number of neuroimaging 
studies as well as therapies that can induce PRES, 
this syndrome is becoming more frequent.
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PREDICTORS ASSOCIATED WITH COLLATERAL 
STATUS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.
Peixoto DEB*; Vilela DM; Stefano LHSS; Pinto PTC; 
Camilo MR; Alves FFA; Martins Filho RKV; Afonso LHC; 
Abud DG; Pontes-Neto OM

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: danielbuenop@hotmail.com

The angiographic evaluation of collateral vessel 
patterns in acute ischemic stroke (AIS) patients 
is an important determinant of ischemic severity. 
Recents publication confirm that poor collateral 
score are associated with worse functional out-
come. Nevertheless, there are few studies that 
speciαcally explore demographic factors associa-
ted with the presence of good collateral status 
(CS). OBJECTIVE: To evaluate the frequency, 
association with demographic factors and of 
collateral vessel patterns among AIS patients 
admitted to a tertiary academic stroke center. 
METHODS: We retrospectively analyzed all AIS 
patients included in our prospective stroke re-
gistry in 2014 and 2015. Patients with M1 Middle 
Cerebral Artery +/- internal carotid occlusion 
were included in the present study. The collateral 
vessel evaluation were performed using the Re-
gional Leptomeningeal Collateral Score (rLMC), 
a 20-point scale published in 2011. We analysed 
atrial fibrillation, hypertension, diabetes, age 
and sex as possible factors associated with the 
CS. RESULTS: There were 69 eligible patients 
(mean 63+/- 18; female 62%). Variable associa-
ted with collateral score were male sex [median 
score 14; interquartil range 10-17); female 11 
(9-15); p = 0.05], atrial fibrillation [10 (9-14) vs 14 
(10-17) p = 0.01] and age (Pearson‘s coefficient 
-0.28 p = 0.02). In multivariate linear regres-
sion, lower age (B= -0.07; P = 0.01) and male sex 
(B=2.21 = 0.03) were independent predictors CS. 
CONCLUSIONS: Lower age and male sex were 
predictors of good collateral flow.
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PREVALÊNCIA CLÍNICO-ETIOLOGICA EM 
PACIENTES PEDIATRICOS DO ACIDENTE VASCULAR 
HEMORRÁGICO ESPÔNTANEO EM UM HOSPITAL 
TERCIÁRIO
Neto HFV; Pereira KS; Farias Júnior RB; Aquino IC; 
Xavier LS; Guimarães LEV; Meira PHÓG; Alencar GF; 
Silva Filho AP; Pedrosa VC*

Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande.

* E-mail: vcp.lph@gmail.com

O Acidente Vascular Encefálico hemorrágico 
(AVEh) espontâneo é quase a metade dos casos 
de AVE em crianças, é uma doença grave, ge-
ralmente com um desfecho desfavorável de in-
capacidade ou morte. A incidência é de 1,1 por 
100.000/ano e tem como principais etiologias as 
malformações vasculares. Objetivo Objetiva-se 
estudar a prevalência das características clíni-
cas e principais causas dos AVEh espontâneos 
na faixa etária pediátrica num hospital terciário. 
Métodos É um estudo retrospectivo, descritivo, 
com abordagem dos dados de 33 prontuários de 
pacientes com até 18 anos de idade, admitidos 
em um hospital terciário de Campina Grande 
que receberam diagnóstico de AVEh não traumá-
tico entre Janeiro de 2013 a Dezembro de 2015. 
Os dados foram coletados em um formulário 
padrão, organizados em planilhas. Resultados 
As doenças vasculares representaram o maior 
número: 51,51% (n = 17); seguidas pelas doenças 
hematológicas, com 24,24% (n = 8); infecciosas 
(sepse), com 15,15% (n = 5), relacionadas a me-
dicamentos (3,03%, n = 1) e idiopáticas (3,03%, 
n = 1) As malformações arteriovenosas represen-
taram 60% das afecções vasculares, enquanto os 
aneurismas cerebrais e a hipertensão arterial sis-
têmica, 29% e 11%, respectivamente. As doenças 
hematológicas encontradas foram distúrbios da 
coagulação (37,5%), leucemias (37,5%) e anemia 
falciforme (25%). As causas medicamentosas, 
66,67% eram por quimioterápicos e 33,33%, an-
ticoagulantes. Todos os pacientes apresentaram 
cefaleia, 51,51% cursaram com crises convul-
sivas, 45,45% com déficit focal e 39,39% com 
alteração do nível de consciência. Instituído 
tratamento cirúrgico de emergência em 54,54% 
(n = 18), porém 42,42% (n = 14) faleceram duran-
te a internação. Conclusão Os sinais clínicos e a 
etiologia do AVEh na população pediátrica difere 
dos adultos; porém, os índices de mortalidade 
constatados neste trabalho também são eleva-
dos, apesar dos avanços dos métodos diagnósti-
cos e das técnicas neurocirúrgicas. Na faixa etá-
ria pediátrica, ressalta-se como causa de AVEh 
as malformações arteriovenosas e as disfunções 
hematológicas por distúrbios da coagulação.
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PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES DE FALA E 
LINGUAGEM EM PACIENTES INTERNADOS NA 
UNIDADE DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Borges KCS1*; Martins SAA1; Silva NN1; Gomes AR1; 
Chaves TS1; Couto EAB2

1HRTN;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: kellen.cristineborges@hotmail.com

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um com-
prometimento funcional neurológico que pode 
trazer diversas alterações fonoaudiológicas. A 
literatura mostra importante prevalência dessas 
alterações, dentre elas, podem-se citar a afasia, a 
disartria e a apraxia. Quanto à afasia observa-se 
prevalência entre 21 e 38% dos indivíduos aco-
metidos pelo AVE. Já em relação à fala, os estudos 
mencionam prevalência de 41,5% de disartria e 
11,7% de apraxia de fala pós AVE. OBJETIVO: 
Verificar a prevalência de alterações de fala e lin-
guagem em pacientes internados na Unidade de 
AVE. MÉTODOS: Estudo retrospectivo com base 
na coleta de dados dos prontuários dos pacien-
tes internados na Unidade de AVE de um hospital 
escola de Belo Horizonte. Foram coletados dados 
da avaliação fonoaudiológica de 53 pacientes 
buscando-se os dados da avaliação de linguagem 
e fala, além de informações nas evoluções da 
Equipe de Neurologia quanto às hipóteses diag-
nósticas e resultados da Tomografia de Crânio 
(TC). Foram incluídos neste estudo sujeitos com 
avaliação fonoaudiológica completa e hipótese 
diagnóstica definida. Este trabalho foi aprovado 
pelo COEP-HRTN (n° 37/2014). RESULTADOS: 
A média de idade dos sujeitos foi de 63,3 anos, 
sendo a idade mínima 41 anos e a máxima 80 
anos. Observou-se prevalência de sujeitos do gê-
nero masculino (56,7%). Quanto ao tipo de AVE, 
notou-se prevalência do tipo isquêmico (81,2%) 
em relação ao tipo hemorrágico (13,2%), e em 
5,6% dos casos não houve alterações agudas na 
TC. A tomografia de crânio evidenciou que 60,4% 
dos pacientes apresentaram lesão no hemisfério 
esquerdo, 7,6% no hemisfério direito e 32% não 
apresentaram alterações agudas ou não foi espe-
cificado o lado da lesão. Quanto ao diagnóstico, 
68% dos indivíduos apresentaram alguma altera-
ção de fala e/ou linguagem após o AVE, em con-
trapartida que 32% dos pacientes não apresenta-
ram alterações de fala e/ou linguagem. Não fo-
ram observados casos de apraxia isoladamente, 
mas foram encontrados casos de afasia (22,6%) 
e disartria (22,6%). Verificou-se também 13% de 
casos de afasia e disartria associados, 3,7% de 
afasia e apraxia associadas, e 7,5% dos casos de 
associação das três alterações fonoaudiológicas 
(afasia, apraxia e disartria). CONCLUSÃO: No 
presente estudo observou-se predominância de 
indivíduos do gênero masculino, AVE do tipo is-
quêmico e lesão em hemisfério esquerdo, sendo 
a disartria e a afasia os déficits fonoaudiológicos 
de maior prevalência.
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PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO PARA 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM POPULAÇÃO 
ADULTA DE CAMPINA GRANDE, PB
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Fatores de risco modificáveis são aqueles com 
maiores possibilidades de intervenção na fisio-
patologia do acidente vascular cerebral (AVC), 
sendo as medidas de combate à obesidade e o 
controle da pressão arterial sistêmica alvos im-
portantes a serem alcançados. OBJETIVO: De-
terminar quais os fatores de risco para AVC com 
maior prevalência em indivíduos adultos de uma 
população no interior da Paraíba. MÉTODOS: 
Foi realizado um estudo transversal baseado na 
amostragem piloto de indivíduos adultos aten-
didos em 5 momentos distintos por demanda 
espontânea na cidade de Campina Grande, Para-
íba. Após aplicação dos critérios de inclusão/ ex-
clusão, foram selecionados 495 indivíduos, que 
tiveram os seguintes dados coletados: sexo, ida-
de, tempo de tabagismo, etilismo, sedentarismo, 
índice de massa corpórea (IMC), histórico fami-
liar de AVC, hipertensão arterial sistêmica (HAS) 
prévia, diabetes mellitus (DM) prévia e glicemia 
capilar. Adicionalmente, indagou-se a respeito 
de AVC pregresso. A amostra foi dividida em sub-
grupos conforme exposição a cada um dos fato-
res em potencial, e a associação entre estes e o 
evento cerebrovascular foi verificada através de 
odds ratio (OR), com seu erro padrão e intervalo 
de confiança (IC) de 95% calculados segundo Alt-
man (1991). RESULTADOS: A prevalência de AVC 
na população foi de 3,8 %, e do total de pacien-
tes acometidos (n = 19), 47,36% eram homens; 
73,68% tinham idade maior ou igual a 55 anos; 
26,32% foram tabagistas por 10 anos ou mais; 
5,26% eram etilistas; 47,37% eram sedentários; 
63,16% apresentavam algum grau de obesida-
de; 42,11% possuíam histórico familiar de AVC; 
73,68% eram sabidamente hipertensos; 42,11% 
eram portadores de DM e 26,32% apresentaram-
-se hiperglicêmicos. Pacientes que tinham IMC 
maior ou igual 30 apresentaram, aproximada-
mente, 2,7 vezes maior chance para desenvolver 
AVC em relação aos que possuíam índices meno-
res (OR= 2,69; IC 95% = 1,04 a 6,97), e os sabida-
mente hipertensos 3,8 vezes mais chance que os 
normotensos (OR= 3,83; IC 95% = 1,35 a 10,80), 
sendo essas duas variáveis as únicas a apresen-
tar significância estatística. CONCLUSÃO: Nossa 
análise evidenciou, apesar da alta prevalência 
das demais variáveis, que os únicos fatores de 
risco relevantes para ocorrência de AVC em nos-
sa população foram IMC ≥ 30 e HAS. Desta for-
ma, destacamos a importância de estudos como 
este para o conhecimento das variáveis locais 
com maior necessidade de intervenção.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0279

PRIMARY VASCULITIS OF THE CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM: REPORT AND CASE DISCUSSION
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Isolated vasculitis of the central nervous system 
(CNS) or primary angiitis of the CNS (PACNS) is 
an extremely rare condition, with incidence of 
2.4 per million, in the 4th to 5th decade of life, 
predominantly male, difficult to diagnose, seve-
re outcome and potentially fatal. Manifestations 
are non-specific, such as headache, cognitive 
dysfunction and only 25-30% of patients have 
neurologic deficit. CASE REPORT: CAB, female, 
28 years old, hypertensive, presented acute dis-
proportionate left hemiparesis, crural prevalence 
and severe global aphasia associated with hea-
dache. Onset alert, but confused, double hemi-
paresis, worse on the left, bone-tendon reflexes 
globally live without sensory or eye movement 
changes. MRI showed sign of pearl necklace (al-
ternating areas of stenosis and dilation) in the 
segments M1, P1, P2, P3 and A1 right. In labora-
tory research, infectious, rheumatologic, hema-
tologic and endocrine causes was excluded. Un-
dergone pulse therapy with methylprednisolone 
for 3 days with partial improvement of strength 
and aphasia. Maintenance treatment with aza-
thioprine. DISCUSSION: This case differs from 
the literature, because reports a patient in the 
3rd decade. As there is no typical clinical presen-
tation, it is interesting to note that constitutional 
symptoms can be found, such as headache des-
cribed by the patient. Other symptoms may also 
be present such as fever and focal deficits, topo-
graphical related injuries. In the research, 90% of 
patients present abnormal CSF with increased 
protein or lymphocytic pleocytosis, but diffe-
rential diagnosis as Syphilis, Hepatitis, Varicella 
Zoster, systemic vasculitis such as polyarteritis 
nodosa and granulomatous diseases may have 
similar findings. Inflammatory activity markers 
help identify the silent systemic involvement. 
The MRI has a sensitivity 90-100% and may show 
changes both white or gray matter as well as in-
farcts in different territories. The classic “string 
of beads” has low sensitivity and specificity, and 
can appear in vasospasm, reversible cerebral 
vasoconstriction syndrome (RCVS), intravas-
cular lymphoma and CNS infection. A biopsy is 
still the gold standard, but 35% are inconclusive. 
CONCLUSION: PACNS is a rare condition of unk-
nown etiology, variable clinical manifestation 
and non-specific neuroimaging. The difficult 
diagnosis depends on high clinical suspicion, 
because treatment is important in the prognosis.
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PRIMO DIAGNOSIS OF SYSTEMIC LUPUS 
ERYTHEMATOSUS AFTER CEREBRAL VENOUS 
THROMBOSIS: A CASE REPORT
Lima AF*; Fernandes FLC; Ribeiro LL; Mariano FM; 
Aguiar LSF
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Systemic lupus erythematosus (SLE) may be 
associated with a significant increase in the risk 
of stroke syndromes, including cerebral venous 
thrombosis (CVT). Strokes have been repor-
ted in up to 19 percent of patients with SLE. 
OBJECTIVES: To report the case of a patient 
with CVT associated with lupus not previously 
diagnosed. METHOD: The information in this 
study were obtained through review of medical 
files, interview with the patient and literature 
review. RESULTS AND DISCUSSION: A female 
patient of 34 years old, with no epileptic antece-
dents, was admitted in the emergency room after 
generalized tonic-clonic seizure. CT scan showed 
spontaneous hyperdensity in vascular topogra-
phy. Cerebral MR angiography revealed image 
compatible with thrombosis in peritentorial cor-
tical vein. The patient had a history of thrombo-
phlebitis in her left leg about seven months, not 
being in anticoagulant use at the time of seizure. 
Anticoagulation was initiated after CVT diag-
nosis. During hospitalization developed fever 
without focus set associated with neutropenia. 
Complementary investigation showed five of the 
2012 SLICC criteria: 1) neutrolinfopenia, 2) se-
rositis, 3) FAN 1: 640 nuclear fine speckled and 
1: 320 cytoplasmic, 4) positive anti-DNA and 5) 
positive direct Coombs closing the diagnosis of 
SLE. Other tests evidenced still high titers of An-
tibodies to beta2-glycoprotein: 6634 mg/L (RV: 
609-2164), homocysteine: 14.6 (RV: 4-10), and 
protein S deficiency. Therapy with prednisone, 
hydroxychloroquine and azathioprine was star-
ted. The patient released from hospital without 
neurological deficits and use of phenobarbital 
and warfarin targeting INR between 2 and 3. 
CONCLUSION: SLE is a risk factor for all stroke 
subtypes, except for subarachnoid hemorrhage. 
Antiphospholipid antibodies are also associated 
with an increased risk of CVT. The patient has 
been followed in the ambulatory and will repeat 
antibody dosages at the right time to diagnosis of 
antiphospholipid syndrome.
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PROPOSTA EMPREENDEDORA DE INOVAÇÃO NO 
TRATAMENTO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS 
HIPERTÔNICOS
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A hipertonia espástica é uma manifestação clí-
nica comum em pacientes com alterações cé-
rebro-vasculares, que resultam na inabilidade 
motora, durante principalmente as atividades de 
vida diária. A eletromiografia de superfície é uma 
ferramenta de fácil utilização e eficaz na inter-
pretação de mudanças na excitabilidade da fibra 
nervosa em condições fisiológicas ou patológi-
cas. O objetivo do presente estudo foi analisar os 
efeitos de um dispositivo de compressão tecidual 
superficial (TCS) na atividade muscular, relacio-
nado ao controle do tônus espástico de pacientes 
com AVE. Foram selecionados 14 (quatorze) in-
divíduos do gênero masculino, com idade entre 
60 e 80 anos (média de idade de 72,33 anos), com 
diagnóstico clínico de Acidente Vascular Encefá-
lico (AVE), sendo 10 (dez) indivíduos portadores 
de hemiparesia espástica à direita e 4 (quatro) in-
divíduos portadores de hemiparesia espástica à 
esquerda. Os dados foram analisados estatistica-
mente pelo programa SPSS versão 21.0 por meio 
do teste t student (p < 0,05). Todos os indivíduos 
da pesquisa foram submetidos a avaliação da ati-
vidade muscular por meio da eletromiografia de 
superfície, pré e pós aplicação imediata do dis-
positivo de compressão superficial (TCS). Após a 
aplicação da Técnica de Compressão Superficial 
(TCS), em uma análise descritiva, observou-se 
que todos os músculos avaliados (exceto o mús-
culo deltóide médio), apresentaram redução 
da atividade muscular quando comparado aos 
valores de pré e pós-tratamento. No entanto os 
resultados não foram significantes na compa-
ração dos dois períodos (teste t p > 0,05). Con-
clui-se que a TCS não apresentou valores esta-
tisticamente significantes quando comparado a 
atividade muscular pré e pós a aplicação deste 
recurso. No entanto em uma análise descritiva 
dos resultados pode-se observar uma redução da 
atividade mioelétrica dos músculos biceps bra-
quial, tríceps braquial e braquioradial. Palavras-
-Chave: Espasticidade,
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A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é 
síndrome caracterizada por oftalmoparesia 
supranuclear, instabilidade postural, demên-
cia e parkinsonismo. Degeneração neuronal e 
emaranhados neurofibrilares afetando ponte e 
mesencéfalo, foram descritos na PSP, que pode 
ser de causa idiopática ou vascular. Relatos de 
literatura das quatro principais síndromes vas-
culares talâmicas (paramediana, tuberotalâmi-
ca, ínfero-lateral e de artéria coroidea posterior) 
descrevem quadros clínicos com alterações de 
linguagem, humor, volição, força, sensibilidade e 
alteração de sentidos especiais que podem simu-
lar síndromes de esfera não vascular. OBJETIVO: 
Correlacionar alterações clínico-anatômicas a 
alterações cognitivas e de controle do olhar con-
jugado de olhasr conjugado. MÉTODO: Estudo 
transversal de caso clínico. RESULTADOS: MJAA, 
73 anos, feminino, acompanhada por hemicra-
nia paroxística, apresentou, quadro súbito de 
desequilíbrio, alteração da fala, dificuldade na 
marcha, náuseas e diplopia. Ao exame, intrusões 
sacádicas em seguimento vertical, incapacidade 
de realizar sacadas verticais, dificuldade na mar-
cha em tandem (tendência à queda para a es-
querda) e comprometimento cognitivo leve, com 
prejuízo discreto de função executiva (fluência 
fonêmica). A instalação súbita sugeriu evento 
vascular, entretanto sinais e sintomas detectados 
chamava atenção para a possibilidade de PSP. A 
RNM crânio evidenciou restrição à difusão em 
região medial de tálamo e mesencéfalo à esquer-
da. O quadro foi transitório, com recuperação 
completa em dois meses. CONCLUSÃO: A pro-
ximidade de subnúcleos, variações anatômicas 
de distribuição vascular e variedades de inter-
conexões do tálamo o tornam uma complexa es-
trutura encefálicas. Infartos como os de artérias 
paramedianas talâmicas, de origem na artéria 
cerebral posterior e próximas a irrigação me-
sencefálica, apresentam-se marcantemente com 
afasias adinâmicas, hipofonia e alteração mar-
cante de fluência verbal, associadas à alteração 
do olhar conjugado por lesão do mesencéfalo, 
no caso de MJAA nos faltam elementos descritos 
como hipobulia e alterações psiquiátricas. Não 
encontramos relatos de conexões diretas entre 
mesencéfalo e alterações de linguagem/função 
executiva, mas estudos recentes colocam o me-
sencéfalo como fundamental a interpretação de 
fonemas com conexão as vias auditivas. Se estas 
estão conectadas a linguagem, há de se questio-
nar se os achados cognitivos de nossa paciente 
devem-se apenas as complexas lesões talâmicas.
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QUANTITATIVE EEG FOR THE DETECTION OF 
DELAYED CEREBRAL ISCHEMIA
Carmo CO2*; Soares LR1; Moreira DC1; Figueiredo TR1; 
Lobo CC1; Tardin JR1; Santos MPA1; Pereira Júnior JM1

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: caio.olive94@gmail.com

Vasospasm is a frequent complication caused 
by SAH, with an incidence of 40-70%. It can lead 
to poorly detectable delayed cerebral ischemia 
(DCI) in 25 to 40% of the cases. In this context, 
qEEG presents as an interesting option as it can 
be used continuously to monitor the patient. 
OBJECTIVE: To describe the efficacy of qEEG 
monitoring in the ICU related to post-SAH DCI. 
METHODS: Systematic review of the literature 
according to the PRISMA guidelines, performed 
in Medline, Embase, Scopus, LILACS and CAPES 
Journals with the terms qEEG, vasospasm and 
DCI. RESULTS: Changes in EEG reflect changes 
in the cerebral blood flow. With a decrease in the 
CBF to 25–35 ml/100 g/min, faster frequencies 
diminish, and when reached 17– 18 ml/100 g/
min, slower frequencies increase, indicating is-
chemia. Values below 10–12 ml/100 g/min sug-
gest infarction. Quantitative measures best rela-
ted to predicting vasospasm were the alpha varia-
bility (6-14Hz frequency divided by total power 
of 1-20Hz), alpha/delta-theta ratio, total power 
and alpha/delta ratio (ADR). Decreases in alpha 
variability were 100% sensible and 50% specific 
for vasospasm. The ADR showed good efficacy, 
being able to detect changes in CBF up to 2 days 
earlier than CT/MRI (alterations) and 7h before 
clinical presentation. In a study with 34 patients, 
a continuous register of 6 minutes showed 100% 
sensibility and 76% specificity for DCI in the pre-
sence of ADR variation > 10%, while falls greater 
than 50% in the ADR were 89% sensible and 84% 
specific. Another study with 32 patients has de-
monstrated that a decrease in RA(?) variability 
has a PPV of 73% and NPV of 100% for DCI. One 
other study including 8 patients showed that a 
reduction of 38% both in ADR and in alpha va-
riability had 83,3% specificity and 100% sensi-
bility. These studies have proved effective in less 
serious patients (Hunt & Hess 1-3) as well as in 
critical patients (Hunt & Hess 4-5). One of them 
used an automatized algorithm for prediction of 
DCI. CONCLUSION: qEEG in UTI appeared as an 
sensible tool and good negative predictor of oc-
currence of vasospasm. ROC curves have shown 
an excellent acuraccy to the qEEG in the early de-
tection of vasospasm’s allert signs: ADR and theta 
waves variations.
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RELAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE FATORES DE 
RISCO PARA ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma sín-
drome neurológica, decorrente da interrupção 
da circulação por obstrução ou devido a rom-
pimento de vasos sanguíneos encefálicos. Os 
fatores de risco para o AVE podem ser divididos 
em não modificáveis, como idade, etnia, sexo e 
hereditariedade e os modificáveis, tais como: 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes 
melitus (DM), tabagismo e condições socioeco-
nômicas, destacando-se nestas, o grau de esco-
laridade como fator protetor ao AVE. OBJETIVO: 
Comparar a prevalência dos fatores de risco para 
o AVE - HAS, DM e tabagismo - entre indivíduos 
de 65 anos ou mais da região Sudeste, que pos-
suem até oito anos de estudo com os que pos-
suem escolaridade de doze ou mais anos. Afim, 
de examinar a influência da escolaridade na in-
cidência de fatores de risco modificáveis para o 
AVE. METODOLOGIA: Análise de dados estatísti-
cos obtidos no DATASUS, na categoria de indica-
dores de fatores de risco e proteção, e busca ati-
va de artigos nas plataformas Pubmed e Scielo. 
RESULTADOS: As prevalências de HAS e DM em 
idosos da região Sudeste (capitais) com até oito 
anos de estudo eram de 62,8 e 26,7, respectiva-
mente. Enquanto que para os com doze ou mais 
anos de estudo, tem-se a prevalência de HAS e 
DM de 45,7 e 13,6, respectivamente. Em relação 
aos fumantes atuais, tem-se 7,7 para os com me-
nores anos de estudos. Não foi possível determi-
nar a prevalência desse quesito em indivíduos 
com doze ou mais anos de estudo. DISCUSSÃO: 
Dentre os marcadores de nível socioeconômico, 
a escolaridade é o que melhor se correlaciona 
com a frequência e a intensidade dos fatores de 
risco cardiovascular, como a HAS, que é o princi-
pal fator de risco para o AVE. Já o DM confere um 
risco relativo para AVE em torno de quatro a seis 
vezes. O tabagismo também está associado ao 
maior risco AVE e a menor escolaridade no que 
tange as dificuldades relativas ao abandono do 
vício. CONCLUSÃO: Sugere-se uma correlação 
entre a menor escolaridade e a prevalência de 
fatores de riscos modificáveis para o AVE. Já que, 
indivíduos com até oito anos de estudo possuem 
uma prevalência de 37,4% maior de HAS e 97% 
maior de DM se comparado ao grupo de maior 
escolaridade. Percebe-se assim, que mesmo 
sendo uma doença crônica e que possui muitos 
fatores de risco não modificáveis, a incidência 
do AVE na população brasileira é influenciada 
diretamente pela organização socioeconômica 
e pela exclusão social e educacional que sofre 
grande parte da população.
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RELAÇÃO ENTRE A MOBILIDADE DIÁRIA 
AVALIAÇÕES MOTORAS FUNCIONAIS DE 
HEMIPARÉTICOS CRÔNICOS
Oliveira MCS*; Silva FA; Broek VNVD; Piva LM; Bofi TC; 
Carvalho AC

UNESP Presidente Prudente.

* E-mail: cristina.mileide@gmail.com

Pessoas que sofrem um acidente vascular ence-
fálico (AVE) tornam-se menos ativas do que os 
indivíduos saudáveis na mesma faixa etária. Esta 
inatividade conduz ao sedentarismo que pode 
ter um papel no desenvolvimento de complica-
ções secundárias e podem aumentar o risco de 
outro AVE, além da dependência nas atividades 
de vida diária (AVD). Com os avanços na tecnolo-
gia de sensores, atualmente pode-se medir os ní-
veis de atividade e mobilidade diária utilizando 
acelerômetros relativamente pequenos e de bai-
xo custo. Estes equipamentos podem ser afixa-
dos em partes do corpo para medir a quantidade, 
frequência, intensidade e duração de movimen-
tos ao longo de um determinado período du-
rante a marcha. OBJETIVO: Avaliar a correlação 
entre a mobilidade diária de hemiparécos crôni-
cos a partir de dados obtidos em acelerômetros 
com os dados das avaliações motoras funcionais. 
MÉTODO: Foram recrutados 8 hemiparéticos e 
realizadas 2 avaliações: 1- Lower Extremity Motor 
Coordination Test (LEMOCOT) analisa a coorde-
nação motora dos membros inferiores; 2- o Teste 
de velocidade de marcha de 10 metros (TV10M) 
que avalia o tempo gasto para percorrer 10 me-
tros. Após as avaliações foi colocado um sensor 
de movimento tipo acelerômetro com uma cin-
ta ajustável na cintura imediatamente abaixo 
da cicatriz umbilical durante 3 dias, podendo 
ser retirado apenas quando esteve em contato 
com água. Todos os voluntários concordaram e 
assinaram o termo de consentimento livre e es-
clarecido submetido ao Comitê de Ética da FCT 
(CAAE: 34601014.4.0000.5402). RESULTADOS: O 
número médio de passos dos hemiparéticos no 
período avaliado foi 6518,37±6344,53. A análise 
estatística demonstrou diferença entre os valo-
res de LECOMOT do lado parético e não parético 
(p≤ 0,05). A Correlação de Pearson demonstrou 
uma correlação fraca negativa não significante 
(r= - 0,225; p≤ 0,592) do número de passos com 
o LEMOCOT do lado parético. O tempo gasto no 
TV10M foi de 21,67±10,72 segundos. A Correla-
ção de Pearson demonstrou uma correlação ne-
gativa fraca não significante (r=-0,356; p≤ 0,387) 
entre o número de passos determinados pelo 
acelerômetro e o tempo gasto no teste de TV10M 
e uma relação também negativa moderada não 
significante (r=0,512; p≤ 0,195). CONCLUSÃO: 
Os resultados sugerem que a falta de coordena-
ção não é a responsável pelo déficit de mobilida-
de nas AVD e na residência durante o tempo ava-
liado; e que quanto mais debilitados estiverem os 
pacientes, menor será o número de passos.
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RELAÇÃO ENTRE FORÇA MUSCULAR DE MEMBROS 
INFERIORES E DE TRONCO E VELOCIDADE DE 
MARCHA EM INDIVÍDUOS NA FASE SUBAGUDA E 
CRÔNICA PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Camargo LBA*; Estarlino LD; Aguiar LT; Martins JC; 
Benfica PA; Faria CDCM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: ludimylla.brennar@hotmail.com

O acidente vascular encefálico (AVE) está as-
sociado a diversas deficiências, limitações em 
atividades e restrições na participação, sendo 
comum o déficit de força muscular (FM) e a re-
dução da velocidade da marcha (VM). A fraqueza 
muscular, de membros inferiores (MMII) e tron-
co parece estar relacionada à redução da VM. De 
acordo com uma revisão sistemática, alguns es-
tudos avaliaram a associação da FM de flexores e 
extensores de quadril, joelho e tornozelo e abdu-
tores de quadril e a VM em indivíduos pós AVE. 
Entretanto, foi encontrada grande amplitude de 
correlações, e como esses estudos apresentam 
diversas limitações, se faz necessários mais es-
tudos para determinar a associação entre FM de 
MMII e VM em indivíduos pós-AVE. Além disso, 
não foram encontrados estudos que avaliaram a 
associação entre a FM de tronco com a VM após 
AVE. OBJETIVO: Investigar a correlação entre a 
FM de MMII e de tronco com a velocidade de 
marcha confortável e máxima em indivíduos nas 
fases subaguda e crônica pós-AVE. MÉTODOS: 
A FM isométrica dos músculos dos MMII (fle-
xores e extensores de quadril, joelho e tornoze-
lo e abdutores de quadril) e do tronco (flexores 
anteriores, extensores, rotadores e flexores late-
rais) foi avaliada com o dinamômetro portátil, 
e a VM confortável e máxima pelo Teste de Ve-
locidade de Marcha de 10m em 44 (62±14 anos 
de idade) e 59 (58±14 anos de idade) indivíduos 
nas fases subaguda e crônica do AVE, respecti-
vamente. Coeficiente de correlação de Pearson 
foi utilizado para determinar a relação entre a 
FM e a VM (α=0,05). RESULTADOS: Para os indi-
víduos na fase subaguda do AVE, foi encontrada 
correlação significativa, positiva e de magnitude 
baixa a moderada entre as medidas de FM dos 
MMII (0,36≤r≥0,59) e tronco (0,39≤r≥0,61) com 
a VM confortável e máxima, exceto para a força 
de flexores de joelho do lado não parético com 
a VM confortável (r=0,29; p = 0,6). Para os in-
divíduos na fase crônica do AVE, a maioria das 
correlações entre as medidas de FM e VM não 
foi estatisticamente significativas, exceto para a 
força de flexores de quadril do lado parético, em 
que foi encontrada correlação significativa e de 
baixa magnitude com a VM confortável (r=0,28; 
p < 0,05). CONCLUSÃO: A FM de MMII e de tron-
co apresenta relação com a VM confortável e 
máxima em indivíduos na fase subaguda do AVE, 
mas não na fase crônica. Portanto, programas de 
fortalecimento muscular na fase subaguda do 
AVE podem ser benéficos para a VM.
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RELATO DE CASO: HEMANGIOMA CAVERNOSO 
SUBCUTÂNEO DE REGIÃO TEMPORAL
Coronatto LH2*; Nery B1; Costa RAF1; Pereira LCT1; 
Quaggio E1

1Hospital São Francisco de Ribeirão Preto/
Departamento de Neurocirurgia (HSF-RP/DN);
2UNAERP.

* E-mail: liscorona@hotmail.com

O objetivo do presente trabalho foi relatar o 
caso raro de uma mulher atendida pela equipe 
de Neurocirurgia em fevereiro de 2016 que rece-
beu o diagnóstico de hemangioma cavernoso de 
subcutâneo da região temporal. Esse relato de 
caso foi associado à revisão da literatura cien-
tífica a partir artigos publicados sobre o tema 
(PUBMED). No entanto foram utilizados outros 
artigos sobre hemangiomas para se enriquecer 
a discussão sobre o presente caso. Hemangio-
mas são neoplasias vasculares benignas que 
mais frequentemente acometem pele superficial 
(derme e epiderme), mas podem acometer qual-
quer tecido, como, subcutâneo, músculos, ten-
dões, ossos, dentre outros. Eles são classificados 
quanto sua histologia em capilares e cavernosos. 
Os hemangiomas cavernosos são dificilmente 
encontrados na prática médica e sua ocorrên-
cia no tecido subcutâneo da cabeça e pescoço 
é extremamente rara. Apenas 20% de todos os 
hemangiomas se originam na extremidade da 
cabeça e pescoço. Hemangiomas cavernosos de 
subcutâneo podem ocorrer em crianças e adul-
tos, porém são mais prevalentes na infância, sen-
do o sexo feminino o mais acometido. Sua real 
etiologia ainda permanece obscura, mas alguns 
casos sugerem uma história de trauma prévio ao 
aparecimento do hemangioma, outros sugerem 
um fator hormonal ou genético congênito envol-
vido. Os sintomas são dependentes do tamanho 
e local da lesão. Normalmente, eles se apresen-
tam como uma massa subcutânea vermelho-
-azulada indolor e de crescimento lento, porém 
sangramentos podem ocorrer, gerando assim, 
um quadro agudo de dor local e o aparecimen-
to de hematoma. O diagnóstico é feito através 
da tomografia computadorizada, da ressonân-
cia nuclear magnética e da angiorresonância. A 
tomografia é útil para definir a forma, tamanho 
e relação anatômica do tumor, mas ressonância 
é o método de escolha na definição da natureza 
vascular do tumor. O diagnóstico diferencial é 
feito com neurofibroma, lipoma, cisto dermoide, 
adenomegalia, sarcoma de partes moles, miosite 
ossificante e arterite temporal. Como hemangio-
mas cavernosos não costumam regredir, o trata-
mento deve sempre ser realizado, sendo por res-
secção, embolização arterial ou radioterapia. Em 
lesões sangrantes ou que cresceram a ressecção 
é preferida. A embolização arterial geralmente é 
realizada previamente a cirurgia de ressecção. O 
prognóstico é bom a longo prazo. A progressão 
e a malignização não são comuns, mas recidivas 
locais podem ocorrer.
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RESSANGRAMENTO EM SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL APÓS USO DE RIVAROXABANA PARA 
TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 
EM PACIENTE COM VASCULITE CEREBRAL.
Chaves BPT2*; Silva JSS2; Correia SKT2; Miranda TL2; 
Silva IL2; Oliveira DL1; Vasconcelos MJMV1; 
Cavalcanti TFP1; Santos DBP1; Souza LF1

1Hospital Memorial Arthur Ramos;
2Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

* E-mail: brunopaulo.c@gmail.com

A Rivaroxabana é um anticoagulante oral, ini-
bidor do fator Xa, que tem mostrado mesma 
eficácia terapêutica que os cumarínicos. Nos 
pacientes tratados com Rivaroxabana, a taxa de 
hemorragia intracraniana foi menor que nos tra-
tados com cumarínicos (0.5% vs. 0.7%, p = 0.02). 
Não se sabe se essa vantagem realmente acon-
tece na prática clínica, já que só foi testada em 
ensaios clínicos. Também não se sabe ainda os 
reais efeitos tromboembólicos na descontinua-
ção da Rivaroxabana. OBJETIVO: Relatar caso de 
ressangramento em SNC após uso de Rivaroxa-
bana para tratamento de TVP. METODOLOGIA: 
As informações foram obtidas por meio de re-
visão de prontuário, entrevista com o paciente 
e revisão da literatura com base no diagnóstico 
confirmado por exames de imagem e laborato-
riais. RELATO DE CASO: Paciente, sexo femini-
no, 45 anos, admitida em UTI neurológica com 
quadro de confusão mental, cefaleia, hemipare-
sia e hemianopsia à direita. TC mostrando AVE 
hemorrágico. RNM de crânio e AngioRNM evi-
denciaram isquemias e hemorragias agudas em 
territórios diversos, com tortuosidades e este-
noses vasculares, compatível com vasculite. Foi 
realizada pulsoterapia com metilpredinisolona 
durante 3 dias com melhora dramática do qua-
dro. Foi iniciado prednisona e solicitados exa-
mes de provas reumatológicas, todas negativas. 
Evoluiu com trombocitopenia por heparina, foi 
suspensa enoxaparina. Em 7 dias, evoluiu TVP 
extensa em MMSS e foi iniciado RIVAROXABANA 
terapêutica. Em 2 dias, evoluiu com rebaixamen-
to de nível de consciência (RNC) e hemiplegia à 
esquerda, com TC de crânio evidenciando he-
matoma intraparenquimatoso, sendo subme-
tida à craniotomia descompressiva. Após 9 dias 
evoluiu com RNC, TC evidenciando herniação 
de uncus subfalcina com desvio de linha média e 
compressão ventricular, sendo submetida à cra-
niectomia descompressiva e monitorização da 
PIC. TC controle com herniação transcalvariana, 
sem hidrocefalia, sem hematomas residuais. Foi 
iniciado fondaparinux. Nova TC de crânio sem 
sinais de piora e notada discreta dilatação dos 
ventrículos laterais. Após anticoagulação, pa-
ciente não apresentou outros eventos trombóti-
cos e hemorrágicos, evoluindo com estabilidade 
e melhora clínica, tendo alta da UTI após 81 dias 
de internação. CONCLUSÃO: Apesar da maior 
segurança evidenciada em ensaios clínicos com 
Rivaroxabana, os efeitos anticoagulantes não po-
dem ser mensurados como nos cumarínicos, o 
que nos leva a um dilema terapêutico e mostra a 
necessidade de mais estudos comparativos.
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RESULTADO DA TROMBECTOMIA MECÂNICA NO 
TRATAMENTO DO AVC ISQUÊMICO AGUDO EM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PÚBLICO BRASILEIRO
Nakiri GS; Ferreira KS*; Afonso LHC; Monsignore LM; 
Pinto PTC; Camilo MR; Fábio SRC; Neto OMP; 
Santos AC; Abud DG

HC-FMRP-USP.

* E-mail: ksantosf@gmail.com

O acidente vascular cerebral é a primeira causa 
de incapacidade no mundo e a segunda causa de 
morte, atrás apenas das síndromes coronarianas. 
De acordo com a OMS, 89% das mortes causadas 
por AVC ocorrem em países de média e baixa ren-
da, tendo sido registrados, no Brasil, 100.651 óbi-
tos em 2011. Em 2012, o combate contra o AVC 
ganhou respaldo político do Ministério da Saúde, 
passando a ser considerada prioridade dentro do 
programa nacional de saúde. Dentre as princi-
pais ações políticas de saúde nacional destaca-
ram-se o investimento na criação de centros de 
AVC estratificados em três níveis de atendimen-
to, de acordo com a complexidade do hospital; e 
o custeio centralizado pelo Ministério da Saúde 
da medicação trombolítica. Entretanto, apesar 
do requisito de capacitação de equipes multidis-
ciplinares nas unidades de AVC de atendimento 
integral, até o momento, não houve estudo com 
grandes séries evidenciando a viabilidade da im-
plementação da trombectomia mecânica no AVC 
isquêmico agudo nestes centros. OBJETIVO: 
Avaliar os resultados da trombectomia mecânica 
no tratamento do AVC isquêmico agudo, em um 
centro de AVC integral, estruturado dentro de um 
hospital público universitário. MÉTODOS: Foi 
realizada análise retrospectiva de dados coleta-
dos prospectivamente e de forma consecutiva 
em banco de dados de pacientes com avci tra-
tados por trombectomia mecânica, entre junho 
de 2011 e outubro de 2015. Foram considerados 
desfechos primários relacionados à segurança, 
a ocorrência de óbito nos três primeiros meses 
após o avc e a ocorrência de hemorragia intra-
cerebral sintomática (ECASSII), definida como o 
surgimento de hematoma parenquimatoso den-
tro de 36 horas, associado a aumento na pontu-
ação na escala de NIHSS em 4 ou mais pontos, 
ou associada a morte. Com relação à eficácia 
do tratamento avaliou-se as taxas de sucesso na 
reperfusão cerebral (TICI 2b-3) e a incidência 
de independência funcional em 90 dias após o 
avc (mRS ≤ 2). RESULTADOS: Foram avaliados 
150 casos de trombectomia mecânica. Taxa de 
recanalização (TICI 2b – 3): 73%. Incidência de 
hemorragia sintomática: 3%. Desfecho clínico 
em 3 meses com mRS 0-2 (33,5%) e óbito (15%). 
CONCLUSÃO: Os resultados da trombectomia 
mecânica no tratamento do AVC agudo, incluin-
do suas taxas de recanalização e seu desfecho clí-
nico em 3 meses, dentro da estrutura hospitalar 
universitária do sistema público brasileiro, são 
compatíveis com os resultados obtidos nos últi-
mos estudos randomizados internacionais
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SINAL FALSAMENTE LOCALIZATÓRIO : FENÔMENO 
DE KERNOHAN-WOLTMAN EM 2 CASOS DE 
HEMATOMA SUBDURAL AGUDO NÃO TRAUMÁTICO.
Rizelio V2*; Bonetti FA2; Valomin C1; Ruschel LG2; 
Leal AG2; Milano JB2; Kowacs PA2

1CEPETI;
2Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).

* E-mail: vanessarizelio@inc-neuro.com.br

O Fenômeno de Kernohan-Woltman é descrito 
como hemiplegia ipsilateral a lesão com efeito de 
massa intracraniana e hérnia de uncus, devido a 
compressão do pedúnculo cerebral contralate-
ral à lesão, contra a borda livre do tentório. Este 
sinal falsamente localizatório pode ser acompa-
nhado de alterações de imagem em ressonância 
magnética (RM) de crânio, chamado Kernohan´s 
Notch. OBJETIVO: descrever 2 pacientes com 
fenômeno de Kernohan-Woltman com achado 
de imagem compatível. MÉTODO: Relato de 2 
casos. RESULTADOS: Caso 1. Paciente feminina, 
68 anos, antecedentes de hipertensão arterial, 
dislipidemia e isquemia cerebral recorrente, usa-
va clopidogrel 75mg/dia; apresentou cefaleia sú-
bita e intensa e vômitos; submetida a tomografia 
(TC) de crânio na qual se evidenciou hematoma 
subdural agudo a direita; após 24h evoluiu com 
rebaixamento de consciência e aumento do he-
matoma, foi submetida a drenagem por trepa-
nação; no pós-operatório imediato manifestou 
hemiplegia direita; RM de crânio mostrou hiper-
sinal em FLAIR e difusão em pedúnculo cerebral 
esquerdo. Caso 2. Paciente masculino, 76 anos, 
hipertenso, coronariopata e com fibrilação atrial 
paroxística, usuário de antitrombóticos (aspiri-
na, clopidogrel e warfarina), apresentou cefaléia 
súbita e rebaixamento de consciência com mi-
dríase a direita; TC de crânio mostrou hematoma 
subdural agudo a direita; submetido a drenagem 
por trepanação, e craniectomia descompressiva 
após 24 horas, por recidiva do hematoma e hi-
pertensão intracraniana; apresentou hemiplegia 
direita, e RM de crânio evidenciou hipersinal em 
FLAIR e difusão em pedúnculo cerebral esquer-
do. CONCLUSÃO: o fenômeno de Kernohan-
-Woltman é um achado paradoxal e falsamente 
localizatório, porém com base patológica estabe-
lecida, a qual pode ser demonstrada em estudos 
de imagem cerebral direcionados à suspeita.
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SÍNDROME DE ANTON-BABINSKI SECUNDARIA 
A SÍNDROME DE VASOCONSTRIÇÃO CEREBRAL 
REVERSÍVEL: RELATO DE CASO
Mazeti L*; Sant’Ana MM; Bergamasco NC; 
Mendonça FGB; Melo EMV; Santos SM; Leão BA; 
Neto HRS; Rezende AL; Fernandes BH

IAMSPE-SP.

* E-mail: lauramazeti@gmail.com

A Síndrome da Vasoconstrição Cerebral Rever-
sível (RCVS) é caracterizada por cefaléia súbita 
de evolução autolimitada, podendo cursar com 
déficits neurológicos associado a vasoconstrição 
cerebral segmentar difusa com evolução espon-
tânea média de 3 meses. O pico de incidência 
ocorre aos 40 anos com predileção para o sexo fe-
minino. Algumas de suas complicações incluem 
hemorragia subaracnoide e intracerebral, infarto 
cerebral e edema cerebral reversível. Caso ocor-
ra acometimento bilateral do córtex occipital o 
quadro clínico pode manifestar-se com confabu-
lações ou estados de confusão mental associado 
a anosognosia visual, caracterizando a Síndrome 
de Anton-Babinski, uma condição neurológica 
rara relacionada a cegueira cortical, onde o pa-
ciente perde seu conceito de visão e percepção 
de seu déficit. OBJETIVO: Relatar um caso de 
RCVS que apresentou-se com hemorragia intra-
parenquimatosa, infarto cerebral e cursou com a 
Síndrome de Anton-Babinski. MÉTODO: Relato 
de caso e revisão de literatura tendo como base 
o acervo MEDLINE. RELATO DE CASO: Mulher, 
54 anos, branca, professora aposentada, sem an-
tecedentes patológicos e uso de medicações ou 
drogas, com história de cefaléia súbita holocra-
niana de forte intensidade, associado a náusea 
e vômitos, desencadeada durante esforço físico 
e com melhora após uso de analgésico. Após 3 
dias apresentou nova cefaléia com caracterís-
tica semelhante, durante episódio de estresse, 
sendo admitida em nosso serviço. Ao exame fí-
sico apresentava quadrantanopsia homônima 
inferior direita. Em investigação com tomografia 
de crânio (TC) evidenciou-se hemorragia intra-
parenquimatosa em região occipital a esquerda. 
Durante internação evolui com cegueira cortical, 
confusão mental, anosognosia e astereognosia, 
caracterizando a Síndrome de Anton-Babinski. 
Realizada TC de controle e angioRM que eviden-
ciou hipodensidade em região occipital bilateral. 
Arteriografia cerebral constatou padrão de es-
treitamento e dilatação de múltiplos vasos (em 
colar de contas) com exame de angioRM, após 1 
mês, com melhora do padrão. Realizada nova an-
giografia cerebral de controle, após 3 meses dos 
sintomas iniciais, apresentando reversão da va-
soconstrição, colaborando com o diagnóstico de 
Síndrome da Vasoconstrição Cerebral Reversível. 
Na investigação foram excluídas doenças sistê-
micas. CONCLUSÃO: Esse relato visa demostrar 
a raridade de um caso da síndrome da vasocons-
trição cerebral reversível que evoluiu com com-
plicações e síndrome de Anton-Babinski.
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SÍNDROME DE AVELLIS POR ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO ISQUÊMICO
Yanaze LL*; Galego AR; Lemos Júnior MA; Araújo FA; 
Abdalla ND; Gonçalves LCS; Samegima DAG; 
Chaves PH; Marques VRP; Soares MCM

Hospital de Base de São José do Rio Preto.

* E-mail: larissayanaze@gmail.com

Também chamada de sub-síndrome de Wal-
lenberg, o primeiro caso relatado de síndrome de 
Avellis foi em 1981 pelo alemão George Avellis. 
Esta síndrome do tronco cerebral é caracteriza-
da por paralisia ipsilateral laringofaríngea asso-
ciado à hemiparesia/hipoestesia contralateral à 
lesão. Relataremos um caso de uma paciente de 
58 anos que deu entrada no pronto socorro com 
queixas de disfagia, disartria e hipoestesia no 
membro superior esquerdo (MSE). OBJETIVO: 
Demonstrar através deste relato e breve revisão 
de literatura médica a rara condição neurológi-
ca da Síndrome de Avellis. MÉTODOS: Realizado 
revisão de prontuário médico durante inter-
nação da paciente e também de dados da lite-
ratura através dos sites Pubmed, Scielo e JAMA 
Network. RESULTADOS: Feminino, 58 anos, 
branca, empregada doméstica, sem comorbida-
des prévias. Deu entrada com queixa de cefaléia 
holocraniana há 1 dia da admissão hospitalar, 
evoluindo no período vespertino do dia da in-
ternação com disfagia à líquidos e sólidos, disar-
tria e parestesia no MSE. Ao exame neurológico 
apresentava sinal do véu palatino à direita, apa-
gamento de sulco nasolabial à esquerda, discreta 
pronação e hipoestesia de MSE. Na internação 
foi realizado a Ressonância Magnética Encefálica 
na qual se constatou restrição lacunar à difusão 
em região dorsolateral à direita do bulbo, envol-
vendo o núcleo ambíguo e o trato espinotalâmi-
co. Esta região é irrigada pelos mesmos ramos da 
artéria cerebelar póstero-inferior que irriga tam-
bém toda lateral do bulbo, onde estão situados a 
oliva e o núcleo e trato do trigêmeo. A situação 
topográfica desta lesão é o que condiciona a sua 
raridade, pois a mesma origem dos pequenos 
vasos não compromete as estruturas vizinhas. 
A paciente evoluiu bem com recuperação total 
dos déficits neurológicos apresentados, porém 
permanece com etiologia da isquemia indeter-
minada. Outras causas incluem lesões periféri-
cas dos nervos vago e glossofaríngeo, tumores 
e vasculites. Há relatos também de dois casos 
secundários ao traumatismo crânio-encefálico. 
CONCLUSÃO: A sintomatologia descrita neste 
relato é considerada clássica por muitos auto-
res, porém existem outras variáveis da síndrome 
com apenas um ou outro sintoma. É uma pato-
logia rara que deve ser lembrada principalmente 
como causa de disfagia súbita e síndrome alter-
na. Além disso, a etiologia necessita ser investi-
gada para o tratamento específico e prevenção 
secundária de outros eventos vasculares.
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SINDROME DE CHARLES BONNET APÓS AVC 
ISQUÊMICO
Galindo DGC; Alves WM; Schilling LP; Torres DC; 
Alvares TF; Cuadrado A; Simeoni C; Franciscatto L

PUCRS/Hospital São Lucas (PUCRS-HSL).

* E-mail: da_ca51@hotmail.com

A Síndrome de Charle´s Bonnet é caracterizada 
por alucinações visuais recorrente, e pode ter 
múltiplas etiologias; desde alterações oculares 
(ex: degeneração macular) até lesões na via ópti-
ca. Tal condição, freqüentemente é subdiagnos-
ticada e muitas vezes interpretada como doença 
mental. Relato do caso: Paciente de 58 anos, com 
diagnostico prévio de Hipertenção arterial, foi 
admitido na emergência com hemiparesia di-
reita associado a hemianopsia temporal direita 
com cerca de 12 horas de evolução, associado a 
níveis elevados de pressão arterial (180/100). Na 
emergência, foi realizado tomografia de crânio, 
que não evidenciou alterações agudas. Devido 
à suspeita clínica de de AVC isquêmico agudo, o 
paciente foi internado, sendo realizada RNM en-
céfalo que apresentou área de restrição na difu-
são no lobo occipital esquerdo ao nível das asas 
de Meyer. Na investigação etiológica do quadro, 
foi realizado Holter cardíaco que evidenciou fi-
brilação atrial paroxística. Cerca de 5 dias após 
a internação, o paciente referiu episódios de 
alucinações visuais no campo viasual anoptico 
(temporal direito) enxergando “pombos voando 
e bichos que aparecem e esvaecem” . Durante os 
períodos em que apresentava estas alucinações, 
o paciente não apresentava alterações de sinais 
vitais ou de níveis glicêmicos, e apresentava total 
consciência do quadro, estando sempre ciente 
de que tais visões eram alucinações. Durante a 
internação, foi iniciado tratamento com Que-
tiapina, com a dosagem sendo aumentada pro-
gressivamente até 50mg ao dia, com importante 
redução das alucinações. Paciente recebeu alta 
com esta última medicação, alem de Carvedilol 
e Varfarina. Um mês apos a alta, o paciente re-
tornou para consulta, apresentando remissão 
quase total dos sintomas visuais, mantendo ape-
nas alguns episódios de alucinações eventuais. 
DISCUSSÃO: O presente caso é um dos poucos 
relatos que associa ACV isquêmico no território 
occipital com a Síndrome de Charles Bonnet, de-
monstrando que lesões em qualquer área da via 
óptica podem estar associadas com a síndrome. 
Frente à alta incidência de AVCI no Brasil, é im-
portante conhecer esta síndrome e a sua relação 
com acidente vasculares; evitando assim o sub-
diagnóstico e o diagnóstico errôneo de quadros 
psicóticos como etiologia do quadro.
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SÍNDROME DE ENCEFALOPATIA POSTERIOR 
REVERSÍVEL NA DOENÇA FALCIFORME
Moraes HP*; Franco B; Santiago R; Bizzotto RM; 
Cidrão AAL; Feitosa IDF; Alves YV; Menezes GMM; 
Oliveira TA; Portela DMMC

Universidade Federal de Minas Gerais/Hospital das 
Clínicas (HC-UFMG).

* E-mail: helenaprovidelli@yahoo.com.br

A doença falciforme apresenta frequentemente 
complicações neurológicas cerebrovasculares, 
sobretudo, acidente vascular encefálico. Fisio-
patologicamente, as alterações pertinentes aos 
vasos intracerebrais conferem também aumento 
da incidência de fatores de risco para a Síndrome 
de Encefalopatia Posterior Reversível (PRES). O 
diagnóstico diferencial é importante para o se-
guimento terapêutico e prognóstico. OBJETIVO: 
Evidenciar as principais formas de manifesta-
ções clínicas neurológicas na doença falciforme 
e salientar a importância do diagnóstico dife-
rencial, colocando a Síndrome de Encefalopatia 
Posterior Reversível como diagnóstico possível 
e frequentemente negligenciado. MÉTODO: 
Apresentação de relato de caso referente a ma-
nifestação clínica de Síndrome de Encefalopatia 
Posterior Reversível em uma paciente com do-
ença falciforme e revisão da literatura em bases 
de dados (PubMed e MEDLINE) com seleção 
de artigos pertinentes para discussão clínica. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
38 anos, portadora de doença falciforme na for-
ma homozigótica, internada inicialmente para 
investigação propedêutica de colestase intra-
-hepática. Evoluiu durante internação hospitalar 
com quadro de confusão mental e apresentou 
episódio de crise convulsiva tônico-clônica ge-
neralizada, sem histórico prévio de crises ante-
riores. Realizou exames de imagem que eviden-
ciaram hipodensidades parieto-occipitais poste-
riores bilaterais, possibilitando o diagnóstico de 
PRES. CONCLUSÃO: O tratamento do acidente 
vascular encefálico isquêmico na doença falci-
forme envolve o seguimento com exsanguineo-
transfusão, como medida preventiva para evitar 
a recorrência de novos eventos isquêmicos. Na 
PRES o tratamento é suportivo e a realização 
de transfusões de hemoderivados pode piorar o 
quadro clínico, sendo necessário cautela nesse 
aspecto. Dessa forma, o diagnóstico diferencial 
não deve ser negligenciado e auxilia no estabele-
cimento do melhor plano terapêutico, de manei-
ra a evitar o aumento da morbidade.
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SÍNDROME DE GERSTMANN COMO 
APRESENTAÇÃO DE POLICITEMIA VERA
Szklarz D2*; Costa HVM1; Ferrari AT1; Freitas GR1

1Hospital Universitário Antônio Pedro;
2Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP.

* E-mail: szklarz.de@gmail.com

Doenças mieloproliferativas, como a Policite-
mia Vera, podem ocasionar eventos trombóticos 
principalmente em pacientes com alto risco, ou 
seja, maiores de 60 anos e com história prévia 
de trombose. Dentre as manifestações neuroló-
gicas, destacam-se o acidente vascular cerebral 
(AVC), cefaléia, insônia, amaurose transitória, di-
plopia e síndrome confusional aguda ou depres-
siva. O AVC, que pode ocorrer quando a doença 
ainda não foi diagnosticada, tem como princi-
pal mecanismo a hiperviscosidade com estase 
sanguínea. Assim, o doente pode desenvolver 
estenose das artérias intracranianas e caso esta 
se dê em ramos da artéria cerebral média no he-
misfério dominante, a Síndrome de Gerstmann, 
caracterizada por agrafia, discalculia, dispraxia 
construcional, agnosia digital e desorientação 
direito-esquerda se torna uma possibilidade. 
Identificar este fator de risco é fundamental para 
o tratamento, profilaxia primária e secundária. 
OBJETIVO: Estudar a relação entre Policitemia 
Vera e estenose intracraniana, apresentando-se 
como AVC isquêmico e provocando a Síndrome 
de Gerstmann, tendo como base um caso clínico 
e uma revisão da literatura. MÉTODOS: Relatar 
o caso de uma paciente com Policitemia Vera e 
AVC isquêmico, realizando uma revisão do pron-
tuário hospitalar e a partir disso, correlacionar 
tais manifestações com o que foi encontrado em 
análises de dados no PubMed®. RESULTADOS: 
Uma paciente de 82 anos apresentou anomia, 
acalculia, cefaléia de moderada intensidade 
e confusão mental de forma aguda. Procurou 
atendimento médico e ao realizar tomografia 
computadorizada de crânio, foi evidenciado AVC 
isquêmico através de imagem hipodensa em 
lobo parietal esquerdo. Em uma segunda ava-
liação clínica, a paciente permanecia com acal-
culia, agrafia, desorientação direito-esquerda e 
certa labilidade emocional. Realizada extensa 
investigação etiológica que elucidou Policitemia 
Vera, como hematócrito de 60,2%, hemácias em 
alvo e mutação do V617F do gene JAK2. Além 
disso, confirmada estenose intracraniana (ar-
téria cerebral média, segmento M2) por meio 
de angio-ressonância de vasos intracranianos. 
CONCLUSÃO: A Policitemia Vera, por ser uma 
doença que aumenta a probabilidade de forma-
ção trombose por hiperviscosidade sanguínea, 
deverá estar entre as possíveis causas de esteno-
se intracraniana a serem investigadas quando o 
hemograma for característico. O tratamento e as 
formas de profilaxia de novos eventos isquêmi-
cos devem fazer parte do arsenal terapêutico do 
neurologista.
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SÍNDROME DE OPALSKI
Schneider LSV*; Conforto AB; Yamamoto FI; Tinone G; 
Freitas CHA; Santos GT

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: lorenasviana@gmail.com

Na Síndrome de Opalski são observados sinais e 
sintomas da Síndrome de Wallenberg, associa-
dos a hemiparesia ipsilateral. OBJETIVO: Des-
crever um caso de síndrome de Opalski em uma 
paciente com infarto bulbar. MÉTODO: Relato 
de caso e revisão de literatura. RESULTADOS: 
Mulher, 32 anos, sem comorbidades prévias, dez 
dias antes da admissão apresentou nucalgia à di-
reita com irradiação para região occipital direita, 
com resposta parcial a sintomáticos. Após alguns 
dias, apresentou forte nucalgia de inicio súbito, 
com irradiação para região occipital, associada 
a vertigem rotatória, náuseas, vômitos, fala em-
pastada e fraqueza em dimídio direito. Na admis-
são, apresentava hemiparesia direita incompleta, 
Babinski bilateral, hipoestesia térmico-dolorosa 
em dimídio esquerdo e hemiface direita, presen-
ça de desvio skew com olho direito hipotrópico, 
síndrome de Horner à direita, nistagmo horizon-
to-rotatório batendo para a esquerda, queda do 
palato à direita, fala escandida e anasalada, com 
pontuação de 8 na escala de AVC do NIH. A to-
mografia de crânio evidenciou hemorragia suba-
racnóidea em região parietal esquerda. A angio-
tomografia de artérias cervicais e intracranianas 
evidenciou dissecção de artéria vertebral direita 
em segmento V2 e estenoses focais em vasos in-
tracranianos. A ressonância magnética de encé-
falo confirmou infarto em bulbo dorsolateral e 
medula cervical à direita e estenoses em artérias 
intracranianas. A paciente apresentou boa evo-
lução, com resolução da síndrome vertiginosa, 
melhora parcial da fraqueza em dimídio direito e 
da hipoestesia em dimídio esquerdo e hemiface 
direita. CONCLUSÃO: Na síndrome de Opalski, 
dissecção ou aterosclerose de artéria vertebral 
são os mecanismos mais comuns. Apesar de pos-
síveis complicações, o prognóstico é favorável, 
de modo geral.
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SÍNDROME DE SNEDDON E O SISTEMA NERVOSO: 
QUANDO CONSIDERAR O COMPONENTE 
INFLAMATÓRIO?
Pontes RWF*; Santos LL; Cetlin RS; 
Pentiado Júnior JAM; Dach F

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: roberto_wp@hotmail.com

A síndrome de Sneddon (SS) é caracterizada 
por livedo reticular (LR) e acidentes vasculares 
cerebrais isquêmicos recorrentes. Esses pacien-
tes podem se apresentar ainda com epilepsia e 
demência vascular progressiva. Geralmente está 
associada a síndrome do anticorpo antifosfolí-
pide (SAAF). MÉTODO: As informações foram 
obtidas por meio de revisão do prontuário, en-
trevista com o paciente, exame clínico (geral e 
neurológico), registro fotográfico dos métodos 
diagnósticos aos quais o paciente foi submeti-
do e revisão da literatura. PACIENTE: Feminino, 
45 anos, apresentou crise epiléptica inédita em 
2006 associada a hemiparesia esquerda seque-
lar. Após esse evento, evoluiu com bradifrenia e 
dificuldade para deambular, de evolução lenta 
e progressiva. Voltou a apresentar crises epi-
lépticas em junho/2014, além de incontinência 
urinária e fecal. Foi admitida para investigação. 
Ao exame neurológico, apresentava pontuação 
no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) de 18, 
bradifrenia, disfunção executiva, desorientação 
temporal, hiperreflexia global, ataxia cerebelar 
em dimidio esquerdo e de marcha. Ressonân-
cia magnética de encéfalo evidenciou múltiplas 
lesões com hipersinal em T2/FLAIR, supra- e 
infratentoriais (algumas com acometimento cor-
tical), com distribuição sugerindo envolvimento 
periarteriolar e perivenular. Não foram visuali-
zadas alterações na angiografia por ressonân-
cia. O líquor mostrou índice de IgG aumentado 
e presença de bandas oligoclonais. Apresentava 
anticorpo anticoagulante lúpico e anti-beta2-gli-
coproteína (IgM) positivos no sangue. Durante 
a consulta de retorno, foi notado LR. Foi feito o 
diagnóstico de SS, e iniciado terapêutica com 
pulsos mensais de ciclofosfamida (CYC) e me-
tilprednisolona (MP), além de anticoagulação 
oral com varfarina. Após os 3 primeiros meses, 
a paciente apresentou melhora funcional (ativi-
dades básicas da vida diária), da ataxia da mar-
cha e da função esfincteriana. A pontuação no 
MEEM aumentou para 25. Foi então optado por 
manutenção do tratamento por 12 meses com 
reavaliações frequentes. CONCLUSÃO: Este caso 
mostra uma paciente com SS com componente 
inflamatório identificado e ótima resposta à te-
rapêutica com CYC e MP, o que expõe o seguinte 
alerta: sempre considerar o elemento inflamató-
rio na SS e SAAF.
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SÍNDROME DE SUSAC, UM DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL COM AS DOENÇAS 
DESMIELIZANTES: RELATO DE CASO.
Marques JC*; Costa MDP; Soares YB; Melo TR; 
Muratori CT; Barreto MNMG; Lacerda MS; Motta IRF; 
Souza CO; Neri VC

FMC.

* E-mail: jessica.carolina.m@live.com

A síndrome de Susac caracteriza-se pela pre-
sença da tríade composta por encefalopatia, 
hipoacusia neurossensorial e alterações visuais. 
O diagnóstico diferencial inclui encefalomielite 
aguda disseminada, Esclerose Múltipla, vasculi-
tes sistêmicas primárias e secundárias, relacio-
nadas a quadros infecciosos, quadros embólicos, 
doenças trombofílicas e doenças mitocondriais. 
MÉTODOS: Relatar um caso de síndrome de Su-
sac, realizar uma revisão da literatura e discutir 
seus diagnósticos diferenciais. Relato do Caso: 
mulher, branca, aos 46 anos apresentou subita-
mente alteração de comportamento, associada a 
agitação psicomotora. Alguns dias após apresen-
tou paresia crural esquerda, seguida de paresia 
braquial direita, com poucos dias de intervalo. 
Apresentou melhora parcial dos sintomas nos 
meses seguintes, e um ano após observou-se di-
sartria, disfagia, seguida de vômitos recorrentes. 
Indicado corticoterapia, que não alterou o qua-
dro. Algumas semanas após passou a observar 
redução da acuidade visual (com lesões retinia-
nas) e da audição (comprovando acometimento 
neurossensorial por avaliação neurofisiológica). 
Imagem demonstrava múltiplas áreas com hi-
persinal em corpo caloso (atrofiado) e em áreas 
da substância branca cerebral e cerebelar, sem 
captação de contraste; LCR sem bandas oligo-
clonais e síntese de imunoglobulinas. Nos meses 
seguintes houve recuperação parcial dos déficits 
descritos, apresentando sequelas em varias fun-
ções cerebrais. Atualmente com 52 anos, obser-
va-se comprometimento cognitivo, sobretudo na 
memória, orientação visuoespacial, linguagem e 
julgamento; alucinações visuais estão presentes. 
Sem patologias clinicas associadas. Laboratório 
sem alterações. CONCLUSÃO: Trata-se de um 
caso, inicialmente diagnosticado como Esclero-
se Múltipla, mas com a avaliação prospectiva, 
observou-se não preencher critérios para EM. A 
apresentação clínica, associada aos exames de 
imagem seriados, demonstrou ser compatível 
com a vasculite descrita por Susac em 1979.Cha-
ma a atenção o déficit auditivo neurossensorial e 
a progressão para o comprometimento cogniti-
vo, de vários domínios, como na descrição origi-
nal.Os principais sintomas ocorreram de forma 
paroxística, e as alterações retinianas descritas 
no caso original foram aqui também observadas. 
Destacamos a importância da investigação diag-
nóstica e do alto grau de suspeição necessários 
para identificação dessa síndrome, que pode ser 
subdiagnosticada; destacamos a natureza benig-
na desta entidade.
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SÍNDROME DE WEBER COMO MANIFESTAÇÃO DE 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO 
CRIPTOGÊNICO EM UM ADULTO JOVEM - RELATO 
DE CASO
Rocha LJA*; Bastos MC; Duarte MB; Pintão FPL

Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

* E-mail: leticiajanuzi@gmail.com

Os acidentes vasculares encefálicos isquêmicos 
(AVEis) têm pico de incidência na 7ª década de 
vida, quando se somam com alterações cardio-
vasculares e metabólicas relacionadas à idade. 
Entretanto, o AVEi pode acometer indivíduos 
mais jovens quando associado a outros fatores 
de risco que não os clássicos causadores das 
doenças cerebrovasculares, como os distúrbios 
da coagulação, doenças autoimunes/inflamató-
rias e alterações estruturais cardíacas. Estudos 
demonstram incidência de 10% em pacientes 
com idade inferior a 55 anos. OBJETIVO: rela-
tar o caso de um paciente jovem com clínica 
de Síndrome de Weber ocasionada por AVEi. 
METODOLOGIA: relato de caso e revisão da li-
teratura. RESULTADOS: Homem, 47 anos, mo-
torista, natural e procedente de Maceió-AL com 
relato de diplopia, ptose palpebral à esquerda e 
redução da acuidade visual de início súbito, há 
4 dias da admissão. Negava fator desencadeante, 
cefaleia, trauma recente ou febre. Apenas mi-
grânea esporádica com comorbidade. Ao exame 
físico apresentava semiptose palpebral esquerda 
e paralisia de músculo reto medial esquerdo, pu-
pilas isocóricas com reflexo fotomotor e consen-
sual presentes, campo visual preservado e pre-
sença de diplopia; discreta pronação do membro 
superior direito à manobra deficitária, porém 
sem alterações de sensibilidade, reflexos profun-
dos ou superficiais ou evidências de ataxias. A TC 
de crânio não demonstrou alterações agudas, no 
entanto a RNM demonstrou restrição à difusão 
na região paramediana mesencefálica e parte do 
pedúnculo cerebral esquerdo. Realizada investi-
gação etiológica, incluindo sorologias, provas in-
flamatórias e exames da vasculatura intra e extra-
craniaNA cujos resultados foram normais, exceto 
a presença de shunt direita-esquerda detectado 
ao doppler transcraniano e o diagnóstico recente 
de hipertensão arterial sistêmica. Instituída tera-
pêutica com 300mg de aspirina e atorvastatina e 
prosseguimento da pesquisa de forame oval pa-
tente por meio de ecocardiograma transesofági-
co. Até o momento a etiologia do AVE permanece 
como criptogênica, algo bastante comum nos 
casos em jovens. O paciente obteve melhora da 
diplopia e da paralisia incompleta do III nervo 
após 4 semanas e segue em acompanhamento. 
CONCLUSÃO: Os achados do exame neurológi-
co sugerem acometimento de fibras radiculares 
do nervo oculomotor e do trato corticoespinhal 
à esquerda, compondo alguns dos achados da 
clássica Síndrome de Weber, incomumente vista 
atualmente.
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SÍNDROME DO ROUBO DA SUBCLÁVIA: CAUSA 
INCOMUM DE SÍNCOPE. RELATO DE DOIS CASOS.
Alencar SS*; Oliveira WS; Silva AE; Teixeira FCM; 
Simoni AL; Resende LCO; Rodrigues J; Bonatti RCF

Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM).
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A síndrome do roubo da subclávia, caracteriza-
da pela oclusão ou estenose proximal da artéria 
subclávia e fluxo retrógrado da artéria vertebral 
ipsilateral, é uma causa rara, porém importante 
de síncope. Predomina na sexta década de vida, 
sexo masculino, associado a hipertensão arterial, 
diabetes, dislipidemia e tabagismo. Geralmente 
os pacientes são assintomáticos ou com quei-
xas relacionadas ao membro superior. Sintomas 
neurológicos são mais comuns quando associa-
dos a doença carotídea. Relatado 2 casos regula-
dos ao pronto socorro com queixa inicial de sín-
cope. Caso 1: ARS, 53 anos, masculino, apresen-
tou dois episódios de síncope, sem pródromos. 
Antecedente de AVE isquêmico, afásico, porta-
dor de hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
mellitus e ex-tabagista. O exame físico eviden-
ciou diferença de pressão arterial nos membros 
superiores e sopro cervical a direita, sem novos 
déficits neurológicos. Angiotomografia de crâ-
nio mostrou oclusão total de artérias carótidas 
internas bilateralmente e estenose de 80% em 
terço proximal da artéria subclávia esquerda; ar-
teriografia visualizou fluxo retrógrado em artéria 
vertebral ipsilateral. Foi submetido a angioplas-
tia transluminal percutânea e colocação de stent 
em artéria subclávia com bom resultado. Caso 
2: VII, 58 anos, masculino, apresentou síncope, 
sem pródromos. Na admissão foi observado di-
ferença de pressão arterial e de pulsos entre os 
membros superiores, além de sopro em região 
vertebral a esquerda. Tomografia contrastada de 
crânio evidenciou oclusão completa das artérias 
carótida comum, interna e externa direitas, este-
nose de 80% de carótida interna esquerda e oclu-
são completa junto a emergência da artéria sub-
clávia esquerda. O ecodoppler de vasos cervicais 
mostrou fluxo descendente na artéria vertebral 
esquerda e aumento do fluxo da artéria vertebral 
direita. Programação de abordagem carotídea 
pela equipe de cirurgia vascular. A síncope é um 
diagnóstico diferencial importante em diversas 
patologias neurológicas. Esses casos clínicos 
ressaltam causas neurológicas incomuns de sín-
cope associados a doenças cerebrovasculares e 
fatores de risco já conhecidos.
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SÍNDROME PRES IMEDIATAMENTE APÓS 
HEMOTRANSFUSÃO
Inojosa JLMC; Costa LMB*; Sobreira SS; Pereira MNC; 
Tancredi R
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A síndrome da encefalopatia posterior reversível 
(PRES) é clinicamente caracterizada por cefaléia, 
alterações sensoriais, convulsões e perda visual, 
havendo, comumente, remissão do quadro após 
correção do fator causal. A patogenia da PRES 
ainda não foi esclarecida. Descrevemos, então, o 
caso da paciente VMM, 63 anos, sexo feminino, 
com o diagnóstico de câncer de pulmão estádio 
III inoperável. Não apresentava hipertensão ou 
diabetes como comorbidades. A mesma havia 
sido submetida à quimioterapia (cisplatina e 
etoposídeo) e radioterapia concomitantes, tendo 
apresentado anemia importante após 2 meses do 
término da terapêutica, necessitando de hemo-
transfusão. Cerca de 2 horas após a hemotrans-
fusão, a paciente apresentou quadro de cefaléia 
intensa, alteração do estado de consciência e 
convulsões em vigência de aumento significa-
tivo dos níveis pressóricos, necessitando o uso 
de medicações antihipertensivas. Foi procedida, 
assim, Tomografia de Crânio, demonstrando-se 
hiperdensidade espontânea em região cortical 
occipital esquerda, com apagamento dos sulcos 
corticais. Devido a este achado, foi solicitada 
Ressonância Nuclear Magnética, que confirmou 
tais achados. Após controle pressórico, houve 
completa remissão do quadro clínico, com retor-
no ao estado basal. A paciente recebeu alta, se-
guindo estreito acompanhamento ambulatorial, 
sem novos eventos semelhantes, nem retorno de 
nenhum dos sintomas apresentados. Repetida 
Ressonância Nuclear Magnética cerca de 2 me-
ses após evento, esta não demonstrou quaisquer 
alterações significativas.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NO 
MAPEAMENTO DO AVE NO BRASIL
Bispo EJS1*; Lima MCM2; Mota Júnior AA3
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Sistema de Informações Geográficas são defi-
nidos como programas computacionais utiliza-
dos para coletar, analisar, manejar, armazenar e 
visualizar informações georreferenciadas. Esse 
estudo pontua a utilização dessas ferramentas 
no estudo dos Acidentes Vasculares no Brasil. 
MÉTODOS: Artigos publicados nos últimos 24 
anos em cinco das principais Bases de Dados em 
Saúde foram avaliados. Foram incluídos artigos 
relacionados à análise espacial e ao mapeamen-
to do Acidente Vascular utilizando Sistema de In-
formações Geográficas no Brasil. RESULTADOS: 
Nove estudos envolviam o uso de Sistema de 
Informações Geográficas na análise do padrão 
geodemográfico do Acidente Vascular. A maioria 
dos estudos analisados utilizou o software Terra-
View e enfocava dados da região Sudeste. Dois 
estudos envolveram mapeamento geodemográ-
fico do Acidente Vascular na região Nordeste do 
Brasil. CONCLUSÃO: Ferramentas de geodemo-
grafia são úteis no estudo do Acidente Vascular. 
Conhecer suas características e particularidades 
é de interesse para os profissionais de saúde e 
gestores envolvidos na geração de políticas assis-
tenciais e preventivas.
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SOBREVIDA EM LONGO PRAZO PÓS-ALTA 
HOSPITALAR DE PACIENTES COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL
Escobosa DM; Miranda RCAN*; Malheiro DT; Ledo CB; 
Ruiz AD; Bizutti CCG; Vaccari AMH; Massaud RM; 
Silva GS

HIAE.

* E-mail: renataca@einstein.br

Estudos avaliando sobrevida em longo prazo de 
pacientes internados por acidente vascular cere-
bral (AVC) são escassos e tem grande importân-
cia no planejamento de políticas de saúde e de 
estratégias prevenção secundária. OBJETIVO: 
Avaliar a sobrevida em longo prazo de pacientes 
atendidos em hospital terciário com o diagnósti-
co de AVCI e AVCH.MÉTODO: Foram analisados 
pacientes que tiveram alta hospitalar após in-
ternação com diagnóstico de AVCI ou AVCH no 
período de janeiro de 2012 a fevereiro de 2016. 
A partir da amostra selecionada, realizou-se uma 
análise de sobrevida dos pacientes acompanha-
dos por contato telefônico com a finalidade de 
avaliar o efeito de algumas variáveis indepen-
dentes através do modelo de Cox. RESULTADOS: 
Um total de 625 pacientes com diagnóstico de 
AVCI (498 pacientes) e AVCH (127 pacientes) 
com idade entre 19 e 103 anos ( 332 homens, 
com idade média de 69,64 +/- 16,05 anos e 293 
mulheres com idade média de 72,35 +/-18,78 
anos) foram seguidos. O tempo de seguimento 
apresentado nos gráficos 1 e 2 é representado 
em dias contados a partir da data do primeiro 
evento. A população teve um tempo mediano 
de sobrevida de 6,22 anos. Com base no mode-
lo de Sobrevida de Cox foi possível atribuir um 
risco cumulativo de mortalidade maior para o 
grupo AVCI (gráfico 2) quando corrigido para as 
variáveis idade e sexo. CONCLUSÃO: Apesar da 
mortalidade pós AVCH ser maior na fase aguda, 
em longo prazo pacientes com AVCI tiveram um 
risco cumulativo maior de mortalidade em nossa 
série. A frequência maior de comorbidades no 
grupo de pacientes com AVCI pode em parte ex-
plicar nosso achado. Outros estudos nacionais e 
internacionais validando nosso resultado devem 
ser desenhados.
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SPONTANEOUS VERTEBRAL ARTERY DISSECTION 
AND MINOR TRAUMA EVENTS: A REPORT OF TWO 
CASES FEATURING CLINICAL AND RADIOLOGICAL 
ASPECTS
Utiumi MAT; Lange MC; Paiva ES; Santos EC*; 
Garcia BCM; Kim MSM; Bianco E; Oldoni C; Piovesan EJ

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: e_cassou@hotmail.com

Spontaneous vertebral artery dissection (VAD) 
caused by minor traumatic events (like playing 
tennis, soccer and chiropractic manipulation) 
is a known cause of stroke in young adults. 
Symptoms at onset are often unspecific, such as 
occipital and cervical pain, and classical radio-
logical findings are usually absent, highlighting 
the need of prompt recognition and treatment. 
OBJECTIVE: This report describes two cases of 
spontaneous VAD related to minor traumatic 
sports events. METHOD: Case 1: A 41 years-old 
female complaining of a fifteen-day left cervical 
pain after watching a tennis game, irradiated to 
mastoid and shoulder, unresponsive to NSAIDs. 
Dizziness, vertigo, tinnitus, imbalance and visual 
complaints were absent. Case 2: A 44 years-old 
male presenting with cervical, parietal and oc-
cipital headache, pulsatile and of moderate to 
severe intensity one day after playing a soccer 
game. The pain was refractory to analgesic tre-
atment. There were no other signs or symptoms 
of posterior circulation impairment on neurolo-
gical examination. RESULTS: Case 1: Cervical US 
Doppler showed reduction of the vascular lumen 
and wall thickening on the left vertebral artery. 
Magnetic resonance angiogram confirmed the 
dissection. A conventional angiography showed 
a 3 cm dissection, intimal flap and thrombosis. 
Stenting angioplasty was performed. Case 2: 
Head CT and MRI were normal. AngioMRI reve-
aled a stenosis of V4 segment and Angiography 
showed a 7mm dissection of right V4, close to 
PICA origin. The patient underwent microcoiling 
of vascular and dissecting lumen and recovered 
form symptoms. CONCLUSION: Occipital hea-
dache and cervical pain are common symptoms 
at onset for VAD, but its presence on other neu-
rological disorders may be a confounding factor. 
Transient ischemic attack and ischemic stroke 
can be major complications of extracranial VAD, 
though SAH is often associated to its intracra-
nial segment. Arterial stenosis or dilatation are 
radiological signs often present, but their lack of 
specificity should be taken into account. These 
cases highlight the need to consider VAD as a di-
fferential diagnosis in young adults who present 
sudden cervical pain and occipital headache.
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STROKE AND ATRIAL FIBRILLATION: A 
RETROSPECTIVE STUDY FROM 2011 TO 2015 IN A 
UNIVERSITY HOSPITAL SCHOOL
Medeiros MJ*; Frizon R; Canelo E; Mattos ACS; Rech BC; 
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The relationship of cause and effect between 
atrial fibrillation and stroke is narrow and re-
presents a growing public health problem. In 
1951, Daley et al. described the relationship be-
tween rheumatic AFib and systemic embolism. 
Currently, AFib is the most common sustained 
arrhythmia in adults: more than two million in-
dividuals in the US have AFib and 160,000 new 
cases are diagnosed each year. In the study of 
Framminghan, the prevalence of AFib in indivi-
duals over 65 years was 6%. Besides prevalent, 
non-valvular and valvular AFib rise at five and 
fifteen times the risk for cerebrovascular acci-
dent, respectively. OBJECTIVES: Track and outli-
ne a retrospective study, the incidence of stroke 
in the occurrence of atrial fibrillation. DESIGN, 
TARGET POPULATION AND METHODS: Cohort 
Study, a retrospective of adult patients aged 20 
years or older who were admitted to a reference 
Health Service who were diagnosed on admis-
sion as patients with Atrial Fibrillation and the 
periods 2011 to 2015. MAIN OUTCOME: Stroke 
incidence measured in the study population 111 
926 inhabitants; projected number of people in 
the region of Fernandopolis, State of Sao Paulo, 
Brazil. RESULTS: A total of 964 adults diagno-
sed with stroke were identified during the study 
period; of these 462 were diagnosed with atrial 
fibrillation at the time of stroke; 49.3% were 
aged 71 years or more. The incidence of atrial 
fibrillation as the main cause for the occurrence 
of cardioembolic stroke event was 0.95% (95% 
confidence interval 0.94% 0.96%). Yet it was 
more common in men than in women (1.1% vs 
0.8%, P < 0.001). Incidence increased from 0.1% 
among adults under 55 years to 9.0% in those 
aged 80 or more. Among people aged 50 or older, 
the prevalence of atrial fibrillation was higher in 
whites than in blacks (2.2% vs 1.5%, P < 0.001). 
CONCLUSIONS: Our study confirms that atrial 
fibrillation is common among older adults and 
provides a contemporary basis for estimates of 
incidence in the study area. Atrial fibrillation 
proved to be a strong risk factor for diseases such 
as stroke, reflecting the growing need for concer-
ted efforts to address the challenge of preventing 
the ideal stroke and management of rhythm in 
patients with atrial fibrillation.
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STROKE IN A YOUNG ADULT PATIENT WITH 
SYPHILIS MENINGOVASCULAR
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Meningovascular syphilis is defined as acute fo-
cal neurological impairment in the territory of a 
vessel in the brain or spinal cord due to syphilis. 
Meningovascular NS includes central gumma-
tous disease which arises from direct extension 
of meningovascular inflammation into adjacent 
brain. Patients with meningovascular NS may 
present with symptoms of transient ischaemic 
attack (TIA) or stroke, indistinguishable from 
atherothrombotic TIA and stroke. Cerebral ische-
mia due to meningovascular syphilis is rare and 
more frequently affects the anterior circulation 
than the posterior circulation. CASE REPORT: A 
40-year-old white male was admitted to our ser-
vice with acute onset of headache associated 
with dysesthesia in the right side of body and 
dysarthria. The patient reports irritability few 
months ago associated with previous intermit-
tent episodes of dysesthesia in the right side 
of the body. Previously, referred diabetes and 
syphilis treated 1 year ago for fourteen days. On 
admission, CT scan and MRI was performed and 
showed stroke in left basal ganglia with hemor-
rhagic transformation signals. CT angiography 
research showed occlusion of the left middle 
cerebral artery. During investigation, he was 
diagnosed with neurosyphilis, with serum VDRL 
test reagent 1:128 and treponemal test (FTA-Abs) 
was also reagent. Proceeded to lumbar punctu-
re which revealed 84 proteins, 4 leucocytes and 
VDRL test nonreactive. However, the possibi-
lity of reinfection was suggested due to protein 
concentration on cerebrospinal fluid and the 
patient received treatment for neurosyphilis. 
DISCUSSION: Meningovascular syphilis seems 
to be the predominant manifestation of neu-
rosyphilis in HIV-uninfected individuals. Two 
types of arteritis have been described: endarte-
ritis obliterans of medium and large arteries (ie, 
Heubner arteritis) and Nissl–Alzheimer arteritis 
affecting small arterial vessels. Predominantly, 
both variants emerge as acute stroke whereas the 
anterior circulation is affected more frequently 
than the posterior circulation. Meningovascular 
syphilis is a rare etiology of ischemic stroke but 
screening should be performed in patients at in-
creased risk for syphilitic infection. A high mis-
diagnosis rate of ischemic stroke was observed 
among neurosyphilis patients in clinical prac-
tice, which prevents patients from receiving the 
most appropriate treatment, and often results in 
more severe neurologic damage.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



140

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0307

STROKE MIMICS IN TIME WINDOW FOR 
INTRAVENOUS THROMBOLYSIS. CLINICAL 
ASPECTS COMPARED TO A PARED ISCHEMIC 
STROKE SAMPLE
Parolin LF; Canever MM; Borges CR*; Zétola VF; 
Germiniani FMB; Mendes DC; Harger R; Lange MC
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BACKGROUND AND PURPOSE: Based in the 
current guidelines, intravenous thrombolysis 
for ischemic stroke must be done in the first 4.5 
hours after symptoms onset. For this reason, 
some treated patients will reveal a non-ischemic 
aetiology for the focal deficits presented, these 
patients are nominated Stroke Mimics. The aim 
of the present study is to analyse the clinical 
aspects in a sample of Stroke Mimics patients 
admitted in the first four hours of symptoms-
-onset and compare them to a similar group of 
ischemic stroke patients. METHODS: A retros-
pective analysis of a Brazilian Stroke Unit da-
tabase between October, 2012 and May, 2014. 
All patients with Stroke Mimics diagnosis and 
admitted in the first 4 hours after symptoms-
-onset were included. A second group pared by 
age, gender and admission NIHSS with ische-
mic stroke was considered to identify clinical 
aspects that could be related to Stroke Mimics. 
RESULTS AND DISCUSSION: Twenty patients 
whit Stroke Mimics were analysed. Nine (45%) of 
them were submitted to intravenous thromboly-
sis, without any clinical complication related 
to treatment. Compared to the ischemic stroke 
group, there was no statistical difference for all 
the variables analyzed (hypertension, diabetes, 
hyperlipidemia, atrial fibrillation, coronary ar-
tery disease, psychiatric disorders). Neurological 
symptoms (dysarthria, motor symptoms, neglect 
and sensitivity) also showed no statistical signifi-
cance. CONCLUSION: Thrombolysis is safe and 
should be considered in Stroke Mimics. In the 
current study, no clinical aspects could suggest 
the presence of Stroke Mimics in the first 4 hours 
afters symptoms-onset.
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STURGE-WEBER SYNDROME: CASE REPORT AND 
NEUROIMAGING ASPECTS
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Sturge-Weber Syndrome (SWS) is a congeni-
tal neuro-oculo-cutaneous syndrome. Here we 
report one case with imaginological aspects. 
Materials and METHODS: A 6 month-old male 
patient presents in the Emergency Department 
with a history of hypoactivity and prolonged res-
piratory pauses since the day before. He evolves 
with hyporesponsivity, conjugated gaze devia-
tion to the left and nystagmus of short duration. 
Physical exam shows plain hemangioma in left 
hemiface, right-side flaccid palsy with preser-
ved left-side tonus. The clinical aspects raised a 
suspicion SWS. Brain imaging was performed. 
RESULTS: Normal and contrast-enhanced CT 
revealed volumetric reduction in the left parie-
to-temporo-occipital region, a linear cortical 
calcification of gyriform aspect, vascular enhan-
cement in the subarachnoid space, drainage to 
the subependymal venous system in the lateral 
ventricular atrium, where there is prominence 
of the choroid plexus and to the veins of the ce-
rebral convexity and straight sinus. MRI showed 
broadening of the cerebral sulci in the left tem-
poro-parieto-occipital region, with mild atrophy 
of the subjacent cerebral parenchyma, altered 
signal in the subcortical white matter in these 
areas (terminal myelinization zones), and after 
contrast administration, impregnation of the 
capilary network of the subarachnoid space, in 
a large scale, which drain to the choroid plexus, 
which is augmented, and to the medulary veins 
that drive to the straight and superior sagital si-
nus. Angio-MRI demonstrated a thin vessel ne-
twork in the subarachnoid space of the left tem-
poro-parieto-occipital region. CONCLUSION: 
SWS is a syndrome with alterations of the 
cephalic venous microvascular structure, with 
marking signs as angiomatosis of the skin, eyes, 
and leptomeninges, typically manifesting with 
plain facial hemangiomas. MRI, specially T1 
image added to Gd contrast with magnetic sus-
ceptibility is recommended for demonstrating 
the characteristical findings of SWS in the initial, 
pre-symptomatic phase, including leptomenin-
geal changes, with dilation of transmedular and 
periventricular veins. In early childhood there 
can be little evidence of atrophy, but it can evol-
ve into atrophy and calcification, showed in CT. 
Careful observance of the initial symptoms in 
childhood by means of neuroimaging in selec-
ted patients can prevent further complications if 
aggressive symptom management is established 
early, to reduce later mortality and morbility of 
those patients.
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THE CHALLENGE OF THE EARLY DIAGNOSIS OF 
THE CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS – A CASE 
REPORT.
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Cerebral Venous Thrombosis (CVT) is a rare enti-
ty, more common in women, for which the main 
risk factor can be attributed to the use of oral 
contraceptive (OCC). In 15% of cases, the cause 
may not be identified. Diagnosis may be delayed 
or ignored due to the large spectrum of symp-
toms, the range of initial presentation and ima-
ge unspecificity. The mortality rate ranges from 
5% to 30%. OBJECTIVE: Report a case of difficult 
early diagnosis of CVT. Report: Female, 25, sou-
ght medical assistance complaining of a holocra-
nial pulsatile moderate headache. Gradual onset 
during two days, with nausea, photophobia and 
phonophobia. Abandoned treatment of a migrai-
ne and bipolar disorder. Smoker and contracep-
tive user. On admission, had a normal neurolo-
gical examination, direct fundoscopy (DF) and 
cranial tomography (CT). On the 3rd day, the 
pain moved to the occipital region, more intense, 
with left (L) blurred vision and nighttime waking 
due to pain, the only evident change was L tem-
poral blurred vision in the campimetry, with DF 
and CT unchanged. On day 5, a worsened heada-
che, DF without venous flow and bilaterally pa-
pilledema, right trigeminal V1 hypoesthesia and 
maintained blurred vision. Magnetic resonance 
angiography (MRA) showed venous thrombosis 
of the L transverse sinus, the confluence of sinu-
ses, superior sagittal sinus, L sigmoid sinus and 
the proximal region of the internal jugular vein 
to L. With subsequent intracranial hypertension 
syndrome (ICH), full anticoagulation (ACG) and 
measures to ICH were started. She was dischar-
ged on the 18th day, with oral ACG. MRA later 
showed complete recanalization. DISCUSSION: 
CVT is a very important entity for it has a unspe-
cific clinic, ranging from refractory headache to 
coma. To be considered in those with an unusu-
al headache, recent installation, with or without 
focal neurological signs. Headache is the most 
common symptom, affecting 90% of patients in 
the acute phase and 64% in the subacute. Focal 
neurological signs occur in 50% of patients, mo-
tor deficits being more common than sensitive. 
CT is abnormal in 1/3 of patients, being MRA the 
test of choice for diagnosis in all stages of evo-
lution. Treatment includes ACG, control of any 
epileptic seizures and ICH. Purposes of ACG: 
venous recanalization, preventing the spread of 
the thrombus, treatment of the underlying pro-
thrombotic state. Early diagnosis improves reco-
very. The recanalization occurs in about 84% of 
those treated in the first 3 months.
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THE RARE ASSOCIATION OF PRES WITH SJOGREN
Cristovam RA*; Martins WA; Vedana VM; Fussiger H; 
Marrone LCP

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).

* E-mail: rafael.cristovam@gmail.com

Posterior reversible encephalopathy syndrome 
(PRES) is a clinic-radiologic syndrome characte-
rized by predominant parietal and occipital lobe 
edema, mainly reversible within a few days. Re-
versibility is not always achieved, which exposes 
a contradiction in this supposedly benign entity. 
Many factors can act as a trigger of this syndro-
me, including uncontrolled arterial hyperten-
sion, abnormal renal function, auto-immune 
diseases, immunosuppressive therapy and pre-
-eclampsia. CASE REPORT: A 58-years-old man 
with a two-day history of confusion, disequili-
brium and headache. The patient was disorien-
ted and presented dry eyes and mouth associated 
to oral candidiasis. Distal strength was 3/5 and 
proximal strength was 4/5. Blood pressure was 
140/110mmHg and his heartbeat was at 107bpm. 
Laboratorial studies unveiled an Hg of 10.2g/
dl, leukocytosis of 17.000 with 10% of immatu-
re forms, a creatine of 0.95mg/dl and a sodium 
of 124mEq/L. Lumbar puncture revealed only 
minor hyperproteinorraquia of 60mg/dl. Brain 
MRI FLAIR and T2-weigthed-image demonstra-
ted bilateral edema in watershed territory in the 
parietoccipital, cerebellar and frontal regions, 
accompanied by swelling of the pons and inter-
nal capsule, confirming PRES. Pulmonary, abdo-
minal and pelvic CT scans revealed only minor 
pulmonary emphysema and unspecific renal 
enhancement on contrast. Nerve conduction 
studies confirmed a severe sensorimotor neuro-
pathy. Laboratory studies Anti-SSA was 98U and 
anti-SSB was 66U suggesting primary or secon-
dary Sjogren’s syndrome. Direct coombs was ++ 
with a high reticulocyte count. Systemic vascu-
litis was clinically presumed. Biopsy of lower lip 
showed linfonyte infiltrations in more than 85% 
of salivar glands, ultimately diagnosing Sjogren’s 
syndrome. A few days later, he presented seve-
re abdominal pain and an ischemic bowel was 
diagnosed. At surgery a moderate resection was 
undertake. Despite this, the patient developed 
sepsis and died soon after. DISCUSSION: PRES 
pathophysiology have two main hypotheses: a 
cytotoxic and a vasogenic one. Despite its classi-
cal favorable outcome, PRES is associated to di-
rect mortality in 5-15%. Sjogren’s syndrome is an 
auto-imunne disorder with primary damage to 
systemic exocrine system, especially the salivar 
and lacrimal glands. PRES has only been repor-
ted as the initial manifestation of SS in two cases. 
Death due to Sjogren’s syndrome is exceedingly 
rare and unfourtnately happened to our patient.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0311

TRANSFORMAÇÃO HEMORRÁGICA E 
MORTALIDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS AO 
TRATAMENTO TROMBOLÍTICO DO AVC ISQUÊMICO 
AGUDO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: O 
ESCORE SEDAN.
Lino ML*; Rossini MCS; Brisson RT; Comineli D; 
Bonatti RCF; Silva AE; Lopes LDO; Cruvinel CRF; 
Rezende EB; Stabille DC

Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM).

* E-mail: mariana_lino16@hotmail.com

No Brasil, recentes estatísticas indicam que é a 
terceira causa mais frequente de óbito na popu-
lação de adultos. O Tratamento trombolítico in-
travenoso com o ativador do plasminogênio te-
cidual recombinante (rt-PA) é a principal terapia 
médica realizada na fase aguda do AVC isquêmi-
co (AVCi). O escore SEDAN (Sugar, Early infarct 
signs, hiperDense cerebral artery sign, Age, Na-
tional Institutes of Health Stroke Scale) é uma es-
cala que utiliza variáveis de fácil acesso para pre-
dizer o risco de hemorragia intracraniana (HIC) 
após trombólise intravenosa (IV) em pacientes 
com AVCi agudo. A pontuação pode variar de 0-6 
e quanto maior o valor do score, maior o risco 
HIC após rTPA intravenoso. OBJETIVO: Avaliar a 
associação do escore SEDAN com o desfecho HIC 
e mortalidade em pacientes com AVCi submeti-
dos a trombólise com rt-PA. Descrever a casuís-
tica de pacientes com AVCi submetidos a trom-
bólise IV em um hospital universitário, de nível 
terciário, vinculado ao Sistema Único de Saúde. 
MÉTODO: Estudo observacional, retrospectivo, 
monocêntrico, realizado através de revisão de 
registros hospitalares dos pacientes que partici-
param do protocolo de trombólise química com 
rt-PA no serviço de neurologia no período de De-
zembro de 2011 a Outubro de 2015. Foram exclu-
ídos os registros cujos dados estavam incomple-
tos para o cálculo do escore SEDAN. Análise es-
tatística realizada no programa Epi Info version 
6. RESULTADOS: Foram analisados registros de 
80 pacientes, destes foi possível calcular o escore 
SEDAN de 72. A idade média foi de 66,2 anos e 
predominou o sexo masculino (63,1%). Dos pa-
cientes com escore SEDAN de 0 a 2, 36,4% apre-
sentaram sangramento, enquanto para o escore 
maior ou igual a 3, houve HIC em 63,6%. Dos pa-
cientes que apresentaram sangramento, 45,5% 
tinham escore SEDAN de 3. Setenta e cinco por-
cento dos óbitos tiveram SEDAN de 0 a 2.Vinte e 
cinco porcento pontuaram de 3 a 5, o que pode 
ter sido influenciado pelo maior número de pa-
cientes com os escores 0 a 2. CONCLUSÃO: O es-
tudo sugere que valores maiores ou igual a 3 do 
escore SEDAN devem ser valorizados para prever 
o risco de HIC e pode apoiar decisões clínicas em 
pacientes de alto risco. O levantamento da popu-
lação atendida no hospital universitário é decisi-
vo para implantação de programas de melhorias 
de assistência à saúde. Uma limitação do estudo 
foi o tamanho da amostra e a baixa representati-
vidade dos escores 5 e 6.
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TRANSFORMAÇÃO HEMORRÁGICA ESPONTÂNEA: 
HÁ COMO PREVER?
Andrade JBC1*; Carvalho JJF1; Lima FO1; Silva GS3; 
Barros LCM2; Portella LB2

1Hospital Geral de Fortaleza (HGF);
2Universidade Estadual do Ceará;
3Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das 
principais causas de mortalidade na América 
Latina e é a principal causa de morte no Brasil, 
com taxas de mortalidade ajustadas por idade 
mais altas entre os países latino-americanos. Nos 
eventos cerebrais isquêmicos, há franca possi-
bilidade de transformação hemorrágica (TH) 
da área mal perfundida ou infartada. Presumir 
essa possibilidade permite modelos assistenciais 
que individualizem o cuidado, precavendo-se 
das complicações e sintomas inerentes à TH. 
OBJETIVO: descrever e avaliar as variáveis asso-
ciadas ao risco de transformação hemorrágica 
espontânea (THE) em pacientes internados em 
uma unidade de AVC de um hospital terciário 
público. MÉTODOS: Foram selecionados 235 pa-
cientes não consecutivos entre fevereiro de 2015 
e abril de 2016. Os pacientes foram acompanha-
dos por até sete dias ou até alta/transferência a 
outro hospital. Foi considerada a classificação 
do estudo ECASS III na neuroimagem admissio-
nal e de controle após cerca de 72h ou mediante 
piora neurológica. RESULTADOS: Houve THE 
em 16,4% dos casos (N = 46), com 40% (N = 18) 
desses com piora do escore do NIHSS igual ou 
superior a 4. A média do NIHSS nos pacientes 
com THE foi de 17 (DP 6,3) vs 13 (DP 7,7) dos 
demais pacientes (p < 0,01). Na análise multi-
variada, influenciaram como fator de risco para 
THE: ser etilista (OR 6,23, CI 1,30-29,84,p = 0,02) 
e ter histórico de insuficiência cardíaca (OR4,25, 
CI 1,07-16,91, p = 0,03). Mostraram-se signifi-
cantes os valores do NIHSS (OR1,11,CI 1,03-1,20, 
p < 0,01) e da glicemia (OR1,01 CI 1-1,02 p = 0,01) 
admissionais. Ter usado heparina de baixo 
peso molecular ou heparina não fracionada em 
comparação a fondaparinux como profilaxia de 
tromboembolismo venoso se mostrou protetor 
(OR 0,11, p = 0,01 ; OR 0,09, p = 0,02, respectiva-
mente). Na comparação de médias, o escore do 
ASPECTS admissional nos pacientes com THE foi 
de 7 (DP1,31) vs 8 (DP1,26) nos demais pacientes 
(p = 0,03), o tempo de início de estatina no inter-
namento foi de 3,2 (DP2,3) nos casos de THE vs 
1,5 (DP1,5) dos demais (p = 0,01). CONCLUSÃO: 
Predizer o risco de THE ainda representa um de-
safio nos protocolos assistenciais, seja pela feno-
menologia multifatorial do evento, seja pela ine-
xistência de referências; porém é certo que pa-
cientes inicialmente mais acometidos, etilistas e 
com história de insuficiência cardíaca estão mais 
propensos ao desfecho desfavorável inerente à 
transformação hemorrágica espontânea no AVC 
isquêmico.
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TRATAMENTO ENDOVASCULAR EM ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO POR 
MEMBRANA VASCULAR
Schmid MF; Sandes JA; Teixeira HS*; Bezerra MLE; 
Piske RL; Baeta AM

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.

* E-mail: hennan_31@hotmail.com

A membrana vascular corresponde a uma rara 
forma de displasia fibromuscular caracteriza-
da por uma alça circular da parede arterial que 
constitui importante fonte trombogênica e de 
embolização . OBJETIVO: Descrever um raro 
subtipo de displasia fibromuscular associado a 
acidente vascular em indivíduos sem fatores de 
risco e a terapia endovascular com stent como 
boa alternativa para prevenção secundária. 
MÉTODO: Série de 5 casos de membrana vas-
cular em artéria carótida ou vertebral como fa-
tor etiológico de acidente vascular.Os pacientes 
foram submetidos a investigação completa com 
estudo cardiológico, laboratório ,RNM e angio-
grafia . RESULTADOS: A membrana vascular 
acometeu a artéria carótida em 4 casos e a artéria 
vertebral em 2, ocorrendo na artéria carótida e 
vertebral em um paciente. As RNMs dos pacien-
tes apresentavam lesões isquêmicas compatíveis 
com território vascular dos vasos acometidos 
pela membrana em 3 pacientes .O acidente is-
quêmico transitório ocorreu em 3 pacientes com 
sintomas associados ao território da membrana 
sendo em 2 com caráter recorrente .Os pacientes 
foram submetidos a terapia endovascular com 
stent e não apresentaram novos eventos isquê-
mico após intervenção. CONCLUSÃO: A mem-
brana vascular deve ser lembrada como causa de 
acidente vascular isquêmico em indivíduos sem 
fatores de risco para doença aterotrombótica 
,destacando a importância da angiografia para o 
diagnostico adequado e da terapia endovascular 
com stent como boa alternativa para prevenção 
secundária.
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TROMBECTOMIA EM TROMBOSE DO SEIO SAGITAL 
SUPERIOR: RELATO DE CASO
Santos N; Cunha RGD*; Bittencourt A; Magalhães PSC

Hospital Municipal São José.
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A trombose venosa cerebral é um tipo raro e 
potencialmente grave de acidente vascular cere-
bral, que ocorre mais frequentemente em adul-
tos jovens. A apresentação clínica é variável e o 
diagnóstico é desafiador. Apesar da escassez de 
estudos clínicos randomizados controlados so-
bre o tema, o tratamento padrão é a anticoagula-
ção, com o objetivo de impedir o crescimento do 
trombo, facilitar a recanalização e prevenir ou-
tros eventos trombóticos. Quando a abordagem 
medicamentosa falha, técnicas endovasculares 
- como a trombectomia mecânica - estão dispo-
níveis. No presente relato de caso, relatamos o 
caso de um paciente submetido a trombectomia 
mecânica que evoluiu com melhora significativa 
do quadro clínico. WLM, masculino, 37 anos, deu 
entrada no Hospital Municipal São José de Join-
ville-SC em 26/09/2016, com quadro de cefaleia 
bifrontal de moderada intensidade há 01 mês e 
evolução para hemiparesia direita, predomínio 
braquial, há 01 dia. Previamente hígido, sem ví-
cios, possuía apenas histórico de osteocondrite 
dissecante em joelho esquerdo. Na admissão, pa-
ciente foi submetido a tomografia de crânio que 
evidenciou hematoma intraparenquimatoso pa-
rietal à esquerda, volume estimado de 10ml. Por 
tratar-se de paciente jovem, sem comorbidades, 
foi solicitada angiotomografia que mostrou sinal 
do delta vazio, compatível com trombose venosa 
cerebral. Iniciado prontamente anticoagulação 
plena com enoxaparina. A despeito da terapêu-
tica instituída, paciente evoluiu com piora do 
quadro clínico e radiológico nos dias seguintes, 
com status epileticus e coma, sendo necessário 
intubação orotraqueal e ventilação mecânica. 
Submetido a arteriografia cerebral no 3O dia de 
internação, constatado tempos venosos atrasa-
dos e ausência de enchimento de toda extensão 
do seio sagital superior. Realizada trombectomia 
com implante de stent solitaire 6x30 , com múlti-
plas retiradas de coágulos e material trombótico. 
Após o procedimento, notou-se patência com-
pleta do seio sagital superior, com modificação 
do padrão de hipertensão bi-hemisférica. . Rea-
lizou investigação para neoplasias e trombofilias 
que foram negativas. Recebeu alta em uso de var-
farina e com melhora significativa dos déficits, 
apresentando apenas hemiparesia leve à direita 
e afasia transcortical sensitiva. Em seguimen-
to ambulatorial, manteve melhora progressiva, 
evidenciando-se apenas déficit neurológico sutil 
em manobras deficitárias, com melhora comple-
ta da linguagem.
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TROMBECTOMIA MECÂNICA NO AVC AGUDO: 
EXPERIÊNCIA DE RIBEIRÃO PRETO COM O 
SISTEMA DE TROMBOASPIRAÇÃO ACE-5MAX
Afonso LHC; Ferreira KS*; Nakiri GS; Monsignore LM; 
Fábio SRC; Pontes-Neto OM; Santos AC; Abud DG

HC-FMRP-USP.

* E-mail: ksantosf@gmail.com

A trombectomia mecânica com stentrievers 
associada ao rTPA endovenoso é agora o trata-
mento padrão para AVCi de grandes artérias do 
território carotídeo dentro de 6 horas do iní-
cio dos sintomas. Os stentrievers levam à taxas 
de recanalização entre 70-80%. O novo sistema 
de tromboaspiração ACE-5MAX surge como 
uma alternativa aos stentrievers e ainda per-
mite seu uso combinado aos stentrievers caso 
necessário. O objetivo deste estudo foi avaliar 
a eficácia e segurança do sistema ACE-5MAX. 
MÉTODOS/RESULTADOS: Série prospectiva de 
pacientes com AVCi agudo submetidos à trom-
boaspiração com ACE-5MAX. O desfecho primá-
rio foi avaliar a taxa de recanalização (mTICI). Os 
desfechos secundários foram taxa de hemorragia 
sintomática, mortalidade e desfecho funcional 
(mRS) em 3 meses. Quinze pacientes, foram 
incluídos de Janeiro a Março de 2016. As carac-
terísticas de base e resultados agregados estão 
resumidos na Tabela. DISCUSSÃO: Sistema ACE-
-5MAX resultou em taxas de recanalização com-
pleta similares às obtidas com os stentriever, e 
não foram registradas complicações hemorrági-
cas. As taxas de mortalidade e bom desfecho fun-
cional em 3 meses foram similares às dos grandes 
estudos com stentrievers. Nota-se os desfechos 
deste estudo foram similares aos dos grandes 
estudos com stentrievers mesmo considerando 
que uma amostra de 40% (6/15) neste estudo 
era composta por pacientes com AVC da artéria 
basilar que sabidamente têm pior prognóstico 
clínico quando comparados aos pacientes com 
AVC do território carotídeo. As limitações deste 
estudo foram a amostra pequena de pacientes e 
a ausência de um grupo controle. O sistema ACE-
-5MAX é uma ferramenta promissora para com-
por o arsenal terapêutico do AVC agudo secun-
dário à oclusão de grandes vasos especialmente 
por ser compatível como uso dos stentrievers em 
conjunto. Apesar das evidencias atuais nível 1A 
apontarem para o uso de stentrievers, a trom-
boaspiração com o sistema ACE-5MAX parece 
resultar em desfechos no mínimo similares aos 
stentrievers. CONCLUSÃO: A trombectomia me-
cânica com o sistema de tromboaspiração ACE-
-5MAX resultou em altas taxas de recanalização 
arterial associada à ausência de sangramento. Os 
desfechos clínicos de funcionalidade e mortali-
dade em 3 meses foram similares aos obtidos nos 
recentes estudos com stentrievers.
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TROMBECTOMIA MECÂNICA POR ABORDAGEM 
TRANSRADIAL NO ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO
Araújo MLB2*; Vale BP1; Guindani SV2
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2Universidade Federal do Piauí (UFPI).
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Na última década, temos observado um impor-
tante avanço no tratamento endovascular na fase 
aguda do acidente vascular cerebral isquêmico 
(AVC). Essa modalidade terapêutica tem sido 
impulsionada pelo constante desenvolvimento 
de novos dispositivos e por recentes publicações 
que mostraram resultados favoráveis, com maio-
res taxas de recanalização e melhor desfecho clí-
nico. Neste estudo, relatamos o caso de paciente 
submetido a terapia de reperfusão com trombec-
tomia mecânica através de abordagem incomum 
via artéria radial. RELATO DO CASO: Paciente do 
sexo masculino, 60 anos, hipertenso, portador 
de doença coronariana, apresentou déficit neu-
rológico agudo após a realização de cateterismo 
cardíaco, manifestado por alteração da consci-
ência, hemiplegia direita e afasia global. Devido 
à severidade do quadro, com elevada pontuação 
na escala de AVC do National Institutes of Health 
(NIHSS), foi suspeitada oclusão de grande vaso 
e optado pelo tratamento endovascular com o 
uso de dispositivo intra-arterial (stent retriever). 
Acesso habitual para esse tipo de procedimento 
via artéria femural não se mostrou possível devi-
do à oclusão bilateral por doença aterosclerótica, 
sendo, portanto, utilizada a artéria radial como 
via de acesso. Angiografia digital evidenciou 
oclusão em ramo insular da artéria cerebral mé-
dia esquerda (M2) e, em seguida, procedeu-se à 
terapia mecânica de reperfusão com stent, sendo 
obtido resultado satisfatório (recanalização TICI 
2b). DISCUSSÃO: A severidade da apresentação 
clínica direciona o diagnóstico etiológico para 
AVC por oclusão de grande vaso, cujos resultados 
do tratamento com a trombólise química com 
alteplase não são animadores, com vários estu-
dos mostrando baixas taxas de recanalização. 
CONCLUSÃO: A trombectomia mecânica é uma 
alternativa viável no tratamento do AVC agudo. 
O neurologista intervencionista deve estar aten-
to para a necessidade de vias alternativas de 
abordagem, como a artéria radial, para o sucesso 
terapêutico.
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TROMBÓLISE ENDOVENOSA TARDIA EM OCLUSÃO 
DA ARTÉRIA BASILAR
Schneider LSV*; Conforto AB; Yamamoto FI; Tinone G; 
Pinto LF; Comerlatti LR; Barbosa BJAP; Arantes PR

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: lorenasviana@gmail.com

A janela terapêutica para a trombólise endove-
nosa é de 4,5 horas após o início dos sintomas 
de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) 
porém há relatos de sucesso do procedimento 
em pacientes com isquemia em território verte-
brobasilar, quando realizado após esse período. 
OBJETIVO: Relatar um caso de trombólise en-
dovenosa tardia em um paciente com oclusão 
da artéria basilar e piora progressiva de sinto-
mas neurológicos. MÉTODO: Relato de caso. 
RESULTADO: Homem, 47 anos, ex-tabagista e 
portador de miocardiopatia chagásica, enca-
minhado ao hospital devido a alteração da fala 
e fraqueza nos 4 membros com 9 horas de evo-
lução. Na admissão, apresentava-se disártrico e 
com dupla hemiparesia, com sinais de liberação 
piramidal bilateralmente. Os exames gerais não 
mostravam alterações e a tomografia computa-
dorizada de crânio não evidenciava isquemia. 
Após 6 horas da admissão, o paciente evoluiu 
com deterioração neurológica, caracterizada por 
disfagia grave e piora da força muscular em di-
mídio direito. Na angiotomografia intracraniana 
e cervical, observou-se falha de enchimento da 
artéria basilar desde a origem, com enchimento 
distal pelas artérias comunicantes posteriores e 
persistência do padrão fetal bilateral. Optou-se 
por anticoagulação plena, porém o paciente evo-
luiu com piora dos sintomas durante as horas se-
guintes. Após 22 horas do início dos sintomas, a 
ressonância magnética revelou área de restrição 
à difusão na ponte, com pouca alteração do sinal 
em FLAIR/T2, sem realce pós contraste, de maior 
volume à esquerda com focos puntiformes peri-
féricos à direita. Em seguida, com consentimen-
to esclarecido, foi optado por realizar trombólise 
endovenosa com alteplase em dose padrão, após 
26 horas do ictus. A anticoagulação foi reintrodu-
zida precocemente e houve melhora significativa 
dos déficits ao longo de 10 dias, recebendo alta 
com dieta oral e pontuação de 3 na escala mo-
dificada de Rankin (EMR). No seguimento am-
bulatorial, após 3 meses, o paciente apresenta 
pontuação de zero. CONCLUSÃO: A oclusão da 
artéria basilar é uma das formas mais dramáticas 
de apresentação do AVCI, com alta morbi-mor-
talidade. Este paciente apresentou uma exce-
lente recuperação neurológica após a realização 
de trombólise endovenosa tardia, fora da janela 
terapêutica. Propriedades hemodinâmicas e ca-
racterísticas do trombo próprias da circulação 
posterior podem justificar o maior tempo de to-
lerância do tronco encefálico à isquemia.
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TROMBOLYSIS IN PRIMARY BRAIN TUMOR: A 
DIAGNOSTIC CHALLENGE
Gasperin P; Martins WA; Zandoná ME; Tomasi G; 
Portal B
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Thrombolysis is the greatest achievement in 
stroke management in the last decades and im-
proves outcomes, especially morbidity, by an es-
timate of 30% when given in the first three hours 
of a stroke. However,it also increases the risk of 
intracranial bleeding by 10 times, according to 
the NINDS trial. Still, definition of stroke as a 
sudden neurological deficit may lead to some 
diagnostic mistakes, which are called stroke 
mimics, and include migraine, seizures, hypo 
or hyperglycemia and brain tumors. We present 
a case of an anaplastic meningioma presenting 
as a stroke mimic in the setting of thrombolysis. 
CASE REPORT: A 55 years old woman presented 
with acute aphasia and right side weakness, star-
ted 1 hour earlier. CT scan did show any bleeding 
or early stroke signs and there were no contrain-
dications to tpa administration. About 30 mi-
nutes into Tpa infusion, she regained language 
function, but started to complain of severe hea-
dache. Tpa administration was then interrupted 
and an emergency CT scan showed a small pete-
quial hemorrhage on the left parietal lobe. MRI 
showed an area of diffusion restriction along 
with hypointense images on eco gradient, attri-
buted to tpa hemorrhage. A new episode of right 
hemiparesis five months later brought her back 
to our emergency. Again, deficit lasted about one 
hour and a new CT scan showed extensive edema 
in the left hemisphere and she was admitted and 
started on dexametasone. A new MRI showed a 
4 cm mass in the temporo-parietal region, with 
heterogeneous impregnation by gadolinium, 
suggestive of a metastatic tumor. An extensi-
ve surgery was performed, totally resecting the 
lesion. Histhopatological study demonstrated 
an anaplastic meningioma (grade III WHO). 
DISCUSSION: Looking backwards, there signs 
of concern about this patient. However, throm-
bolysis for acute ischemic stroke has completely 
changed treatment of this fatal and morbidity 
condition. Still, only a few patients pass the ex-
clusion criteria and fewer can get to hospital 
in time to use it. Of those who use, a small per-
centage do not have a stroke: they have a stroke 
mimic. The frequency of false-positive diagnosis 
of ischemic stroke has been estimated at appro-
ximately 1–14%. In this context, the term stroke 
mimics subsumes a large variety of very different 
neurological (e.g., seizures, migraine, encephali-
tis, cervical radiculopathy) and psychiatric (e.g., 
conversion disorder, dementia) diseases.
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TROMBOSE VENOSA CENTRAL E 
PARANGANGLIOMA DE JUGULAR
Alquéres RA1*; Kubota GT2; Schneider LSV2; 
Conforto AB2; Yamamoto FI2; Tinone G2; Santos GT2

1universidade de São Paulo;
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A trombose venosa cerebral (TVC) é responsável 
por 0.5 a 1% das doenças cardiovasculares. Há 
diversos fatores de risco envolvidos, tais como: 
gravidez, puerpério, anticoncepcional, trom-
bofilias hereditárias ou adquiridas e infecções. 
OBJETIVO: Descrição de um caso de TVC asso-
ciada a um fator mecânico, um paraganglioma 
cervical. MÉTODOS: Relato de caso e revisão da 
literatura. DESCRIÇÃO DO CASO: Mulher de 67 
anos, branca, portadora de hipertensão arterial 
e enxaqueca com aura, referiu parestesia súbita 
seguida de fraqueza em hemicorpo direito. Pro-
curou o hospital após 5h do início dos sintomas, 
quando apresentava hemiparesia e hemihipos-
tesia direitas. Foi realizada tomografia compu-
tadorizada de crânio à admissão que não iden-
tificou alterações significativas. Os sintomas re-
solveram-se espontaneamente 12h30 após o seu 
início. Angiotomografia intracraniana e cervical 
evidenciou lesão hipervascularizada em veia ju-
gular direita, com sinais de compressão de arté-
ria carótida interna direita compatível com para-
ganglioma, além de TVC em veia jugular interna, 
seios transverso e sigmoide direitos e seio sagital 
superior. Ressonância magnética encefálica com 
contraste (realizada 2 dias após a admissão) con-
firmou estes resultados e evidenciou hemorragia 
subaracnóide na convexidade parietal esquerda. 
A paciente recebeu alta em anticoagulação com 
varfarina, e com planejamento de abordagem 
terapêutica futura do tumor. CONCLUSÃO: O 
paraganglioma é um tumor raro e menos fre-
quentemente localizado em região de cabeça e 
pescoço como nesse caso, no qual foi um fator 
mecânico que predispôs à TVC. Há casos de pa-
raganglioma de jugular com AVCi e AVCh relata-
dos na literatura. No entanto, os relatos de TVC 
associada a esse tumor são escassos. Apesar da 
raro, o paraganglioma cervical deve ser incluído 
na investigação de casos de TVC com etiologia 
ainda indeterminada considerando-se a possibi-
lidade de procedimento cirúrgico para esse tipo 
de tumor.
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL EM UMA CRIANÇA 
COM SÍNDROME NEFRÓTICA: RELATO DE CASO
Almeida DML*; Ferreira RC; Bicalho ALR; Maia TFR; 
Lima GMA; Silva VM; Moraes AC; Neto APG; Medeiros FC

Serviço de Neurologia, Santa casa de Belo Horizonte - 
MG, Brasil.

* E-mail: diogomarcos.la@gmail.com

A Síndrome nefrótica (SN) associa-se a um esta-
do de hipercoagulabilidade que ocorre por me-
canismos diversos, resultando em um desequilí-
brio entre os sistemas ativadores e inibidores da 
coagulação. A trombose venosa cerebral (TVC) 
é uma complicação rara em crianças nefróticas. 
Porém, devido à gravidade, deve ser sempre con-
siderada nesta população com qualquer sintoma 
neurológico inexplicado. RELATO DE CASO: 
S.C.A.C., sexo feminino, 4 anos, portadora de sín-
drome nefrótica em uso de corticoterapia desde 
os 2 anos. Durante tentativa de redução da dose 
do corticóide iniciou quadro de cefaleia, que 
evoluiu com crise convulsiva e paresia do mem-
bro superior direito (MSD). Realizou Tomografia 
de Crânio que evidenciou isquemia em região 
parietal esquerda, com áreas de transformação 
hemorrágica. À admissão em nosso serviço, pa-
ciente em anasarca, com aumento da pressão 
arterial, alteração do nível da consciência e ple-
gia de MSD. Realizado RNM e angiorressonância 
cerebral que demonstraram falha de enchimen-
to no seio sagital superior com extensão para a 
confluência dos seios e porção proximal do seio 
transverso esquerdo sugerindo trombose veno-
sa, além de hemorragia intraparenquimatosa 
frontoparietal esquerda associada a apagamen-
to de sulcos corticais adjacentes sem desvio da 
linha média. Tratada com enoxaparina na dose 
de 2 mg/Kg/dia, além de fenitoína, enalapril e 
prednisolona. Evoluiu com bom controle clínico 
com melhora gradual do estado de consciência, 
sem déficits cognitivos aparentes e recuperação 
parcial dos movimentos do membro superior 
direito. DISCUSSÃO: A incidência de complica-
ções tromboembólicas na SN em crianças é mui-
to menos frequente do que em adultos, variando 
de 1,8% a 4,4%. A TVC corresponde a 31,4% dos 
casos, com acometimento do seio sagital supe-
rior em 72,1%. A patogênese parece ser secun-
dária à perda urinária de fatores anticoagulantes 
como antitrombina III, proteína C e proteína S; 
o aumento da concentração de fibrinogênio e 
fatores de coagulação V e VIII, as alterações no 
sistema fibrinolítico, trombocitose e aumento na 
ativação e agregação das plaquetas. Outro fator 
importante é a depleção de volume, resultando 
em hemoconcentração. Atenção especial deve 
ser dada a qualquer sinal ou sintoma neurológi-
co nesta população pediátrica (crise convulsiva, 
cefaleia, vômitos, papiledema e rebaixamento do 
nível de consciência), pois o diagnóstico precoce 
é essencial para início de tratamento adequado 
e, consequentemente, um bom prognóstico.
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL EXTENSA EM 
PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO
Miranda TL2*; Correia SKT2; Silva JSS2; Chaves BPT2; 
Silva IL2; Cavalcanti TFP1; Oliveira DL1; Santos DBP1; 
Valença MJM1; Souza LF1

1Neurointensiva-HMAR;
2Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

* E-mail: tatianaldemiranda@gmail.com

A Trombose Venosa Cerebral (TVC) correspon-
de a 0,5 dos casos de AVE e é potencialmente 
fatal. Pode ser predisposta por TCE, vasculites, 
neoplasias, doenças hematológicas. A cefaleia 
aparece em até 89% dos pacientes. OBJETIVO: 
Descrever o caso de paciente portador de mie-
loma múltiplo que evoluiu com extensa TVC, 
regredindo após tratamento com heparina não 
fracionada (HNF). MÉTODOS: As informações 
foram obtidas através de prontuários e exames 
de imagem. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 54 anos, hipertenso, diabético, com 
fibrilação atrial, portador de mieloma múltiplo, 
em quimioterapia, admitido em UTI neurológica 
devido à crise epilética tônico-clônica. Possuía 
história de TVP em veias subclávia e jugular di-
reitas há um mês, associada a cateter de longa 
permanência, em uso de rivaroxabana. Instituiu-
-se terapêutica com enoxaparina, com alta para 
enfermaria. Após 20 dias, paciente queixou-se de 
cefaleia, quando, em angioRNM, evidenciou-se 
extensa TVC aguda/subaguda, comprometendo 
toda a veia jugular, seios sigmoide e transverso 
à direita, porção proximal do seio sagital supe-
rior, seio transverso e quase todo o sigmoide 
à esquerda. Readmitido em UTI, manteve-se 
enoxaparina terapêutica. No 10º dia, apresentou 
crise epiléptica focal e angioRNM evidenciou in-
farto venoso com edema vasogênico de provável 
componente hemorrágico, acometendo lobos 
parietal esquerdo e superior e giro pós-central. 
Houve progressão da trombose, comprometen-
do o seio sagital superior nos terços proximal e 
médio. Ao ser estabilizado, paciente foi para en-
fermaria. No 43º dia de enoxaparina, apresentou 
paresia de membro superior e crise epiléptica 
focal, com piora da TVC em imagem: áreas de 
infarto venoso parietal alto à esquerda, temporal 
à esquerda e frontoparietal à direita, com micro-
-hemorragias. Então, iniciou-se HNF em bomba 
de infusão contínua. Após uma semana de HNF, 
verificou-se manutenção das lesões de parênqui-
ma cerebral. Na segunda semana, sinais de acen-
tuação do fluxo intra-luminal, ainda com trombo 
endoluminal central, recanalização completa do 
sistema venoso profundo, resolução parcial dos 
infartos venosos, com redução de suas dimen-
sões e do edema. Na terceira semana de HNF, pa-
ciente evoluiu com melhora clínica significativa, 
sem sangramentos, seguindo com boa evolução 
e alta da UTI. CONCLUSÃO: A terapêutica com 
HNF na fase aguda da TVC demonstrou-se se-
gura e eficaz na prevenção de sua progressão, de 
recidiva e na recuperação neurológica.
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL MANIFESTANDO-
SE COM ALTERAÇÕES ORBITÁRIAS E CONJUNTIVAL 
UNILATERAL
Cotrim MO*; Caleffi MC; Silva AV

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

* E-mail: cotrim_mari@yahoo.com.br

Trombose venosa cerebral (TVC) é uma doença 
cerebrovascular que apresenta grande variabili-
dade clínica e exames de imagem inespecíficos. 
Manifestações comuns são cefaleia, vômitos e 
papiledema. São raros os relatos de TVC asso-
ciada a manifestação ocular. Em doenças cere-
brovasculares, a cefaleia é inversamente pro-
porcional à idade e que pacientes com TVC sem 
cefaleia têm pior prognóstico. Observamos um 
caso de TVC causando síndrome do pseudotu-
mor ocular, com perda visual bilateral severa e 
queixa de cefaleia. Outros casos relatados tam-
bém apresentavam alterações visuais e cefaleia 
concomitante, um deles associado ao uso de 
anticoncepcional oral e outro à fístula dural arte-
riovenosa. Das manifestações oculares, queixas 
visuais e papiledema são comuns na TVC. O aco-
metimento orbitário é incomum e encontramos 
um relato de caso e uma citação desse tipo de 
alteração na investigação da TVC. RELATO DO 
CASO: Paciente masculino, 63 anos, hipertenso 
e diabético, apresentou-se com prurido ocular 
direito associado a lacrimejamento e hiperemia 
conjuntival do mesmo olho há 6 meses. Os sin-
tomas tiveram piora progressiva, sem resposta à 
terapia oftalmológica tópica. Não havia queixa 
de cefaleia, nem fatores agravantes ou atenuan-
tes do quadro. Refere etilismo no passado e pai 
falecido por complicações de acidente vascular 
cerebral (AVC). Exame físico geral e neurológico 
normais. Exame oftalmológico com proptose, 
ingurgitamento venoso conjuntival, edema de 
papila. Devido ao ingurgitamento venoso, proce-
deu-se investigação de causas de diminuição do 
retorno venoso orbital. Paciente realizou angio-
ressonância venosa de crânio que mostrou trom-
bose venosa acometendo toda extensão do seio 
sagital superior, bem como os seios transverso 
e sigmoide à esquerda, além de proeminência 
das veias medulares nos lobos parietal, occipital 
e temporal à direita, provavelmente relacionada 
à drenagem compensatória pelo sistema veno-
so profundo. Exames laboratoriais com HbA1c 
9,4% e fator reumatoide reagente. Paciente re-
cebeu tratamento de anticoagulação com eno-
xaparina, seguida por varfarina. Houve melhora 
dos sintomas oftalmológicos e o seguimento foi 
orientado com oftalmologista e reumatologista. 
DISCUSSÃO: O caso reforça que o espectro clí-
nico da TVC é e amplo, apresentando-se sem os 
sintomas mais comuns. Devemos estar atentos 
às manifestações oculares, em especial a conges-
tão venosa que podem representar diminuição 
do retorno venoso e grave comprometimento do 
sistema nervoso central.
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL NA SÍNDROME 
NEFRÓTICA: COMO SERIA O TRATAMENTO 
BASEADO EM EVIDÊNCIAS?
Pereira JFM*; Silva TC; Garcia GM; Santos JBC; Coli FM; 
Canepa MJA; Gomes MS; Santos GVS; Rabelo IB

Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS.

* E-mail: jorgefmpereira@gmail.com

A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma con-
dição rara (incidência de 5 casos/milhão/ano), 
mais frequente em mulheres (3:1), que pode ter 
como etiologia a trombofilia adquirida pela per-
da de anticoagulantes endógenos na síndrome 
nefrótica. OBJETIVO: Ratificar a importância 
da TVC como diagnóstico diferencial de mani-
festações neurológicas em pacientes com sín-
drome nefrótica em atividade e chamar a aten-
ção para o tratamento baseado em evidências. 
RELATO DE CASO: Mulher, 23 anos, admitida 
com cefaleia holocraniana de forte intensidade 
e vômitos em jato. Teve diagnóstico de síndrome 
nefrótica (Lesão mínima - LM) aos 15 anos, em 
atividade no momento da admissão. Exame neu-
rológico com sinais meníngeos. Exames com-
plementares: proteinúria 649,14 mg/24horas; 
albumina 3,6 g/dL; creatinina 0,7 mg/dL; ureia 
22 mg/dL; punção lombar sem sangramentos 
ou outras alterações de líquor. TC de crânio com 
hiperatenuação irregular do seio sagital supe-
rior; angioRNM do encéfalo evidenciou sinais de 
TVC em fase subaguda nos seios sagital superior 
e transverso esquerdo, sem sinais de infarto ou 
hemorragia intraparenquimatosa. Tratada com 
enoxaparina 40 mg (via subcutânea) por 5 dias 
seguida de dabigatrana 75 mg 12/12h por 6 me-
ses, em serviço que não do hospital universitário. 
Atualmente, encontra-se assintomática e sem 
anticoagulação. DISCUSSÃO: A proteinúria da 
LM envolve também a perda de anticoagulan-
tes endógenos (antitrombina III, proteínas C e 
S), fazendo da síndrome nefrótica um estado 
trombofílico transitório e recorrente. Na fase 
aguda da TVC, o tratamento mais eficaz e seguro 
é a anticoagulação com heparina de baixo peso 
molecular (enoxaparina, 1mg/Kg, SC, 12/12h), 
seguida de varfarina com INR terapêutico en-
tre 2-3. Como todos os trials envolvendo novos 
anticoagulantes orais não incluíram pacientes 
com tromboses centrais, não é completamente 
seguro usar dabigatrana nestes casos. Posterior-
mente, se houver recidiva da proteinúria e da 
atividade da LM, profilaxia secundária contra 
tromboembolismos venosos deve ser instituída 
com enoxaparina ou varfarina até resolução do 
quadro renal. CONCLUSÃO: Tratamentos ba-
seados em evidência apontam para a eficácia e 
segurança da enoxaparina seguida de varfarina 
na condução de TVCs secundárias à trombofilia 
adquirida pela síndrome nefrótica.
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TROMBOSE VENOSA CEREBRAL: UMA SÉRIE DE 
CASOS
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A trombose venosa cerebral (TVC) é uma doença 
rara que corresponde a menos de 1% de todos os 
acidentes vasculares cerebrais, sua apresenta-
ção clínica e modos de instalação são variados, 
acomete mais adultos jovens (terceira década de 
vida) e crianças, podendo ocorrer em qualquer 
idade. A etiologia é variada, pode ser causada por 
infecções de órbitas, mastóide, região da face e 
do conduto auditivo, gravidez, complicações 
do pós-parto, tumores e trombofilias, contudo, 
muitos casos não têm etiologia definida mes-
mo após investigação. OBJETIVO: Descrever os 
casos de TVC admitidos no Hospital de Clínicas 
da Universidade Estadual de Campinas no ano 
de 2015 (Março a Dezembro). MÉTODOS: Foi 
realizada uma análise quantitativa e qualitati-
va, com base nos dados epidemiológicos (sexo 
e idade), fatores de risco, apresentação clínica 
e evolução do paciente. RESULTADOS: Foram 
diagnosticados 13 casos de TVC dentre eles 9 
mulheres e 4 homens, com média de idade de 
35 anos, sendo o mais jovem 15 e o mais idoso 
68 anos. Os fatores de risco encontrados foram: 
uso de anticoncepcional oral (5), tabagismo (2), 
história de migrânea (2), puerpério imediato 
(1). A apresentação clínica inicial foi variada: 
sintomas visuais (2), comprometimento do ní-
vel de consciência (6), cefaleia (8), crises (5), 
déficit focal (3). A maior parte dos pacientes 
evoluiu com melhora clínica após tratamento 
adequado, houveram complicações infecciosas 
em três pacientes, dois necessitaram de cuida-
dos intensivos, nenhum paciente necessitou de 
craniectomia descompressiva e não houveram 
óbitos. CONCLUSÃO: A incidência de TVC é de 
3-4 para um milhão, sendo a prevalência no sexo 
feminino, o que está em conformidade com nos-
so estudo, 69% são mulheres. A variabilidade na 
apresentação clínica ocorre em função de vários 
fatores: local e extensão da TVC, propagação da 
oclusão, existência de colaterais venosas, idade e 
natureza da doença de base; afecções de grandes 
seios surgem associadas a cefaleias, hipertensão 
intracraniana, convulsões e alterações do estado 
de consciência, lesões das veias corticais isoladas 
associam-se a sintomas neurológicos focais, o 
que justifica a apresentação variada dos pacien-
tes desse estudo. A mortalidade das TVC é baixa 
(6-10%), usualmente o prognóstico é bom quan-
do corretamente diagnosticado e tratado, como 
revelou nosso estudo, todos pacientes receberam 
alta apresentando melhora após tratamento.
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TROMBOSE VENOSA DE SÍTIO NÃO HABITUAL
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A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma desor-
dem cerebrovascular rara (incidência de 5 casos/
milhão/ano), mais frequente em mulheres (3:1), 
com apresentação clínica variável e depende, en-
tre outros fatores, das veias e/ou seios acometi-
dos (os mais descritos são seios transverso e sagi-
tal superior). TVC na confluência dos seios, como 
ocorrido no caso relatado, é de incidência pouco 
comum. OBJETIVO: Relatar um caso de TVC de 
localização pouco mencionada na literatura. 
RELATO DE CASO: Mulher, 45 anos, admitida 
com cefaleia intensa e refratária parietal e oc-
cipital à esquerda, associada a náuseas e nucal-
gia. Usava atenolol 100 mg/dia e contraceptivo 
hormonal oral. Exame neurológico sem déficits, 
rigidez de nuca ou alterações de pupilas e pares 
cranianos. Tomografia computadorizada de crâ-
nio sem alterações; angiorressonância magnéti-
ca de crânio com falhas de enchimento dos seios 
sigmóide e tranverso esquerdos, assim como na 
confluência dos seios, compatível com trombo-
se. Tratamento imediato com Enoxaparina 1mg/
Kg, SC, 12/12h, seguida de Varfarina 5mg/dia 
com INR entre 2-3. No momento encontra-se 
assintomática em investigação de trombofilia 
adquirida. DISCUSSÃO: Uzar et al analisaram 
em 2012, 47 pacientes com TVC; apenas 6,4% 
tinham acometimento da confluência dos seios. 
Um estudo robusto (International Study on Cere-
bral Vein and Dural Sinus Thrombosis) com mais 
de 600 pacientes, definiu cefaleia como sintoma 
mais prevalente (88%), sem, no entanto, descri-
ção da ocorrência de TVC na confluência dos 
seios. Este estudo também ratificou a segurança 
e a eficácia da anticoagulação na fase inicial da 
trombose e definiu fatores de risco para desfecho 
desfavorável (idade >37 anos e trombose em sis-
tema venoso central profundo foram os únicos 
apresentados pela nossa paciente, que evoluiu 
sem intercorrências ou sequelas). CONCLUSÃO: 
Acometimento da confluência dos seios é raro 
e, independente do local, TVC é um importante 
diagnóstico diferencial de cefaleias refratárias.
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TUMOR DE GLOMUS JUGULAR: RELATO DE CASO
Gomes JL1*; Meneses VNF1; Souza KGS1; 
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Rosa WSC1; Sousa CCL2; Silva Júnior JBS3

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Uninovafapi;
3Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: julylgomes@hotmail.com

O tumor de glomus jugular (TGJ), também co-
nhecido como paraganglioma jugular, origina-se 
dos corpos glômicos, que são quimiorreceptores 
de origem neural, localizados na parede (adven-
tícia) do bulbo jugular. É o tumor benigno mais 
comum do ouvido, correspondendo a 0,6% dos 
tumores da região da cabeça e pescoço. Geral-
mente, os TGJs são extremamente vasculari-
zados e de crescimento lento. Classicamente, 
apresentam-se como uma massa avermelhada 
que cresce em ouvido médio, resultando em 
sintomas como: acúfenos pulsáteis, hipoacusia, 
sensação de plenitude aural e otalgia. Devido 
expansão tumoral, podem evoluir com a com-
pressão de nervos cranianos, levando a déficits 
neurológicos focais. O tratamento baseia-se na 
radioterapia, embolização e cirurgia, devendo 
ser individualizado, baseando-se nas comorbi-
dades do paciente, localização e extensão tumo-
ral. RELATO DO CASO: Paciente, sexo feminino, 
55 anos, hipertensa, procurou atendimento mé-
dico, há 15 anos, queixando-se de perda auditiva 
à esquerda. Iniciou quadro esporádico de cefa-
leia têmporoparietal esquerda de leve intensida-
de. Há 4 meses evoluiu com anacusia esquerda, 
atrofia lingual à esquerda, característico de pa-
ralisia do nervo hipoglosso esquerdo (NC XII), 
disfagia e reflexo nauseoso abolido à esquerda, 
caracterizando paralisia no nervo glossofaríngeo 
(NC IX). Realizou ressonância magnética (RNM) 
de condutos auditivos internos que evidenciou 
lesão sólida, cerca de 3x3 cm, expansiva, locali-
zada junto a cisterna do ângulo ponto-cerebelar 
esquerdo, de contornos irregulares, evidencian-
do compressão medial dos VII e VIII pares cra-
nianos homolateral. O diagnóstico foi confirma-
do com a tomografia computadorizada de ossos 
temporais e a angio-RNM cervical. Foi subme-
tido à cirurgia multidisciplinar (neurocirurgião 
e cirurgião de cabeça e pescoço), que consistiu 
na retirada do tumor por acesso retromastóideo 
expandido com uso de embolização seletiva pré-
-operatória 48hs antes da cirurgia, que diminuiu, 
consideravelmente, o sangramento trans-opera-
tório. CONCLUSÃO: O TGJ é predominantemen-
te benigno, contudo, devido sua proximidade 
dos nervos cranianos e de estruturas intracrania-
nas e vasculares, a sua expansão tumoral pode 
condicionar morbidade significativa. Devido a 
isso, deve ser tratado o mais precocemente pos-
sível, sendo a ressecção cirúrgica a melhor opção 
terapêutica na maioria dos casos.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0327

UM CASO RARO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA 
DURAL INTRACRANIANA COM DRENAGEM 
MEDULAR
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Fístula arteriovenosas durais (FAV) representam 
comunicações diretas anormais entre artérias 
durais e veias durais dilatadas, sem um leito 
capilar entre os vasos sangüíneo. Acometem 
menos de 10% entre as malformações cerebro-
vasculares. As fístulas durais intracranianas que 
drenam especificamente para veias perimedu-
lares são muito mais raras e representam uma 
etiologia a ser considerada para diagnóstico dife-
rencial entre as mielopatias ascendente subagu-
da. OBJETIVO E MÉTODO: Apresentar um caso 
de fístula arteriovenosa dural com drenagem 
perimedular após revisão de prontuário. Relato 
do caso: Homem, 58anos, pintor, previamen-
te hígido, refere perda de força e sensibilidade 
de caráter ascendente e progressivo há 3 meses 
com piora há 1 dia. Ao exame físico apresenta-
va tertraparesia com força grau 0 MMII e grau 
2 MMSS com liberação piramidal e hipoestesia 
tatíl com nível em C4. Na investigação realizada 
angiografia evidenciando fístula arteriovenosa 
intracraniana com drenagem perimedular. Após 
embolização o paciente apresentou melhora 
clínica porém manteve disfagia evoluindo com 
aspiração brônquica e pneumonia aspirativa e 
choque séptico seguido de óbito. CONCLUSÃO: 
As fístulas durais intracranianas são entidades 
raras sem etiologia definida. Apresentam-se com 
um quadro de cefaleia súbita devido a hemorra-
gia subaracnóide, frêmito e sintomas neurológi-
cos secundário ao regime de hipertensão veno-
sa. A maioria dos pacientes leva em média 10-15 
meses para o diagnóstico. A fisiopatologia da 
mielopatia não esta elucidada porém sugere-se 
um aumento de pressão no plexo venoso peri-
medular secundário a fístula levando a mielopa-
tia congestiva. A evolução do quadro é de uma 
mielopatia progressiva. O exame padrão ouro é 
a angiografia digital, a qual fornece informações 
significativas para determinação da terapêutica.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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UMA NOVA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DAS AFASIAS
Oliveira LM2*; Oliveira LM1*; Santos EVO1; Santos INC1; 
Doria JSA1; Dias JG1; Andrade LM1; Azevedo MGSM1

1UFS;
2Universidade Federal de Sergipe.

* E-mail: liviamirandaoliveira@yahoo.com.br

A afasia consiste em um distúrbio da linguagem 
decorrente de uma lesão cerebral adquirida (Aci-
dente Vascular Encefálico – AVE, Traumatismo 
Crânioencefálico – TCE, tumor, entre outros). 
Benson & Ardila (1996) consideram que poucas 
pessoas com afasia estão completamente livres 
de dificuldades receptivas e que nenhuma pes-
soa com afasia fica isenta de problemas expressi-
vos. No campo da fonoaudiologia, o clínico conta 
com diversas opções de baterias de testes que se 
propõem a avaliar quantitativamente a lingua-
gem de pacientes afásicos por meio de proto-
colos padronizados, cujo objetivo consiste na 
definição do diagnóstico por meio do estabeleci-
mento do tipo de afasia. Propondo um caminho 
alternativo a este, este estudo, fruto de pesquisas 
atuais que vem sendo desenvolvidas desde 2009, 
teve o objetivo de investigar o uso de narrativas 
orais como uma nova proposta de avaliação da 
linguagem oral de afásicos. As análises empreen-
didas valeu-se do instrumental teórico-metodo-
lógico qualitativo e interpretativista da Análise 
de Narrativa (Riessman, 2008; Ochs & Capps, 
2001) para investigar narrativas orais de pacien-
tes afásicos gravadas em vídeo e transcritas de 
acordo com convenções utilizadas no campo da 
Análise do Discurso (norte-americana) (Sacks, 
Schegloff e Jefferson, 1974). As narrativas orais 
sob análise foram geradas em consultas fonoau-
diológicas de uma clínica escola de uma univer-
sidade federal das quais participavam pacientes 
afásicos, discentes e uma docente pesquisadora 
de afasia. Os resultados das análises, até o mo-
mento, elucidaram i) como afásicos costumam 
gerenciar o turno a turno da narração em um 
contexto interacional; ii) as potencialidades 
dos afásicos na construção de narrativas (suas 
competências narrativas) e suas possibilidades 
comunicativas diante das limitações linguísticas 
(suas habilidades pragmático-socais); iii) a rele-
vância da inserção de estratégias terapêuticas no 
curso das narrativas dos afásicos para a manu-
tenção da intersubjetividade; e iv) o caráter co-
operador-colaborador das ações dos terapeutas 
no curso da narração. Conclui-se que os resul-
tados encontrados demonstram, a partir de um 
ponto de vista qualitativo, a eficácia de uma pro-
posta discursivo-interacional para avaliação da 
linguagem oral de afásicos, que se beneficia de 
um instrumental de Análise de Narrativa (acima 
referido) ainda não utilizado no Brasil para esse 
tipo de investigação quando se opta por uma 
avaliação da linguagem por meio de amostra de 
fala espontânea.
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USE OF MILRINONE IN THE TREATMENT OF 
DELAYED CEREBRAL ISCHEMIA DUE REFRACTORY 
VASOSPASM: A TERTIARY ACADEMIC HOSPITAL 
EXPERIENCE
Reges DS*; Gagliardi VDB; Rocha ECA; 
Albuquerque CRC; Duarte LN; Uehara MK; Alves MAM; 
Silva GS

Hospital São Paulo.

* E-mail: danysadala@yahoo.com.br

The main causes of mortality and morbidity after 
aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAHa) 
are rebleeding and delayed cerebral ischemia 
secondary to cerebral vasospasm. Delayed ce-
rebral ischemia can be treated by clinical or in-
terventional measures. The use of milrinone, an 
inotropic and vasodilator agent, is described in 
one option to treat vasospasm in patients with 
refractory symptoms.OBJECTIVE: Our objective 
was to describe the experience of our neurocri-
tical care service with the use of milrinone in 
accordance with the Montreal Protocol for pa-
tients with refractory vasospasm.METHOD: A 
retrospective study based on data obtained from 
medical records of patients suffering from SAHa 
and refractory vasospasm treated with milrinone 
from February 2015 to February 2016.RESULTS: 
From 70 SAHa patients admitted to our hospital 
during the study period, 8 were identified with 
refractory vasoespasm. The mean age of the 
patients treated with milrinone was 48.3 years 
(Median 48,5). All patients were female and 50% 
of patients were pre-hypertensive. A total of 62% 
of the patients had Hunt-Hess scores between 
1-3 and 75% scored 3 or 4 in the modified Fisher 
scale. Vasosespam was identified after a mean of 
8.7 days after SAHa and its mean duration was 
8.5 days (Median 7.00). In 75% of the patients 
hypertension was induced with norepinephrine 
as an initial treatment. The mean duration of the 
treatment with milrinone was 6.8 days (Median 
4.61). Two cases were treated with intra-arterial 
milrinone and angioplasty. The most common 
adverse event during the use of milrinone was 
hypotension (50%). Death occurred in 2 patients. 
Favorable functional outcome at the discharge 
was observed in 37% of the cases. DISCUSSION: 
Cerebral vasospasm is a common complication 
of SAHa and is an important clinical predictor of 
outcome. The efficacy and safety of using Milri-
none has been demonstrated in case series such 
as the Montreal Neurological Hospital Protocol. 
In our service a favourable outcome was obser-
ved in 37% of the cases treated with milrinone 
and its use was well tolerated. Cardiac arrithmias 
or other adverse effects that could lead to drug 
suspension were not observed. CONCLUSION: 
In conclusion, the use of milrinone seems to be 
a safe option in the treatment of delayed cerebral 
ischemia secondary to vasospasm, especially in 
services where the availability of endovascular 
treatment is not a routine.
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VARFARINA VERSUS NOVOS ANTICOAGULANTES 
ORAIS: QUAL A MELHOR OPÇÃO PARA PREVENÇÃO 
SECUNDÁRIA DE AVCI CARDIOEMBÓLICO EM 
NOSSO MEIO?
Cunha RGD*; Bittencourt A; Santos N; Cabral NL; 
Amaral CH

Hospital Municipal São José.

* E-mail: rafael.gdcunha@hotmail.com

Os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) são uma 
importante causa de mortalidade e incapacidade 
no Brasil e no mundo. O tipo cardioembólico é 
associado a um pior prognóstico e é também o 
mais frequente. Para prevenção secundária, usa-
-se há muitos anos a varfarina, com resultados 
aceitáveis. Entretanto, esta droga tem importan-
tes limitações farmacocinéticas e farmacodinâ-
micas, e metade dos pacientes que iniciam o uso 
da varfarina interrompem em meses; e apenas 
metade dos tratados atingem o alvo terapêutico. 
Neste cenário, estudos recentes demonstraram 
maior segurança da anticoagulação com os no-
vos anticoagulantes orais (NOACs) – rivaroxaba-
na, dabigatrana, apixabana, edoxabana) – com 
relação à varfarina O presente estudo tem como 
objetivo comparar a taxa de recorrência de AVC 
isquêmico e de complicações hemorrágicas da 
anticoagulação com varfarina com os novos 
anticoagulantes orais nos pacientes em preven-
ção secundária para AVC cardioembólico, em 6 
meses de seguimento. Foi realizado seguimento 
prospectivo de pacientes com diagnóstico de 
primeiro evento de AVCi cardioembólico que ti-
veram alta hospitalar em uso de anticoagulante 
oral. Enfermeiras treinadas realizaram ligações 
telefônicas e aplicaram um questionário nos 
seguintes grupos de pacientes: 1) os expostos a 
anticoagulação com varfarina; 2) os pacientes 
em anticoagulação com algum dos novos anti-
coagulantes orais. Os contatos telefônicos foram 
realizados com 01, 03 e 06 meses da alta hospita-
lar. Dos 68 indivíduos seguidos, 57 (83,8%) esta-
vam em uso de varfarina e 11 (16,2%) em uso de 
NOACS. No grupo da varfarina, 2 (3,5%) apresen-
taram recorrência de evento isquêmico, ambos 
transitórios (AIT), e 5 (8,7%) apresentaram com-
plicações hemorrágicas (01 sangramento maior e 
4 menores). No grupo dos novos anticoagulantes 
orais, não foi registrado nenhuma complicação 
hemorrágica ou recorrência de isquemia no perí-
odo de seguimento. As médias dos escores HAS-
-BLED e CHA2DS2-VASc foram semelhantes nos 
dois grupos: 1,85 e 4,2 nos que usaram varfarina; 
e 2,0 e 4,0 nos que usaram NOACS, respectiva-
mente. Conclui-se que os novos anticoagulantes 
orais são uma opção segura e eficaz na preven-
ção secundária de AVC cardioembólico, apesar 
de um n pequeno neste grupo. A varfarina teve 
taxas aceitáveis de complicações, mesmo com as 
limitações farmacológicas.
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13:00 - 14:00



148

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0331

VASCULOPATIA DE PEQUENOS VASOS NO SNC DE 
PACIENTE COM LES
Silva IL*; Miranda TL; Correia SKT; Silva JSS; 
Chaves BPT; Cavalcanti TFP; Souza LF; Santos DBP; 
Vasconcelos MJMV; Oliveira DL

Neurointensiva-HMAR.

* E-mail: bellameirinhas@hotmail.com

Acredita-se que o sistema nervoso central seja 
atingido em 95% dos pacientes com lúpus eri-
tematoso sistêmico (LES). Apesar de não se sa-
ber ao certo a fisiopatologia das manifestações 
neurológicas, os achados neuropatológicos mais 
comumente encontrados no LES são a vasculo-
patia de pequenos vasos e microinfartos, o que 
sugere a etiologia vascular. Acredita-se, também, 
no envolvimento de anticorpos antifosfolípides, 
pela atividade pró-trombótica e pró-inflama-
tória, levando à vasculite. OBJETIVO: Relatar 
manifestações clínicas e o padrão radiológico 
de AVE em paciente com provável vasculite lú-
pica. METODOLOGIA: Os estudos clínico e ra-
diológico foram realizados por meio da análise 
do prontuário e de exames complementares da 
paciente referentes ao período em que a mesma 
esteve internada. Relato do Caso: Paciente, sexo 
feminino, 39 anos, admitida em UTI neurológi-
ca com história de paralisia facial com desvio de 
comissura labial à direita e dislalia há 5 horas. Há 
4 meses, havia sido internada em virtude de AVE 
em região talâmica. Encontrava-se em tratamen-
to para LES, nefrite lúpica e profilaxia secundária 
para febre reumática com penicilina benzatina. 
Já havia sido submetida a duas cirurgias para im-
plante de prótese valvar mitral. Ao exame neu-
rológico na UTI, mantinha quadro com pupilas 
isocóricas e fotorreagentes, paralisia facial cen-
tral, disartria e sem déficits apendiculares. En-
contrava-se lúcida, orientada, eupneica, afebril, 
acianótica, anictérica e hipocorada (+/4+); PA= 
115x62mmHg; FC 84= bpm; saturando 100%; 
sem alterações nos demais aparelhos. Foi reali-
zada tomografia computadorizada de crânio que 
evidenciou isquemia lacunar em tálamo direito 
e sem alterações agudas. Na ressonância nucle-
ar magnética, observou-se isquemia aguda do 
giro pré-central e insula à direita, infarto lacunar 
crônico talâmico direito e pequenos focos de mi-
cro-hemorragias corticais em ambos os hemisfé-
rios - imagens compatíveis com vasculopatia de 
pequenos vasos. Já através a angiorressonância, 
não foram evidenciadas alterações. Paciente foi 
submetida a três dias de pulsoterapia com me-
tilprednisolona, evoluindo sem complicações, 
recebendo alta para a enfermaria no 3º dia de 
internação e, hospitalar, no 4º dia. CONCLUSÃO: 
Os sinais radiológicos vistos no caso corroboram 
a teoria de acometimento de pequenos vasos do 
SNC, provavelmente secundário à vasculite pelos 
anticorpos envolvidos.
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VOCÊ SABE O QUE É O AVE?
Araujo DS*; Abud VL; Sousa GS; Oliveira Júnior JP; 
Silva IJ; Apolinario CFG; Assunção LSC; Brandão JPAB; 
Junger CF; Senior MEFL
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O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a quinta 
maior causa de morte no mundo, levando a óbi-
to 6.7 milhões de pessoas em 2012. O AVE repre-
senta uma das 18 principais doenças que contri-
buem para aumentar o número de anos vividos 
com incapacidade. Ampliar a prevenção do AVE é 
importante para que população conheça os prin-
cipais fatores de risco modificáveis das doenças 
cerebrovasculares. OBJETIVOS: Este trabalho 
visa avaliar o conhecimento populacional sobre: 
1) Os principais sinais do AVE; 2) O que fazer em 
caso de suspeita de AVE agudo 3) Identificação 
dos fatores de risco. METODOLOGIA: Foi elabo-
rado um questionário online com perguntas so-
bre conhecimentos básicos sobre os sinais e sin-
tomas do AVE; fatores de risco e medidas que de-
vem ser tomadas caso uma pessoa apresente-se 
com sintomas agudos. Os questionários foram 
compartilhados através de redes sociais para a 
população em geral, excluindo profissionais e 
estudantes da área da saúde. RESULTADOS: Fo-
ram respondidos 300 questionários. 70% se au-
todeclararam incapazes de reconhecer um AVE. 
A maioria dos participantes soube identificar 
os principais sinais de AVE: “dificuldade em fa-
lar / fala enrolada” (85%), “boca torta” (68%) e 
“fraqueza de um lado do corpo” (58%). 21% das 
pessoas “dor no peito” como um dos principais 
sinais do AVE, assim como “vista embaçada” 
(28%), “dor na nuca” (23%), “dificuldade de res-
pirar” (14%) e “vômito” (12%). 93% selecionou 
a opção correta, de chamar um ambulância ou 
levar ao hospital de imediatamente, em caso de 
pacientes com manifestações agudas. 68% dos 
entrevistados selecionou corretamente a hiper-
tensão arterial como principal fator de risco para 
o AVE; 22% escolheram outros fatores de risco, 
como sedentarismo, tabagismo e dieta com alta 
ingestão de gordura; 10% escolheram opções que 
não representam fatores de risco. CONCLUSÃO: 
A maioria dos entrevistados, que representam 
amostra com alta escolaridade, possuem um 
grau considerável de conhecimento sobre o AVE. 
Entretanto, ainda há alguns erros e insegurança 
na própria capacidade de identificar a doença. 
Nossos dados reforçam a necessidade de campa-
nhas informativas para a população geral.
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WHAT DOCTORS KNOW ABOUT TREATMENT OF 
ACUTE STROKE ?
Gato LM1; Demartini Júnior Z1; Koppe GL1; Zétola VF2

1PUC-PR;
2Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: viviane.zetola@gmail.com

The last two decades have been marked strongly 
by the advance in the treatment of cerebrovascu-
lar accident (CVA). Emerging therapies continue 
to be published and recent multicentre studies 
resulted in upgrade that received IA evidence 
level in major academies guidelines. However 
in many countries the implementation of these 
treatments still lack knowledge of the medical 
team, logistical efforts and government support.
OBJECTIVE: to recognize the medical knowled-
ge of the treatment of acute stroke. METHODS: 
online questionnaire to all the state of Paraná 
doctors specifically on the treatment of ische-
mic stroke in the acute phase. RESULTS: Only 
2% of the total returned. Four hundred and fif-
ty-six doctors of various specialties answered the 
questionnaire, and over 50% of respondents said 
part of stroke care both in hospital and in outcli-
nic patient and had over 15 years of graduation. 
Approximately 1/5 of respondents did not know 
about the therapeutic window between onset of 
symptoms and time of the start of thrombolytic 
treatment, much less knew the time limit for per-
forming mechanical thrombectomy. Most physi-
cians reported not knowing the level of evidence 
for the endovascular procedure and 85% of them 
thought that this procedure would be contraindi-
cated if initiated intravenous thrombolysis pre-
viously. More than a half unaware that endovas-
cular treatment is not available in the Brazilian 
public health. Almost half of physicians believe 
that the main barrier to the stroke emergency 
treatment are the structural problems of raw ma-
terial and logistics of hospitals, or absence of a 
face neurologist. Comments: Stroke is relevant 
topic in medical practice for its high morbidity 
and mortality and involves the care of many me-
dical specialties. Although technological advan-
ces have aided the quick access to information, 
the quality of care still depends on a chain of 
factors that initially requires the updating of me-
dical knowledge. Continuing medical education 
efforts of relevant issues should be made directly 
to the doctor.
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ACHADOS SENSITIVOS EM PACIENTE COM 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA: RELATO DE 
CASO
Fonseca MC*; Silva GJSP; Martins DDC; Silva THS; 
Teliz MAM; Araujo FMM; Silva MR; Nascimento LF; 
Sucupira RM; Xavier RMB
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OBJETIVO: Relatar um caso clinico de paciente 
com diagnostico de Esclerose Lateral Amiotró-
fica (ELA) e eletroneuromiografia (ENMG) com 
padrão de neuropatia sensitiva. CASO CLINICO: 
Paciente do sexo masculino, 76 anos, iniciou qua-
dro de paresia e parestesia em falanges distais de 
quirodáctilos de ambas as mãos em novembro de 
2015, evoluindo em 1 mês com paresia dos mem-
bros superiores e fasciculacoes da musculatura 
interossea das mãos, em 2 meses com tetraparesia 
e em fevereiro de 2016 já se encontrava restrito ao 
leito, com disfonia, disartria, disfagia e fascicula-
coes de lingua. Eletroneuromiografia evidenciava 
um padrão de polineuropatia sensitivo-motora 
axonal crônica com componente agudo. RM de 
crânio e coluna cervical não apresentaram altera-
ções. Realizada punção lombar, com característi-
cas inflamatórias inespecificas, com aumento de 
albumina e redução de globulinas. Por fim realiza-
da biopsia de nervo sural que indicou neuropatia 
axonal, sem sinais de doença inflamatória ou in-
fecciosa. Diante dos achados, diagnosticada ELA 
e iniciado Riluzol e tratamento fonoaudiologico 
e reabilitação. DISCUSSÃO: A ELA e uma doença 
degenerativa progressiva de incidência aproxima-
da de 2 casos em 100.000, caracterizada por uma 
associação de sintomas de primeiro e segundo 
neurônio motores. Há evidencias de que a Ela seja 
uma desordem multissistemica, com possibili-
dade de acometimento também autonômico, do 
trato espinocerebelar, colunas dorsais, gânglios 
da base e córtex extra motor. Nos casos classicos, 
o diagnostico é simples, baseado nos critérios de 
El Escorial. Entretanto há casos atípicos, de difícil 
reconhecimento. Alteracoes sensitivas em geral 
não são parte do espectro da ELA, entretanto há 
casos raros descritos, que se enquadram na va-
riante pseudopolineuritica da ELA, também co-
nhecida como doença de Patrikios. Em revisão de 
103 casos de ELA, de 1997 a 2004 em Atlanta, en-
controu-se que 32% apresentavam sintomas sen-
sitivos e 27% tinham anormalidade de amplitude 
do potencial de ação sensitivo do nervo sural. 
CONCLUSÃO: O relato apresentado tem sua im-
portância pela raridade e dificuldade diagnostica 
nos casos de ELA em que há acometimento sensi-
tivo fazendo-se essencial o diagnostico diferencial 
com outras polineuropatias afim de estabelecer 
o tratamento precoce, de forma a preservar qua-
lidade de vida e independência funcional do pa-
ciente pelo maior tempo possivel.
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AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS FAMILIAL 
TYPE 8
Dornelas PG*; Carlos CS; Saraiva LGF; Bello YB
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The Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is the 
most common form of motor neuron disea-
se (MND) with a global incidence of 1-2 each 
100.000 individuals and predominance 3-8 each 
100.000 individuals. The ELA’s cases can be divi-
des into family (10% of the cases) and sporadic 
(90% of the cases). At the moment, were descri-
bed eleven forms of ALS familiar (ALSf), being 
two of autosomal recessive inheritance (ARI), 
one with sex-linked patterns of inheritance and 
others of autosomal dominant inheritance (ADI). 
OBJECTIVES: Case’s report of ALSf pattern auto-
somal dominant. Case’s report: Woman, 53 years 
old, for 4 years she shows weakness and progres-
sive cramps in 4 members. Her father died with 
similar symptoms. The neurological assessment 
highlights distal atrophy in the superior mem-
bers, fasciculation in 4 members, Babinsk bila-
teral signal and electroneuromyography confir-
ming MND. Patient’s sister, woman, 34 years old 
claim about cramps in 4 members, neurological 
assessment highlights fasciculation, hyper re-
flective, signal of Hoffman and Babinsk bilateral, 
electroneuromyography confirming MND. Pa-
ternal uncle of these patients, 62 years old, man, 
claim about frequents cramps, with weakness, 
atrophy and fasciculation in 4 members without 
injections of DNM. Was requested genetic study 
ALSf type 8, because there was already cousin’s 
report initial assessment for ALSf of the negati-
ve type 2. The study confirmed the mutation in 
20q13.3 (gene VAPB), characteristic of ALS type 8. 
DISCUSSION: The ALS in the most time present 
pattern of ADI and wide variation of phenotype, 
age of onset, severity and speed of progression 
of the diasese. The ELA have pattern of ARI and 
manifest during the juvenile stage with slow pro-
gression of symptoms. The ALS have pattern of 
ADI and start during the juvenile stage with rela-
tively slow progression. Already the ALS 8 present 
ADI and the first manifestations happen betwe-
en the 3a a 5a decades of life, with extremely slow 
progression when compared to others types of 
ALS. The ASL 8 affects men and women equally 
and there isn’t evidence of clinic’s anticipation. 
CONCLUSION: In situations suggestive of ALS 
with family presentation there is always need for 
genetic tests, because there are different patter-
ns of inheritance of genes responsible for ALSf. 
In this way, the early diagnoses in other family 
members benefit the immediate start of treat-
ment and prevention of complications.
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ANALISE DE ADESÃO DE PACIENTES COM 
SÍNDROME PÓS-POLIOMIELITE A TRATAMENTOS 
PARA MANEJO DA DOR.
Campos KM*; Oliveira ASB; Quadros AAJ; Motta MP

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: km.campos@uol.com.br

A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é uma de-
sordem do sistema nervoso que atinge indiví-
duos que tiveram poliomielite aguda há mais de 
15 anos. Os sintomas mais comuns na SPP são 
nova fraqueza muscular, fadiga e dor, sendo essa 
última relatada por até 86% dos pacientes. O 
manejo da dor em pacientes com SPP deve ser 
baseado na melhora da mecânica corporal; cor-
reção postural e da marcha; alivio da sobrecar-
ga muscular e articular e modificações no estilo 
de vida. Para tanto, os pacientes são orientados 
a realizar fisioterapia; utilizar órteses e auxilia-
res de marcha; usar medicamentos para alivio 
da dor e adaptar seu estilo de vida à nova reali-
dade imposta pela doença. Considerando que 
o prognostico da SPP é influenciado pela ade-
são ao tratamento recomendado, é importante 
avaliar o quanto as recomendações da equipe 
da saúde são seguidas e como isso se reflete na 
dor do paciente. OBJETIVO: avaliar a adesão de 
70 pacientes com SPP às orientações da equipe 
saúde no que diz respeito ao manejo da dor na 
SPP. MÉTODO: estudo descritivo quantitativo, 
por meio da análise de prontuário dos pacientes 
e aplicação de questionário de coleta de dados 
clínicos. RESULTADOS: os pacientes classifica-
ram a dor como moderada (48,4%), grave (50%) e 
leve (1,6%). Dos entrevistados, 51,4% não utiliza-
va auxiliares de marcha e, destes, 47,2% já havia 
recebido indicação de uso. A justificativa (94,1%) 
foi dificuldade de adaptação. Com relação à fisio-
terapia (cinesioterapia, hidroterapia, acupuntu-
ra e massoterapia), 72,8% dos pacientes não re-
alizava nenhum tratamento, sendo que 77,1% já 
havia recebido prescrição de pelo menos um tra-
tamento. A dificuldade de acesso ao tratamento 
(locais e/ou profissionais capacitados) foi a jus-
tificativa apresentada por 59,2% dos pacientes. 
Nos procedimentos domiciliares (alongamento, 
aplicação de calor, repouso, automassagem e uso 
de analgésicos), 11,4% seguia todas as recomen-
dações passadas, 4% não realizava nenhuma das 
orientações, 2% utilizava exclusivamente medi-
camentos e 95,7% realizava um ou dois dos pro-
cedimentos orientados. CONCLUSÃO: os dados 
coletados mostram resistência do paciente com 
SPP em aderir às orientações de utilização de ór-
teses e auxiliares de marcha, que somada às difi-
culdades de acesso a tratamento fisioterapêutico 
e a pouca adesão aos tratamentos domiciliares, 
resultam em maior intensidade de dor.
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ANÁLISE DE MUTAÇÕES NOS GENES TARDBP 
E C9ORF72 EM PACIENTES COM A FORMA 
ESPORÁDICA DA ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE 
PESQUISA EM ELA DO HC-FMUSP.
Borba FC*; Maximino JR; Gilio JM; Jorge FMH; 
Lopes CG; Callegaro D; Chadi G

Centro de Pesquisa em Neurorregeneração. FMUSP.

* E-mail: fc_feral@hotmail.com

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma do-
ença neurodegenerativa que acomete os neurô-
nios motores superiores e inferiores, frequente-
mente levando o paciente ao óbito em 3-5 anos. 
A maior parte dos casos de ELA (90-95%) não 
apresenta hereditariedade aparente, sendo clas-
sificados como esporádicos (ELAe). Mutações no 
gene TARDBP e a expansão do hexanucleotídeo 
GGGGCC em uma região não codificante do cro-
mossomo 9 (gene C9ORF72) têm sido identifica-
das em casos de ELAe com prevalências variando 
de 0-5% e 3-21% respectivamente. OBJETIVO: 
Determinar a frequência de mutações nos ge-
nes TARDBP e C9ORF72 em pacientes com ELAe 
atendidos em um Ambulatório de Pesquisa em 
ELA da cidade de São Paulo. MÉTODOS: 190 in-
divíduos diagnosticados com ELAe seguindo os 
critérios de El Escorial foram incluídos no estu-
do. O sequenciamento dos seis éxons do gene 
TARDBP foi realizado através da metodologia de 
Sanger. A análise expansão do hexanucleotídeo 
do C9ORF72 foi realizada pela amplificação por 
RP-PCR (repeat-primed polymerase chain reac-
tion) e análise subsequente pelo programa Ge-
neMarker®, V2.6.4. Resultados considerados pa-
togênicos são aqueles com mais de 30 repetições 
e a presença do perfil de serra. Todos os pacientes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido. O estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética em pesquisa institucional. RESULTADOS: 
Mutações no gene TARDBP foram observadas 
em cinco (2,63%) pacientes, sendo três deles 
no éxon 2 (c.24C>T em um e c.198T>C em dois 
pacientes), um deles no éxon 5 (c. 675A>G) e 
em um paciente a mutação localizava-se no 
éxon 6b (c.1098C>G), todas previamente descri-
tas. Os 5 pacientes eram negros, uma mulher e 
quatro homens, com acometimento inicial dos 
membros, idade média de início da doença 60,4 
anos (60,4±8,2). Desses pacientes, três evoluíram 
ao óbito com 1, 4 e 5 anos (média 3,3 anos) do 
início dos sintomas, enquanto os outros dois 
estão vivos com 4 e 5 anos de evolução até o 
presente momento. A expansão patológica do 
gene C9ORF72 foi observada em cinco (2,63%) 
pacientes, três mulheres e dois homens, quatro 
brancos e um mulato, todos com acometimen-
to inicial dos membros e com a média de idade 
de início de doença de 53,4±11,3 anos. Todos os 
pacientes evoluíram ao óbito após sobrevida de 
6,4±3,8 anos. CONCLUSÃO: As mutações nos ge-
nes TARDBP e C9ORF72 estão presentes em uma 
parcela dos pacientes com ELAe com frequência 
concordante com estudos internacionais. Apoio: 
FAPESP e CNPq.
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ANALYSIS OF THE PATIENTS‘ PROFILE WITH 
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) WITH 
EMPHASIS ON NUTRITIONAL THERAPY INDICATED 
IN THE STATE OF RIO GRANDE DO SUL (RS)
Baltezan RL*; Berwanger LP

Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica 
do Rio Grande do Sul (ARELA-RS).

* E-mail: rute.fono@gmail.com

ALS is a neurodegenerative disease that affects 
the upper motor neurons and or lower. Mus-
cle weakness is one of the initial characteristics 
of the disease that affects speech, swallowing, 
chewing and breathing compromising the nu-
tritional status of that patient with progressive 
loss of body weight and muscle mass. Therefo-
re, nutritional therapy (TN) early and specifies 
every stage of the disease, together with the 
speech management of dysphagia, detection 
of the decrease in food intake, change in con-
sistency and supplemented orally or by feeding 
alternative pathway is intended to retard weight 
loss, and muscle wasting of the patient. The aim 
of this study was to know the ALS patients served 
by the Department of Health (SES) in use of TN. 
METHOD: This study was a retrospective des-
criptive analysis of the registered subjects in the 
SES, with ALS, classification in ICD-10: G12.2, as 
to: period of service, gender, age, residence (capi-
tal, metropolitan region (RM) and other munici-
palities) and use of TN. The subjects were divided 
into groups: Group A - does not use TN; Group B 
- use food thickener; Group C - oral supplemen-
tation; Group D - enteral nutrition (via gastros-
tomy or jejunostomy). RESULTS: From the 280 
patients registered between 2010 and 2016, 119 
(42.5%) are women, aged 17-89 years old, 161 
(57.5%) men, aged 36-84 years. In terms of age, 
81 (28.92%) are in 6, 77 (27.5%) are in the 7th de-
cade, other 50 (17.85%) at 8 and 41 (14.64%) at 
the 5th decade. The remaining 22 (7.85%) are in 
the 2 °, 3 °, 4 ° or 9 °. Considering this amount 216 
(77.14%) are in group A, 6 (2.14%) are in group B, 
13 (4.64%) in C and 45 group (26.07%) in group D. 
We also found 4 in group C and D 4 were in group 
B and C (1.42%). According to their residence, 53 
(18.92%) are from the capital, 53 (18.92%) from 
Metropolitan Region and 174 (62.14%) from 
other municipalities in the state. CONCLUSION: 
The results of this study corroborate the infor-
mation in the literature as the highest prevalence 
(1.35: 1) men compared to women. The age range 
between 6 and 7th decade of life has the largest 
number of observations, 56.42% of the data. The 
entries analyzed 77.14% do not use TN, so is a 
nutritionist paper and audiologist sensitize the 
health staff about the importance of early detec-
tion of nutritional status and referrals aimed at 
maintaining body weight and better quality life.
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CHIARI MALFORMATION, PLATYBASIA AND 
BASILAR INVAGINATION AS DIFFERENTIAL 
DIAGNOSIS OF MOTOR NEURON DISEASE – A CASE 
REPORT
Silveira VC*; Ramos LT; Sudbrack P; Gress CHT; 
Pernes M

Instituto de Neurologia Deolindo Couto.

* E-mail: victorcs_7@hotmail.com

Making the diagnosis of Motor Neuron disea-
se requires complete certainty, as these condi-
tions carry a bad prognosis and there is yet no 
effective treatment. Thus, knowing the possible 
differential diagnosis is essential, in order to in-
crease accuracy. OBJECTIVE: Describe a case of 
Basilar Invagination in a patient with platybasia 
and Chiari malformation, with a clinical pic-
ture similar to that of Motor Neuron Disease. 
METHODS: Review of previous consultations 
and complementary exams. RESULTS: Fema-
le 49-years-old patient was sent to a Reference 
Center in Motor Neuron Diseases with weakness 
in lower limbs (worse in the left) and in the left 
upper limb. Neurological examination showed 
signs of piramidalism, such as spasticity in the 
affected limbs, global hyperreflexia with clonus, 
bilateral Babinski sign and Hoffmann sign in the 
left hand. The patient had also dysphagia for so-
lids and liquids and tongue atrophy without fas-
ciculations. The course had been slowly worse-
ning for the past seven years. Brain MRI showed 
Chiari malformation type I, platybasia and ba-
silar invagination. CONCLUSION: Basilar inva-
gination in patients with platybasia and Chiari 
malformation must be considered as a possible 
differential diagnosis in patients with upper and 
lower motor neuron signs.
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CUIDADORES DE PACIENTES COM ESCLEROSE 
LATERAL AMIOTRÓFICA TÊM QUALIDADE DE VIDA 
PREJUDICADA COM A PROGRESSÃO DA DOENÇA.
David M*; Martins FS; Baier AM; Zanonato A

Universidade de Cuiabá (UNIC).

* E-mail: mau19937@gmail.com

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma do-
ença neurodegenerativa progressiva que afeta 
neurônios motores levando à morte por disfun-
ção respiratória. Sua progressão é rápida e pro-
voca dependência funcional completa em curto 
período. Com o diagnóstico e progressão da do-
ença, a estrutura familiar do portador de ELA é 
afetada de modo geral, e os cuidados do paciente 
recaem frequentemente sobre um único mem-
bro. Este terá que assumir o dever de assistência 
física, emocional e até financeira. A responsabili-
dade de prestar assistência de forma completa ao 
paciente e o fato das exigências sobre o cuidador 
aumentarem progressivamente com o decorrer 
da doença, ocasionam sobrecarga de trabalho, 
distúrbios físicos e psicológicos. OBJETIVO: 
Avaliar a associação entre tempo de diagnóstico 
de ELA e qualidade de vida (QV) do cuidador. 
METODOLOGIA: Estudo piloto observacional 
descritivo, realizado através da aplicação do 
questionário WHOQOL-bref a cuidadores de pa-
cientes com ELA. As seguintes variáveis foram 
analisadas: faixa etária, sexo, grau de parentesco 
e QV do cuidador; e tempo de diagnóstico de ELA 
do paciente. RESULTADOS: O questionário foi 
aplicado em uma amostra de 10 cuidadores, com 
idade entre 22 e 65 anos, sendo 6 do sexo femini-
no e 4 do sexo masculino. Três eram cônjuges e 7 
eram filhos. Dentre os pacientes desses cuidado-
res, 6 apresentam diagnóstico de ELA há menos 
de 1 ano e 4 há mais de 1 ano. Quando questio-
nados sobre sua QV, 7 cuidadores relataram “boa 
a muito boa”, sendo que destes, 5 cuidavam de 
pacientes com diagnóstico recente de ELA há 
menos de 1 ano do diagnóstico. Quatro cuida-
dores relataram QV “ruim a nem ruim/nem boa”, 
sendo que desses, 3 cuidadores cuidavam de 
pacientes com diagnóstico de ELA há mais de 1 
ano. CONCLUSÃO: O cuidador de pacientes com 
ELA sofre uma importante sobrecarga emocional 
e financeira, aumento do estresse e prejuízo na 
sua vida social. Apesar do “n” pouco expressivo, 
os resultados da pesquisa são concordantes com 
a literatura, sugerindo uma redução significativa 
da QV à medida que a doença progride. Dessa 
forma, um melhor conhecimento sobre esse 
impacto na vida dos cuidadores de pacientes 
portadores de ELA e a investigação dos fatores 
mais associados pode ajudar no planejamento 
de melhorias na qualidade dos serviços de saúde 
objetivando otimizar o cuidado e oferecer supor-
te não só ao enfermo, mas também ao cuidador.
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DEMÊNCIA FRONTOTEMPORAL COMBINADA COM 
A DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR
Soares PPD5*; Caixeta LF2; Caixeta MF1; Caixeta VF1; 
Caixeta CM1; Soares VLD4; Soares CD3

1ASMIGO;
2Faculdade Estácio de Sá de Goiás (UFG);
3IMC;
4Instituto da Memória e Comportamento;
5ITPAC.

* E-mail: ppdsoares@gmail.com

Relato de caso de paciente diagnóstica com De-
mência Corticobasal e Doença do Neurônio Mo-
tor simultaneamente OBJETIVO: Mostrar os ele-
mentos objetivos da semiologia neuropsiquiátri-
ca que foram utilizados para o estabelecimento 
do diagnóstico combinado de DFT com ELA. 
METODO: Relato de caso de paciente do Hos-
pital das Clínicas de Goiânia, aos cuidados da 
Unidade de Neurologia Cognitiva, discussão das 
condições atuais da paciente, perante os alunos 
da residência médica, realização do exame neu-
rológico, discussão do exame de imagem atual e 
em comparação com os anteriores de até 6 me-
ses. DISCUSSÃO: Paciente com 56 anos, históri-
co de 30 anos em uso de bendiazepinico para tra-
tar quadro de ansiedade e depressão, foi interna-
do no Hospital Casa de Eurípedes de Goiânia em 
estado de catatonia e apatia profunda, saindo da 
internação com profundas dificuldades motoras 
nos membros superiores, restando a chamada 
“mão e guarra” e apresentando intermitentes 
mioclonias. Também deixou a internação com 
alterações na musculatura dos membros infe-
riores, ficando imóvel na cadeira de roda a maior 
parte do tempo e andando apenas com o apoio 
do e estímulo muito forçado dos familiares cui-
dadores. A paciente tornou-se afásica, apresen-
tando outros momentos de catatonia, ensejando 
nova internação. Nesta oportunidade a equipe 
médica pensou em utilizar a eletroconvulsotera-
pia para retirar a paciente de quadro catatônico 
agudo, porém optou-se pela medicalização so-
mente. Sintomas: disfonia, sintomas depressivos, 
isolamento social, nervosismo, recusa à alimen-
tação, disforia, alteração progressiva da persona-
lidade, ora apática, ora desinibida, apresentou 
regressão psicológica e paralisia bulbar(choro 
espasmódico, riso imotivado, disfagia, anedonia 
grave e desinteresse por tudo, hipotonia difusa, 
déficit global da força muscular, atrofia e fribri-
lação na língua, ausência de elevação do palato, 
disfonia, paralisia pseudobulbar). CONCLUSÃO: 
A TC e a RM mostraram atrofia cerebral mais fo-
cal nas áreas frontotemporais, com alargamento 
das fissuras interhemisférica e de Sylvius. O per-
fil neuropsicológico do paciente apresenta com-
prometimento no neurônio motor, prejudicando 
motricidade e fala. Ve-se a presença da disartria, 
associada à paralisia bulbar, comum na DFT-D-
NM, iniciando o mutismo como desdobramento 
universal nestes casos.
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DEPRESSION AND ANXIETY IN A CASE SERIES OF 
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
Prado LGR2; Bicalho ICS2*; Lopes MVR1; Prado VGR2; 
Gomez R2; Souza LC2; Teixeira Júnior AL2

1HJK/FHEMIG;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: Isabellabicalho@hotmail.com

OBJECTIVE: To investigate the frequency and 
possible associations between psychiatric symp-
toms (anxiety and depression) and clinical fe-
atures of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). 
METHOD: This is a cross-sectional and des-
criptive study of a consecutive series of patients 
with sporadic ALS according to Awaji’s criteria. 
Patients underwent clinical and psychiatric 
(Hospital Anxiety and Depression Scale) assess-
ment. RESULTS: Of the 76 enrolled patients, 47 
cases (61.8%) were male. The mean age at dise-
ase onset was 55 years (SD ±12.1). The average 
age at assessment was 58.3 years (SD ±11.6). 
Sixty-six patients were able to complete psy-
chiatric evaluation. Probable anxiety was found 
in 23 patients (34.8%). Probable depression was 
found in 24 patients (36.4%), despite the use of 
antidepressants by 14 of them. When comparing 
patients with and without depression, there was 
significant difference only on the frequency of 
anxiety symptoms (p < 0.001), without any sig-
nificant difference regarding gender, disease 
duration or functional measure. CONCLUSION: 
Anxiety and depressive symptoms were frequent 
in ALS patients, and they were highly correlated. 
Longitudinal assessment is required to reevalua-
te psychiatric parameters and treatment. Appro-
priate scales must be created to avoid the risk of 
bias secondary to functional disability.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA ATROFIA 
MONOMÉLICA: RELATO DE CASO DE SÍNDROME 
PARSONAGE-TURNER ATÍPICO
Lopes CG2*; Jorge FMH2; Lucato LT2; Mendes AE2; 
Credidio RAR2; Maximino JR1; Borba FC1; Chadi G1; 
Callegaro D2

1USP/Faculdade de Medicina (FMUSP);
2USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas 
(HC-FMUSP).

* E-mail: camila.galvao@gmail.com

e objetivos: A Atrofia Monomélica é uma doença 
degenerativa do neurônio motor que acomete 
caracteristicamente as células da ponta ante-
rior da medula nos últimos segmentos cervicais 
e primeiro torácico (C7 a T1). Atingindo predo-
minantemente homens jovens, a doença cursa 
com fraqueza e amiotrofia da mão e antebraço, 
geralmente unilateral, e estabiliza-se em pla-
tô após 2 a 5 anos de evolução. Relatamos aqui 
um caso com sintomas motores puros e tem-
po de evolução prolongada em que a Plexite 
Idiopática (Síndrome de Parsonage-Turner) foi 
determinada pelos exames complementares. 
RELATO DO CASO: Trata-se de um paciente do 
sexo masculino que iniciou com fraqueza mus-
cular no membro superior esquerdo, especifi-
camente, na flexão do antebraço, com acometi-
mento posterior da mão, notada como dificul-
dade para segurar objetos, além da amiotrofia 
desse membro. O curso foi lentamente progres-
sivo, com início há 11 anos. O paciente negava 
sintomas sensitivos. O exame neurológico apre-
sentava déficit de força para flexão e extensão 
do antebraço, supinação e pronação, abdução, 
adução e flexão dos dedos e oponência do pole-
gar. Hipotrofia, hipotonia e abolição dos reflexos 
profundos tendíneos foram vistos nesse segmen-
to. O exame clínico convencional não mostrava 
outras alterações. Os exames laboratoriais, que 
incluíram as provas de atividade inflamatória 
e a ressonância (RNM) de coluna cervical, não 
mostraram alterações. Por outro lado, o exame 
de eletroneuromiografia (ENMG) demonstrou 
acometimento exclusivo do nervo radial, especi-
ficamente das raízes do plexo braquial esquerdo, 
com predomínio do ramo superior (C5, C6, C7) 
e ramo inferior (C8, T1). O achado nos fez indi-
car a RNM de plexo braquial que demonstrou 
hipersinal em T2/FLAIR e captação de gadolíneo 
compatíveis com processo inflamatório ativo lo-
cal e sugestível de Plexite idiopática. O paciente 
recebeu pulsoterapia com metilprednisolona e 
fez uso contínuo de imunossupressor (azatio-
prina) e prednisona. Um ano após o procedi-
mento, a interrupção da progressão e discreta 
melhora da força muscular foram constatadas. 
CONCLUSÃO: No caso relatado, os sintomas de 
perda específica da força motora do paciente 
poderiam corresponder à atrofia monomélica, 
no entanto, o tempo de evolução e o exame de 
ENMG não eram típicos da doença. A pesquisa 
do plexo braquial, porém, indicou a Plexite Idio-
pática, ocorrênca esta que deve ser considerada 
no diagnóstico diferencial, principalmente por 
ser potencialmente tratável.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOENÇA DO 
NEURÔNIO MOTOR: SÍNDROME DO DESFILADEIRO 
TORÁCICO ATÍPICA
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A doença do neurônio motor é caracterizada 
pela perda progressiva dos neurônios motores 
inferiores da medula espinhal e/ou dos neurô-
nios motores superiores no encéfalo, levando à 
fraqueza e atrofia e/ou espasticidade da muscu-
latura associada. Trata-se de um espectro de do-
enças neurodegenerativas com fenótipo diversi-
ficado, progressivas e incuráveis. Deste modo, as 
doenças, que mimetizam a clínica e/ou achados 
eletroneuromiográficos, principalmente em um 
curso atípico, devem ser consideradas. Apre-
sentamos um caso clínico com início insidioso 
motor puro nas mãos, que mimetizou doença 
do neurônio motor, entretanto, tratava-se da 
Síndrome do Desfiladeiro Torácico Neurogênico, 
a qual é rara e resulta da compressão ou estira-
mento do tronco inferior do plexo braquial por 
costela cervical, banda fibrosa ou processo trans-
verso da sétima vértebra cervical alongado; o tipo 
clássico apresenta comprometimento motor e 
sensitivo. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
feminino que há dez anos iniciou déficit mo-
tor progressivo na mão esquerda, notado como 
dificuldade para segurar objetos. Ela passou a 
apresentar posteriormente amiotrofia. Compro-
metimento semelhante foi notado da mão direi-
ta há 6 anos. O exame neurológico apresentava 
alterações bilaterais do tipo déficit de força para 
oposição do dedo mínimo e polegar, flexão e ex-
tensão dos dedos, adução e abdução dos dedos, 
extensão e flexão do punho. Notava-se também 
amiotrofia bilateral da região tenar, hipotenar 
e interósseos. Os reflexos tendíneos profundos 
braquio-radial e flexor dos dedos estavam abo-
lidos. Exames complementares: a ressonância de 
coluna cervical e plexo braquial não mostraram 
alterações; a eletroneuromiografia inicial mos-
trou afecção da ponta anterior da medula C8-T1, 
bilateralmente; a segunda, um ano depois, com-
prometimento radicular C8-T1 bilateral e sinais 
de desnervação em atividade foram registrados. 
A presença de costelas cervicais (C7) foi visuali-
zada na radiografia de coluna cervical dinâmica. 
Assim, fez-se a hipótese diagnóstica de Síndro-
me do Desfiladeiro Torácico Neurogênico por 
compressão de costela cervical. CONCLUSÃO: O 
caso clínico relata a apresentação incomum de 
Síndrome do Desfiladeiro Torácico Neurogênico, 
sem sinais e sintomas sensitivos, mimetizando, 
assim, a doença do neurônio motor. Trata-se de 
um diagnóstico diferencial a ser lembrado, pois 
possibilita tratamento adequado e expectativa 
de prognóstico melhor.
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DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR E INFECÇÃO PELO 
HIV
Mendonça MR2*; Souza ACF2; Pereira RC1; Teodoro VV1; 
Santos DF1; Shinosaki JSM1

1Serviço de Neurologia – Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Uberlândia/HC-UFU;
2Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: matheusrocha91@gmail.com

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença 
neurodegenerativa do sistema nervoso central 
de curso variável e etiologia ainda desconhecida, 
que compromete neurônio motor superior e in-
ferior, geralmente entre a sexta e sétima década 
de vida, acompanhada por elevada morbidade 
e mortalidade, com expectativa média de vida 
de três anos, tem como uma de suas prováveis 
etiologias o vírus da imunodeficiência humana 
(HIV). A ELA desenvolvida no HIV é considerada 
uma variante semelhante à forma clássica e ain-
da não é bem descrita na literatura. Acredita-se 
que a frequência dessa doença seja de aproxima-
damente 3,5 casos por 1000 pacientes infectados. 
OBJETIVOS: Relatar o caso de um paciente que, 
6 meses após ter uma Síndrome Retroviral Agu-
da, desenvolveu Síndrome do Neurônio Motor 
semelhante a ELA. RELATO DE CASO: Paciente 
33 anos, recebeu o diagnóstico de infecção pelo 
HIV após quadro inespecífico caracterizado por 
febre, astenia e artralgia. Na ocasião, observou-
-se alta carga viral e iniciado antirretrovirais. 
Após três meses, percebeu a presença de fasci-
culações em membro superior direito, rapida-
mente comprometendo o membro contralate-
ral, e progressão de fraqueza muscular e atrofia 
importante dos membros superiores. Além 
disso, queixava de disfonia e engasgos esporá-
dicos. A eletroneuromiografia evidenciou sinais 
comprometimento axonal, subagudo-crônico, 
exclusivamente motor, pré-ganglionar, nos mús-
culos correspondentes aos segmentos cervical 
e bulbar, sugerindo comprometimento difuso 
do corno anterior da medula. No exame físico, 
observou-se hiperreflexia global, inclusive com 
reflexos patológicos presentes. O liquor cefalor-
raquidiano foi normal. DISCUSSÃO: Acredita-se 
que a patogênese da ELA em pacientes com HIV 
seja pelo dano viral indireto sobre os neurônios 
motores durante a infecção. Essas teorias justi-
ficam o fato de que em 52% das vezes, o uso de 
terapia antirretroviral pode melhorar o quadro 
clinico do paciente. Clinicamente, a ELA nesses 
pacientes se manifesta em uma idade mais pre-
coce, em média 41 anos, possui progressão mais 
rápida e as manifestações neurológicas podem 
demonstrar uma melhoria dramática após o iní-
cio da terapia antirretroviral. Devido a potencial 
reversibilidade dos sintomas com o emprego 
dessa classe de drogas, é importante analisar as 
diferenças clínicas existentes na síndrome, além 
da realização de testes laboratoriais que compro-
vem a infecção por HIV em todos os pacientes 
com ELA que possuem risco de infecção pelo 
vírus.
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DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR E O PERFIL 
ANTROPOMÉTRICO DE PACIENTES COM SPP 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA 
DA UNIFESP
Cristillo FYG*; Piovesan RHB; Quadros AAJ; Oliveira ASB

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: fabianacristillo@hotmail.com

A Síndrome Pós Poliomielite (SPP) é uma do-
ença do neurônio motor inferior causada pela 
disfunção das unidades motoras gigantes. A SPP 
caracteriza-se principalmente por uma nova 
fraqueza muscular, acompanhada ou não de 
fadiga muscular e dor muscular. A evolução das 
doenças neuromusculares é progressiva, como já 
bem descrita na literatura e, pode comprometer 
o estado nutricional dos pacientes. Dentre as ca-
racterísticas clínicas relacionadas à alimentação 
do paciente, tem sido descrito o ganho de peso, 
disfagia e constipação. OBJETIVO: O presente 
trabalho teve como objetivo descrever o perfil 
antropométrico dos pacientes com SPP acompa-
nhados ambulatorialmente no setor de Neurolo-
gia da instituição. MÉTODOS: Foram seleciona-
dos 126 prontuários dos pacientes acompanha-
dos no serviço e as informações foram coletadas 
de forma retrospectiva. Para a descrição do perfil 
antropométrico, foram coletadas as seguintes 
informações: idade, sexo, peso, altura, ano que 
houve ganho de peso no período de 5 anos an-
teriores à anamnese de atendimento, sintomas 
de disfagia e obstipação intestinal. Os prontuá-
rios foram analisados pela equipe de Nutrição do 
Departamento de Doenças Neuromusculares da 
Universidade Federal de São Paulo que assiste os 
pacientes com SPP. RESULTADOS: 83 pacientes 
eram do sexo feminino (65,8%) e 43 pacientes 
do sexo masculino (34,2%), sendo que a média 
da faixa etária foi de 40,2 anos (máxima de 57 e 
mínima de 23 anos). Dentre os dados colhidos na 
anamnese, observamos que 52 pacientes (41,3%) 
apresentam IMC considerado como Sobrepeso, 
de acordo com classificação da OMS (1998), 48 
(38,2%) Eutrófico, 17 (13,5%) Obesidade Grau I, 
6 (4,8%) Obesidade Grau II, 2 (1,6%) Baixo Peso 
Leve e 1 (0,8%) Baixo Peso Moderado. O relato de 
ganho de peso foi de 70 (55,5%) pacientes; des-
tes, a média de ganho de peso foi de 10 kg e o dp 
de 7,65 Kg. A disfagia é relatada em 35 pacientes 
(28%) e a obstipação intestinal em 37 (29,4%) dos 
pacientes. CONCLUSÃO: O perfil antropométri-
co dos pacientes atendidos demonstrou que esta 
população encontra-se acima da faixa de peso 
recomendada. Como a progressão da doença e 
a intensidade dos sintomas podem influenciar a 
diminuição do gasto energético e da mobilidade, 
facilitando o ganho de peso, a assistência nutri-
cional aos pacientes com SPP é essencial para 
promoção de estratégias para a manutenção do 
peso corporal e assegurar melhores condições 
de mobilidade e qualidade de vida para esses 
pacientes.
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EFICÁCIA E SEGURANÇA DA TOXINA BOTULÍNICA 
NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM 
PARAPARESIA ESPÁSTICA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Vilasbôas ÍGM2*; Pinto LMS2; Lessa KP1; Melo AS2

1UNEB;
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: italo.gmv@gmail.com

A paraparesia espástica é caracterizada pela per-
da de função total ou parcial dos membros infe-
riores, associado ao aumento do tônus muscular 
velocidade-dependente, com exacerbação dos 
reflexos profundos. A toxina botulínica é conhe-
cida pelo bom resultado em diversos tipos de 
espasticidade, sendo considerada o tratamen-
to de escolha quando os métodos tradicionais 
falham. Sua aplicação acontece de forma inje-
tável em músculos estriados espásticos e leva 
a uma desnervação controlada, com fraqueza 
muscular temporária. A introdução dela no tra-
tamento da paraparesia espástica trouxe uma 
nova abordagem para o tratamento, uma vez 
que estes pacientes exigem atenção e têm uma 
reabilitação difícil. OBJETIVO: determinar a efi-
cácia e segurança do uso da toxina botulínica em 
pacientes com paraparesia espástica. MÉTODO: 
foi realizada uma revisão sistemática de ensaios 
clínicos que utilizaram a toxina botulínica para o 
tratamento de pacientes com paraparesia espás-
tica. Utilizou-se a base de dados do PUBMED e 
LILACS. Buscou-se estudos a partir de 1980, ano 
que a toxina botulínica começou a ser utilizada 
para o tratamento de espasticidade. Os desfe-
chos considerados foram: a pontuação na Escala 
de Ashworth Modificada (EAM), a amplitude de 
movimento passiva e ativa e os efeitos adversos 
da toxina botulínica. Estudos com escore maior 
ou igual a 4 de acordo com a escala de PEDro fo-
ram considerados de boa qualidade e incluídos. 
RESULTADOS: Foram selecionados 5 estudos, 
sendo analisados, no total, 137 pacientes. Todos 
os artigos mostraram melhora da espasticidade 
(diminuição média de 1,8 na EAM) e da amplitu-
de de movimento passiva (aumento médio de 9°) 
nos pacientes estudados. Três artigos mostraram 
aumento da amplitude de movimento ativa (mé-
dia de 3,4°) e dois não informaram estes dados. 
Três artigos trouxeram relatos de efeitos adversos 
após o uso da toxina botulínica. Apesar disso, tais 
efeitos, em sua grande maioria, não eram graves 
e cessaram espontaneamente. CONCLUSÃO: 
Apesar da heterogeneidade dos artigos quanto 
à população, a maioria dos estudos analisados 
mostrou que a toxina botulínica é eficaz e segura 
em pacientes com paraparesia espástica.
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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA E SINAIS 
EXTRAPIRAMIDAIS: RELATO DE CASO
Vasconcelos TC*; Farias DP; Magalhães JE; 
Medeiros FL; Cavalcanti AMO

HUOC-UPE.

* E-mail: tatheanecv@gmail.com

Achados neurológicos incomuns nas doenças 
do neurônio motor, apesar de raros, são cada 
vez mais relatados na literatura. OBJETIVOS: 
Descrever achados simultâneos de comprome-
timento do neurônio motor e extrapiramidais 
em um caso com variante de esclerose lateral 
amiotrófica (ELA). RELATO DO CASO: Mulher, 
60 anos, cabeleireira aposentada, avaliada três 
meses após trauma em dorso, evoluindo com 
fraqueza e lentificação global, desequilíbrio, 
rouquidão e engasgos após 15 dias. Tentativas 
de uso de amitriptilina e levodopa foram mal 
sucedidas. Não haviam queixas sistêmicas, co-
morbidades conhecidas ou uso prévio de outras 
medicações. O mini-exame do estado mental 
foi normal, havia paralisia do olhar vertical para 
cima, importante disartrofonia, paresia da eleva-
ção do palato pior à esquerda e reflexo nauseoso 
diminuído bilateralmente, atrofia tenar e hipo-
tenar predominantemente à direita, hipertonia 
generalizada, evidente rigidez e roda denteada à 
direita e espasticidade à esquerda, bradicinesia 
global, fraqueza generalizada com predomínio 
distal e com sinais de liberação piramidal princi-
palmente à esquerda, fasciculações em ambos os 
membros superiores e marcha comprometida. 
A eletroneuromiografia mostrou sinais de com-
prometimento difuso dos neurônios motores e 
os demais exames foram normais. Nova tentativa 
de uso de levodopa foi improdutiva. Os achados 
foram compatíveis com o diagnóstico definitivo 
de esclerose lateral amiotrófica com sinais extra-
piramidais e foi iniciado tratamento com riluzole 
e reabilitação. Houve progressão da doença e seis 
meses depois encontrava-se funcionalmente de-
pendente em programação para gastrostomia. 
DISCUSSÃO: Os critérios para variantes de ELA 
admitem que sinais extrapiramidais podem estar 
presentes e os mais comuns são bradicinesia e ri-
gidez. O prognóstico parece ser pior, os pacientes 
respondem menos à levodopa e a doença evolui 
mais rapidamente. Apenas achados compatíveis 
com doença de Parkinson são considerados in-
consistentes com o diagnóstico de ELA. Esses 
achados atípicos podem indicar mecanismos 
fisiopatogênicos semelhantes entre as duas do-
enças ou que a ELA é uma doença multissistê-
mica. CONCLUSÃO: Sinais extrapiramidais não 
excluem o diagnóstico de ELA e devem ser sem-
pre avaliados em conjunto com outros achados 
neurológicos incomuns, pois podem indicar pior 
prognóstico.
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ESTUDO DE PREVALÊNCIA DOS FATORES 
DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS DE PACIENTES 
COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA ATENDIDOS EM AMBULATÓRIO DE 
NEUROLOGIA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA-SP
Sarti THM*; Pereira FA; Borba FC

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).
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Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença 
neurodegenerativa que afeta neurônios motores 
superiores e inferiores. A manifestação clínica 
mais comum é fraqueza muscular, acometendo 
inicialmente musculatura apendicular em 70% 
dos casos, musculatura bulbar em 25% e mús-
culos do tronco ou respiratórios nos demais. A 
doença ocorre na vida adulta, é mais frequente 
em caucasianos e tem maior incidência entre a 
quinta e sexta décadas de vida. A principal causa 
de óbito dos pacientes com ELA é insuficiência 
respiratória, ocorrendo em média de 3 a 5 anos 
do início dos sintomas. Estima-se prevalência 
mundial de 0,8-10,3 casos/100.000 habitantes 
e incidência 1,5-2,5 casos/100.000 habitantes 
por ano. Dados epidemiológicos provêm ma-
joritariamente de estudos norte-americanos e 
europeus, sendo escassas análises na América 
Latina. OBJETIVO: Definir a prevalência dos 
dados demográficos e clínicos dos pacientes 
diagnosticados com ELA atendidos em serviço 
de saúde de Marília-SP. MÉTODO: Este estudo 
é observacional, transversal e descritivo, reali-
zado através da revisão de prontuários médicos. 
Foram analisados dados de pacientes atendidos 
no ambulatório de neurologia do serviço entre 
2010 e 2015, diagnosticados com ELA provável 
ou definitiva segundo os critérios de El Escorial. 
RESULTADOS: Foram incluídos 63 pacientes, 
30 mulheres e 33 homens. 80% (n = 51) eram 
brancos, 10% (n = 6) pardos e 5% (n = 3) negros 
(3 pacientes têm etnia desconhecida). A escola-
ridade dos pacientes foi nula/desconhecida em 
16% (n = 10) dos casos, 1º grau em 51% (n = 32), 
2º grau em 17% (n = 11) e superior em 6% (n = 4). 
A média de idade do início dos sintomas foi de 
54 (±15) anos e apenas 1 paciente possuía ELA 
familial. Os sintomas mais comuns foram fra-
queza muscular, fasciculações, disartria e disfo-
nia, inicialmente acometendo membros em 70% 
(n = 44) e musculatura bulbar em 22% (n = 14). 
Cerca de 44% dos pacientes fizeram uso de ven-
tilação assistida, como BiPAP e traqueostomia, e 
22% foram submetidos a gastrostomia. No pe-
ríodo considerado, 22 pacientes foram a óbito, 
em média 3,5 (±3) anos após o início da doença, 
principalmente devido a complicações pulmo-
nares (45% dos casos).

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0350

IMAGEM, ESQUEMA CORPORAL E QUALIDADE DE 
VIDA DE UM GRUPO DE PACIENTES DA UNIFESP 
COM SÍNDROME PÓS-POLIOMIELITE
Motta MP2*; Pereira SSR1; Quadros AAJ2; Favero FM2; 
Fontes SV2; Oliveira ASB2

1São Camilo;
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A síndrome pós-poliomielite (SPP) é caracteriza-
da pelo surgimento de novos sintomas que ocor-
reram no passado na fase aguda da poliomielite, 
levando a redução da capacidade funcional des-
ses indivíduos podendo afetar de forma negativa 
a qualidade de vida dos mesmos. OBJETIVOS: 
Analisar a imagem e esquema corporal, e a qua-
lidade de vida de indivíduos com SPP e se há 
correlação entre elas. MÉTODOS: Participaram 
deste estudo 17 indivíduos com SPP, a caracteri-
zação da amostra foi feita de forma retrospectiva 
com a ficha de avaliação fisioterapêutica da insti-
tuição tanto para a obtenção dos dados pessoais 
como para o exame físico. Os instrumentos utili-
zados foram: Questionário de qualidade de vida 
Whoqol-bref e a Escala de desenhos e silhuetas. 
RESULTADOS: Os pacientes analisados pelo es-
tudo apresentaram distorções de Imagem Cor-
poral (IC) apresentando uma imagem corporal 
real mais pesada do que gostaria de ter podendo 
essa alteração pode influenciar na qualidade de 
vida desses indivíduos. Quanto à qualidade de 
vida o domínio do Whoqol-bref mais defasado 
foi físico seguido do meio ambiente. Apesar de 
nossos participantes terem apresentado distor-
ções de sua IC, não se observou relação estatis-
ticamente significante entre a IC e a QV deles. 
CONCLUSÃO: Pacientes com SPP apresentam 
distorções de IC, e estas são em geral acompa-
nhadas de rejeição ou insatisfação corporal. Po-
dendo estas refletir na participação social destes 
indivíduos, interferindo na percepção sobre a 
QV, e no processo de aceitação dessas novas de-
ficiências e dificuldades. É importante salientar 
que nossa amostra foi pequena, talvez se maior, 
nossos resultados fossem mais representativos.
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IMPACTO DO TREINAMENTO AERÓBICO EM 
PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA: ESTUDO 
PILOTO
Santos ESS*; Saliba ACC; Orlandi LCL; Amorim APLA

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-
MG).
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma afecção neuro-
lógica desmielinizante de evolução progressiva e 
imprevisível caracterizada por surtos, que aco-
mete preferencialmente adultos jovens. Entre 
seus sinais e sintomas podem incluir fraqueza 
muscular, espasticidade, déficits de coordena-
ção, dor, fadiga, visão dupla, disestesias, depres-
são, ansiedade e disfunções vesicais. A fadiga, 
uma das principais características da Esclerose 
Múltipla, definida como “uma falta subjetiva de 
energia física e/ou mental, que interfere nas ati-
vidades habituais ou desejadas, percebida pelo 
sujeito ou pelo seu cuidador”, é vivenciada pela 
maioria dos pacientes e pode ser mais incapaci-
tante do que quaisquer outros sintomas, com-
prometendo a eficiência da pessoa e a noção de 
bem-estar. A tolerância ao exercício e a capaci-
dade aeróbica máxima ficam reduzidas nos pa-
cientes com uma disfunção autonômica e nesse 
contexto, estudos têm demonstrado que o exer-
cício aeróbico é uma modalidade indicada para 
a melhoria do aprimoramento cardiovascular e 
respiratório em pacientes com EM. OBJETIVO: 
Verificar o efeito do treinamento aeróbico na 
fadiga, Qualidade de Vida e condicionamento 
cardiorrespiratório dos pacientes com EM. Ma-
teriais e MÉTODOS: Trata-se de estudo piloto, 
realizado após aprovação de comitê de ética. 
Foram incluídos quatro pacientes com EM que 
atenderam aos critérios de inclusão e exclusão 
do estudo, sendo submetidos a treino aeróbico e 
alongamentos durante 16 sessões de 60 minutos, 
avaliados pré e pós-tratamento através das es-
calas de Determinação Funcional da Qualidade 
de Vida na EM (DEFU), Escala de Severidade de 
fadiga (ESF), Escala de impacto de fadiga e teste 
de caminhada de seis minutos (TC6M). Os testes 
Mann Whitney e T pareado através do programa 
GraphPad Prism (versão 4.0) e análise descri-
tiva foram utilizados como análise estatística. 
RESULTADOS: Os pacientes mantiveram distân-
cia percorrida abaixo da predita, no TC6M va-
riando de 15 a 99% da mesma. Nas Escalas DEFU 
e ESF verificaram-se piora pós-tratamento com 
p = 0,2733 e p = 0,3429 respectivamente. Na Esca-
la de Impacto de fadiga observou-se melhora do 
impacto da fadiga com p = 0,3429. CONCLUSÃO: 
Nesse estudo piloto a melhora no controle da 
fadiga, aptidão cardiovascular e qualidade vida 
não foram obtidas como a literatura evidencia e 
somente houve resposta favorável dos pacientes 
através da escala de impacto de fadiga.
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MONITORING, DEVELOPMENT AND MAINTENANCE 
OF THE MIP (MAXIMAL INSPIRATORY PRESSURE) 
IN MEP (MAXIMAL EXPIRATORY PRESSURE) 
IN A PATIENT WITH AMYOTROPHIC LATERAL 
SCLEROSIS (ALS)
Ortiz LDN*; Baltezan RL

Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica 
do Rio Grande do Sul (ARELA-RS).

* E-mail: leiladnortiz@gmail.com

One of ALS implications is the progressive de-
cline in respiratory muscle strength, which may 
lead to respiratory failure and even to death. 
The reduction in the strength of the inspiratory 
and expiratory muscles can cause shortness of 
breath, losses in speech and swallowing. Du-
ring the disease course the disease physiothe-
rapy and speech therapy together add strength 
to the maintenance and functional extension of 
these muscles and their functions. OBJECTIVE: 
To study the respiratory muscles through mea-
surements of MIP and MEP, preservation of lung 
capacity, lung function, speech and swallowing 
of the ALS patient, against a proposed treat-
ment of respiratory therapy and speech therapy. 
METHOD: AV, 75, male, showed the first symp-
toms in 2014 and ALS medical diagnosis in May 
2015. The patient has been conducting treatment 
of physical therapy and respiratory 2 times a 
week, with maintenance of exercises mild to mo-
derate respiratory muscle strength, with incenti-
ve inspiratory and expiratory exercises. Conducts 
sessions of speech therapy two times a week 
with respiratory training and specific exercises. 
The strength inspiratory and expiratory was 
evaluated using the analog Manovacuometry 
apparatus. Accompanied by 11 months, with 6 
measurements by the same physiotherapist. The 
results were based on the values set on the scales 
of Neder and Black and Hyatt, where pressures 
are divided between inspiratory and expiratory 
muscle strength values within the normal range, 
weakness, fatigue and failure of the respiratory 
muscles. RESULTS: It was observed a preserva-
tion of the values of MEP and MIP. The averaged 
MIP 104, with a standard deviation 27 and 26% 
coefficient of variation. For the average MEP 60, 
standard deviation 11 and coefficient of varia-
tion 19%. CONCLUSION: During treatment, MIP 
and MEP remained within the measured values 
without occur reduction in respiratory muscle 
strength. It was also possible to measure the di-
fference in variation between the two measures, 
such as MIP has a higher coefficient of variation, 
it is more volatile than the MEP. It can be said that 
there is evidence the specific physical therapy 
and speech therapy contribute to the preserva-
tion and maintenance of respiratory function, 
speech and swallowing, helping to improve the 
quality of life. It is necessary more studies with 
a larger number of patients, it will be possible 
quantitative analysis of treatment efficacy.
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NOVA PROPOSTA DE INDICAÇÃO DE 
GASTROSTOMIA EM PACIENTES COM ESCLEROSE 
LATERAL AMIOTRÓFICA: A PRESSÃO DE LÍNGUA.
Mendes AE*; Mansur LL; Credidio RAR; Jorge FMH; 
Lopes CG; Callegaro D

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: amanda_fonousp@yahoo.com.br

A ELA é uma doença neurodegenerativa progres-
siva, de etiologia desconhecida, que acomete 
neurônios motores do córtex cerebral, tronco en-
cefálico e medula espinhal. O comprometimento 
dos neurônios motores inferiores causa dificul-
dades de deglutição que podem acarretar com-
plicações, como pneumonia aspirativa, má nu-
trição e desidratação. Essas, por sua vez, levam 
à indicação de via alternativa de nutrição, prefe-
rencialmente a gastrostomia (GEP) e contribuem 
para o prejuízo da qualidade de vida dos pacien-
tes. Atualmente, a indicação de gastrostomia 
baseia-se em critérios subjetivos (parâmetros da 
função respiratória, do estado nutricional e de 
comprometimentos na deglutição), apoiados no 
exame clínico e funcional realizado pela equipe 
multidisciplinar. Nosso estudo visa a contribuir 
com uma proposta inovadora para a indicação de 
GEP. OBJETIVO: verificar se a indicação de GEP 
em pacientes com ELA pode ser realizada a par-
tir da observação de redução de medidas pres-
são de língua. MÉTODOS: Longitudinalmente, 
pacientes foram avaliados trimestralmente com 
os instrumentos: escala funcional da deglutição 
(ASHA), Amyotrophic Lateral Sclerosis Functio-
nal Ratin Scale Revised (ALSFRS), avaliação clí-
nico-funcional da deglutição, medida de pressão 
dos órgãos fonoarticulatórios (IOPI), e encami-
nhados à videoendoscopia da deglutição e à ca-
pacidade vital forçada no momento da indicação 
da GEP. RESULTADOS: Foram acompanhados 
63 pacientes (média de idade=58 anos), tempo 
médio de doença de 34,96 meses, 32% com ma-
nifestação clínica inicial da forma bulbar, 39,5% 
espinhal membros superiores e 28,5% espinhal 
membros inferiores (com queixa de acometi-
mento bulbar na avaliação fonoaudiológica ini-
cial). Cinquenta pacientes foram encaminhados 
à GEP, 1 foi a óbito e 12 mantiveram dieta via 
oral exclusiva até o término do estudo. Medidas 
funcionais e de pressão de língua apresentaram 
redução significativa (p < 0,001) no agravamento 
da ELA. Dificuldades de contenção (p = 0,001), 
de transporte (p = 0,005) e de proteção de vias 
aéreas inferiores (p = 0,003) com líquido espes-
sado e de contenção na cavidade oral (p < 0,001) 
com o pastoso, observadas em avaliações fono-
audiológicas, e a idade (p = 0,014) influenciaram 
a indicação de GEP. CONCLUSÃO: A pressão de 
língua, pela objetividade, facilidade de aplicação 
e baixo custo, pode auxiliar com vantagens a de-
cisão de manutenção de alimentação via oral ou 
indicação de GEP.
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PREPARING THE FAMILY/CAREGIVER: FURTHER 
TRAINING COURSE OF ARELA-RS (REGIONAL 
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS OF RIO 
GRANDE DO SUL ASSOCIATION) FOR CARE IN ALS
Baltezan RL; Ortiz LDN*

Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica 
do Rio Grande do Sul (ARELA-RS).

* E-mail: leiladnortiz@gmail.com

Amyotrophic lateral sclerosis, known as ALS, is 
a neuromuscular disease characterized by le-
sion upper motor neuron (NMS) and lower mo-
tor neuron (NMI) separately or in association. 
The carriers of this disease need special care 
along the trajectory of the disease, thus quali-
fying the caregiver can decrease the period of 
hospitalization and possible complications of 
its development, improving the quality of life, 
providing comfort, security and improvement of 
social conviviality of the patient. OBJECTIVES: 
To qualify and train the family and or caregiver, 
with theoretical and practical information on the 
exercise of that activity, allowing these to recog-
nize the needs of the subjects they accompanied. 
METHODS: We present the main recommenda-
tions for the appropriate care of patients with 
ALS, with a multidisciplinary team composed of: 
neurologist, general practitioner, nurse, caregi-
ver, physiotherapist, dietitian, speech therapist, 
occupational therapist, social worker and lawyer. 
The course offered addresses concepts, clinical 
characteristics, prognosis, treatment forms and 
general care routines, such as food, hygiene, the 
use of medications and decubitus changes. Is 
the end of the course, the participants received 
a assessment questionnaire about the content, 
didactics, audiovisual, accessibility, use and or-
ganization of the event. RESULTS: In this project 
were qualified 26 people of Porto Alegre and the 
Metropolitan Region, all female, which was 7 
family members, 5 wives and two daughters, 15 
caregivers, two nursing technicians and 2 par-
ticipants with no ties or prior knowledge. In the 
final evaluation, 90% of participants evaluated 
with concept of great on all items and 10% con-
sidered accessibility and audiovisual as good. 
CONCLUSION: Today the figure of the specialist 
accompanying is the main element in the imple-
mentation of care and treatment recommenda-
tions, due to the increased survival of ALS pa-
tients in home care. Therefore, Arela-RS has been 
conducting training of caregivers in the South of 
Brazil, because the improvement is an indispen-
sable element in the care program, qualified and 
humanized these subjects.
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM 
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA POR MEIO DO 
ALSAQ-40
Siqueira SC2*; Fortunato HL3; Medeiros LG1; 
Vitorino PVO3; Prudente COM3

1CRER GO;
2FESGO;
3Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).

* E-mail: sue.siqueira@estacio.br

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma do-
ença progressiva, com comprometimento nos 
neurônios motores, na maioria dos casos sem 
comprometimento cognitivo e sensorial. As cau-
sas da ELA são multifatoriais e sua incidência é 
de 1,4 a 1,6 por 100 mil habitantes. A progressão 
da fraqueza, a perda de independência física, a 
inexistência de cura, os temores sobre a mor-
te e as preocupações diárias do paciente com 
uma doença grave como a ELA, fazem com que 
a perspectiva sobre a sua saúde se torne maior, 
influenciando a qualidade de vida. OBJETIVO: 
analisar a qualidade de vida de pacientes com 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) por meio do 
instrumento ALSAQ-40. MÉTODO: Trata-se de 
um estudo descritivo, transversal, com aborda-
gem quantitativa. Participaram 30 pacientes com 
ELA de um centro de reabilitação e readaptação 
em Goiás, Brasil. Utilizou-se como instrumento 
o Questionário de Avaliação da ELA - ALSAQ-40, 
ficha de perfil sociodemográfico. Resultados e 
Discussão: Observa-se que houve distribuição 
homogênea em relação ao sexo e estado civil (sol-
teiro e casado). A maioria dos pacientes possuía 
ensino médio e/ ou superior (60%), casa própria 
(73,3%), carro próprio ou da família (56,7%), ren-
da familiar mensal entre 1 e 3 salários mínimos 
(62,1%), não possuía plano de saúde (60%) e era 
da classe econômica C e D (53,3%). Na maioria 
dos pacientes, o tempo dos primeiros sinais e 
sintomas ao diagnóstico foi maior ou igual a um 
ano (56,7%), o tempo de evolução da doença foi 
de um a três anos (63,3%) , recebiam atendimen-
to ambulatorial (76,7%), usava Bilevel Positive 
Pressure Airway (Bipap) (76,7%) e cadeira de ro-
das (63,3%).Os pacientes tiveram todos os domí-
nios do ALSAQ-40 afetados, sendo, mobilidade 
física (76,27) e atividades de vida diária (73,00) 
os mais prejudicados, comunicação (66,83) e 
função emocional (53,03) intermediários e co-
municação (52,20) o menos afetado. Os domí-
nios que mais tiveram relação com os aspectos 
sociodemográficos e clínicos foram mobilidade 
física e atividades de vida diária. Considerações 
finais: Conclui-se que a progressão rápida da do-
ença acarreta prejuízo na qualidade de vida do 
paciente, principalmente na área física, mas há 
uma superação destas experiências vivenciadas, 
de acordo com o resultado obtido no domínio 
função emocional. O uso do instrumento especí-
fico de avaliação da qualidade de vida do pacien-
te com ELA, ALSAQ-40 é indicado para elabora-
ção de estratégias e planos de intervenção pela 
equipe multiprofissional.
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QUALITY OF LIFE IN AMYOTROPHIC LATERAL 
SCLEROSIS (ALS) PATIENTS IN A REFERENCE 
CENTER IN BELO HORIZONTE
Bicalho ICS2*; Prado LGR2; Resende MVL1; Gomez R2; 
Souza LC2; Teixeira Júnior AL2

1Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
(FHEMIG);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: Isabellabicalho@hotmail.com

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a devasta-
ting neurodegenerative disease characterized by 
progressive death of motor neurons. Spasticity, 
muscle weakness, dyspnea, dysphagia and dy-
sarthrophonia are the common signs and are re-
lated to loss of quality of life (QOL). OBJECTIVE: 
To describe the QOL of ALS patients, assessing 
its determinants (clinical, psychiatric and func-
tional). METHODS: A cross-sectional study was 
done with 42 patients with sporadic ALS. Quality 
of life questionnaires (“Assessment Question-
naire Amyotrophic Lateral Sclerosis”- ALSAQ-40 
and “Short Form Health Survey”- SF-36), depres-
sive symptoms scale (“The Hospital Anxiety and 
Depression Scale”- HAD) and functional proto-
col (“ALS Functional Rating Scale Revised”- AL-
SFRS-R) were applied, besides collection of cli-
nical data. RESULTS: The sample consisted of 
42 patients (23 male and 19 female). The mean 
age of the population was 55,8. Apendicular on-
set was present in 78,6%, 9,5% was bulbar and 
11,9% both. The mean disease duration was 3,5 
years. There were significant correlations betwe-
en functional aspects (SF-36) and two domains 
of ALSAQ: mobility (p < 0,05, r = -,75) and ac-
tivities of daily living (p < 0,05, r = -,77). ALSAQ 
Communication domain was significantly cor-
related with four domains of ALSFRS: speech 
(p < 0,05, r = -,89), salivation (p < 0,05, r = -,70), 
swallowing (p < 0,05, r = -,85), writing (p < 0,05, r 
= -,59) and cutting food (p < 0,05, r = -,58). There 
was a moderate correlation between pain (SF-36) 
and emotional functioning (p < 0,05, r = -,42). No 
correlation was found between ALSAQ`s emotio-
nal domain and functionality (p > 0.05). Physical 
mobility and ADL/Independence (ALSAQ’s) were 
classified as frequent problems for most of the 
patients (74,5% and 67,3% respectively), while 
emotional functioning was considered as a fre-
quent problem for 21,4%. Signs of depression 
(HAD) were present in 71,4% patients. Depres-
sion was highly correlated only with emotional 
functioning (p < 0,05, r = -,50). CONCLUSION: 
The QOL was highly correlated to the functional 
state. On the other hand, there was a low correla-
tion between emotional disorders and QOL.
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RELATO DE CASO: ESCLEROSE LATERAL PRIMÁRIA 
OU ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA?
Konzen VR2*; Jauris PGM1; Oliveira FP1; Silveira JOF1

1Hospital Universitário de Santa Maria;
2UFSM.

* E-mail: vivi_konzen@yahoo.com.br

A Esclerose Lateral Primária (ELP) é uma doen-
ça rara, não-hereditária e progressiva, caracte-
rizada por degeneração isolada dos Neurônios 
Motores Superiores (NMS), sem o envolvimen-
to dos Neurônios Motores Inferiores (NMI). É 
considerada a doença do neurônio motor mais 
rara, correspondendo a até 5% destes casos. É 
caracterizada por início insidioso de paresia es-
pástica simétrica em Membros Inferiores (MI), 
geralmente na quinta ou sexta década de vida. 
Embora os pacientes com ELP apresentem com-
prometimento motor significativo, o prognóstico 
é mais benigno em relação à Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA), sendo a expectativa de vida 
inalterada Objetivo: Relatar um caso de provável 
ELP MÉTODOS: Revisão de prontuário médico 
Resultados: Paciente masculino, 57 anos, sem 
patologias prévias significativas, foi encaminha-
do para investigação ambulatorial de quadro 
progressivo de fraqueza em MI há cinco meses. 
Paciente relatou início insidioso do quadro, asso-
ciado a quedas ocasionais, disfagia para líquidos 
e urge-incontinência. Negou história familiar 
de doenças neurológicas. Ao exame físico apre-
sentou disartria, paraparesia espástica, reflexos 
profundos exarcebados principalmente em MI e 
presença de clônus e sinal de Babinski bilateral-
mente. Não apresentou fasciculações ou atrofia 
muscular. Foram descartados diagnósticos dife-
renciais através de eletroneuromiografia, resso-
nância nuclear magnética de encéfalo e coluna 
cervical, exames laboratoriais para função renal, 
função hepática, ácido fólico, vitamina B12, co-
bre, cerulosplamina e sorologias para HTLV, HIV 
e VDRL; sendo todos os resultados negativos 
ou normais. Paciente encontra-se atualmente 
em acompanhamento ambulatorial há um ano 
desde o início do quadro, apresentando piora 
progressiva dos sintomas de NMS, sem sinais 
de acometimento de NMI e, portanto, apresen-
tando um quadro de provável ELP Conclusão: O 
diagnóstico de ELP inclui a presença de disfun-
ção do NMS, na ausência de outros achados neu-
rológicos, ou explicações alternativas em exames 
complementares. Além disso, é necessário um 
tempo mínimo de quatro anos sem envolvimen-
to de NMI para confirmar ELP, com o objetivo 
de excluir os raros pacientes que desenvolvem 
ELA. Dessa forma, embora o paciente relatado 
ainda não tenha preenchido o critério de tempo 
mínimo de evolução; através da história clínica, 
exame neurológico e exames complementares 
foram descartados diagnósticos alternativos, 
tornando ELP o diagnóstico mais provável até o 
presente momento
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SÍNDROME EL.A-LIKE POR ABUSO DE COCAÍNA E 
CRACK
Oliveira AD*; Kay CSK; Lorenzoni PJ; Scola RH; Ducci RD; 
Rodrigues PRVP; Werneck LC

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: andrediasdeoliveira@hotmail.com

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é caracte-
rizada por ser uma doença progressiva, usual-
mente fatal, que compromete o 1º e o 2º neurô-
nio motor. O início é variável com progressão 
insidiosa. Cãibras, fadiga, tosse seca, disartria, 
dispneia, fasciculações e atrofia muscular são 
sintomas associados. As funções corticais, os 
movimentos oculares, a bexiga e os órgãos sen-
sitivos são geralmente poupados. A evolução 
geralmente é rápida; pode evoluir em 3 meses 
até 38 anos. Faz-se necessário descartar causas 
secundárias que possam simular a ELA (Síndro-
mes ELA-like). OBJETIVO: Relatar um caso de 
Síndrome ELA-Like relacionada ao abuso de cra-
ck e cocaína. CASO CLÍNICO: L.A., masculino, 32 
anos, usuário de crack, cocaína e maconha, com 
tetraparesia de predomínio de membros supe-
riores (MMSS) progressiva com início há 1 ano. 
Piora importante após aumento na frequência 
do uso de crack e cocaína nos últimos 15 dias, 
uso diário, com dificuldade de deambulação, 
disfagia, disfonia, fasciculações em face e mem-
bros. Dez dias após evoluiu com insuficiência 
ventilatória e necessidade de ventilação mecâni-
ca, com consciência preservada. Ao exame físico 
apresentava fasciculações em MMSS, força grau 
1 nos mesmos, grau 4 em MMII, sensibilidade 
normal, hiporreflexia global. Realizado investi-
gação: Líquor normal; sorologias para hepatites 
B e C, HIV e sífilis negativas; CPK 650. RNM de 
cervical normal, a de crânio com hipersinal em 
T2 e FLAIR em cápsula externa esquerda e subs-
tância branca temporal bilateral; TC tórax , ab-
dome e pelve normais; ENMG com desnervação 
crônica e ativa em MSD e face, desnervação crô-
nica em MID, mostra lesão do neurônio motor 
inferior, com desnervação ativa em regiões bul-
bar e cervical. Recebeu alta com traqueostomia, 
gastrostomia e uso de riluzol. Após 1 ano sem o 
uso de drogas ilícitas recuperou progressivamen-
te a capacidade de deglutição, retirou a gastros-
tomia, teve melhora importante da força: grau 
1/5 em interósseos de mãos, grau 5 nos demais 
grupos musculares de MMSS e MMII; planeja-
do fechamento da traqueostomia. DISCUSSÃO: 
Síndromes ELA-like se apresentam com o fenóti-
po de ELA e devem ser excluídos por apropriados 
testes laboratoriais, exames de imagem, história 
e evolução clínica. Descrevemos um raro caso 
de síndrome ELA-Like relacionada ao abuso de 
crack e de cocaína devido a melhora gradual dos 
sintomas após a suspensão do uso das drogas.
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SOCIOECONOMIC PROFILE AND SERVICES 
USED BY PEOPLE WITH AMYOTROPHIC LATERAL 
SCLEROSIS (ALS), ACCOMPANIED BY THE 
REGIONAL ASSOCIATION OF AMYOTROPHIC 
LATERAL SCLEROSIS (ARELA-RS) IN RIO GRANDE 
DO SUL (RS)
Baltezan RL*; Ortiz LDN
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ARELA-RS was founded on October 30th, 2005 
in the city of Gramado by patients, families and 
professionals having as its main mission to guide 
and inform people with Motor Neuron Disease 
(MND), as well as relatives and caregivers, how 
to conquer a better quality of life. In these ten ye-
ars of work, ARELA-RS has been reconized as a 
reference in the support and guidance of people 
with ALS and MND, as well as, a training insti-
tution in the areas of education for health and 
the the rights of the citizens. OBJECTIVE: This 
study arose from the need to know the reality of 
our associates, in order to corroborate our acti-
vities. METHOD: through a questionnaire, via 
direct mail to all members in 2016. RESULTS: 
It was sent 189 questionaires to 69 residents of 
Porto Alegre, 38 of the metropolitan area and 82 
in other cities. From this amount, 33 emails re-
turned without finding the receiver, 1 returned 
with the information that the patient had already 
died and 18 (9.52%) answered adequately to the 
survey. Considering this sample of 18 people, 9 
of them were women (50%) and the other 9 were 
men (50%). Their average age was 58 years old. 5 
of them (27.77%) lived in Porto Alegre, 3 (16.66%) 
in the metropolitan area and 10 (55 55%) in the 
other cities. Considering the use of the servi-
ce network, 4 (22.22%) said they use the public 
one, 5 (27.77%) declared to use the private and 
9 (50%) confessed to use both. The information 
was provided in 5 (27.77%) cases by the patient, 
in 12 (66.66%) by family and 1 (5.55%) by the ca-
regiver. About the question how did they meet 
the work of ARELA-RS, 2 (11.11%) said they were 
indicated by ABRELA, 8 (44.44%) were refer-
red by a neurologist, 3 (16.66%) said they were 
indicated by the family and 5 (27 , 77%) by the 
electronic midia. Concerning to the specialized 
care issues, 1 (5.55%) of them declared to do the 
counseling, 11 (61.11%) said they had physiothe-
rapy and 8 (44.44%) said they do speech therapy. 
CONCLUSION: In this study it was observed that 
a small number of people answered the research. 
Perhaps the form of the approach by electronic 
media could not be considered the most appro-
priate one to this kind of audience. All subjects 
surveyed received some kind of care, whether 
public or private. Even with all the guidelines 
of Arela, we still found individuals who do not 
have access to multidisciplinary treatment re-
commended in studies, important for the main-
tenance of their quality of life, as well as their 
relatives.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0360

VÍTIMAS INVISÍVEIS: IMPACTO DO SONO 
NA QUALIDADE DE VIDA DE CUIDADORES 
DE PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL 
AMIOTRÓFICA
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A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma 
doença neurodegenerativa que acarreta para-
lisia muscular progressiva e irreversível devido 
à morte de neurônios motores. Após perda da 
locomoção, fala e deglutição, o paciente acaba 
falecendo em decorrência de insuficiência res-
piratória. Devido à incapacidade funcional pro-
gressiva, a família e os cuidadores possuem um 
papel importante no tratamento e no reajuste 
físico e psíquico desses pacientes. Essa depen-
dência acaba por expor os cuidadores ao stress, 
ao desequilíbrio emocional e à mudança no pa-
drão de sono, comprometendo sua qualidade de 
vida (QV). OBJETIVOS: Relacionar a qualidade 
do sono com a QV dos cuidadores de pacientes 
com ELA. MÉTODOS: Estudo piloto observa-
cional descritivo, realizado através da aplicação 
do questionário WHOQOL-bref a cuidadores de 
pacientes com ELA. As seguintes variáveis foram 
analisadas: QV e qualidade do sono dos cuidado-
res e tempo de diagnóstico de ELA do paciente. 
RESULTADOS: Do total de dez cuidadores, seis 
relataram QV boa a muito boa sendo que, quatro 
destes cuidadores cuidavam de pacientes com 
diagnóstico recente de ELA, com tempo menor/
igual a 1 ano. Quatro cuidadores relataram QV 
ruim a nem ruim/nem boa, dos quais 3 cuida-
vam de paciente com diagnóstico de ELA com 
tempo superior a 1 ano e relatavam estarem in-
satisfeitos com seu sono, além de descreverem 
sintomas negativos como mau humor, desespe-
ro, ansiedade e depressão. CONCLUSÃO: Nesse 
estudo, dos quatro cuidadores que relataram QV 
ruim a nem ruim/nem boa, três relataram insa-
tisfação com seu sono e cuidavam de paciente 
com tempo de diagnóstico superior há 1 ano. Se-
gundo a ABRELA, mais da metade dos cuidado-
res de paciente com ELA apresentam alterações 
do sono. A privação do sono pode provocar dis-
funções cognitivas, depressão e ansiedade, acar-
retando impacto negativo na QV desses indivídu-
os. A literatura relacionando privação de sono e 
QV é escassa, sendo necessários novos estudos 
para elaboração e planejamentos de interven-
ções com o objetivo de melhorar a qualidade do 
sono e, consequentemente, a QV dos cuidadores 
de pacientes com ELA.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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A PRESENÇA DE DOR CIÁTICA ESTÁ ASSOCIADA 
A MAIORES ESCORES DE INTENSIDADE DA 
DOR E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS 
COMUNITÁRIOS COM DOR LOMBAR AGUDA: 
ESTUDO BACK COMPLAINTS IN THE ELDERS 
(BACE) - BRASIL
Rocha VTM*; Diz JBM; Moreira BS; Leopoldino AAO; 
Soares TM; Lustosa LP; Pereira LSM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: vitortigre14@hotmail.com

A dor ciática é uma condição grave na população 
idosa. Em grande parte desses indivíduos esse qua-
dro está concomitantemente presente com sinto-
mas de dor lombar (DL), podendo ocasionar uma 
piora na queixa dolorosa relatada pelo paciente e 
impactar negativamente no seu bem-estar emocio-
nal. OBJETIVO: Comparar a intensidade da dor e os 
níveis de sintomas depressivos entre idosos com DL 
aguda sem e com a presença de dor ciática conco-
mitante. METODOLOGIA: Estudo transversal com 
uma amostra de 596 idosos comunitários (>55 anos) 
com DL aguda, integrantes do estudo multicêntrico 
Back Complaints in the Elders - BACE, Brasil. Foram 
incluídos idosos que apresentaram um novo episó-
dio agudo de DL. Um episódio foi considerado novo 
se a pessoa não tivesse procurado um profissional de 
saúde por motivo de DL nos últimos seis meses e a 
DL presente no momento da avaliação estivesse em 
curso há no máximo seis semanas. Foram excluídos 
idosos com alterações cognitivas, visuais e auditivas 
graves. A intensidade da dor foi avaliada pela Escala 
Numérica de Dor (EVN 0–10), referindo-se ao mo-
mento da avaliação e aos últimos 7 dias. Os sintomas 
depressivos foram avaliados pela escala de depres-
são do Centro de Estudos Epidemiológicos (CES-D). 
A presença de dor ciática foi avaliada pelo teste de 
Lasègue. O teste foi realizado com o participante 
em decúbito dorsal e dado como positivo quando 
havia acentuação da dor na região lombar durante 
a elevação passiva do membro inferior, abaixo de 
70° de amplitude. A análise estatística foi realizada 
pelo teste de Mann-Whitney (α=0,05). RESULTADOS: 
A média de idade da amostra foi de 67,0±7,0 anos 
(84,8% mulheres). O grupo de idosos com DL aguda 
que apresentou dor ciática constituiu 44,5% (IC 95%: 
40,5–48,5; n = 265) da amostra. Não houve diferen-
ça significativa na idade, escolaridade e estado civil 
entre os dois grupos de idosos com DL aguda, sem 
e com a presença de dor ciática (p > 0,05). Houve 
diferença significativa entre os dois grupos em rela-
ção à intensidade da dor no momento da avaliação 
(EVN, 4,2±2,1 vs 5,6±2,9; p < 0,001) e nos últimos 7 
dias (EVN, 6,9±2,6 vs 7,5±2,5; p = 0,002) e quanto aos 
níveis de sintomas depressivos (CES-D, 17,6±7,6 vs 
20,2±7,7; p < 0,001). CONCLUSÃO: A presença de dor 
ciática concomitantemente a DL aguda em idosos 
está associada com maiores níveis de dor e sintomas 
depressivos. Intervenções para atenuar a dor ciática 
devem necessariamente integrar os programas tera-
pêuticos propostos para essa população.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO TRATAMENTO 
ANALGÉSICO DE PACIENTES PÓS-CIRÚRGICOS EM 
UM HOSPITAL SECUNDÁRIO NO DISTRITO FEDERAL
Araújo IO*; Pinto SHM; Bernardo Filho GM

Escola Superior de Ciências da Saúde.

* E-mail: isabel-oa@hotmail.com

A dor pós-operatória é o tipo mais prevalente de 
dor aguda, devendo seu controle e alívio consti-
tuírem parte vital da assistência imediata ao pa-
ciente, uma vez que tem grande impacto na mor-
bimortalidade. OBJETIVO: Analisar a efetividade 
do tratamento analgésico de pacientes durante a 
recuperação cirúrgica. METODOLOGIA: Estudo 
transversal, prospectivo e quantitativo, conduzi-
do no período de cinco meses em uma unidade 
de Cirurgia Geral de um hospital secundário no 
Distrito Federal. Foram coletados e analisados 
os seguintes dados relativos a cada paciente: 
dados sócio-epidemiológicos, tipo de cirurgia, 
analgésicos utilizados, grau de dor logo após o 
procedimento e intensidade da dor no momento 
da coleta, além de grau de satisfação com a anal-
gesia recebida. Para coleta de dados da prescri-
ção foram utilizados os prontuários eletrônicos. 
Para mensuração do grau de dor foi utilizada a 
escala numérica de dor de acordo com a Socie-
dade Americana de dor. A análise estatística foi 
processada utilizando-se o software SPSS 20.0. 
RESULTADOS: Foram entrevistados 69 pacien-
tes, 27,5% no pós-operatório imediato e 72,5% 
no primeiro dia pós-operatório, sendo 52,2% 
do sexo masculino e 47,8% feminino, com idade 
média de 44 anos (DP = ±17,6 anos). Todos os pa-
cientes possuíam analgésicos prescritos, seja de 
forma regular, seja “se necessário”. Foram pres-
critos apenas analgésicos de forma regular para 
55,1% dos pacientes, 40,6% tinham prescritos 
analgésicos de forma regular e “se necessário” e 
4,3% tinham apenas analgésicos “se necessá-
rio” prescritos. 83,6% estavam satisfeitos com a 
analgesia recebida no pós-operatório. Contudo, 
87,5% acreditam ser normal sentir dor após pro-
cedimentos cirúrgicos. Dos pacientes satisfeitos, 
nenhum queixou dor intensa e 35,7% queixou 
dor moderada. Por outro lado, dos insatisfeitos, 
36,4% relataram dor intensa e 54,5% dor mode-
rada no momento da entrevista. CONCLUSÃO: A 
dor pós-operatória foi uma queixa frequente nos 
entrevistados, no entanto, a maioria se declara 
satisfeita com a terapêutica analgésica, e isso 
pode estar associado à crença de que a dor é um 
sintoma normal pós-cirúrgico. O adequado uso 
da escala de dor poderia reduzir o percentual dos 
pacientes com queixa de dor intensa e insatisfei-
tos. Uma avaliação do grau de dor e resposta à te-
rapêutica analgésica por parte dos profissionais 
que acompanham os pacientes pós-cirúrgicos 
se faz indispensável para o sucesso no controle 
da dor.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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ANÁLISE DE EVENTOS ADVERSOS RELATADOS 
ESPONTANEAMENTE COM A TERAPIA COM 
CLORIDRATO DE DULOXETINA CONFORME 
CLASSIFICAÇÃO SISTEMA ÓRGÃO E TERMO 
PREFERENCIAL REPORTADOS.
Valentim AMS; Leal JB*; Saraiva ELF; Paula LA

Libbs Farmacêutica Ltda.

* E-mail: juliana.blum@libbs.com.br

No fim dos anos 90, a Conferência Internacio-
nal sobre Harmonização de Requisitos Técni-
cos para o Registo de Medicamentos para Uso 
Humano (ICH - International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use) 
desenvolveu o Dicionário Médico para Ativida-
des Regulatórias (MedDRA - Medical Dictionary 
for Regulatory Activities), uma rica e altamente 
específica terminologia médica estandardizada 
para facilitar, internacionalmente, o comparti-
lhamento de informações regulamentares sobre 
produtos médicos usados por seres humanos. A 
terminologia MedDRA é uma ferramenta para o 
registo, documentação e monitorização da segu-
rança de produtos médicos. O dicionário apre-
senta uma estrutura hierárquica que proporcio-
na graus ou níveis de supra ordenação e subor-
dinação. A classificação por Grupos Sistêmicos 
(SOC - System Organ Classes) representa o eixo 
principal. Um Termo Preferencial (PT - Prefered 
Term) é um elemento descritivo bem diferencia-
do (um só conceito médico) para um sintoma, 
sinal, doença, diagnóstico que está subordinado 
ao SOC. OBJETIVO: Análise de eventos adversos 
(EA’s) relatados espontaneamente com a terapia 
com cloridrato de duloxetina conforme classifi-
cação SOC e PT. MÉTODO: Estudo retrospectivo 
descritivo. Os EAs foram coletados a partir de 
relatos espontâneos enviados à Farmacovigi-
lância de uma indústria farmacêutica brasileira 
no período de 01/03/2015 a 29/02/2016. Os EAs 
foram classificados pela terminologia MedDRA, 
gravidade pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e previsibilidade pela bula do medica-
mento. RESULTADOS: Foram recebidos 245 re-
latos espontâneos contendo 853 EAs 90,6% não 
graves; 1,5% graves; 7,9% gravidade não classi-
ficável; 77,4% esperados; 14,8% inesperados e 
7,8% previsibilidade não classificável. Os quatro 
SOCs mais reportados foram desordens no: Sis-
tema Nevoso Central (19,2%); Gastrointestinal 
(18,6%); Psiquiátrico (14,2%) e Gerais e no local 
de administração (12,7%). Para cada um desses 
SOCs, os 3 PTs mais reportados foram: Sistema 
Nevoso Central (tontura, dor de cabeça e sono-
lência); Gastrointestinal (náusea, diarréia e boca 
seca); Psiquiátrico (insônia, agitação e ejaulação 
precoce) e Gerais e no local de administração (fa-
diga, mal estar e astenia). CONCLUSÃO: Os SOCs 
e PTs mais reportados nessa amostra são com-
patíveis com o perfil de segurança conhecido do 
medicamento.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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CARACTERÍSTICAS E PREVALÊNCIA DA DOR 
NEUROPÁTICA EM INDIVÍDUOS COM LESÃO 
MEDULAR CRÔNICA
Silva TCO*; Souza JG; Maeda TD; Nascimento TS; 
Alvares EC; Oliveira MD; Lima LP; Costa Filho RM; 
Garanhani MR; Souza RB

Universidade Estadual de Londrina (UEL).

* E-mail: taiscaroline.fisio@hotmail.com

Além do comprometimento sensório motor após 
uma lesão da medula espinhal, a dor neuropáti-
ca é uma das complicações vivenciadas por pa-
raplégicos e tetraplégicos, sendo a queixa mais 
frequente em indivíduos com lesão crônica. De-
fine-se por uma dor espontânea que ocorre prin-
cipalmente em situações de anormalidade sen-
sorial, onde a causa é uma lesão primária ou do-
ença do sistema nervoso periférico ou central. O 
tipo de dor em queimação é prevalente abaixo da 
lesão medular, ocasionando piora da qualidade 
de vida e prejudicando o processo de reabilita-
ção. OBJETIVO: Avaliar as características da dor 
neuropática em indivíduos com lesão medular e 
verificar se há associação entre o tipo de lesão e a 
queimação ou escovação. METODOLOGIA: Tra-
ta-se de um estudo transversal com 34 pacientes 
com diagnóstico de lesão medular, de ambos os 
gêneros e atendidos em um Serviço Público de 
Fisioterapia Neurofuncional. Os dados clínicos 
foram coletados por meio de um roteiro estru-
turado e as informações sobre a dor neuropática 
foram por meio do questionário de Dor neuro-
pática em 4 questões (DN4) que consiste em 10 
itens relacionados com características e sinto-
mas da dor. RESULTADOS: A média de idade dos 
indivíduos foi 37,62±11,78 anos, sendo prevalen-
te homens (88,2%) com diagnóstico de paraple-
gia (88,2%), com lesão medular do tipo completa 
(52,9%) e de AIS-A (52,9%) conforme a escala de 
deficiência da Associação Americana de Lesão 
Medular. Quando os indivíduos foram entrevis-
tados conforme o procedimento do DN4, uma 
das características da dor prevalente foi em 
queimação (67,6%), os sintomas mais referidos 
na mesma área de dor foram em formigamento 
(73,5%) e alfinetada-agulhada (58,8%). Ao reali-
zar o exame físico, revelou-se hipoestesia ao to-
que e à picada de agulha (58,8%). Quando foi re-
alizada a escovação na área dolorosa, 61,8% dos 
pacientes relataram que a dor pode ser causada 
ou aumentada por este procedimento. Não hou-
ve associação significativa entre dor em quei-
mação com tipo de lesão e escovação p = 0,59. 
CONCLUSÃO: Os achados evidenciaram que a 
dor em queimação e a presença de formigamen-
to são as principais queixas e independem do 
tipo de lesão medular. Portanto, o entendimento 
por parte da equipe multiprofissional sobre a dor 
neuropática é o diferencial nas intervenções para 
a melhoria da qualidade de vida e do processo de 
reabilitação dessa população.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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COMPARAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINTOMAS 
DEPRESSIVOS ENTRE IDOSAS COM DOR LOMBAR 
AGUDA E IDOSAS COM OUTRAS DORES DE ORIGEM 
ORTOPÉDICA E/OU NEUROLÓGICA
Diz JBM2*; Moreira BS2; Leopoldino AAO2; Queiroz BZ2; 
Martins VT2; Lustosa LP2; Pereira DS1; Pereira LSM2

1Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: julianodiz@gmail.com

A prevalência de sintomas depressivos em ido-
sos comunitários é de aproximadamente 18%. 
Em idosos com dor lombar (DL), de acordo com 
estimativas de grandes estudos epidemiológicos 
de base populacional, os sintomas depressivos 
estão presentes entre 47% a 73%. A presença des-
ses sintomas nos idosos com DL pode produzir 
um ônus socioeconômico maior para essa con-
dição do que para outras condições de saúde. 
OBJETIVO: Estimar a prevalência de sintomas 
depressivos em idosas com DL aguda e idosas 
com outras dores de origem ortopédica e/ou 
neurológica; e comparar esses dois grupos de 
idosas quanto à presença dos sintomas depressi-
vos. MÉTODO: Estudo transversal observacional 
(COEP-UFMG: 0100.0.203.000-11) conduzido 
com uma amostra de 139 idosas comunitárias 
com idade de 60 anos ou mais, as quais foram 
divididas em dois grupos: idosas com DL aguda 
(n = 70) e idosas com outras dores de origem or-
topédica e/ou neurológica (n = 69). No primeiro 
grupo, foram incluídas idosas que apresentaram 
um novo episódio agudo de DL. Um episódio foi 
considerado novo se a pessoa não tivesse pro-
curado um profissional de saúde por motivo de 
DL nos últimos seis meses e a DL presente no 
momento da avaliação estivesse em curso há 
no máximo seis semanas. No segundo grupo, 
foram incluídas idosas com qualquer dor atual 
de origem ortopédica e/ou neurológica, exceto, 
no segmento lombar. A presença de sintomas 
depressivos foi avaliada pela escala GDS-15, 
utilizando o ponto de corte ≥6. O teste de Man-
n-Whitney foi utilizado para comparar os grupos 
com α=0,05. RESULTADOS: A média de idade da 
amostra foi de 71,3±4,7 anos. Não houve diferen-
ça na idade, escolaridade, estado civil e inten-
sidade da dor na escala de 0-10 entre os grupos 
(p > 0,05). A prevalência de sintomas depressivos 
nas idosas com DL aguda foi de 38,6% (IC 95%: 
28,0 a 50,3), e nas idosas com outras dores foi de 
15,9% (IC 95%: 9,1 a 26,3). Baseado no escore da 
GDS-15, os níveis de sintomas depressivos foram 
significativamente maiores nas idosas com DL 
aguda quando comparados com os níveis das 
idosas com outras dores (5,1±3,3 versus 3,0±2,6; 
p < 0,001). CONCLUSÃO: Profissionais de saúde 
devem estar atentos à ocorrência de sintomas 
depressivos em idosas com DL aguda. A presen-
ça desses sintomas pode ser determinante para a 
recuperação do paciente e as estratégias de ava-
liação e tratamento devem incluí-los de forma a 
permitir uma melhor abordagem clínica.
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CORDOMA SACRAL TRATADO COM RESSECÇÃO 
CIRÚRGICA
Souza KGS1; Gomes JL1*; Meneses VNF1; 
Andrade LGSB1; Martins ACB1; Souza FCL1; Muniz DWR1; 
Silva GR1; Sousa CCL2; Silva Júnior JBS3

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Uninovafapi;
3Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: julylgomes@hotmail.com

O cordoma é uma lesão maligna da medula es-
pinhal, que se origina dos remanescentes em-
brionários da notocorda. É um câncer raro, de 
crescimento lento, e difícil diagnóstico, corres-
pondendo de 1 a 4% das neoplasias malignas 
ósseas. Mais frequente no sexo masculino, e 
ocorre, predominantemente, na 5ª à 7ª décadas 
de vida. Restrito ao esqueleto axial, o cordoma 
tem uma afinidade maior pelo sacro (50%), base 
do crânio (35%) e pelos segmentos móveis da 
coluna (15%). O cordoma sacral (CS) apresenta 
um quadro clínico de dor profunda na região do 
sacro, podendo irradiar-se para o membro infe-
rior. Uma pequena parcela de 5% desse tumor 
apresenta alto grau de malignidade, com evolu-
ção agressiva e metástases. A excisão cirúrgica é 
a forma curativa do tratamento, entretanto, gran-
des ressecções sacrais estão relacionadas a taxas 
elevadas de morbidade, ocasionando déficits 
funcionais importantes. Este trabalho tem como 
finalidade descrever um paciente com CS trata-
do com ressecção cirúrgica. RELATO DE CASO: 
Paciente, sexo masculino, 65 anos, diabético e 
hipertenso, apresentou, há um ano, quadro de 
lombociatalgia S1 à direita de intensidade mode-
rada e de caráter progressivo, que aliviava após 
uso de analgésicos comuns. Além disso, relatou 
perda de 9kg no último mês. Evoluiu, há 2 me-
ses, com piora da dor, tornando-se incapacitante 
nos últimos 20 dias. Ao exame físico, verificou-
-se: esfíncter anal normotônico, força muscular 
grau zero nas raízes L4-L5-S1 à direita, grau V nos 
outros grupos musculares, e reflexos profundos 
abolidos em membro inferior direito. A investi-
gação diagnóstica procedeu-se com a solicitação 
tomografia computadorizada de coluna que de-
monstrou lesão hiperdensa infiltrativa na região 
sacral e da crista ilíaca à direita com invasão do 
canal vertebral, bem delimitada, sugestivo de 
cordoma de sacro. Foi realizado tratamento ci-
rúrgico com equipe multidisciplinar (neuroci-
rurgião e oncologista), sendo feita laminectomia 
em L4,L5,S1,S2 e hemisacrectomia à direita. Pa-
ciente evoluiu com déficit neurológico mantido 
e preservação do esfíncter anal no pós-opera-
tório. CONCLUSÃO: O caso relatado apresenta 
relevância no desfecho prognóstico do paciente, 
devido aos mínimos déficits funcionais consta-
tados pós-ressecção cirúrgica, como a preserva-
ção funcional do mecanismo evacuatório, apesar 
de mantido o déficit neurológico. A abordagem 
multidisciplinar oferece segurança, e a ressecção 
cirúrgica ainda permanece como a melhor forma 
terapêutica.
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CORRELAÇÃO ENTRE DOR, SONO E ATIVIDADE 
FÍSICA EM IDOSOS COMUNITÁRIOS COM DOR 
LOMBAR AGUDA: ESTUDO BACK COMPLAINTS IN 
THE ELDERS (BACE) - BRASIL
Rocha VTM*; Diz JBM; Moreira BS; Leopoldino AAO; 
Soares TM; Lustosa LP; Pereira LSM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: vitortigre14@hotmail.com

Sono e atividade física são domínios importan-
tes na avaliação de pacientes idosos com dor. 
Entretanto, pouco se sabe ainda sobre a relação 
desses dois domínios com a intensidade da dor, 
em idosos com dor lombar (DL). OBJETIVO: Ve-
rificar a correlação da intensidade da dor com di-
ficuldade para dormir devido à dor, qualidade do 
sono e nível de atividade física em idosos com DL 
aguda. METODOLOGIA: Estudo transversal (CO-
EP-UFMG 0100.0.203.000-11) com uma amostra 
de 602 idosos comunitários com DL aguda, in-
tegrantes do estudo multicêntrico internacional 
Back Complaints in the Elders - BACE, Brasil. 
Foram incluídos idosos com idade >55 anos que 
apresentaram um novo episódio agudo de DL. 
Um episódio foi considerado novo se a pessoa 
não tivesse procurado um profissional de saú-
de por motivo de DL nos últimos seis meses e a 
DL presente no momento da avaliação estivesse 
em curso há no máximo seis semanas. Foram 
excluídos idosos com alterações cognitivas, vi-
suais ou auditivas graves. A intensidade da dor 
foi avaliada pela Escala Numérica de Dor (EVN 
0–10, quanto maior o escore, pior a intensidade 
da dor). A dificuldade para dormir devido à dor 
e a qualidade do sono foram avaliadas por meio 
de duas perguntas do questionário Pittsburg Sle-
ep Quality Index (quanto maior o escore, maior 
a dificuldade para dormir, e pior a qualidade do 
sono). O nível de atividade física foi avaliado pelo 
Questionário Internacional de Atividade Física 
(IPAQ, escore fornecido em minutos/semana, 
quanto maior o escore, maior o nível de atividade 
física). As correlações foram avaliadas por meio 
do coeficiente de correlação de Spearman, com 
nível de significância de α=0,05. RESULTADOS: A 
média de idade da amostra foi de 67,0±7,0 anos, 
sendo que 84,8% foram mulheres. Houve corre-
lações significativas, positivas e moderadas da 
intensidade da dor com a dificuldade para dor-
mir devido à dor (r=0,31; p < 0,001) e com a qua-
lidade do sono (r=0,33; p < 0,001). Por outro lado, 
houve correlação significativa, inversa e fraca da 
intensidade da dor com o nível de atividade física 
(r=-0,10; p = 0,020). CONCLUSÃO: A intensidade 
da dor lombar está correlacionada com maio di-
ficuldade para dormir e pior qualidade do sono 
em idosos com DL aguda, sendo um importante 
desfecho a ser analisado na prática clínica, levan-
do-se em conta que distúrbios no sono podem 
aumentar ainda mais os níveis de dor. A prática 
de atividade física pode atenuar a intensidade da 
dor e auxiliar na recuperação do paciente.
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DIFERENÇAS NOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE 
BDNF ENTRE IDOSAS COM DOR LOMBAR AGUDA 
EM USO DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS E 
DE INIBIDORES SELETIVOS DA RECEPTAÇÃO DE 
SEROTONINA
Diz JBM2*; Moreira BS2; Leopoldino AAO2; Queiros Bz2; 
Martins VT2; Lustosa LP2; Pereira DS1; Pereira LSM2

1Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: julianodiz@gmail.com

Os níveis do fator neurotrófico derivado do cé-
rebro (BDNF) estão aumentados em idosas com 
condições dolorosas incluindo a dor lombar 
(DL) aguda e a fibromialgia. Tem sido demons-
trado que o uso de antidepressivos interfere nos 
níveis de BDNF. Porém, são poucas as evidên-
cias sobre essa interferência em idosos com dor. 
OBJETIVO: Comparar os níveis plasmáticos de 
BDNF entre idosas com DL aguda com e sem uso 
de antidepressivos. MÉTODO: Estudo transver-
sal com uma subamostra de 27 idosas comunitá-
rias com DL aguda provenientes do estudo Back 
Complaints in the Elders (BACE-Brasil), as quais 
foram divididas em 3 grupos: idosas sem uso de 
antidepressivos (n = 11); em uso de antidepressi-
vos tricíclicos (ADTs) (n = 6); e em uso de inibido-
res seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) 
(n = 10). Foram incluídas idosas com idade de 
65 anos ou mais, que apresentaram um novo 
episódio agudo de DL. Um episódio foi conside-
rado novo se a pessoa não tivesse procurado um 
profissional de saúde por motivo de DL nos últi-
mos seis meses e a DL presente no momento da 
avaliação estivesse em curso há no máximo seis 
semanas. Foram excluídas idosas com alterações 
cognitivas, visuais, auditivas, neoplasias e outras 
doenças agudizadas e em uso de medicamen-
tos imunossupressores. Os níveis de BDNF fo-
ram mensurados pelo método ELISA. O teste de 
Kruskal-Wallis com post-hoc de Mann-Whitney 
foi usado para comparar os grupos, com α=0,05. 
RESULTADOS: A média de idade da amostra foi 
de 68,6±5,1 anos. Não houve diferença significa-
tiva na idade, escolaridade, estado civil e intensi-
dade da dor entre os grupos (p > 0,05). Houve di-
ferença significativa nos níveis de BDNF entre os 
grupos (p = 0,037). A análise post-hoc evidenciou 
que os níveis de BDNF foram significativamen-
te menores no grupo de idosas em uso de ISRS 
em comparação ao grupo de idosas sem uso de 
antidepressivos (5651,6±1625,7 vs 8656,2±3351,8 
pg/ml; p = 0,013). Entretanto, não houve diferen-
ça significativa entre as idosas em uso de ADTs 
e sem uso de antidepressivos (7865,0±3472,1 vs 
8656,2±3351,8 pg/ml; p = 0,880), e entre aque-
las em uso de ADTs e ISRS (7865,0±3472,1 vs 
5651,6±1625,7 pg/ml; p = 0,278). CONCLUSÃO: 
O uso de antidepressivos, em especial da classe 
de ISRS, parece diminuir os níveis plasmáticos 
de BDNF em idosas com DL aguda. Estudos fu-
turos com amostras maiores e incluindo ambos 
os sexos devem investigar potenciais diferen-
ças nos níveis plasmáticos de BDNF entre ido-
sos com DL aguda em uso de outras classes de 
antidepressivos.
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EFEITO DA MOBILIZAÇÃO NEURAL EM INDIVÍDUOS 
COM LOMBALGIA CRÔNICA: IMPACTO NA DOR E 
CAPACIDADE FUNCIONAL
Ramos M1*; Chacur M1; Santos FM1; Cruz CHA2; 
Laurentino MF2; Carvalho KVDO2; Rocha MC2

1Departamento de Anatomia, Instituto de Ciências 
Biomédicas III, USP;
2Universidade Nove de Julho (UNINOVE).

* E-mail: mah.ramos_@hotmail.com

A lombalgia é uma disfunção, que acomete in-
divíduos de ambos os sexos em sua fase de vida 
mais produtiva, não apresentando uma causa 
específica, e que trás aos indivíduos portadores 
inúmeras consequências, tais como dor, inca-
pacidade funcional e diminuição da qualida-
de de vida. Estima-se que cerca de 60 a 90% da 
população irá apresentar em algum momento 
um quadro de dor lombar. A fisioterapia dis-
põe de inúmeros recursos capazes de reduzir a 
dor e melhorar a qualidade de vida, dentre eles 
a Mobilização Neural, e sua principal aplicação 
está relacionada à analgesia, sendo realizada 
por fisioterapeutas, de uma forma não invasiva, 
onde facilita a condutibilidade nervosa, melho-
rando consequentemente o quadro álgico. Este 
tratamento consiste em restaurar a mobilidade e 
a elasticidade do sistema nervoso periférico por 
meio de tensões que são impostas aos troncos 
nervosos, raízes, nervos, medula espinal e seus 
respectivos envoltórios, devido à imposição de 
oscilações e angulações articulares. OBJETIVOS: 
Avaliar a eficácia da aplicação da técnica de Mo-
bilização Neural em indivíduos que apresentem 
um quadro de dor lombar com ou sem irradiação 
para os membros inferiores. Além disso, avaliar o 
impacto do tratamento no comportamento álgi-
co, ou seja, a intensidade da dor e a qualidade de 
vida desses indivíduos. MÉTODOS: Esta técnica 
foi aplicada três vezes por semana, num total de 
10 sessões, com duração de dez minutos cada. 
Foram utilizadas algumas ferramentas para ava-
liar os efeitos da Mobilização Neural, dentre elas: 
Ficha de avaliação, Escala Visual Analógica (EVA) 
e Teste da Distância do 3º dedo ao solo em cen-
tímetros. RESULTADOS: Este estudo ainda está 
sendo desenvolvido pelos pesquisadores, porém, 
resultados preliminares nos mostram que houve 
uma redução significativa (p < 0,0001) de inten-
sidade da dor após as sessões de mobilização 
neural, ou seja, houve uma melhora do quadro 
nociceptivo dos indivíduos que apresentavam 
o quadro de dor lombar crônica. Ainda, obser-
vamos também, uma melhora da mobilidade 
da coluna lombar, onde os indivíduos diminuí-
ram a distância do 3º dedo ao solo, após o tra-
tamento com a técnica de Mobilização Neural. 
CONCLUSÃO: Apesar do estudo ainda estar em 
andamento, foram observados resultados satis-
fatórios após a aplicação da técnica de Mobili-
zação Neural, sendo assim, necessário o prosse-
guimento deste estudo que futuramente, poderá 
melhorar a qualidade de vida de indivíduos com 
dor lombar crônica.
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EMPREGO DA TOXINA BOTULÍNICA COMO 
MODALIDADE TERAPÊUTICA NA NEURALGIA DO 
TRIGÊMIO
Silva MHF*; Souza TA

Universidade de Itaína - UIT.

* E-mail: matheushfsilva@hotmail.com

A neuralgia do trigêmeo (NT) constitui afecção 
caracterizada por dor lancinante no território do 
V par de nervo craniano, sendo a mais conheci-
da e debilitante neuralgia facial. A NT apresenta 
etiologia bastante variável, relacionada, sobre-
tudo, a sequelas traumáticas ou processos dege-
nerativos fisiológicos associados à compressão 
vascular. As modalidades terapêuticas são va-
riáveis, desde processos clínicos não invasivos, 
como acupuntura, até procedimentos invasivos, 
como microdescompressão vascular ou termo-
coagulação com radiofrequência. Atualmen-
te, postula-se o uso da toxina botulínica (TB), 
substância já utilizada na migrânea crônica e 
nas afecções de comprometimento motor, como 
terapia na NT. OBJETIVO: Demonstrar o uso da 
toxina botulínica como modalidade terapêutica 
na neuralgia do trigêmio. MÉTODO: Apresentar 
dados, os quais corroboram a eficácia do uso da 
TB nos casos refratários ao tratamento farmaco-
lógico. RESULTADOS: No estudo de Piovesan EJ 
et al (2005) demonstrou-se a relevância do uso da 
TB nos casos refratários a terapia farmacológica 
da NT, em que injetava-se na epiderme pequena 
quantidade da citada substância no(s) ramo(s) 
acometido(s) pela afecção. Em aproximadamen-
te de 11 dias, após administração da TB, ocorre o 
início da ação da substância que pode perdurar 
por 03 meses. Observou-se, na maior parte dos 
pacientes, a possibilidade da redução de fárma-
cos e, em raros casos, até mesmo a retirada das 
medicações. Os autores advogam que, apesar da 
ausência de efeitos sistêmicos da TB, deve-se uti-
lizar o estabilizador de membrana, que pode ser 
associado à toxina, precedendo as modalidades 
terapêuticas cirúrgicas. CONCLUSÃO: A toxi-
na botulínica demostrou resultados favoráveis, 
como diminuição e até retirada de fármacos, nos 
casos de neuralgia do trigêmeo. Apesar de tais re-
sultados, o uso da citada toxina ainda não é con-
senso nos protocolos de neuralgia do trigêmeo.
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EVALUATION OF THE NORADRENERGIC PATHWAY 
AND ALPHA-2 AND BETA-RECEPTORS IN THE 
MODULATION OF THE ANALGESIA INDUCED 
BY TRANSCUTANEOUS ELECTRIC NERVE 
STIMULATION OF HIGH AND LOW FREQUENCIES
Vasconcellos THF1; Pantaleão PF1; Teixeira DG1; 
Santos AP2; Ferreira CMR2*

1Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM);
2UFVJM.

* E-mail: celiomarcosreis@gmail.com

Estimulação elétrica nervosa transcutânea é um 
método não invasivo utilizado na clínica de Fi-
sioterapia para controlar dores aguda ou crônica. 
Diferentes teorias são propostas para explicar o 
mecanismo de ação analgésica da estimulação 
elétrica nervosa transcutânea, como a partici-
pação de neurotransmissores centrais e perifé-
ricos. O objetivo do presente estudo foi avaliar 
a participação da via noradrenérgica e dos re-
ceptores alfa-2 e beta na modulação da analge-
sia induzida pela estimulação elétrica nervosa 
transcutânea de alta e baixa frequência em ratos 
Wistar, após tratamento crônico com ioimbina 
ou propranolol por via intraperitoneal. Animais 
pesando entre 200 e 300 g foram divididos em 
9 grupos (n = 8), dos quais se obteve os limia-
res nociceptivos por meio do Tail Flick antes e 
após a aplicação da estimulação elétrica nervosa 
transcutânea para comparação de mudança do 
quadro álgico. A administração de ioimbina ou 
de propranolol na dose de 3 mg/kg foi efetiva em 
causar uma antagonização da analgesia induzi-
da pela estimulação elétrica nervosa transcutâ-
nea de alta (150 Hz) e baixa frequência (10 Hz) 
segundo teste ANOVA seguido do teste post hoc 
Duncan (p < 0,05). Dessa forma, sugerese o en-
volvimento de receptores noradrenérgicos alfa-2 
e beta na modulação da analgesia induzida pela 
estimulação elétrica nervosa transcutânea.
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IDOSOS COM DOR LOMBAR AGUDA QUE 
APRESENTAM HIPERSENSIBILIDADE NA REGIÃO 
LOMBAR APRESENTAM PIORES NÍVEIS DE DOR, 
INCAPACIDADE E MOBILIDADE FUNCIONAL: 
ESTUDO BACK COMPLAINTS IN THE ELDERS 
(BACE) - BRASIL
Rocha VTM*; Silca JP; Soares TM; Leopoldino AAO; 
Queiroz BZ; Diz JBM; Pereira LSM

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: vitortigre14@hotmail.com

A dor lombar (DL) aguda é uma condição de 
saúde bastante comum em idosos. Tal condição 
pode apresentar-se concomitantemente com 
quadros de hipersensibilidade. A diminuição do 
limiar de dor na coluna lombar pode estar asso-
ciada com aspectos clínicos e funcionais impor-
tantes nesses pacientes. OBJETIVO: Avaliar dife-
renças na dor, incapacidade e mobilidade fun-
cional em idosos com DL aguda e hipersensibi-
lidade na coluna lombar. MÉTODO: Trata-se de 
um estudo observacional transversal, provenien-
te do estudo multicêntrico internacional Back 
Complaints in the Elders (BACE), aprovado pelo 
COEP-UFMG ETIC 0100.0.203.000-11. A amostra 
foi de conveniência e incluiu idosos com 65 anos 
ou mais, com relato de um novo episódio agudo 
de DL nas últimas seis semanas. Foram excluídos 
idosos com alterações cognitivas e deficiência 
motora, visual ou auditiva graves. A hipersensi-
bilidade na coluna lombar foi mensurada pelo 
teste de sensibilidade dolorosa durante o exame 
físico, utilizando instrumentos específicos. Os 
idosos foram categorizados em dois grupos: com 
hipersensibilidade (G1) e sem hipersensibilidade 
(G2). A intensidade da dor foi avaliada pela Es-
cala Numérica de Dor (EVN 0–10). A incapacida-
de foi avaliada pelo questionário Roland Morris 
(RMDQ 0–24). A mobilidade funcional foi avalia-
da pelo teste Timed Up & Go (TUG). A idade e o 
índice de massa corporal (IMC) foram utilizados 
como variáveis de controle. A análise dos dados 
foi realizada pelo teste de Mann-Whitney, com 
o nível de significância de α=0,05. RESULTADOS: 
Participaram do estudo 386 idosos com média 
de idade de 71,7±5,2 anos, onde84,5%foram 
mulheres, 41,0% foram casados e 67,9% tinham 
baixa escolaridade. Houve diferenças significa-
tivas entre os grupos com relação à intensidade 
da dor (G1 = 5,16 vs G2 = 4,19; p = 0,002), inca-
pacidade (G1 = 14,24 vs G2 = 12,78; p = 0,016) e 
mobilidade funcional (G1 = 12,06 vs G2 = 11,25; 
p = 0,045). Não houve diferenças com relação 
à idade (G1 = 71,21 vs G2 = 72,13; p = 0,085) 
e IMC (G1 = 28,76 vs G2 = 28,85; p = 0,867). 
CONCLUSÃO: Idosos com DL aguda e hiper-
sensibilidade lombar apresentam piores níveis 
de dor, incapacidade e mobilidade funcional. A 
DL aguda em idosos representa uma importante 
condição clínica, principalmente, por estar rela-
cionada a importantes desfechos de saúde nega-
tivos para nessa população.
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INFLUÊNCIA DOS RECEPTORES 5-HT3 NO 
PROCESSAMENTO NOCICEPTIVO DE RATOS 
SUBMETIDOS AO TESTE DA FORMALINA
Garcia TA1; Nunes AX1; Teixeira DG1; Ferreira CMR2*

1Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM);
2UFVJM.

* E-mail: celiomarcosreis@gmail.com

Sabe-se que a dor é reconhecida como uma das 
principais consequências relacionadas com as 
mais diversas patologias e sua repercussão é 
considerada potencialmente prejudicial para o 
organismo. OBJETIVO: O estudo objetivou-se 
em avaliar a participação da via serotoninérgica 
na modulação da dor e descrever a influência 
dos receptores 5-HT3 na resposta nociceptiva de 
ratos Wistar submetidos ao teste da formalina. 
MÉTODO: O experimento foi realizado em con-
formidade com os princípios éticos elaborados 
sob as normas que regulamentam a utilização de 
animais de laboratório da Sociedade Brasileira 
de Neurociência e Comportamento (SBNeC) e 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com 
animais do Centro Universitário de Patos de Mi-
nas (UNIPAM) (protocolo n° 11/11). Estudou-se 
o efeito da administração intraperitoneal do 
antagonista 5-HT3 ondansetrona sobre o com-
portamento de elevação da pata gerado pela in-
jeção intraplantar de 100μL de formalina a 1%. O 
número de elevações da pata foi observado pelo 
período de 60 minutos. RESULTADOS: Ondanse-
trona (2mg/kg) aumentou o comportamento de 
elevações da pata em relação ao grupo controle 
positivo durante a 1ª fase do teste e provocou 
uma diminuição deste comportamento durante 
a 2ª fase. CONCLUSÃO: A ondansetrona apre-
sentou efeito frente ao modelo de comporta-
mento de elevação da pata com formalina, suge-
rindo que a resposta nociceptiva é influenciada 
por receptores 5-HT3, em especial em resposta à 
dor inflamatória.
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MULHERES IDOSAS COM DOR LOMBAR AGUDA 
E SINTOMAS DEPRESSIVOS RELATAM MAIOR 
INTENSIDADE DA DOR E TÊM PIORES ESCORES 
EM ASPECTOS AFETIVO-MOTIVACIONAIS 
RELACIONADOS À DOR
Rocha VTM2*; Diz JBM2; Moreira BS2; Leopoldino AAO2; 
Queiroz BZ2; Soares TM2; Lustosa LP2; Pereira DS1; 
Pereira LSM2

1Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: vitortigre14@hotmail.com

A prevalência de sintomas depressivos em idosos 
com dor lombar (DL) é alta. A presença desses 
sintomas tem sido significativamente associada 
com um pior prognóstico da DL e maior dificul-
dade de recuperação do paciente. OBJETIVO: 
Comparar a intensidade da dor e aspectos 
afetivo-motivacionais relacionados à dor en-
tre mulheres idosas com DL aguda, com e sem 
sintomas depressivos. METODOLOGIA: Estudo 
transversal (COEP-UFMG 0100.0.203.000-11) 
com uma subamostra de 151 idosas comuni-
tárias com DL aguda, provenientes do estudo 
multicêntrico internacional Back Complaints in 
the Elders - BACE, Brasil. Foram incluídas idosas 
com idade de 65 anos ou mais que apresentaram 
um novo episódio agudo de DL. Um episódio foi 
considerado novo se a pessoa não tivesse pro-
curado um profissional de saúde por motivo de 
DL nos últimos seis meses e a DL presente no 
momento da avaliação estivesse em curso há no 
máximo seis semanas. Foram excluídas idosas 
com alterações cognitivas, visuais e auditivas. Os 
sintomas depressivos foram avaliados por meio 
da escala de depressão do Centro de Estudos 
Epidemiológicos (CES-D), utilizando o ponto de 
corte ≥16. A intensidade da dor foi avaliada por 
meio do item 4 (Intensidade da Dor Presente) 
do questionário McGill (Br-MPQ). Os aspectos 
afetivo-motivacionais relacionados à dor foram 
avaliados por meio do conjunto de palavras pre-
sentes no item 3 (Descrição da Dor) do questio-
nário Br-MPQ. A análise estatística foi realizada 
pelo teste de Mann-Whitney, com nível de sig-
nificância de α=0,05. RESULTADOS: A média de 
idade da amostra foi de 70,62±5,51 anos. O grupo 
de idosas com DL aguda que apresentou sinto-
mas depressivos constituiu 57,6% (IC 95%: 49,6 
a 65,2; n = 87) da amostra. Não houve diferença 
significativa na idade, escolaridade e estado civil 
entre os grupos de idosas com e sem sintomas 
depressivos (p > 0,05). Houve diferença significa-
tiva entre os grupos, com e sem sintomas depres-
sivos, em relação à intensidade da dor presente 
(p = 0,004) e aos aspectos afetivo-emocionais 
relacionados à dor (p = 0,021). CONCLUSÃO: A 
presença de sintomas depressivos está associada 
com maior intensidade da dor e piores escores 
em aspectos afetivo-motivacionais relacionados 
à dor em idosas com DL aguda. O rastreamento 
dos sintomas depressivos deve ser incluído na 
avaliação de idosas com DL aguda e discutidos 
em um contexto interdisciplinar para uma abor-
dagem terapêutica mais efetiva dessas pacientes.
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PERFIL DE EVENTOS ADVERSOS COM O 
TRATAMENTO COM CLORIDRATO DE DULOXETINA: 
FARMACOVIGILÂNCIA DE UMA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA BRASILEIRA.
Valentim AMS; Leal JB*; Saraiva ELF; Paula LA

Libbs Farmacêutica Ltda.

* E-mail: juliana.blum@libbs.com.br

Farmacovigilância é uma importante ferramenta 
para o monitoramento da segurança dos medi-
camentos pós-comercialização, cujo principal 
objetivo é proteger a saúde dos consumidores. 
Farmacovigilância se baseia na aquisição de 
dados de relatos espontâneos de eventos ad-
versos, obtidos de diferentes relatores, sejam 
profissionais de saúde ou não. É importante que 
os profissionais de saúde reconheçam e relatem 
a ocorrência de eventos adversos aos detento-
res do registro de medicamentos. O cloridrato 
de duloxetina é indicado para o tratamento de 
transtorno depressivo maior (TDM), dor neu-
ropática diabética, fibromialgia, estados de dor 
crônica associados à dor lombar crônica ou à dor 
devido à osteoartrite de joelho em pacientes com 
idade superior a 40 anos e transtorno de ansie-
dade generalizada. OBJETIVO: Avaliar os relatos 
espontâneos de eventos adversos pós-comercia-
lização com cloridrato de duloxetina recebidos 
pela Farmacovigilância de uma indústria farma-
cêutica brasileira. MÉTODO: Estudo retrospec-
tivo descritivo. Dados de relatos espontâneos 
de eventos adversos (EAs) recebidos no período 
de 01/03/2015 a 29/02/2016 foram analisados e 
os EAs reportados foram classificados confor-
me a terminologia médica MedDRA (Medical 
Dictionary for Regulatory Activities), a gravida-
de conforme Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e a previsibilidade conforme a bula do 
medicamento. RESULTADOS: Foram recebidos 
245 relatos contendo 853 EAs com cloridrato de 
duloxetina, sendo a média de 3,5 EAs por relato. 
Os pacientes dividiram-se em 203 (82,9%) mu-
lheres e 42 (17,1%) homens, com idade entre 18 a 
88 anos (mediana 57,5 anos). Dentre os EAs, 773 
(90,6%) eram não graves, 67 (7,9%) não classifi-
cáveis quanto à gravidade e 13 (1,5%) graves; 660 
(77,4%) esperados, 126 (14,8%) inesperados e 67 
(7,8%) não classificáveis quanto à previsibilida-
de. Os 10 EAs mais reportados totalizam 34% do 
total de EAs: náusea (6,3%); insônia (4,7%), ton-
tura (4,2%); cefaleia (4,1%); sonolência (3,8%); 
fadiga (2,6%); diarreia (2,3%), boca seca (2,1%), 
vômito (2,0%) e tremor (1,9%). Considerando a 
estimativa total de unidades de cloridrato de du-
loxetina distribuídas no período, a porcentagem 
de relatos foi de 0,009%. CONCLUSÃO: Relatos 
pós-comercialização de EAs para cloridrato de 
duloxetina foram na maioria não graves e espe-
rados, compatível com o perfil de segurança co-
nhecido do medicamento.
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PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DEPRESSIVOS E 
FATORES ASSOCIADOS EM UMA AMOSTRA DE 
IDOSAS COMUNITÁRIAS COM DOR DE ORIGEM 
ORTOPÉDICA E/OU NEUROLÓGICA
Diz JBM2*; Moreira BS2; Leopoldino AAO2; Queiroz BZ2; 
Martins VT2; Lustosa LP2; Pereira DS1; Pereira LSM2

1Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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A presença concomitante de dor e depressão 
interfere negativamente na vida do idoso e está 
associada a vários desfechos adversos. Entretan-
to, ainda são limitadas as evidências sobre essa 
coocorrência. OBJETIVO: Estimar e comparar a 
prevalência de sintomas depressivos entre idosas 
com dor de origem ortopédica e/ou neurológica 
e idosas controles livres de qualquer dor; e inves-
tigar fatores associados aos sintomas depressivos 
nas idosas com dor. MÉTODO: Estudo transver-
sal (COEP-UFMG 0100.0.203.000-11) com uma 
amostra de 291 idosas comunitárias (≥60 anos), 
as quais foram divididas em dois grupos: idosas 
com dor de origem ortopédica e/ou neurológica 
(n = 224) e idosas livres de qualquer dor (n = 67). 
No grupo com dor, foram incluídas idosas com 
lombalgia, cervicalgia, artralgia, mialgia e cefa-
leia. Os sintomas depressivos foram identifica-
dos pela escala GDS-15, utilizando o ponto de 
corte ≥6. A associação dos sintomas depressivos 
com variáveis sociodemográficas (idade, esco-
laridade e renda) e clínicas (intensidade da dor, 
índice de massa corporal, número de comorbi-
dades e número de medicamentos) foi investi-
gada pelo teste de correlação de Spearman. As 
variáveis cuja associação com os sintomas de-
pressivos apresentou p < 0,20, foram inseridas 
em um modelo de regressão linear múltipla. 
RESULTADOS: A média de idade da amostra foi 
de 70,9±5,1 anos. Não houve diferença na idade, 
escolaridade e renda entre os grupos (p > 0,05). A 
prevalência de sintomas depressivos nas idosas 
com dor foi significativamente maior do que nas 
idosas sem dor (31,4%, IC95%: 25,7–37,8 versus 
7,5%, IC95%: 3,2–16,3; p < 0,001). As variáveis in-
tensidade da dor (p = 0,069), número de comor-
bidades (p = 0,001) e número de medicamentos 
(p = 0,030), foram significativamente associadas 
aos sintomas depressivos na análise bivariada. 
Quando inseridas no modelo de regressão, ape-
nas as variáveis número de comorbidades (B=-
0,402; p = 0,003) e número de medicamentos 
(B=0,231; p = 0,015) mantiveram-se significati-
vamente associadas aos sintomas depressivos 
(R2 ajustado=0,57; p = 0,001). O modelo final 
explicou 57% da variação nos níveis dos sinto-
mas depressivos na amostra avaliada, com erro 
padrão para a predição de 3,2%. CONCLUSÃO: A 
prevalência de sintomas depressivos em idosas 
com dor de origem ortopédica e/ou neurológica 
é alta. Embora o número de comorbidades e de 
medicamentos predizem alguma variação desses 
sintomas, outros fatores não abordados no pre-
sente estudo devem ser investigados em estudos 
futuros.
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DE BDNF EM IDOSAS COM DOR LOMBAR AGUDA: 
DADOS DO ESTUDO BACK COMPLAINTS IN THE 
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O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) 
é uma neurotrofina essencial para sobrevivência 
neuronal, participando ativamente dos meca-
nismos de neurogênese e plasticidade sináptica. 
Nos últimos anos tem sido demonstrada a influ-
ência do BDNF na modulação central da dor, e 
também na patogênese de alterações do sono 
induzidas por estresse. As evidências sobre o 
impacto dessa neurotrofina em idosos com con-
dições álgicas e alterações do sono são muito es-
cassas. OBJETIVO: Comparar os níveis plasmá-
ticos de BDNF e a qualidade do sono em idosas 
com dor lombar (DL) aguda. MÉTODO: Estudo 
transversal (COEP-UFMG 0100.0.203.000-11) 
com uma subamostra de 151 idosas comunitá-
rias (≥65 anos) com DL aguda, provenientes do 
estudo multicêntrico internacional Back Com-
plaints in the Elders - BACE, Brasil. Foram inclu-
ídas idosas que apresentaram um novo episódio 
agudo de DL. Um episódio foi considerado novo 
se a pessoa não tivesse procurado um profissio-
nal de saúde por motivo de DL nos últimos seis 
meses e a DL presente no momento da avaliação 
estivesse em curso há no máximo seis semanas. 
Foram excluídas idosas com alterações cogniti-
vas, visuais, auditivas, neoplasias e outras do-
enças agudizadas e em uso de medicamentos 
imunossupressores. As idosas foram divididas 
em dois grupos: idosas com qualidade do sono 
classificadas como boa (n = 90) e ruim (n = 61), 
conforme a pontuação em uma pergunta do 
questionário Pittsburg Sleep Quality Index (esco-
res de 0 a 1, qualidade boa; escores de 2 a 3, qua-
lidade ruim). Os níveis plasmáticos de BDNF fo-
ram mensurados pelo método ELISA. O teste de 
Mann-Whitney foi usado para comparar os gru-
pos com um α=0,05. RESULTADOS: A média de 
idade da amostra foi de 70,6±5,5 anos. Não hou-
ve diferença significativa na idade, escolaridade, 
estado civil e intensidade da dor entre os grupos 
(p > 0,05). O nível plasmático de BDNF na amos-
tra total do estudo, dado em mediana (e intervalo 
interquartil), foi de 7116,0 (4133,0) pg/ml. Houve 
diferença significativa nos níveis plasmáticos de 
BDNF entre as idosas classificadas com qualida-
de do sono boa e ruim, sendo, respectivamente, 
7579,0 (4422,3) pg/ml e 6370,0 (3007,0) pg/ml 
(p = 0,043). CONCLUSÃO: Melhor qualidade do 
sono está associada com maiores níveis plasmá-
ticos de BDNF em idosas com DL aguda. Estudos 
longitudinais devem ser realizados para melhor 
compreender a relação entre BDNF e qualidade 
do sono em idosos com DL aguda.
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O gênero Spilanthes spp é utilizado na culinária pa-
raense e tem como princípio ativo o espilantol. Ape-
sar de existirem relatos da utilização das plantas do 
gênero em sua ação inseticida e analgésica, apenas 
algumas dessas espécies têm tido seu potencial bio-
lógico investigado. Desde 1989, a partir dos estudos 
de Moreira et al.,sabe-se que a administração intra-
peritoneal (IP) de extrato hexânico da raiz da Spilan-
thes acmella, em ratos Wistar, provoca convulsões 
do tipo tônico-clônicas – semelhante às provocadas 
pelo pentilenotetrazol (um agonista GABAérgico).
OBJETIVOS: Comparar atividade convulsivante e 
eletroencefalográfica(EEG) entre o modelo convul-
sivo induzido por extrato etanólico de Acmellaole-
racea(L.) R.K. JANSEN e o modelo de pentilenote-
trazol.METODOLOGIA: Material botânico: Raízes 
coletadas em Belém do Pará-PA, foram processadas 
no Laboratório de Farmacologia e Toxicologia de 
Produtos Naturais para obtenção de um Extrato Al-
coólico. Animais: Ratos Wistar (150-230g–biotério–
UFPA) divididos em grupo 1 para controle e grupo 2 
para ser tratado (n = 5);anestesiados com ketamina 
10% (50mg/kg) e xilazina 2% (5mg/kg); submetidos 
à cirurgia estereotáxica para implante de eletrodos 
de aço inoxidável (diâmetro de 1,0 mm) no espa-
ço epidural, nas coordenadas de bregma (-0,96), 
Lateral (±2 mm). Os registros foram efetuados no 
sétimo dia após a cirurgia, por meio de um sistema 
digital de aquisição de dados, onde o grupo tratado 
recebeu imediatamente antes do registro 50mg/kg 
via IP extrato da Raiz (n = 5), enquanto o controle 
o veículo correspondente, e controle positivo com 
pentilenotetrazol 50 mg/kg.RESULTADOS: Obser-
vou-se que nas médias de potência nas frequências 
de até 50 Hz não existem diferenças entre os grupos 
tratados pelo EEFSA e pentilenotetrazol;de manei-
ra geral, após o contato com as substâncias, houve 
um aumento na média de potência captado pelo 
eletrodo, em relação ao registro basal.Em relação 
ao traçado basal, as médias de potência nas frequ-
ências até 50 Hz em escala linear, foi de 0,0002746 
(±0,0001813) mV2/Hz;houve uma diferença signi-
ficativa em relação ao grupos tratados, PTZ com 
média de 0,008397 (±0,002049) mV2/Hz e EEFSA 
0,004906 (±0,003155) mV2/Hz - demonstrando 
uma elevação da potência captada pelos eletro-
dos.CONCLUSÃO: O modelo convulsivo descrito 
demonstra que substâncias contidas do extrato da 
raiz de jambú promoveram quebra da homeostase 
cerebral eletroencefalograficamente,semelhantes 
ao observado pelo pentilenotetrazol.
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Convulsão e Epilepsia Representa uma anor-
malidade súbita da atividade elétrica cerebral. 
As manifestações podem incluir alteração ou 
perda da consciência e anormalidades senso-
riais, motoras ou comportamentais. A aborda-
gem terapêutica deve ser individualizada, levar 
em conta os exames de imagem, o EEG e a faixa 
etária tratada, para que se escolha a droga mais 
adequada. Usa-se na rotina médica medicamen-
tos das classes dos benzodiazepínicos e anticon-
vulsivantes. OBJETIVOS: Traçar o perfil clínico e 
epidemiológico dos pacientes acometidos com 
epilepsia na população de índios Wai Wai no 
período de 11 anos, comparando os resultados 
obtidos na população em estudo com outras po-
pulações, indígenas e não indígenas. MÉTODO: 
É um estudo epidemiológico, quantitativo, des-
critivo, transversal e retrospectivo. O local-sede 
da pesquisa foi o Ambulatório de Neurologia e 
Saúde Mental, serviço de saúde vinculado à rede 
municipal, localizado na própria comunidade 
Wai Wai, que atende juntamente com o Hospital 
Municipal de Oriximiná-PA. RESULTADOS: Ob-
servou-se que entre os 59 indivíduos atendidos 
ao longo de tempo, 15 foram diagnosticados com 
epilepsia. Desses, identificou-se predomínio no 
sexo feminino com cerca de 63% (n = 10), ha-
vendo uma maior prevalência na faixa etária de 
0 à 18, com 73% do total (n = 11). A presença de 
história familiar positiva foi observada em 13% 
(n = 2). Do total, 73% (n = 11) não apresentaram 
alterações ao exame físico. Em relação ao EEG, 
apenas 20% (n = 3) apresentaram-se normais. 
Observou-se que 40% (n = 6) não realizaram TC. 
Houve predomínio das crises generalizadas com 
67% dos casos, seguido de 26% com parcial com-
plexa e 7% com parcial simples. Sobre a etiolo-
gia, observou-se que 60% era idiopática. Consta-
tou-se preferência pela monoterapia, 53%, com 
maior utilização do fenobarbital, 33%. Sendo 
que do total, 87% obtiveram controle absoluto 
de suas crises. CONCLUSÃO: A partir dos dados 
da pesquisa observamos uma alta prevalência de 
mulheres com epilepsia na população indígena, 
resultado semelhante aos encontrados na popu-
lação em geral. Observou-se divergência na faixa 
etária e na história familiar positiva, visto que a 
maioria dos casos na população geral predomina 
em adultos sem história familiar positiva. O inte-
resse do estudo resulta do reconhecimento das 
epilepsias e a repercussão na qualidade de vida 
dos pacientes em tribos indígenas no interior da 
Amazônia brasileira.
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A encefalite anti-receptor NMDA (E-NMDAR) é 
a segunda maior causa de encefalite imunome-
diada, representando 4% das encefalites. A doen-
ça acomete mais mulheres (60% por teratomas 
ovarianos) e crianças. Apesar de ser tratável a 
doença é usualmente subdiagnosticada. O diag-
nóstico definitivo é realizado pela detecção de 
anticorpos anti-NMDA no sangue ou LCR, levan-
do várias semanas para ocorrer. O quadro clínico 
inclui manifestações neurológicas e psiquiátri-
cas com episódios agudos de psicose, alucina-
ções, crises epileptiformes (CE), discinesia, di-
sautonomia, disfunção cognitiva e rebaixamento 
do nível de consciência. As CE ocorrem em 76% 
dos casos, apresentando um padrão encefalográ-
fico específico denominado extreme delta brush 
(EDB). Tal padrão é representado de forma contí-
nua no EEG por atividades rítmicas de ondas del-
ta sobrepostas por picos de atividade de ondas 
beta, ambas encontradas mais comumente nas 
áreas frontais. OBJETIVOS: Avaliar a importância 
clínica da identificação do padrão encefalográfi-
co EDB em pacientes com encefalite E-NMDAR 
MÉTODO: Foi realizada uma revisão da litera-
tura no banco de dados PUBMED-MEDLINE no 
período de 2012-2016, utilizando os seguintes 
termos de busca: encefalite autoimune, EEG e 
crises epilépticas. Foram selecionados 10 traba-
lhos que identificaram EDB em pacientes com 
E-NMDAR Resultados: O padrão EDB ocorre em 
30% dos pacientes, não variando durante o ciclo 
do sono ou vigília. O uso de benzodiazepínicos 
e barbitúricos podem alterar o EDB. Um estudo 
demonstrou diferentes evoluções clínicas em 2 
grupos de portadores da doença. O grupo que 
não apresentou EDB manifestou apenas altera-
ções comportamentais e psiquiátricas sem CE. 
Já o grupo com EDB além de destes sintomas 
apresentaram CE, disautonomia e obnubilação, 
progredindo para o estado comatoso. Estudos 
sugerem que o EDB pode ser um marcador de 
maior severidade da doença, necessitando de 
intervenção médica mais incisiva e internação 
hospitalar. CONCLUSÕES: Apesar haver poucos 
estudos sobre a frequência, sensibilidade e es-
pecificidade, o padrão EDB associado ao quadro 
clínico pode promover um indicador mais ime-
diato do diagnóstico de E-NMDAR, otimizando o 
tratamento imunoterápico e excluindo diagnós-
ticos diferenciais como encefalite viral, síndrome 
neuroléptica malígna e psicose.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0381

ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE RASTREIO 
CLÍNICO PARA O DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO E 
IDEAÇÃO SUICIDA EM PACIENTES COM EPILEPSIA
Fernandez PEL*

Universidade de Santo Amaro.

* E-mail: laupolf@gmail.com

A depressão é a comorbidade psiquiátrica mais 
frequente na epilepsia. A prevalência de de-
pressão maior (DM) e ideação suicida (IS) em 
pessoas com epilepsia (PCE) engloba 17% dos 
epilépticos, sendo maior que 30% nos casos de 
epilepsia de lobo temporal (ELT) refratária. PCE 
possuem um risco 3x maior de cometer o suicí-
cio. Mais de 30% dos casos de epilepsia afetam 
a qualidade de vida do paciente, manifestando 
efeitos neuropsiquiátricos provenientes das cri-
ses epileptiformes e do uso de drogas antiepi-
lépticas (DAE). O diagnóstico e tratamento ade-
quados da PCE são fundamentais no tratamento 
moderno da epilepsia, porém 52% dos casos são 
subdiagnosticados e subtratados por neurologis-
tas nos adultos e crianças portadores da doença. 
Os métodos de rastreio são capazes de aumentar 
em 10x a taxa de diagnóstico da PCE. Os protoco-
los de rastreio recomendam o rastreio da positi-
vidade seguido da assistência clínica adequada. 
É muito comum o uso de medidas e pontos de 
corte inválidos para o diagnóstico. OBJETIVOS: 
Avaliar os instrumentos de rastreio disponíveis 
para identificar TD e IS em PCE na clínica neuro-
lógica MÉTODO: Foi realizada uma revisão da li-
teratura no banco de dados PUBMED-MEDLINE 
no período de 2010-2015, utilizando os seguintes 
termos de busca: Rastreio, epilepsia e depressão. 
Foram selecionados 12 trabalhos que utilizaram 
escalas verbais e visuais para detectar TD e IS em 
PCE. RESULTADOS: São utilizados os seguintes 
instrumentos de rastreio em PCE: Questionário 
de qualidade de vida na epilepsia (QOLIE-31-P), 
Inventário de depressão em transtornos de-
pressivos neurológicos para epilepsia (IDTN-E), 
Inventário de satisfação de vida e efeitos adver-
sos (SEALS), Inventário de depressão de BECK 
(BDI-II), Escala hospitalar de ansiedade e de-
pressão (HADS), Questionários sobre a saúde do 
paciente (PHQ-9 e PHQ-2), Entrevista neurop-
siquiátrica internacional mini (MINI), Índice de 
bem-estar OMS (WHO-5), Escala de depressão 
de Hamilton (HRSD) e Termômetros emocionais 
(TEs). CONCLUSÕES: Recomenda-se o uso sele-
tivo e pontual das escalas para o rastreio da de 
TD e IS na prática da clínica neurológica, com o 
intuito de otimizar o tratamento medicamentoso 
da epilepsia, identificar precocemente os riscos 
de piora do quadro epiléptico e suicídio nos pa-
cientes epilépticos.
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O presente trabalho traz uma reunião de dados 
em relação ao perfil farmacológicos dos pacien-
tes do ambulatório de Epilepsia de difícil con-
trole de um centro universitário na cidade do 
Rio de Janeiro. O método utilizado foi a análise 
de 128 prontuários durante os meses de julho a 
agosto de 2015. A droga mais utilizada na nossa 
coorte foi a carbamazepina ( 60 pacientes). Em 
segundo lugar se encontra o fenobarbital (47 
pacientes), seguido pelo ácido valpróico e ben-
zodiazepínicos (33 pacientes cada droga), feni-
toína ( 20 pacientes), oxcarbazepina, topiramato 
e lamotrigina ( 5 pacientes) O objetivo geral do 
tratamento medicamentoso da epilepsia deve 
ser o controle das crises com o mínimo de efeitos 
colaterais das medicações utilizadas. Na literatu-
ra mundial, apenas dois terços dos pacientes que 
iniciam o tratamento medicamentoso alcançam 
esse objetivo. No nosso estudo, contrariando as 
estatísticas, 55% dos pacientes apresentaram 
controle das crises e 45% não. Observamos que 
as medicações mais utilizadas foram as mais ba-
ratas, em função da nossa população ser de baixo 
poder aquisitivo ( com exceção da fenitoína), o 
que pode interferir diretamente para a dificul-
dade de controle das crises nesse ambulatório, 
pois, muitas vezes, os pacientes recebem o tra-
tamento não otimizado para o tipo sindrômico 
da epilepsia.
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PURPOSE: Functional connectivity is abnormal 
in mesial temporal lobe epilepsy (MTLE). Becau-
se of the high frequency of refractory seizures 
most patients are under high doses of antiepilep-
tic drugs (AEDs). This interaction currently is not 
completely understood. The objective of this stu-
dy was to investigate AED load effect in the func-
tional connectivity of MTLE. METHODS: Thirty 
one patients with MTLE (15 right and 16 left) 
and 36 controls were investigated. Images were 
acquired with a 3T scanner. 3D volumetric T1 se-
quences and functional BOLD data images were 
acquired. fMRI data was processed and analyzed 
by using CONN software. Basically, EPI images 
were submitted to realignment, slice timing and 
motion correction, registration and smoothing. 
3D images were normalized and automatically 
segmented. Age, gender and realignment para-
meters were included as covariates. Drug load 
as defined by the World Health Association and 
the laterality of MTLE were included as regres-
sors. Functional images were then submitted to 
denoising in order to remove artifactual effects 
from the BOLD signal. Voxel to Voxel correla-
tion analysis was performed for each individual 
using a weighted general linear model (GLM) for 
correlation measures between source and tar-
get voxels BOLD time series. Finally, regression 
analysis was performed for patients with left or 
right MTLE and controls using GLM with a false 
discovery rate correct p < 0.05. RESULTS:Voxel 
to voxel analysis showed abnormalities in the 
connectivity correlated with the drug load. For 
patients with right MTLE, a positive correlation 
was observed in the right basal ganglia (218mm3, 
p = 0.001) and superior/middle frontal gyrus 
(174mm3, p = 0.002).Negative correlation was 
observed in the bilateral occipital lobe (192mm3, 
p 0.004), basal ganglia (178mm3, p = 0.004), left 
insula (130mm3, p = 0.02), left parahipocampal 
gyrus (111mm3, P = 0.01) and right anterior cin-
gulate (91mm3, p = 0.003). There was no positive 
correlation for left MTLE and negative correla-
tion was observed in the right cingulate gyrus 
(234mm3, p = 0.0009), right occipital cortex 
(230mm3, p = 0.0009) and right middle frontal 
gyrus (147mm3, p = 0.008). CONCLUSIONS: This 
investigation disclosed mainly negative corre-
lations between patients with MTLE and AED 
load. Reduced connectivity in these regions may 
represent networks involved in the mechanisms 
of refractory seizures which demands increased 
AED loads.
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IN PATIENTS WITH PSYCHOGENIC NON-EPILEPTIC 
SEIZURES
Fim NC; Modenesi R; Cristaldo NR; Fujisao EK*; 
Betting LE

Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: elaine.keiko@gmail.com

PURPOSE: Psychogenic non-epileptic seizures 
(PNES) are common and the differential diagno-
sis with epilepsy may be difficult or missed. Fur-
thermore, the coexistence between these disea-
ses is also common. Patients with PNES are fre-
quently submitted to aggressive and iatrogenic 
management. Since some patients have a high 
frequency of PNES use of high doses of antiepi-
leptic drugs (AEDs) may be used. The aim of this 
investigation was to evaluate the number of me-
dications and the AED load of patients with PNES 
and their relations with the PNES frequency. 
METHODS: Fourty-seven patients were evalua-
ted (38 women, mean age 36.6±15, range 17 – 70 
years). All patients were selected at the local epi-
lepsy clinics (Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu – UNESP). Clinical and 
demographical data were collected and medical 
records were also reviewed. PNES were diagno-
sed based on clinical and EEG data. At least one 
individual that witnessed thetypical seizures was 
also interviewed. AEDs loads were calculated ac-
cording to the World Health Association defined 
daily dose (DDD) concept defined as the sum of 
prescribed daily dose (PDD) divided by the DDD 
ratios for each coprescribed AED. Statistical 
analysis was performed using Spearman corre-
lation test assuming nonparametric distribution 
of the sample. RESULTS: Mean estimated num-
ber of PNES was 35.4±88.4 (0 – 450) per month. 
Age of onset of the seizures was 16.4±11.3 (0 – 41) 
years on average. Mean number of AEDs at the 
evaluation was 1.9±1.3 (0 – 5). The mean AED 
load was 1.7±1.7 (0 – 6.5). The most prescribed 
medications were carbamazepine and valproic 
acid. Statistical analysis showed a positive cor-
relation between the number of PNES with the 
number of medications (p = 0.01, r = 0.4) and 
AED load (p = 0.006, r = 0.4). CONCLUSIONS: 
This investigation showed that the number and 
load of AEDs is correlatedwith seizure frequency. 
Therefore, these findings highlights the impor-
tance of careful diagnosis revision in the evalua-
tion of patients with refractory seizures.
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ASPECTOS DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE 
EM PACIENTES COM EPILEPSIA
Moraes FM*; Tedrus GMAS; Fonseca LC; Assuino SR

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PC-
Campinas).

* E-mail: fabimoraesdemoraes@hotmail.com

Apesar de a epilepsia ter influenciado aspectos 
culturais e religiosos da historia da humanidade 
ainda persistem questionamentos da interação 
entre epilepsia e religiosidade e espiritualidade 
(R/E). OBJETIVO: avaliar a R/E e relacionar com 
aspectos clínicos e qualidade de vida (QV) de 
pacientes com epilepsia (PWE). Casuística e pro-
cedimentos: Foram avaliados 160 PWE (gênero 
feminino, 51,2%) do ambulatório de neurologia 
clínica do HMCP (PUC-Campinas) e realizado: 
avaliação neurológica, QOLIE-31 e World Heal-
th Organization’s Quality of Life for Assessment 
of Spirituality, Religion and Personal Beliefs 
(WHOQOL-SRPB). Os dados do WHOQOL-SRBP 
dos PWE foram comparados aos do grupo con-
trole (GC), com nível de significância p < 0.05. 
RESULTADOS: idade média foi 45 (±15.4) anos 
e a idade na ocasião da 1ª crise epiléptica (CE) 
foi 26 (±18.2) anos. Os escores foram: QO-
LIE-31 total: 68,6(±17.9), WHOQOL-SRBP total: 
14.42(±2.25). Síndrome generalizada idiopática: 
21 (13.1%), focal provavelmente sintomática 47 
(29.3%) e sintomática 92 (57.5%) casos. Menores 
escores nas facetas “admiração” e “totalidade e 
integração” foram observados nos PWE quando 
comparados aos do GC. Foram fatores preditivos 
na regressão logística para mais alto escore na 
WHOQOL-SRPB, a idade mais elevada na oca-
sião da 1ª CE, utilização de única droga antie-
piléptica e maior QV. Houve correlação positiva 
significativa entre QOLIE-31 e WHOQOL-SRPB. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A R/E esta relacio-
nada a aspectos clínicos da epilepsia. Maior R/E 
está associada à percepção de melhor QV.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0386

ASSOCIATION BETWEEN TYPE 1 DIABETES 
MELLITUS AND EPILEPSY: DOES EPILEPSY OCCUR 
MORE IN TYPE 1 DIABETES?
Aguiar TS2*; Rego CCS2; Oliveira RC1; Rosa LCGF2; 
Araújo DB2; Pereira VC2; Zajdenverg L2; Alves-Leon SV3; 
Rodacki M2; Lima MASD2

1Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO;
2Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ;
3Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 
UNIRIO.

* E-mail: tiagoaguiar@hucff.ufrj.br

There has been increasing interest in potential 
association between type 1 diabetes mellitus 
(T1D) and epilepsy and glutamic acid decarbo-
xylase antibodies (GAD-ab) can be a link betwe-
en epilepsy and T1D. GAD catalyses conversion 
of glutamic acid into GABA. GABA-secreting 
neurons and pancreatic beta cells are the major 
cells expressing GAD. Seizures may be result of 
imbalance between excitation and inhibition de-
termined by inhibition of GAD activity caused by 
autoantibodies. The pathogenic role of GAD-ab 
in neurological disorders is not fully understood, 
but inhibition of GABA synthesis or interfering 
with the exocytosis are plausible hypotheses. 
Our T1D population were evaluated on the pre-
sence of epilepsy and GAD-ab because of these 
possible associations. OBJECTIVES: Assess fre-
quency of epilepsy in T1D population of tertiary 
hospital, as its association with GAD-ab at the 
time of T1D diagnosis. METHODS: Cross-sectio-
nal study. Data about epilepsy were collected in 
the T1D outpatient clinic of a tertiary hospital. 
Epilepsy was diagnosed according ILAE classifi-
cation when unprovoked euglycemic seizure had 
been reliably documented. RESULTS: Data were 
analyzed of 375 T1D patients (165 males, mean 
age 28,0±10,9 years, range 11-66 years), of these 
19 had confirmed diagnosis of epilepsy (9 ma-
les, mean age 27,1±6,9 range 17-38 years). Four 
structural epilepsies and 15 idiopathic epilepsies 
(IE) of these 13 idiopathic generalized epilep-
sies (IGE) and 2 idiopathic focal epilepsies (IFE). 
The frequency of epilepsy in this T1D popula-
tion is 5,07%. Nine of 15 T1D+IE patients had 
GAD-ab assessed at the time of T1D diagnosis. 
Five patients were GAD-ab positive (4 IGE and 
1 IFE) and 4 GAD-ab negative (3 IGE and 1 IFE). 
CONCLUSION: Prevalence of epilepsy in general 
population is 0,5-1%, in our T1D population the 
frequency is 5,07%. The reason of this association 
is not completely understood, but metabolic al-
terations and autoimmunity can play a role. We 
found a large number of IGE (13/15) which may 
reflect that both diseases occur in young adults.
T1D and epilepsy are common conditions, their 
association might represent a coincidence or 
be related to common underlying mechanis-
ms. Efforts should be applied to identifying new 
antibodies and which clinical phenotype might 
be associated with these antibodies, in this way 
could help to better understand the link between 
epilepsy and T1D.
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AUTOPERCEPÇÃO DE MELHORA DO 
FUNCIONAMENTO DE MEMÓRIA APÓS CIRURGIA 
PARA EPILEPSIA ASSOCIADA À ESCLEROSE DE 
HIPOCAMPO
Passarelli V; Lima Filho HC; Adda CC; Jorge CL; 
Valério RMF; Castro LHM

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: valmirpas@ig.com.br

Declínio de memória objetiva (medida pela ava-
liação neuropsicológica), especialmente em me-
mória verbal após lobectomia temporal anterior 
(LTA) é amplamente reconhecida. O impacto da 
cirurgia na memória subjetiva (que reflete au-
topercepção do funcionamento de memória) é 
menos estudado. OBJETIVO: Avaliar o impacto 
da LTA na memória subjetiva de pacientes com 
epilepsia refratária associada à esclerose de hi-
pocampo (ER-EH). MÉTODOS: Estudamos 59 
pacientes com ER-EH unilateral: 39 submetidos 
a LTA (grupo cirúrgico -GCIR) e 20 tratados cli-
nicamente (grupo clinic - GCL), por não deseja-
rem cirugia no momento. Todos foram testados 
em dois momentos, com intervalo mínimo de 
6 meses. No GCIR, as avaliações foram pré- e 
pós operatórias. Avaliou-se memória subjetiva 
com o questionário autoaplicável de queixas 
de memória estratégia. Escore de mudança ba-
seada em regressão foi calculado para todos os 
pacientes para definir mudança relevante da 
pontuação no questionário. Dados contínuos 
foram avaliados com teste t e dados categóricos 
com o teste exato de Fisher, com significância 
quando p < 0.05. RESULTADOS: GCIR e GCL 
não diferiram na primeira avaliação quanto a 
queixas de memória (43,3±20,1 vs 44,9±17,7), 
escolaridade, idade de início da epilepsia, lado 
da EH, carga de drogas antiepilépticas e frequ-
ência de crises na época da primeira avaliação. 
O GCIR teve redução significativa de queixas de 
memória entre as avaliações pré e pós-opera-
tória (44,9±17,7 vs 36,0±18,1; p = 0,013) e o GCL 
teve aumento nas queixas de memória entre as 
avaliações (43,3±20,1 vs 52,3±19,6 p = 0,018). 
Pacientes do GCIR eram mais jovens que pa-
cientes do GCL (34,9±9,1 vs 41,0±6,9; p = 0,012). 
Na regressão linear múltipla, a pontuação da 
primeira avaliação foi o único preditor da pon-
tuação na segunda avaliação, sendo, portanto, o 
único parâmetro utilizado para cálculo do escore 
de mudança baseado na regressão. Na análise 
individual, pacientes do GCL mais frequente-
mente apresentaram aumento em queixas de 
memória que pacientes do GCIR [5/20(20%) vs 
1/39(2,6%),p = 0,01,RR: 9,8(1,2-77,9)]. Pacientes 
GCIR tiveram mais frequentemente diminuição 
das queixas de memória [8/39(20,5%) vs 0/20 
(0%),p = 0,04). CONCLUSÃO: Pacientes submeti-
dos a LTA para tratamento de ER-EMT apresen-
tam redução de queixas de memória em relação 
ao pré-operatório, enquanto o oposto ocorre 
com pacientes tratados clinicamente.
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AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA EM PACIENTES COM EPILEPSIA DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE
Michelotti IM*; Lacerda GCB; Tassi EM

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO).

* E-mail: isabellotti@hotmail.com

Pacientes sofrendo de epilepsia apresentam taxa 
de mortalidade de 2 a 3 vezes maior que a popu-
lação hígida, sendo o fenômeno da morte súbita 
(SUDEP) a principal causa de óbito diretamente 
relacionada com a doença. Esse dado nos traz a 
necessidade de encontrar meios de identificar 
aqueles que apresentam um risco aumentado 
para buscar formas de prevenir os eventos des-
favoráveis. O objetivo desse estudo é procurar a 
existência de distúrbios cardíacos autonômicos 
utilizando os parâmetros de variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC) através da realização 
de eletrocardiograma de 24 horas. O grupo de 
estudo consiste em 13 paciente (4 homens e 9 
mulheres de 18 a 69 anos) diagnosticados com 
epilepsia há mais de 6 meses que realizam trata-
mento obtendo controle total ou parcial da do-
ença e sem manifestação de sintomas autonômi-
cos durante a crise. O grupo controle é composto 
por 13 indivíduos hígidos pareados por sexo e 
idade. Os parâmetros SDNNi (39,00±10,52), rMS-
SD (21,46±6,45) e pNN50 (2,46±2,30) mostraram 
diminuição significativa nos pacientes com epi-
lepsia quando comparados com o grupo con-
trole (p < 0,01 para todos valores). As potências 
das bandas de alta frequência e baixa frequência 
também se mostraram mais baixas (p < 0,05), po-
rém, não foi encontrada relação entre alterações 
da razão das potências de alta e baixa frequên-
cia na presença de epilepsia. Tendo em vista que 
valores de rMSSD menores que 15 e de pNN50 
menores que 1 são parâmetros de mau prognós-
tico com valor preditivo positivo considerável no 
pós-Infarto Agudo do Miocárdio, dois pacientes 
do estudo chamaram a atenção por preenche-
rem esses critérios. Ambos têm fatores de risco 
clássicos para SUDEP como uso de politerapia 
antiepiléptica e ausência de controle das crises 
com as medicações. A diminuição da VFC, que 
foi encontrada nos pacientes do grupo de estu-
do, é um importante sinal de disfunção do siste-
ma autonômico cardíaco com aumento do tônus 
adrenérgico, além de estar correlacionado com 
maior risco de morte súbita em grupos de risco. 
Para determinar se tais achados estão implicados 
em risco aumentado de SUDEP são necessários 
estudos longitudinais com estudo do perfil ele-
trocardiográfico dos pacientes.
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CAN INTOXICATION SYMPTOMS OF VIGABATRIN BE 
PARTIALLY ATRIBUTTED TO TAURINE DEFICIENCY? 
A CASE REPORT.
Takeshita BT1*; Hoffman MM2; Kowacs PA1; 
Nascimento FA3; Bonetti FA1; Macuco ALB1; Sato HK1; 
Back KM1; Meneses MS1; Simão C1

1Instituto de Neurologia de Curitiba (INC);
2Universidade Federal do Parana;
3University of Toronto.

* E-mail: brunotakeshita@hotmail.com

An structural analog of gamma-aminobutyric 
acid (GABA), the vigabatrin (VGB) or gamma-
-vinyl-GABA has an antiepileptic effect through 
irreversible inhibition of GABA transaminase 
(GABA-T) via selective and non-competitive 
course, thus raising GABA levels in the central 
nervous system (CNS). GABA-ergic retinopathy 
(RI-VGB) in humans and intramyelinic edema 
(IME) in animals are the most feared adverse 
events, although others have been described 
such as encephalopathy and psychosis, and 
recently Taurine (TAU) has showed to prevent 
RI-VGB. VGB can lead to psychosis, changes in 
behavior and myoclonus. In these cases, with-
drawal of the medication or gradual reduction of 
dose is recommended. We report a case presen-
ting complex partial seizures (CPS) controlled 
by VGB associated to TAU. According to the pa-
tient, after two months with no TAU, he started 
with symptoms of neuropsychomotor agitation 
and myoclonus. The patient was medicated with 
a high dose of TAU, obtaining control of these 
symptoms.
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CONFIABILIDADE DO QUESTINÁRIO PARA 
GRADUAÇÃO DA FUNCIONALIDADE LABORAL DE 
PESSOAS COM EPILEPSIA
Borges MA1; Godoy MF1; Bianchin MA2; Correa WM3; 
Galego AR1; Lemos Júnior MA1*

1Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP);
2FAEMRP;
3Universidade de Cuiabá (UNIC).

* E-mail: Marcos.med.lemos@gmail.com

OBJETIVO: Epilepsia, embora sendo um proble-
ma de saúde pública que pode levar a perda da 
funcionalidade laboral, ainda não recebe in to-
tum os benefícios da Previdência Social (INSS/
SUS) no Brasil. O alvo desse estudo foi aferir o 
índice de confiabilidade um questionário que se 
propõem graduar a funcionalidade laboral em 
pessoas com epilepsia (PCE). MÉTODO: Foi um 
estudo prospectivo com base em atendimento 
médico primário e ambulatorial terciários do 
Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. 
O questionário é composto doze perguntas, 
com cinco alternativas em ordem decrescente 
de gravidade (painel ao lado) que é testado no 
PCE com idade de 16 a 64 anos e re-testado pelo 
mesmo profissional nas mesmas condições de 3 
a 6 meses após (1º retorno). RESULTADOS: Fo-
ram estudados 206 PCEs, com média de idade 
de 35,2±15,5 anos, dos quais 118(56,3%) do sexo 
masculino (valor p = 0,03). A análise de concor-
dância Kappa entre o teste e o re-teste foi de 
concordância moderado a substancial (r = 0,41 a 
r = 0,83) entre cada questão, com média de 0,77. 
Comentários: A análise estatística mostrou-se há 
semelhança robusta dos resultados dos escores 
entre os testes e re-testes feitos pelo investigador 
sênior, embora com intervalo de re-teste longo, 
denotando confiabilidade do instrumento de 
12 questões aqui proposto e se presta a estimar 
o grau de funcionalidade laboral em PCEs, que 
após confirmações com replicações, poderá ser 
adotado pelo Ministério da Previdência Social 
e da Saúde (SUS), resgatando a cidadania desse 
importante seguimento da sociedade brasileira.
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CORTICOSTEROIDS IN THE TREATMENT OF WEST 
SYNDROME: A SYSTEMATIC REVIEW WITH COST-
EFFECTIVENESS ANALYSIS
Soares LR1*; Carmo CO3; Moreira DC1; Lobo CC1; 
Silva TM1; Vilasbôas ÍGM3; Andrade RM4; 
Philadelpho VO2

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
2UNEB;
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* E-mail: soares.laila@gmail.com

West‘s syndrome is a triad of spasms, hypsar-
rhythmia on EEG and developmental problems, 
with a peak around 6 months of age. 80-92% are 
symptomatic while up to 20% have cryptogenic 
spasms. First line therapy consists of vigabatrin, 
ACTH and corticosteroids(CS), with hormonal 
treatment showing better results. CS have trea-
ted refractory cases in other epileptic syndromes. 
Prednisolone in 2 mg/kg/day for West‘s syndro-
me has been pointed as inferior in comparison 
with ACTH, but recent studies reveal that high 
dose prednisolone might be equal or even su-
perior to ACTH. OBJECTIVE: To compare CS in 
the treatment of West‘s syndrome with other tre-
atment options. METHODS: A systematic review 
was carried out according to PRISMA guidelines 
at Embase, Scopus, Scielo, Cochrane and Medli-
ne databases in the last 15 years comparing pro-
tocols for infantile spasms including CS. Papers 
cited and suggestions from specialists were con-
sidered. RESULTS: No therapeutic dose has been 
established for ACTH or prednisone. In spite of 
previous reports, Hrachovy et al. found that high 
dose ACTH (150 UI/m2/day) was not better than 
low dose (0.2 to 20 UI/m2/day). In older studies, 
2 to 4 mg/kg/day of CS appeared less effective 
than ACTH, with lower response and higher re-
lapse rates, but 4 mg/kg/day CS brought a 26.6% 
reduction in absolute risk of spasms when com-
pared to 2 mg/kg/day in one RCT with 63 chil-
dren. Recent prospective studies have shown 
increased efficacy in high doses (40-60 mg/day), 
reaching similar results to those of ACTH. In ge-
neral, relapse rate after prednisone treatment 
was 36%, with less than 40% of patients being 
free of spasms 6 months after therapy. Better 
neurologic outcome is related to cryptogenic ca-
ses (p = 0.0003) and spasms cessation (p = 0.008), 
but 97% still present psychomotor retardation. 
Some bias have been the short follow up time, 
small samples, heterogeneous outcome para-
meters (EEG improvement, spasms cessation or 
both), previous use of AED, underlying diseases 
and poor radiological investigation. Hormonal 
treatment can lead to weight gain, immunosu-
ppression and hypertension. Methylpredniso-
lone regimen has the advantage of lower prices 
(US$175 vs US$70,000) and greater accessibility. 
CONCLUSION: Therapeutic regimens with CS in 
high doses are an alternative to West‘s treatment. 
Criterious trials with more extensive follow up 
are needed, making it possible to establish clea-
rer parameters as primary outcomes.
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CUSTOS DA EPILEPSIA NÃO COBERTOS PELA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA
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Correa WM2; Lemos Júnior MA1*
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OBJETIVO: Epilepsia, não obstante ser um pro-
blema de saúde pública que pode levar a com-
prometimento da funcionalidade laboral, ainda 
não recebe de forma ampla os benefícios da 
Previdência Social no Brasil (INSS). O alvo esse 
estudo foi determinar os custos assistenciais que 
não são cobertos pela previdência social brasilei-
ra às pessoas com epilepsias (PCEs). MÉTODO: 
Tratou-se de um estudo prospectivo multi-cen-
tro envolvendo ambulatórios de assistência mé-
dica em âmbito primário e terciário com base na 
cidade de São José do Rio Preto, Cuiabá e João 
Pessoa. Foram estudados os custos indiretos e os 
diretos que ainda não são cobertos pelo governo 
das PCEs, segundo a ILAE (1981/1989), na idade 
de 16 a 64 anos. Para cálculos de custos diretos 
usou-se os critérios de Hamer HM et al (2006). 
Foram excluídas PCEs com déficit neurológico 
e deficiência mental graves. RESULTADOS: Nós 
estudamos 1215 PCEs, das quais 862 (70,9%) 
originárias de atendimento primário, com idade 
média de 36,9±13,4 anos e 353(53,6%) terciários, 
idade média de 38,8±14,9. Masculinos foram 
652 (53,6%) valor p = 0,002. Apenas 3,9% teriam 
que se aposentar considerando só a epilepsia. 
O custo anual foi de R$ 757,9 milhões dos quais, 
R$ 698,3 (92,1%) indireto, R$ 59,6 (7,9%) direto 
como os procedimentos de terapia ocupacional, 
fisioterapia e psicológica na manutenção laboral. 
Ademais, a cada ano somam-se mais R$ 71,2, das 
quais R$ 11,6 (16,3%) indireto e R$ 59,6 (83,7%) 
indireto por ano. COMENTÁRIOS: Os números 
estimados mostram que é barato investir em ati-
tudes para manter as PCE em atividade laboral e 
que são poucos os que necessitam de abandonar 
suas atividades. Ademais, os custos não são em 
demasia, considerando que o orçamento anual 
de 500 bilhões de reais para INSS, o custo indire-
to global da epilepsia é 0,13% e 110 bilhões para 
SUS, que ocasionaria um custo direto ainda des-
coberto de 0,05% no Brasil.
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DEEP BRAIN STIMULATION COMO UMA 
ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DA EPILEPSIA 
REFRATÁRIA
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Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).

* E-mail: felipmaugusto@gmail.com

A epilesia refratária é definida pela falha de duas 
ou mais estratégias terapêuticas medicamen-
tosas em monoterapia ou em combinação, que 
sejam adequadas ao(s) tipo(s) de crise(s) e to-
leradas pelo paciente. Estima-se que 30% dos 
portadores de epilepsia sejam refratários. Nestes 
casos pode-se usar de alternativas como a dieta 
cetogênica e a calosotomia. Procedimentos de 
neuroestimulação como a estimulação magné-
tica transcraniana ou de órteses neuroestimu-
ladoras tais como a neuroestimulação do nervo 
vago (VNS), a neuroestimulação cortical ou a 
neuroestimulação cerebral profunda são alter-
nativas igualmente viáveis. OBJETIVO: Este re-
lato descreve um paciente portador de epilepsia 
refratária ao tratamento medicamentoso e que 
não tolerou o VNS e realiza uma discussão sobre 
o tema. RELATO DE CASO: Masculino, 21 anos, 
com história de crises epilépticas generalizadas 
desde os 15 anos e eletroencefalograma interic-
tal e ictal com paroxismos generalizados de com-
plexos ponta-onda, apresentava pelo menos 6 
convulsões mensais e períodos pós-ictais de até 
4 horas. Fez uso de fenobarbital, carbamazepina, 
oxcarbazepina, fenitoína, divalproato, levetira-
cetam, lacosamida, e sultiame, isolados ou em 
associação, sem sucesso. O neuroestimulador 
do nervo vago implantado em outro serviço re-
sultava em algoparestesias no membro superior 
esquerdo e foi desligado. Vinha fazendo uso de 
Vimpat 100mg 1 cp 12/12h e Primidona 100mg 
2 cps 12/12h. Optou-se então por implante de 
neuroestimulação talâmica bilateral (DBS), reali-
zado em janeiro de 2016. Ainda no período de ca-
libração, já houve a redução da frequência de cri-
ses para um episódio por semana. DISCUSSÃO: 
Conforme o estudo Santé, a estimulação talâmi-
ca bilateral é uma alternativa no tratamento das 
epilepsias generalizadas refratárias, apresen-
tando-se efetiva no longo prazo em até 68% dos 
pacientes. Pelos poucos efeitos colaterais e alta 
eficácia, deve ser lembrada como alternativa nos 
casos que preencham os critérios para seu uso.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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DIÁSQUISE CEREBELAR CRUZADA RELACIONADA 
A ESTADO DE MAL FOCAL: RELATO DE CASO
Brito MH; Grativvol RS*; Cavalcante WCP; Spera RR; 
Almeida JP; Castro LHM; Nitrini R; Pinto LF

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP.

* E-mail: roninsg@hotmail.com

Diásquise cerebelar cruzada relaciona-se a ex-
cessiva transmissão excitatória de de impulsos 
do córtex acometido para o cerebelo contra-la-
teral através da via córtico-ponto-cerebelar. Esse 
caso ilustra as manifestações de imagem desta 
entidade clínica incomum porém de importante 
reconhecimento. RELATO DE CASO: apresen-
tamos o caso da paciente do sexo feminino, 53 
anos, com antecedentes de acidente vascular 
cerebral isquêmico no território de artéria cere-
bral média esquerda há 11 anos e insuficiência 
adrenal secundária a adrenalectomia bilateral 
por síndrome de Cushing de difícil manejo. Foi 
trazida ao pronto-socorro com quadro de dor 
abdominal, náuseas e mal-estar generalizado 
associado a eventos estereotipados e recorrentes 
caracterizados por desvio óculo-cefálico para a 
direita com duração de alguns segundos com-
patíveis com crises focais. Exames laboratoriais 
mostraram distúrbios hidro-eletrolíticos (hipo-
natremia e hipercalemia) secundários a descom-
pensação da doença de base. Realizou eletroen-
cefalograma que evidenciou estado de mal focal 
caracterizado por crises reentrantes de projeção 
na região frontocentral esquerda, envolvendo 
a linha média e por vezes todo o hemisfério es-
querdo. Ressonância Magnética (RM) de encé-
falo evidenciou área de sequela isquêmica no 
território da artéria cerebral média esquerda as-
sociada a restrição à difusão corticossubcorticais 
nos lobos parietal e temporal esquerdos, asso-
ciada a alteração no hemisfério cerebelar direito. 
Nesse contexto clínico, as alterações radiológicas 
foram compatíveis com quadro de diásquise 
cerebelar cruzada relacionada ao estado de mal 
focal. CONCLUSÃO: acredita-se que a diásquise 
cerebelar cruzada decorra de uma transmissão 
excessiva de impulsos excitatórios do córtex aco-
metido para o cerebelo contra-lateral através da 
via córtico-ponto-cerebelar. Este tipo de altera-
ção relaciona-se principalmente a infartos cere-
brais ou tumores supratentoriais e é mais facil-
mente visualizado em tomografia por emissão de 
positrons (PET) ou tomografia computadorizada 
com emissão de fóton único (SPECT), sendo in-
comum sua observação em pacientes com esta-
do de mal focal pela ressonância. Nesta última, o 
achado encontrado é de restrição a difusão em 
regiões corticais de um hemisfério cerebral e no 
hemisfério cerebelar contralateral não necessa-
riamente respeitando áreas vasculares.
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DISPLASIA CORTICAL EXTENSA COM BOM 
CONTROLE DE CRISES EPILÉPTICAS: EXTENSÃO 
DA MALFORMAÇÃO NÃO PREDIZ REFRATARIEDADE
Rosa ABR*; Oliveira IN; Pannain GD; Neto WG; 
Cruzeiro MM; Pires LA; Vale TC

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

* E-mail: augustobraganca@gmail.com

Epilepsias relacionadas a malformações corti-
cais unilaterais extensas tendem a ser de difícil 
controle, de apresentação na primeira infância 
e referenciadas para tratamento cirúrgico. No 
entanto, o controle de crises epilépticas pode-
-se mostrar mais favorável mesmo em displa-
sias corticais extensas. OBJETIVOS: Relatar um 
caso de epilepsia secundária a displasia cortical 
frontoparietal extensa associada à hemiparesia, 
anormalidade facial e atraso do desenvolvimen-
to neuropsicológico, com bom prognóstico de 
crises. Caso: Mulher, 33 anos, com crises convul-
sivas de início aos cinco anos, com frequência 
inicial de três a quatro crises mensais, apresen-
tando hemiparesia completa à esquerda desde 
o início do quadro. Evoluiu com atraso escolar, 
isolamento social, agressividade e irritabili-
dade. Aos 25 anos, iniciou crises discognitivas 
mais concentradas no período menstrual, por 
vezes com disseminação hemisférica bilateral. 
Atualmente em bom controle do quadro com 
uso de carbamazepina, fenobarbital, clobazam, 
topiramato e risperidona. Nota-se também assi-
metria facial. Nega complicações durante perí-
odo gestacional, porém apresentou trabalho de 
parto prolongado, sem necessidade de cuidados 
intensivos. Ressonâncias magnéticas de encéfa-
lo realizadas em 2005 e 2015 demonstraram au-
mento volumétrico dos lobos frontal e parietal 
à direita, apagamento dos sulcos e indefinição 
das substâncias branca e cinzenta, sem dilatação 
ventricular compensatória e sem piora radioló-
gica. Eletroencefalograma (2015) demonstrou 
atividade elétrica cerebral assimétrica, desorga-
nização moderada e atividade beta concentrada 
no hemisfério direito, em particular na região 
frontocentral, sem registro de ritmo dominante 
posterior. DISCUSSÃO: Nem toda displasia cor-
tical extensa necessita de tratamento cirúrgico 
para controle de crises. O caso apresentado não 
se trata de hemimegalencefalia, pois não há dila-
tação ventricular compensatória, apesar de esta 
estar relacionada com córtex displásico. Existem 
relatos de associação com síndromes neurocutâ-
neas, o que não é o caso da paciente. Alterações 
cognitivas, faciais e hemiparesia contralateral e 
costumam estar presentes, sem melhora mesmo 
após hemisferectomia. CONCLUSÃO: O com-
portamento clínico das epilepsias relacionadas 
às malformações corticais unilaterais extensas 
guia a necessidade ou não de tratamento cirúr-
gico. Ressalta-se que a extensão da malformação 
cortical não é um fator preditor de pior prognós-
tico de crises epilépticas.
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EDEMA CEREBRAL PÓS ICTAL REVERSÍVEL EM 
PACIENTE COM ESTADO DE MAL NÃO CONVULSIVO
Barbosa TR*; Alessi R; Capitao PS; Alencar ACS; 
Fonseca ABF; Perniqueli CN

FMABC.

* E-mail: thafcms@yahoo.com.br

Edema cerebral pós ictal reversível é uma al-
teração encontrada em exames de ressonân-
cia nuclear magnética(RNM) do encéfalo, 
caracterizado pelo aumento de volume do 
córtex devido ao edema cerebral vasogênico 
e citotóxico transitório após um evento ictal. 
Essa alteração deve-se em parte ao aumento 
da atividade metabólica neuronal, levando 
a disfunção da bomba de Na/ K ATPase e ao 
aumento na quantidade de sódio intracelular, 
assim provoca redistribuição do líquido extra-
celular para o intracelular. Pode-se observar 
no exame de imagem hipersinal em T2 aco-
metendo substância cinzenta e ou substância 
branca subcortical podendo exercer efeito de 
massa. Na sequência DWI pode ser observa-
do restrição à difusão. O exame de imagem 
de controle geralmente é normal (alterações 
desaparecem em dias a semanas). No entanto, 
deve-se excluir lesão subjacente que possa jus-
tificar a crise convulsiva. Descrevemos o caso 
de um paciente masculino, 39 anos, apresen-
tado quadro de confusão metal (“troca as pa-
lavras”) flutuante há 10 dias, com recuperação 
do nível de consciência no período. Durante a 
internação para investigação do quadro clíni-
co paciente evoluiu com episódios seguidos de 
perda de contato com o meio, acompanhados 
por afasia de compreensão, com duração de al-
guns segundos, sem completa recuperação da 
consciência. Tais episódios foram revertidos 
após hidantalização com dose adequada de 
fenitoína e ajuste de doses de drogas anti-epi-
lepticas. Previamente aos episódios o pacien-
te apresentava RNM de crânio com hipersinal 
em T2 / flair acometendo substância cinzenta 
em região temporal esquerda. Exame de ima-
gem realizado uma semana após do evento 
demonstrou hipersinal discreto em T2 e flair 
na mesma topografia de exame anterior. Novo 
exame de imagem realizado após 4 meses do 
evento não demonstrou nenhuma alteração. 
Eletroencefalograma realizado após otimiza-
ção do tratamento não evidenciou paroxísmos, 
porém demonstrou desorganização da linha 
de base.
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EFETIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE ACTH NO 
TRATAMENTO DE SÍNDROME DE WEST
Crippa ACS2; Falcão NMF2; Bayer DL1*; Wang AMP1

1Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR);
2Universidade Federal do Paraná/Hospital das Clínicas 
(UFPR/HC).

* E-mail: dafne_bayer@hotmail.com

OBJETIVO: Determinar a efetividade do trata-
mento da Síndrome de West (SW) com o hormô-
nio adrenocorticotrófico (ACTH), além de relatar 
os efeitos colaterais relacionados a essa terapêu-
tica. MÉTODO: Estudo retrospectivo por meio 
da revisão de prontuários dos pacientes com SW 
tratados com ACTH em um consultório médico 
particular de Curitiba-PR. Investigou-se o sexo, 
idade do início dos espasmos e etiologia das cri-
ses. Buscou-se informações a respeito de crise 
convulsiva (CC) prévia, sua frequência, história 
familiar, exame neurológico e drogas antiepilé-
ticas (DAEs) utilizadas previamente. Em relação 
ao tratamento com ACTH, foi utilizado protocolo 
padrão do Setor de Epilepsia Infantil da Unifesp 
para o tratamento da SW com ACTH. Nesse es-
tudo optou-se por doses diárias de administra-
ção de ACTH, ao contrário do que preconiza 
o protocolo. Para analisar a efetividade dessa 
terapêutica, foi investigado o controle clínico e 
eletroencefalográfico, efeitos colaterais, taxa de 
recaída e o surgimento de novas crises epiléticas. 
RESULTADOS: 12 pacientes diagnosticados com 
SW foram tratados com ACTH, sendo 75% do 
sexo masculino. Os pacientes apresentaram ida-
de do primeiro espasmos entre 3-9 meses. Ape-
nas 2 pacientes (16,7%) apresentaram CC prévias 
aos espasmos. Todos sofriam de CC diárias e um 
terço apresentou história familiar para epilepsia. 
Em relação a etiologia, 66.66% foram classifica-
dos como sintomáticos. No exame físico admis-
sional, 7 pacientes (58,3%) possuíam alguma 
anormalidade e 2 desenvolveram alguma altera-
ção nova ao exame neurológico após o tratamen-
to. Dois casos possuíam o diagnóstico de parali-
sia cerebral e 3 de Síndrome de Down. O número 
de DAEs foi em média 2,9 drogas. Dentre os pa-
cientes que desenvolveram efeitos colaterais, o 
mais prevalente foi hipertensão arterial (77,7%) 
e nenhum desenvolveu infecção ou edema por 
medidas do protocolo previamente orientadas. 
No decorrer no acompanhamento, 91,66% dos 
pacientes evoluíram com controle clínico total 
dos espasmos e a maioria apresentou melhora, 
pelo menos parcial, no da hipsarritmia no eletro-
encefalograma. Porém, dois pacientes (16,7%) 
recidivaram e 3 pacientes (25%) desenvolveram 
novas crises descritas como parciais complexas. 
CONCLUSÃO: O ACTH é um tratamento efetivo 
para o controle clínico e eletroencefalográfico no 
tratamento da SW, apesar dos efeitos colaterais 
inerentes a essa terapia hormonal.
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EPILEPSIA ASSOCIADA A SÍNDROMES DELIRANTE/
AGRESSIVAS: RELATO DE CASO
Carvalho TG5*; Caixeta CM1; Vargas CM1; Caixeta VM1; 
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Gomes PHD2; Loures PF4
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4Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
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RELATO DE CASO: F.G.S., 14 anos, apresenta 
como antecedentes pessoais: parto normal a 
termo, Apgar: 07 e peso: 4,2kg, atraso de DNPM 
, andando com 1 ano e falando com 6 anos, 
sempre foi inquieto e apresentava oligofrenia 
moderada. Com 11 anos desenvolveu quadro de 
meningoencefalite por neurodengue, permane-
cendo por vários dias internado, apresentando 
graves estados de “mal epilético”, com relatos 
de dois episódios com necessidade de anestesia 
geral para controle. Desde então tornou-se epi-
lético, com difícil controle de suas convulsões 
com uso de diversos anticonvulsivantes. Conco-
mitantemente, passou a ser perseverante, opo-
sitivo, inquieto, com quadros de agressividade 
(heteroagressividade e frangofilia) aliado a idéias 
delirantes. Foi internado devido à piora de seu 
quadro psiquiátrico. Em internação iniciou-se 
com medicações “antiagressividade”, inicial-
mente usou-se Propranolol, mas sem sucesso 
mesmo com doses altas, portanto foi necessário 
acrescentar antipsicóticos. Com o início do uso 
de Haloperidol e aumento da dosagem houve 
melhora notável, mas reiniciou quadro epilético 
grave chegando a apresentar novo quadro de mal 
epilético, mesmo sem alteração das medicações 
antiepiléticas. Na tentativa de novo controle do 
quadro epilético com aumento de anticonvul-
sivantes houve piora evidente de sua agressivi-
dade. Após longo período de tratamento houve 
um delicado equilíbrio de seu quadro com o uso 
de Haloperidol 7,5 mg/dia,Propranolol 320mg/
dia, Fenitoína 300mg/dia, Carbamazepina 
600mg/dia e Clobazam 15mg/dia, com redução 
da agressividade e diminuição da frequência de 
convulsões. CONCLUSÃO: O uso de antipsicóti-
cos foi necessário para o controle da agressivida-
de e quadro delirante bem como reduziu o limiar 
convulsivo do paciente tornando as convulsões 
mais intensas, frequentes e resultando inclusive, 
em quadros de “mal epilético”. Já com o aumento 
dos anticonvulsivantes houve a piora da agressi-
vidade e quadro delirante sendo necessário um 
balanço delicado entre as duas medicações.
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EPILEPSIA COMO IMPORTANTE FATOR CAUSAL 
DE ÓBITOS EVITÁVEIS NO ESTADO DA BAHIA: 
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE 1996–2013
Oliveira TCF*; Kawahara PS; Costa DT; Andrade PGG
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A epilepsia é um dos problemas neurológicos 
mais comuns e acomete cerca de 1-2% da popu-
lação mundial. Sob o ponto de vista epidemioló-
gico, ganham destaque as mortes relacionadas à 
epilepsia, que, por serem consideradas evitáveis, 
traduzem “eventos sentinelas”, indicadores de 
que a qualidade da atenção à saúde deve ser me-
lhorada. OBJETIVO: Analisar o perfil epidemio-
lógico de óbitos evitáveis causados por epilepsia 
ocorridos no estado da Bahia. MÉTODO: Trata-
-se de um estudo epidemiológico retrospectivo 
e descritivo, realizado a partir de dados obtidos 
através do Departamento de Informática do Sis-
tema Único de Saúde (DATASUS), com estatísti-
cas do período compreendido entre 1996 e 2013. 
Foram consultados os números de óbitos evitá-
veis ocasionados por doenças do sistema nervo-
so e, utilizando-se as variáveis idade, sexo, cor/
raça, escolaridade e estado civil, analisados os 
óbitos evitáveis por epilepsia em indivíduos de 
5 a 74 anos, ocorridos na Bahia. RESULTADOS: 
Dos 8.212 óbitos evitáveis em decorrência de 
doenças do sistema nervoso, 1.403 (17,08%) ti-
veram a epilepsia como fator causal. Nesse con-
texto, percebe-se que a mortalidade evitável por 
epilepsia predomina entre indivíduos do sexo 
masculino, correspondendo a 69,45% das ocor-
rências. Foi verificado um maior acometimento 
das faixas etárias de 35-39 anos (13,33%), 40-44 
anos (12,19%) e 30-34 anos (11,40%). Entre os 
que tiveram a variável cor/raça considerada, a 
análise mostrou predomínio dos óbitos entre in-
divíduos pardos (62,78% dos casos); embora a li-
teratura afirme notórias diferenças relacionadas 
a aspectos raciais e étnicos no tratamento e no 
prognóstico relacionado à epilepsia entre bran-
cos e negros (Szaflarski et al., 2006 apud Li et al., 
2010), nesta análise o número de casos mostrou-
-se igual entre estes grupos, com cada um res-
pondendo por 18,31% dos óbitos. Em relação ao 
estado civil, predominaram indivíduos solteiros 
(76,50%). Corroborando com as evidências que 
apontam para a importância dos determinantes 
sociais nos óbitos evitáveis (Li et al., 2010), na 
grande maioria dos casos o nível de escolarida-
de fazia referência a indivíduos com pouco (1-3 
anos) ou nenhum estudo, perfazendo-se 83,26% 
de todas as ocorrências que tiveram o grau de 
escolaridade notificado; apenas 3,34% dizia res-
peito a indivíduos com 9 ou mais anos de estudo. 
CONCLUSÃO: Refletindo uma notória negligên-
cia em relação à epilepsia, esta representa a prin-
cipal causa neurológica de mortes evitáveis no 
estado da Bahia.
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EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE E 
ENCEFALOCELES TEMPORAIS: RELATO DE CASO
Silva ER*; Moreira CH; Jorge CL; Pinto LF; Passarelli V; 
Castro LHM
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Encefaloceles temporais são protrusões do pa-
rênquima cerebral em falhas ósseas na fossa 
craniana média. Recentemente, tais alterações 
anatômicas vêm sendo reconhecidas como etio-
logia de epilepsia de difícil controle. Relatamos 
um caso de paciente com epilepsia de difícil 
controle e diagnóstico de melorreostose, cuja 
investigação por neuroimagem detectou a pre-
sença de encefaloceles temporais bilateralmen-
te. RESUMO CLÍNICO: Paciente do sexo femini-
no, 57 anos, relata crises epilépticas desde os 36 
anos. As crises são descritas como sensação epi-
gástrica ascendente, seguida de ansiedade e lem-
brança de pessoas falecidas. Ocasionalmente, 
após tal sensação, apresenta automatismos orais 
e em mão direita e postura distônica em membro 
superior esquerdo, seguindo-se generalização. Já 
recebeu fenitoína e fenobarbital e atualmente 
recebe carbamazepina 1000mg/dia, lamotrigina 
500mg/dia e clonazepam 3mg/dia. Refere crises 
focais diárias e generalização semanal. Paciente 
tem hipertensão e hipotireoidismo e dois anos 
antes de nossa avaliação recebeu o diagnóstico 
melorreostose. Durante a monitorização em ví-
deo-eletroencefalograma, foi registrada ativida-
de epileptiforme interictal na região temporal 
esquerda e crises com correlato também nessa 
região. Ressonância nuclear magnética de encé-
falo evidenciou irregularidades ósseas na fossa 
craniana média, com insinuação do parênquima 
dos lobos temporais em encefaloceles bilaterais. 
DISCUSSÃO: A melorreostose é uma displasia 
óssea rara, que afeta principalmente ossos lon-
gos, podendo ser assintomática ou associada a 
dor, limitação articular e deformidades ósseas. 
Raramente afeta o esqueleto axial. O diagnósti-
co é primordialmente radiológico. A fisiopato-
logia, assim como o tratamento e prognóstico, 
é desconhecida. As encefaloceles são raras e 
podem ocorrer como resultado de um processo 
inflamatório, traumático ou neoplásico. Com o 
avanço de técnicas de imagem, vêm sendo des-
critas como causa de epilepsia do lobo temporal 
de difícil controle, porém com bom prognóstico 
cirúrgico. Na literatura não encontramos relatos 
associando melorreostose a encefaloceles. Como 
tratam-se de condições que envolvem alterações 
ósseas, acreditamos que possa haver relação en-
tre ambas. CONCLUSÃO: Descrevemos aqui um 
caso de epilepsia de lobo temporal, onde investi-
gação mostrou encefaloceles temporais. Pacien-
te tem diagnóstico de melorreostose, displasia 
que raramente afeta o crânio, evidenciando as-
sim a peculiaridade do caso.
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EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL POR ESCLEROSE 
HIPOCAMPAL EM PACIENTE COM SÍNDROME DE 
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A esclerose hipocampal, principal causa das epi-
lepsias do lobo temporal mesial, é comumen-
te relacionada a insultos sofridos pela região 
mesial durante a infância, principalmente em 
crises febris. Relatamos um caso de associação 
de Síndrome de West e esclerose hipocampal 
desenvolvida anos depois, sequência de even-
tos descrita pela primeira vez na literatura em 
2012 e ainda bastante desconhecida. Relato de 
caso Paciente de 26 anos, sexo masculino, des-
tro, com leve atraso intelectual, apresentou na 
infância espasmos infantis associados a hipsar-
ritmia ao EEG com 5 meses de idade, e atraso dos 
marcos do DNPM a partir desse momento, sem 
achados na investigação por imagem e laborato-
rial. Foi submetido a pulsoterapia com 1 ano de 
idade, com melhora importante do traçado ele-
trográfico e controle das crises, permanecendo 
com DAEs. Aos 14 anos voltou a apresentar cri-
ses epilépticas, agora caracterizadas por parada 
comportamental, staring e automatismos oro-
mandibulares, por vezes seguidos de queda ao 
solo e postura tônica seguida de clônica, caracte-
rizando generalização secundária. RM da época 
não evidenciou alterações e EEG demonstrava 
paroxismos epileptiformes em região temporal 
anterior direita. Tais crises foram parcialmente 
controladas com novo esquema de DAEs, porém 
devido a retorno de crises focais constantes na 
vida adulta, paciente foi novamente investigado, 
com RM evidenciando esclerose hipocampal di-
reita e vídeo-EEG com crises originadas na região 
temporal anterior direita. Paciente foi submetido 
a lobectomia temporal, evoluindo com controle 
do quadro. Conclusão Pacientes com epilepsia 
focal após síndrome de West não são incomuns, 
porém observados nos casos sintomáticos de 
West, assim como em crianças com espasmos 
epilépticos de origem tardia. O caso apresentado 
não se encaixa nessas categorias, sendo interes-
sante a associação das duas patologias.
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EPILEPSIA E QUALIDADE DE VIDA: ASPECTOS 
EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E COMORBIDADES 
PSIQUIÁTRICAS DOS PACIENTES ACOMPANHADOS 
NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE TRATAMENTO 
E PESQUISA EM EPILEPSIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE GOIÁS (CERTEPE).
Sousa RD1*; Fernandes NDA1; Silva Filho HF2

1Faculdade Estácio de Sá de Goiás (UFG);
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A epilepsia é um distúrbio crônico caracterizado 
pela presença de crises epilépticas recorrentes, 
resultantes de descargas excessivas de neurô-
nios em determinadas topografias do encéfalo. 
É uma condição frequente, com um grande im-
pacto social, atingindo 50 milhões de pessoas. 
É, frequentemente, associado à comorbidades 
psiquiátricas, comprometimento cognitivo e psi-
cossocial. Além de outras consequências, como 
restrições em seu estado de ocupação e condu-
ção – reduzindo, assim, a qualidade de vida. A 
qualidade de vida em pessoas com epilepsia tem 
múltiplos determinantes, que incluem não so-
mente as condições específicas, como o impacto 
das crises, efeitos adversos dos anticonvulsivan-
tes e comorbidades psiquiátricas. Mas, também, 
fatores socioculturais e ambientais. O reconheci-
mento destes aspectos poderiam fornecer sub-
sídios para melhorar as estratégias de diagnós-
ticos e de intervenções na atenção dada a esses 
pacientes. OBJETIVO: O objetivo deste estudo 
foi avaliar a qualidade de vida em pacientes com 
epilepsia atendidos no CERTEPE e estudar as in-
fluências dos aspectos epidemiológicos, clínicos 
e de comorbidades psiquiátricas. MÉTODO: Re-
alizado no período de 2014 a 2015 no CERTEPE, 
o estudo recrutou 70 pacientes com epilepsia 
de inteligência normal, sem doenças neuroló-
gicas progressivas e sem transtornos do humor. 
Eles completaram o questionário “Quality of life 
in epilepsy inventory QOLIE-31” (versão Por-
tuguês/Brasil). RESULTADOS: O escore médio 
(variação 0-100) do QOLIE-31 nos 7 domínios 
foram 57 (Preocupação com as crises), 64 (Qua-
lidade de vida Geral), 69 (Bem-estar emocional), 
69 (Energia/Fadiga), 69 (Cognição), 69 (Efeitos 
dos medicamentos) e 68 (Função Social). Ade-
mais, o escore médio de angústia é de 47. Fato-
res sociodemográficos como a idade e o gênero 
não alteraram significativamente os escores do 
QOLIE-31. No entanto, apesar de pouco signifi-
cativo, quem possuía maior grau de escolaridade 
e estado de ocupação apresentou melhores esco-
res do QOLIE-31. CONCLUSÃO: O resultado do 
QOLIE-31 aplicado aos pacientes do CERTEPE 
apontou menores escores em todos os domínios, 
se comparados a alguns estudos e a pacientes 
sem epilepsia, expondo que piores prognósticos 
levam a menores índices de qualidades de vida. 
Do ponto de vista qualitativo, a presença de co-
morbidade psiquiátrica e a maior frequência de 
crises, influenciam negativamente os resultados, 
que fica evidente quando analisados os escores 
de angústia.
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EPILEPSIA PARCIAL CONTINUA - SÍNDROME DE 
KOJEWNIKOW
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Oliveira ASC1; Pedro MKF2
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A Epilepsia parcial contínua (EPC) foi descrita 
pelo russo Aleksej Yakovlevich Koshevnikov em 
1895 e se caracteriza por apresentar crises epi-
lépticas motoras parciais bem localizadas que 
podem se associar à mioclonias no mesmo local. 
Apresenta duração de horas à anos. Muitas vezes 
é agravada por estímulos sensoriais e não apre-
senta generalização para outras partes do corpo. 
RELATO DO CASO: Sexo masculino, 16 anos. Há 
7 anos apresentou episódio de crise convulsiva 
tônico-clônica generalizada (CCTCG) com libe-
ração esfincteriana. Então, passou a apresentar 
episódios de pródromos, evoluindo com contra-
ções em hemiface esquerda de forma contínua. 
O Vídeoeletroencefalograma demonstrou ati-
vidade epileptiforme em região temporal ante-
rior direita com extensão para região rolandica 
direita durante manobra de hiperventilação. A 
ressonância magnética de crânio, evidenciou-se 
imagem focal hiperintensa em Flair, sem impreg-
nação com contraste no giro precentral a direita. 
Redução do pico de n acetilaspartato (sugerin-
do presença de perda da viabilidade neuronal). 
Diante da refratariedade da EPC, optado por 
lesionectomia. Evoluiu com melhora completa 
do quadro. CONCLUSÃO: A EPC é um raro tipo 
de status epilepticus focal. A evolução é variável 
e depende da causa relacionada, sendo impres-
cindível a investigação da etiologia de base para 
o tratamento e seguimento efetivo, analisando 
individualmente cada caso.
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EPILEPSIA REFLEXA COMO EVOLUÇÃO DA 
SÍNDROME DE WEST
Carneiro LJP1*; Viana TS1; Tavares FTA1; Lima JIDS1; 
Sales FPODA1; Menezes FSB1; Lima FÍA1; Aguiar PAM1; 
Carneiro RCCP2; Melo IS2

1INTA;
2UFC.

* E-mail: juliaportoc@outlook.com

A síndrome de West, encontrada em 9% das 
crianças epilépticas, consiste na tríade clássica 
de espasmos infantis, atraso no desenvolvimen-
to psicomotor e padrão eletroencefalográfico 
de hipsarritmia. Cerca de 50 a 60% desses pa-
cientes desenvolvem outros tipos de crise após 
o intervalo livre, especialmente sob a forma da 
Síndrome de Lennox-Gastaut (12-20%). As epi-
lepsias reflexas consistem em crises evocadas 
por estímulo sensitivo determinado e bem co-
nhecido, capaz de produzir a descarga de um 
sistema aferente e sua reflexão em vários níveis 
do cérebro. Manifesta-se sob variadas formas, 
como, por exemplo epilepsia musicogênica, da 
leitura e vestibular. RELATO DO CASO: JPMM, 
11 anos, branco, nasceu de parto normal a ter-
mo com PN: 3070g, estatura: 48cm, PC: 34cm e 
Apgar 8 e 10. Na gravidez mãe fez uso de miso-
prostol. Seu desenvolvimento neuropsicomotor 
revelou atraso motor inicial recuperado após fi-
sioterapia. Iniciou crises de espasmos em flexão 
aos 6 meses de vida, e o eletroencefalograma já 
evidenciava padrão hipsiarritmico sendo inicial-
mente tratado com valproato e benzodiazepíni-
cos depois vigabatrina com controle das crises 
aos 18 meses. Evoluiu com traços do comporta-
mento autista, frequentou a escolar regular onde 
com dificuldade desenvolveu leitura e escrita. 
Manteve-se livre de crises durante longo tempo 
usando apenas valproato e seus eletroencefalo-
gramas alternavam normalidade e alentecimen-
to discreto e inespecífico. Aos dez anos, passou 
a apresentar crises reflexas ocasionadas pela 
deglutição durante as refeições, registradas con-
comitantes no eletroencefalograma. Está usando 
valproato e clobazam com resposta satisfatória. 
Os exames de imagem nada revelam. Existem 
vários casos de epilepsia na família de ambos os 
pais, os quais não apresentam consanguinidade. 
CONCLUSÃO: A singularidade deste relato de 
caso baseia-se no desenvolvimento de epilep-
sia reflexa evocada pela ingestão de alimentos 
em paciente com Síndrome de West prévia, fato 
incomum e dificilmente encontrado na literatu-
ra. A importância reside em alertar a Sociedade 
Médica sobre uma condição incomum, como é 
a epilepsia reflexa na evolução da síndrome de 
West.
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EPILEPSY AND ADHERENCE TO TREATMENT
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Epilepsy is a chronic neurological disorder, whi-
ch treatment is based on antiepileptic drugs 
(AEDs) regular use, and aims to control and to 
prevent seizures. Adherence to treatment is one 
of the main hypothesis on suspicion of failure 
in seizures control in patients already on treat-
ment. OBJECTIVE: This study aimed to evaluate 
self-reported adherence in persons with epilepsy 
using AEDs and correlate with gender, age, edu-
cation level, marital status and type of therapy 
used. METHODS: A questionnaire was used to 
collect patients’s clinical and demographic data, 
Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31) 
and Morisky Test was used to measure adherence 
in patients in regular treatment at Clinical Neu-
rology on HGU, Cuiabá-MT, Brazil. RESULTS: 
Sample consists of 56 patients with a mean age of 
32.2 years (14-82 years), ratio of M:F 1:1.5 which 
62.5% were using monotherapy , 42% remained 
crisis at least once a month and 57% was seizure 
free for over 1 year. Clinical description of gene-
ralized seizures was observed in 73.2 %, medium 
adherence to treatment was identified in 66% 
and high adhesion in 28% by Morisky test. In this 
series the average of QQLIE - 31 in patients with 
low and medium adherence was 57.4 while the 
high adherence 49.8, both similar according Spe-
arman correlation (Rs). Concerning the domains 
related to a worse quality of life, social and cog-
nitive functioning (Rs:0.9) and seizure worry and 
emotional well-being (Rs:0.7) were identified. 
CONCLUSION: In this sample, more than half of 
patients are with unsatisfactory adherence to tre-
atment, although more than half of the sample 
are seizure free, thereby demonstrating that for-
getfulness and delays in AEDs use are common 
although not directly interfere in controlling 
seizures.
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ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA 
GUIADA POR NEURONAVEGAÇÃO NO TRATAMENTO 
DE EPILEPSIA LOBO TEMPORAL REFRATÁRIA - 
RELATO DE CASO
Mendes DC1*; Parolin LF1; Harger R1; Silvado CES1; 
Paola L1; Terra V1; Vicente E2

1Hospital de Cínicas UFPR;
2Universidade de São Paulo (USP).
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A estimulação magnética transcraniana (EMT) é 
uma técnica não invasiva, segura e indolor para 
modulação das redes neuronais corticais exci-
tatórias e inibitórias, com uso aprovado no tra-
tamento de depressão e dor crônica. Conforme 
o padrão de estimulação, a EMT tem um efeito 
inibitório ou excitatório sobre as redes neurais 
e possivelmente na epileptogênese cerebral e 
induzir neuroplasticidade, na dependência da 
frequência, intensidade, local e tipo da bobina 
eletromagnética utilizada. Desta forma a ETM de 
baixa frequência, pelo efeito inibitório nas redes 
neuronais, pode ser útil na inibição cortical da 
zona epileptogênica e reduzir as crises epilép-
ticas nas epilepsias focais. OBJETIVO: Avaliar o 
efeito da EMT realizada diretamente sobre zona 
epileptogênica (ZE), marcada no crânio com 
neuronavegador, para obter o máximo efeito 
inibidor sobre a rede neural epileptogênica sub-
jacente. RELATO DE CASO: Mulher, 32 a, com 
epilepsia desde 15 anos refrataria ao tratamen-
to antiepiléptico, com crises parciais complexas 
semanais em uso diário de topiramato (300 mg) 
e clobazam (40 mg). Vídeo-EEG evidenciou iní-
cio ictal na região temporal esquerda (TE), com 
RNM 3T negativa e PET-FDG com hipometabo-
lismo glicolítico em lobo TE, sugerindo localiza-
ção da ZE no lobo TE. A EMT foi realizada com 
uma frequência de 1 Hz e intensidade de 90% do 
limiar motor sobre a ZE, em sessões diárias de 
1200 pulsos durante 20 dias, com controle das 
crises epilépticas desde então (10 m de segui-
mento), mantendo o tratamento antiepiléptico 
anterior. Video-EEG 24 hs realizado 10 meses 
após EMT foi normal. DISCUSSÃO: Sun W et al 
(2012) utilizando EMT de baixa frequência ob-
servou uma melhora na frequência e/ou na gra-
vidade das crises em mais de 81% dos pacientes 
com epilepsia refratária. Outros autores mostra-
ram uma redução ≥ 50% na frequência das crises 
em 75% dos pacientes, sem aumento no número 
de crises ou efeitos adversos. O controle comple-
to e persistente das crises epilépticas nesta pa-
ciente é surpreendente. Um padrão alternando 
períodos de controle com períodos de recidiva 
das crises ocorre em 16% dos pacientes com epi-
lepsia, porém não há relato que a paciente tenha 
tido este padrão anteriormente. Tal resultado 
motiva a realização de estudos controlados para 
identificar qual o papel da EMT, no tratamento 
de epilepsias refratárias.
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GENETIC INVESTIGATION BY THE NEW 
GENERATION SEQUENCING (NGS) TECHNIQUE IN 
PATIENTS WITH EPILEPTIC ENCEPHALOPATHY
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Genetics has made significant contributions to 
the etiological diagnosis of patients with epi-
lepsy, through the discovery of several genes 
associated with epilepsy. Initially, the various 
genes discovered were associated with speci-
fic epileptic syndromes or with more serious 
forms of epilepsy. However, over time, it was 
observed that there was phenotypic variabili-
ty for the same specific gene, as well as that the 
same clinical picture might be from different 
genes. OBJECTIVE: Identify genetic mutation 
in patients with epileptic encephalopathy and 
clinical picture compatible with atypical forms 
of epileptic syndromes. METHODS: Of the 16 
selected patients, 4 presented infantile spasms, 1 
had epileptic encephalopathy with POCS/ESES, 
4 had atypical form of Dravet Syndrome, 5 had 
atypical rolandic epilepsy and 2 presented epi-
lepsy and ataxia. An NGS panel was used, with 
21 candidate genes developed by the neuroge-
netic laboratory of the Hospital Gaslini in Geno-
va/Italy. RESULTS: The mass sequencing of 21 
genes in the 16 patients analyzed generated 124 
variants with at least 4 (25%) pathogenic muta-
tions: a nonsense mutation, de novo, on exon 18 
of the gene CDKL5 (c.2593C>T [p.Gln865Ter]) in 
a male child with infantile spasms; a missense 
mutation, de novo, on exon 8 of the gene SCN1A 
(c.716C>G [p.Ala239Gly]) in a male child with 
atypical Dravet syndrome and family history of 
fever convulsions; a mutation in the gene SL-
C25A22 (c.794A>C (p.[Tyr265Ser]) in a male child 
with encephalopathy with POCS/ESES; a mis-
sense mutation on the gene ARX (c.1367G>C [p.
Ser456Thr]) in a female child with mental retar-
dation (IQ 68), clinical picture compatible with 
atypical Dravet, family history of inbreeding and 
neuropsychiatric problems. CONCLUSIONS: 
The high specificity and sensibility of the NGS 
panel to track genic mutations in mass is shown 
to be an effective technique for diagnosing genes 
that are responsible in patients with conditions 
of epileptic encephalopathy and other associa-
ted syndromes. The clinical picture of patients 
previously carried out through specific protocol 
was a fundamental point for the success of the 
experiments; this fact helped to increase the 
test’s level of sensibility, with relevance for the 
specific phenotype of the patient.
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GLUT - 1 DEFICIENCY : A CASE REPORT
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Although Epilepsy is commonly diagnosed by 
child neurologists, glucose transporter-1 defi-
ciency (GLUT1D) has recently been identified 
as an important cause of generalized epilepsies 
in childhood. A heterozygous mutation in the 
SLC2A1 gene compromises glucose transport 
into the brain, leading to insufficient glucose 
levels for brain metabolism. The clinical picture 
is characterized by refractory epilepsy, develop-
mental delay, hypotonia, spasticity and complex 
movement disorder consisting of ataxia, dysto-
nia or a combination of both. Case Report :We 
describe the case of a 16 year-old, male who was 
diagnosed with GLUT1D. The patient was born 
following a normal pregnancy labor and unre-
markabledelivery, with normal Apgar scores. 
No history of consanguinity was mentioned. At 
3 months of age he started with muscles spams. 
His EEG was abnormal due to disorganized ba-
ckground activity. He also presented with global 
developmental delay. When he started to walk 
wat 2 years, new clinical symptoms were obser-
ved: episodes of asthenia during physical activity 
associated with hypoglycemia. Dietery changes 
were made to no avail. In his first evaluation with 
a neurologist, he was diagnosed with possible 
congenital myasthenia and Mestinon was initia-
ted. His symptoms worsened progressively until 
he was 13 y/o, when a new neurological evalua-
tion revealed dystonia, ataxia, maintenance of 
seizures and severe intellectual disability with 
deficits in adaptive functioning. Due to signifi-
cant clinical worsening a new work-up was done 
and CSF biochemistry found reduced levels of 
glucose. A genetic evaluation (MLPA analysis) 
showed a heterozygous deletion of the SLC2A1 
gene, compatible with GLUT1 deficiency syndro-
me. FOLLOW-UP: Ketogenic diet was adopted 
and an excellent control of symptoms was achie-
ved. The patient improved considerably his clini-
cal condition with complete control of seizures 
and a remarkable reduction of the severity of the 
neurological disabilities. CONCLUSION: Recog-
nition of GLUT 1 deficiency as a possible cause 
of refractory epilepsy of childhood is important, 
since it is a treatable condition. Ketogenic diet 
can significantly reduce neurological disabilities.
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Hippocampal atrophy(HA) is associated with 
mesial temporal lobe epilepsy, the most pre-
valent focal epilepsy of adults. It is usually as-
sociated with refractory seizures and is linked 
to prolonged febrile seizures that occurs in the 
childhood. In adults, HA is rarely secondary to 
an acute insult. We report magnetic resonance 
image (MRI)findings disclosing hippocampal 
swelling followed by atrophy 3 months later in an 
adult with schizophrenia. CASE STUDY: A man 
with 59 years was admitted in the emergency 
room with a history of cough, prostration and fe-
ver for one week and a generalized tonic-clonic 
seizure (GTCS) three days before the admission. 
Blood samples showed C-reactive protein 4.0, 
leukocytosis 14,000 (77% neutrophil) and crea-
tine phosphokinase (CPK) 12,000, the remain-
der were normal. Cerebrospinal fluid (CSF) and 
chest X-ray were also normal. A computerized 
tomography scan of the brain on the day of ad-
mission showed no changes. Clinically, the pa-
tient was unconscious with tonic posture of the 
limbs. Non-convulsive status epilepticus (NCSE) 
was suspected. EEG disclosed recurrent seizures 
and the NCSE was aborted with midazolan and 
phenytoin. A MRI was acquired three days later 
and showed increased left hippocampal volume 
with increased signal on T2-weighted and FLAIR 
sequences. The patient was treated with antibio-
tics and clinically improved. Another MRI was 
made three months after discharge and showed 
reduction of the left hippocampal volume with 
enlargement of the temporal horn of the left 
lateral ventricle. CONCLUSION: Epilepsy and 
schizophrenia may share susceptibility. Epilepsy 
is associated with an increased risk of symptoms 
resembling schizophrenia. Leucine-rich glioma 
inactivated (LGI) family gene loci is associated 
with some forms of temporal lobe epilepsy and 
may overlaps with genes implicated in schi-
zophrenia. This case illustrates this possible 
relationship. HA induced by environmental ag-
gression caused by status epilepticusin a patient 
with schizophrenia and probably a predisposing 
genotype.
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COMPROMETER A FUNCIONALIDADE LABORAL DE 
PESSOAS COM EPILEPSIA
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OBJETIVO: Epilepsia, conquanto um problema 
de saúde pública que pode levar a comprome-
timento da funcionalidade laboral, ainda não 
recebe de forma ampla os benefícios da Previ-
dência Social no Brasil (INSS). O alvo desse es-
tudo foi aferir a semelhança das respostas um 
questionário que se propõem fazer a graduação 
da funcionalidade laboral em pessoas com epi-
lepsia (PCE), aplicado por vários neurologistas. 
MÉTODO: Foi um estudo prospectivo com base 
em atendimento médico primário e ambulato-
rial terciários do Hospital de Base de São José 
do Rio Preto/SP, Cuiabá e João Pessoa. O ques-
tionário é composto doze perguntas que foi 
aplicado por 5 neurologistas em PCEs entre 16 a 
64 anos (painel ao lado). Critério de inclusão foi 
PCE, segundo a ILAE (1981/1989). A semelhança 
das respostas entre os pesquisadores foi usado 
Kruskal-Wallis e Spearman. RESULTADOS: Fo-
ram estudados 1456 PCEs, com média de idade 
de 37,1±14,2 anos, dos quais 53,8% do sexo mas-
culino (valor p = 0,003). Pela análise e com o teste 
de Kruskal-Wallis não houve diferença entre os 5 
neurologistas com relação à idade dos pacientes 
p = 0,0643. Pela análise com o teste de Kruskal-
-Wallis não houve diferença entre os grupos com 
relação ao escore de gravidade dos pacientes 
p = 0,10. Comentários: A análise dos escores dos 
cincos investigadores mostrou que há semelhan-
ça significativa dos resultados de maneira que o 
instrumento se presta para graduar a funcionali-
dade laboral de PCEs quando aplicados por neu-
rologistas de várias localidades no Brasil, poden-
do ser padronizado como índice de graduação de 
funcionalidade laboral delas pelo Ministério da 
Previdência Social e da Saúde (SUS).
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EPILESIA FÁRMACO-RESISTENTE – RELATO DE 
CASO
Lima RA2; Ibiapino CFC2; Souza SR1*; Parreira JS3; 
Monteiro BHS3

1Faculdade São Lucas;
2Faculdade São Lucas - FSL;
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* E-mail: samnumberone1@hotmail.com

Insulinoma é uma neoplasia endócrina pan-
creática rara, a média de duração dos sintomas 
antes do diagnóstico é de 1,5 anos e 20% são 
diagnosticados incorretamente como transtorno 
neurológicos e psiquiátricos, sendo que há casos 
em que a neoplasia demora anos para ser iden-
tificada. O atraso no diagnóstico ocorre princi-
palmente quando esses pacientes manifestam 
a doença através de crises convulsivas, sendo 
diagnosticados erroneamente como portado-
res de epilepsia fármaco-resistente. OBJETIVO: 
Relatar caso de paciente que tratou epilepsia 
por anos sem melhora dos quadros convulsi-
vos, necessitando de maior investigação para o 
diagnóstico de insulinoma. MÉTODOS: As infor-
mações contidas neste trabalho foram obtidas 
por meio de revisão do prontuário, entrevista 
com o paciente, registro fotográfico dos méto-
dos diagnósticos. RESULTADOS: VSPM, sexo 
feminino, 48 anos de idade, diagnosticada com 
epilepsia há 8 anos devido às crises convulsivas 
principalmente no período da manhã e noturno, 
apresentando também lentificação psicomo-
tora e aumento de peso. Foi internada devido 
à síncope com glicemia de 35 mdDl. Durante a 
anamnese, referiu hipoglicemia persistente há 
aproximadamente 7 anos, além de hipertensão 
arterial e obesidade grau II, sendo constatado no 
exame físico a presença de acantose nigrans de 
pescoço e axilas, além hiperceratose plantar. Nos 
exames laboratoriais apresentou aumento de in-
sulina (239,4mUI/mL), aumento de peptídeo C 
(>200ng/mL) e tomografia de abdome apresen-
tando tumoração sólida heterogênea de 20x30 
mm, contornos irregulares e limites imprecisos 
no pâncreas, sendo compatível com insulinoma. 
Após o diagnóstico, foi realizada a pancreatec-
tomia corpo-caudal. O diagnóstico de epilepsia, 
não confirmado previamente por eletroence-
falograma, foi correlacionado ao efeito hipogli-
cêmico ignorado. Sendo assim, suspendeu-se o 
medicamento para controle da epilepsia (fenito-
ína), sem que houvessem novas crises epiléticas. 
Após cirurgia e controle do caso, paciente rece-
beu alta hospitalar no 20º dia de pós-operatório, 
sendo feitas algumas observações terapêuticas. 
CONCLUSÃO: O insulinoma é uma causa curá-
vel de hipoglicemia potencialmente fatal, sendo 
relevante destacar que crises convulsivas podem 
ter como causa o insulinoma que evolui com 
hipoglicemia, sem presença de sintomas adre-
nérgicos. Sendo assim, é necessária uma análise 
aprofundada desses quadros clínicos para evitar 
diagnósticos equivocados.
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MANIFESTAÇÕES HIPERCINÉTICAS EM UM CASO 
DE EPILEPSIA MESIAL TEMPORAL
Lacerda GCB; Almeida RD*; Ortiz AEC; Resende LPD; 
Mendonça MS; Costa TDA; Chaves JSF; Teixeira RM; 
Lima BS

Unirio.

* E-mail: delfinorenata10@gmail.com

A epilepsia do lobo temporal é a forma mais 
comum de epilepsia focal na população adul-
ta, aproximando 40%. Subdivide-se em mesial 
e neocortical ou lateral. Patologias subjacentes 
incluem tumores, malformações vasculares, 
displasia cortical, túberes, trauma, e esclerose 
hipocampal. É descrito na literatura que na epi-
lepsia mesial do lobo temporal com esclerose 
hipocampal, durante as crises ocorre a presença 
de auras características (mal-estar ascendende, 
medo, entre outras) seguidas por imobilidade a 
qual se sucedem automatismo simples, altera-
ção motoras involuntárias e comprometimento 
da consciência. Crises hipercinéticas são inco-
muns, ocorrendo em torno de 3% dos casos, 
com mudança de expressão facial, vocalização, 
automatismos motores complexos, postura dis-
tônica e versão cefálica. Crises hipercinéticas 
indicam forte associação com área sintoma-
togênica frontal, principalmente orbitofrontal 
ou fronto-medial. RELATO DE CASO: Paciente 
F.R.S., masculino, 61 anos, procurou nosso am-
bulatório informando que aos 21 anos de idade 
iniciou um quadro de crises discognitivas com 
automatismos vocais e complexos como retirar 
as roupas e andar, além de crises tônicas com 
freqüência de um episódio semanal. Relata ter 
feito uso de acido valpróico com controle parcial 
das crises. No momento da consulta, vinha em 
uso de carbamazepina e fenorbabital sem me-
lhora. Optamos inicialmente por reduzir o uso 
de fenobarbital e em seguida iniciar topiramato. 
Paciente retornou após 1 mês , informando que-
das súbitas à freqüência de 2x/semanais. RNM 
de crânio mostrou atrofia do hipocampo esquer-
do. Foi realizado vídeo-eletroencefalograma que 
registrou atividade intercrítica caracterizada por 
pontas com inversão de fase em P3,T3 e T5, e cri-
se eletrograficamente caracterizada por ativida-
de teta ritmada em T5, irradiando-se para áreas 
vizinhas e projetando-se para áreas homólogas 
contralaterais. Clinicamente, viu-se crise discog-
nitiva e desvio cefálico para esquerda, seguidos 
de postura tônica assimétrica com elevação do 
membro superior esquerdo e vocalização (anexo 
vídeo-eeg). CONCLUSÃO:Registramos crise com 
sinais frontais hipercinéticos em um paciente 
com atrofia hipocampal à esquerda, apresentan-
do vocalização, postura tônica assimétrica com 
extensão de membro superior e versão cefálica 
ipsilaterais ao hemisfério de início da crise. A 
atividade eletrográfica se espalha para eletrodos 
temporal posterior e parietal além do hemisfério 
contralateral.
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MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS PELA 
INTOXICAÇÃO AGUDA POR CARAMBOLA EM 
PACIENTE SEM DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE DOENÇA 
RENAL CRÔNICA: RELATO DE CASO
Evangelista LA*; Cavalcante LFRQ; Hajj SF; 
Ferreira Júnior T; Melges LDM; Neto RG; Pereira FA; 
Silva SRMA

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).

* E-mail: laysevangelista@yahoo.com.br

A carambola, fruta originária do sudeste da 
África, bastante difundida em países tropicais, 
incluindo o Brasil, possui uma neurotoxina cha-
mada ácido oxálico capaz de causar manifes-
tações neurológicas em pacientes com doença 
renal crônica. Acredita-se que essa neurotoxina 
seja capaz de inibir o sistema de condução GA-
BAérgico causando, desde quadros leves como 
soluços e vômitos, até crises epilépticas, coma 
e levar ao óbito. A doença renal crônica em es-
tágio iniciais apresenta-se assintomática, sen-
do a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes 
mellitus as principais causas de seu desenvol-
vimento. Visa-se demonstrar os efeitos deleté-
rios desta neurotoxina em nefropatas crônicos, 
ainda que sem o diagnóstico prévio da doença 
CASO CLÍNICO: Descreve-se o relato de um 
paciente diabético, hipertenso, sem diagnósti-
co prévio de doença renal crônica que ingeriu 
duas carambolas abrindo quadro de mal estar 
geral, soluços, evoluindo em 2 dias para crise 
epiléptica, rebaixamento de nível de consciên-
cia. Exames de entrada demonstraram níveis de 
creatinina de 4,7 mg/dl, assim como Hb 7,9 g/
dl e leucocitós 9500/mm3. Realizado coleta de 
LCR demonstrando-se sem alterações, tomo-
grafia de crânio na entrada e após 4 dias inalte-
radas. Paciente teve necessidade de intubação 
orotraqueal sendo transferido para UTI. Iniciado 
tratamento com suporte intensivo e hemodiáli-
se diária. Em 7 dias após a internação, evoluiu 
para óbito. DISCUSSÃO: A neurotoxina toxina 
presente na carambola, relacionada ao oxalato, 
afeta pessoas que possuem disfunção renal. Não 
existe um nível seguro determinado por pesqui-
sas da quantidade de ingestão, sabe-se apenas 
do efeito deletério na saúde de nefropatas crô-
nicos. Os sintomas da intoxicação variam desde 
a náuseas, vômitos e soluços, alteração de nível 
de consciência, crises epilépticas até alterações 
hemodinâmicas e óbito. Foi preconizado trata-
mento padrão de hemodiálise, porém paciente 
não apresentou melhora evoluindo com óbito. 
CONCLUSÃO: Demonstra-se a gravidade da 
intoxicação por carambola em nefropatas com 
sintomas neurológicos que podem evoluir até o 
óbito. Vê-se necessário a orientação de pacientes 
nefropatas dialíticos ou não, quanto ao perigos 
da ingestão da fruta assim como a necessidade 
de rediscussão da melhor terapia a ser adotada.
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METHYLATION PROFILE ANALYSIS AT BDNF GENE 
PROMOTER IN PATIENTS WITH TEMPORAL LOBE 
EPILEPSY
Bandeira IC2; Giombelli L2; Kiehl MF2; Carvalho ÁM2; 
Bragatti JA1; Torres CM1; Segal SL1; Bianchin MM2
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Epilepsy is a disorder characterized by the spon-
taneous recurrence of unprovoked seizures that 
can be triggered by multiple factors. The cellular 
mechanism known as methylation is the most 
studied epigenetic change and its occurrence 
in the promoter region of a gene can lead to its 
silencing and loss of function. BDNF is present 
in the central nervous system during develop-
ment and adulthood and is regulated by a variety 
of physiologic and pathologic states. In general, 
besides the trophic effects on target neurons, 
BDNF appears to be a general mechanism for ac-
tivity-dependent changes of synapses in the CNS 
development and in adult. Abnormal trophic su-
pport diseases and abnormal excitability disea-
ses (such as epilepsy) may be associated in some 
cases with BDNF abnormal signaling. The main 
purpose of this study is to evaluate the methyla-
tion profile of promoter region of BDNF gene in 
a sample of patients diagnosed with temporal 
lobe epilepsy and a control group, comparing 
this profile with clinical characteristics that may 
be associated with disease. A total of 172 patients 
with TLE were analyzed and the control group 
consisted of 158 healthy unrelated subjects. The 
analysis examined the relationship between the 
methylation status of exons I and IV of BDNF 
gene and its correlation with TLE. Analyses were 
performed by HRM method followed by sequen-
cing. To create the range of high and low methyla-
tion dilutions, the methylation controls were mi-
xed to obtain the following ratios: 0%, 25%, 75%, 
and 100%. Patients with epilepsy showed increa-
sed BDNF methylation in promoter I (p < 0.047) 
and decreased methylation in promoter IV when 
compared to controls (p < 0.005). Considering 
only patients with epilepsy, high methylation 
frequency for the BDNF gene was 9.3% (N = 16) 
for TLE cases and the low methylation cases was 
90.7% (N = 156). No differences of methylation 
status of the regions studied and main features 
of TLE were observed. It is believed that selective 
changes in DNA methylation in BDNF promoter 
regions may turn out to highlight the relation of 
epigenetic factors in epilepsy. Our results need 
to be confirmed by future studies and the con-
tribution of selective BDNF methylation for epi-
leptogenesis or epilepsy characteristics needs to 
be further explored. This study was supported by 
UFRGS, CNPq and FAPERGS.
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MIOCARDIOPATIA DE TAKOTSUBO E CRISES 
EPILEPTICAS
Gomes S*; Gomes NR, Gomes ELV
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A Miocadiopatia de Takotsubo é uma mio-
cardiopatia reversível do ventrículo esquerdo 
com preponderância excessiva de liberação 
de catecolaminas sob ocorrência de stresse. 
MATERIAL E MÉTODOS: Homem de 70 anos de 
idade, portador de quadro depressivo acentua-
do, que dá entrada no hospital com vários epi-
sódios e crises epilépticas parciais com generali-
zação secundária e boa resposta no controle das 
crises com midazolan e fenitoina venosa. Evolui 
com hipotensão arterial sistêmica e perda moto-
ra à esquerda. Tomografia de crânio normal. Tro-
ponina muito elevada. Eletrocardiograma com 
inversão da onda T de V4 a V6. Ecocardiograma 
transtorácico com hipocinesia marcada de todas 
as paredes ventriculares esquerda e aumento da 
contração dos seguimentos apicais. Diagnóstico 
de miocardiopatia de takotsubo com betablo-
queador e IECA com boa resposta terapêutica. 
A ressonância de crânio com microangiopatia 
difusa. O eletroencefalograma sem atividade pa-
roxística. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: O caso da 
miocardiopatia de takotsubo foi precipitada pelo 
estado de mal epiléptico através das alterações 
hemodinâmicas e eletrocardiográficas
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MÖEBIUS-POLLAND SYNDROME ASSOCIATED TO 
EPILEPSY
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Möebius syndrome is a congenital disorder cha-
racterized by total or partial absence of VI and 
VII cranial nuclei, leading to an ‘expressionless’ 
face and horizontal gaze paralysis. It is estimated 
to occur 1 in every 100.000 births. This disorder 
may be caused by several different etiologies, in-
cluding some medications and congenital infec-
tions. About to 90% of patients present normal 
neurodevelopment, and most of disease symp-
toms are present at birth. However, rarely it may 
be associated to other features. Here, we present 
a case of Möebius-Polland syndrome associated 
to focal epilepsy. CASE: A 24-year-old male pre-
sented to our epilepsy clinic with recurrent spells 
of loss of conscience. Past medical history reve-
aled a diagnosis of Möebius syndrome, develo-
pmental delay, mild cognitive impairment and 
recurrent suicidal thoughts. Semiology was di-
verse and multiple seizure types were suspected, 
including dyscognitive spells, tonic upper limps 
seizures and tonic-clonic seizures. Neurological 
examination revealed bilateral facial and VI nerve 
palsies, along with right great pectoralis atrophy 
and tonge fasciculations. At this moment, we ini-
tiated valproic acid up to 1500mg a day. This was 
followed by a significant improvement in seizure 
rate. Brain MRI demonstrated a right hippocam-
pal atrophy associated to straightening of floor 
of the 4th ventricule and loss of facial colliculus 
bilaterally. Electroencephalogram sowed only 
diffuse disorganization. DISCUSSION: Möebius 
syndrome is a congenital disorder caused by de-
fects in one or many cranial nuclei. Classically, 
it is associated to bilateral facial and horizontal 
gaze palsies. Rarely, other nerves may be affec-
ted, such as our patients, including hypoglossal, 
accessory and even absent of pectoralis major 
muscle, syndactyly, barchydactyly and hypopla-
sia of the hand– which added to facial palsy com-
prise the Möebius-Polland syndrome, seen in 
our patient. There are only two cases of Möebius 
syndrome associated to epilepsy, one of which 
was diagnosed as a psychogenic non-epileptic 
seizures (PNES) due to the stress of coping with 
such a devastating congenital illness. MRI fin-
dings are a reflection of a hypoplastic brainstem, 
with loss of VII nuclei and consequently the facial 
colliculus, leading to a straight 4th ventricule flo-
or. Epilepsy and Mobius syndrome is extremely 
rare, but this association should be kept in mind 
when dealing with this rare syndrome.
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MORTALITY IN EPILEPSY IN BRAZIL: 
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES
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The epilepsies affect 50 million people worldwi-
de. The mortality rate among epileptics is two to 
five times greater than the general population. 
However, this rate may be up to 37 times in low-
-income countries. GOAL: To identify the current 
epidemiological profile of fatal victims of epi-
lepsy in Brazil. METHODOLOGY: This is a des-
criptive, analytical and retrospective study based 
on secondary data from the Department of SUS 
(DATASUS). On the period of 2010 to 2013 were 
checked and recorded the variables sex, age, 
color/ethnicity, education and place of occur-
rence in individuals for whom epilepsy figured 
among the causes of death. RESULTS: You can 
see that the highest number of deaths is present 
in men (68.06% of total), between 40 and 49 ye-
ars (25.33%), with low educational level (31.30%), 
from 1 to 7 years of study depending on the re-
gion, whites (44.2%) in the South and Southeast 
and brown (43.83%) in the North, Northeast and 
Midwest. In these last region, the number of de-
aths is higher at home (52.11%), while in South 
and Southeast occurs most frequently in hospi-
tals (50.16%). Deviating from the national trend, 
in the North the deaths are more in individuals 
with age between 30 and 39 years (27.80% of the 
regional total). CONCLUSION: We conclude that 
the profile of individuals who die from epilepsy in 
Brazil is young adults, males, between the fourth 
and fifth decades of life and low education. It is 
difficult to analyze the relationship of ethnicity 
with epilepsy mortality without knowing the in-
cidence of the disease in each group.
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MOTHER AND DAUGHTER WITH SEVERE FRONTAL 
LOBE SYNDROME AND EPILEPSY
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Familial cases of severe frontal lobe dysfunction 
are rare. OBJECTIVE: To report a mother and 
her single daughter with incapacitating frontal 
lobe dysfunction and difficult-to-treat epilepsy. 
METHOD: Retrospective review of medical re-
cords. RESULTS: Patient A is a 49-year-old fe-
male who had a normal development until her 
first school years, when agitation, relationship 
problems and learning difficulties became 
apparent. At age 10 years she began with partial 
seizures with secondary generalization. From 
adolescence to adulthood, behavioral problems 
markedly worsened, comprising a severe hypo-
frontality syndrome characterized by disinhi-
bition, executive dysfunction, lack of impulse 
control, absent critical judgement and extremely 
aggressive behavior. In parallel, her seizures be-
came refractory to antiepileptic drugs, leading to 
surgical resection of a main epileptogenic zone 
in the right frontal lobe at age 29. Despite partial 
improvement of seizures, behavioral problems 
got worse and proved refractory to all medication 
attempts. At age 37, she underwent simultaneous 
bilateral posteromedial hypothalamotomy, with 
the aim of decreasing violent behavior. Despite 
some improvement, she remained incapable of 
social functioning, thus being transferred for a 
long-term nursing care facility at age 38. Patient 
B, a 28-year-old female, is the daughter of patient 
A. During pregnancy, she was exposed to anti-
convulsant and neuroleptic drugs and maternal 
seizures. During childhood, she was the victim 
of all sort of violence committed by her parents, 
from whom she was separated at age 8, and star-
ted presenting learning difficulties and aggres-
sive behavior. From ages 8 to 11 years, she pre-
sented several generalized seizures, which were 
completely controlled by phenytoin. Throughout 
adolescence, she gradually developed a frank 
hypofrontality syndrome similar to that of her 
mother, but also including promiscuous hyper-
sexual behavior. There are no other relatives 
with similar neuropsychiatric symptoms. Gene-
tic workup is being planned. CONCLUSION: To 
our knowledge, the association of severe frontal 
lobe dysfunction and different types of epilepsy 
in first degree relatives has not been reported. 
A comprehensive genetic workup in these ca-
ses, ideally including whole exome sequencing, 
could provide important advances in the unders-
tanding of this rare condition.
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O IMPACTO SÓCIOECONÔMICO DA EPILEPSIA: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O CUSTO DA 
DOENÇA
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A Epilepsia acomete mais de 50 milhões de pes-
soas de todas as idades e classes socioeconômi-
cas no mundo. Apesar da ampla prevalência da 
doença, os dados epidemiológicos a respeito 
ainda são restritos, principalmente aqueles rela-
cionados aos custos da doença ao paciente e à 
sociedade. Desde 1997, a ILAE vem sinalizando a 
necessidade de agregar novas informações sobre 
o impacto socioeconômico da Epilepsia. Assim, a 
presente Revisão tem por objetivo avaliar os tra-
balhos disponíveis sobre o assunto, estimando 
os custos direto e indireto da doença, avaliando 
a heterogeneidade dos dados obtidos e a forma 
como eles contemplam as populações dos países 
desenvolvidos e dos países em desenvolvimen-
to. MÉTODOS: Realizou-se Revisão Sistemática 
utilizando descritores dos vocabulários estrutu-
rados MeSH e DeCS: Epilepsia / Epilepsy; “AND” 
Qualidade de Vida / Quality of Life; “AND” Custos 
da Doença / Cost of Illness “OR” Custos de Cui-
dados de Saúde “OR” Gastos em Saúde / Health 
Expenditures de artigos publicados nos últimos 
10 anos e indexados nas Bases de Dados: BVS, 
Cochrane, PubMed e SciELO. Após leitura das 
publicações encontradas, 10 artigos foram sele-
cionados para a presente revisão. RESULTADOS: 
Os 10 artigos selecionados para a revisão apre-
sentaram estimativa de custo de 72,472 pacien-
tes com epilepsia, com idade média de 42,9 
anos (SD 11,8), sendo 48.53% do sexo feminino 
e o custo direto anual médio variou de $372 a 
$19.214,9, o custo indireto anual médio variou 
de $289 a $14.861 e custo total anual médio va-
riou de $594 a $26.602,3. Ainda, observou-se que 
apesar de 80% dos pacientes com Epilepsia mo-
rarem em países em desenvolvimento, apenas 
três dos dez artigos selecionados apresentam 
dados sobre o custo da epilepsia nos países em 
desenvolvimento, representando 1,13% da po-
pulação total estudada. Ainda, a análise qualita-
tiva dos dados evidenciou relação direta entre o 
prejuízo à qualidade de vida e o custo da doença. 
CONCLUSÃO: A Epilepsia tem impacto econô-
mico relevante para o paciente e sua família, e 
para a sociedade, e repercute negativamente na 
qualidade de vida dos pacientes. A baixa repre-
sentatividade de dados dos países em desenvol-
vimento no que diz respeito ao custo da Epilep-
sia evidencia a necessidade de se desenvolver 
pesquisas econômicas aplicadas à saúde nesta 
área. Produzindo, assim, dados que representem 
a população global com epilepsia e que auxiliem 
na avaliação de prioridades para políticas públi-
cas e investimento em saúde.
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OS ESTIGMAS QUE COBREM A EPILEPSIA: DOS 
VÁRIOS REMOVIDOS E OUTROS AINDA MANTIDOS 
ENTRE LEIGOS
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A epilepsia acomete cerca de 1% da população 
mundial; não obstante, está entre os temas cien-
tíficos ainda cercados por crenças e mitos, o que 
coíbe as relações interpessoais. Além disso, a 
epilepsia também pode ser causa de inseguran-
ça para quem presencia a crise e não sabe como 
proceder. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento 
de não médicos quanto a aspectos conceituais, 
clínicos e terapêuticos da epilepsia. MÉTODO: 
Em comemoração ao Dia Nacional e Latino-A-
mericano da Epilepsia, em setembro de 2015, 
convidaram-se aleatoriamente transeuntes ao 
redor do Hospital Universitário para responder 
a questionário sobre epilepsia. O teste incluía 
20 perguntas SIM/NÃO referentes a: definição; 
fatores de risco; conduta imediata e tratamento. 
Submeteram-se os dados finais à análise descri-
tiva e estatística. RESULTADOS: Contabilizaram-
-se 76 adultos (32 M) que aceitaram participar 
do teste e completaram o questionário. A idade 
média foi 47,1 anos (mín:20, máx:83, media-
na:48); 56 tinham ≥12 anos de escolaridade. Seis 
pessoas afirmaram ter tido crise epiléptica; 55 
declararam ter presenciado crise; em 34 casos, os 
pacientes eram contactantes ou familiares. Das 
20 questões, a média de acertos foi 12,2 (mín:7, 
máx:19; mediana:12); a pergunta mais acertada 
foi “Epilepsia é contagiosa?” (70/76)e a mais er-
rada foi “Em toda crise a pessoa perde a consci-
ência?” (55/76). Apesar de 36 pessoas afirmarem 
que a crise epiléptica poderia ter como única ma-
nifestação um movimento semelhante a choque, 
28 deles já haviam dito sim a pelo menos uma 
das seguintes perguntas: “Em toda crise a pes-
soa se debate?”; “Em toda crise a pessoa baba?”; 
“Em toda crise a pessoa perde a consciência?”. O 
nível de escolaridade se associou fracamente ao 
número de acertos (Coef. de correlação de Pear-
son = 0,38, p = 6x10-4). O Teste t de comparação 
entre médias de acertos das pessoas que presen-
ciaram crises de familiares/contactantes e das 
que não presenciaram/presenciaram crises de 
desconhecidos não mostrou diferença significa-
tiva (p = 0,204). CONCLUSÃO: Estigmas sobre a 
epilepsia, como a questão do contágio, têm sido 
abandonados, mas certos estereótipos clínicos 
mantêm-se valorizados por leigos. Apesar da alta 
escolaridade da maioria dos participantes e da 
alta prevalência de pessoas que presenciaram 
crise de entes próximos, o conhecimento sobre 
este tema ainda requer maior acessibilidade e 
respaldo por divulgação científica para melhorar 
a relação interpessoal, a abordagem imediata e a 
adesão terapêutica.
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Parry-Romberg Syndrome (PRS) is a rare disorder 
characterized by progressive hemiatrophy of the 
skin and soft tissue of the face and, in some ca-
ses, results in atrophy of muscles, cartilage, brain 
disorders, including epilepsy and ffocal chronic 
encephalitis CASE REPORT: K.C.M.S, 12 yo,14 
days after being vaccinated with the second HPV 
dose, developed acute fever and generalized to-
nic-clonic seizure. She was sent to Juiz de Fora to 
neuropediatric avaliation. Identified focal status 
epilepticus presenting with right hemibody toni-
c-clonic movements. Transferred to our ward in 
June/2015, at that time using Prednisone 20mg 
and multiple anticonvulsivant drugs. She alrea-
dy presented asymmetrical atrophy of the face, 
but her mother could not tell if it was a new di-
sorder or the time of onset. Brain MRI T2/Flair 
showed hyperintense áreas in uncus, amygdala, 
hippocampal head, insula and frontotemporal 
opperculum, with no gadolinium enhancement. 
Continuous video-electroencefalography was 
performed, and although interictal temporal 
activity was identified, but no focal ictal activi-
ty could be seen. At that time, Lamotrigine and 
topiramate were added to the treatment and 
great improvement was seen. Later in 2015, she 
was readmitted after being evaluated in ambu-
latorial visit, after worsened frequency of seizu-
res and intensified atrophy of the face. She was 
presenting other focal status epilepticus, and it 
was suspected an inflammatory aetiology. Lum-
bar puncture was carried out and showed pre-
sence of oligoclonal bands in CSF and protein 
of 46mg/dl. No rheumatologic or inflammatory 
markers were identified. Treatment with Metil-
prednisolone 1g IV during 5 days was performed, 
with cessation of seizures. Skin biopsy of the face 
showed preserved epidermis but perivascular 
linfocitic inflammatory infiltration. Dermatology 
and Rheumatology suggested Metotrexate to tre-
at presumable PRS. DISCUSSION: PRS is a rare 
but important condition, that may be considered 
a neurocutaneous syndrome. Its most important 
differential diagnosis is linear scleroderma en 
coup de sabre (LSCS), a similar condition with 
the same age of onset and main manifestations. 
Our patient did not have any line of induration of 
the skin, neither hypo or hyperpigmentation of 
skin, nor the median forehead scarring or alope-
cia. The underlying autoimmune cause is yet to 
be known and needs more research.
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) IN 
REFRACTORY EPILEPSIES
Coelho VCM*; Morita ME; Yasuda CL; Amorim BJ; Alvim 
MKM; Cendes F

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: vanessa-med12@hotmail.com

Epilepsy is a common neurologic disorder with 
diverse etiologies. Adequate investigation and 
knowledge about current imaging methods is 
critical for the appropriate diagnosis and ma-
nagement of patients with refractory epilepsies. 
Aims: The aim of this work is to demonstrate the 
features of the most frequent focal lesions that 
determine seizures refractory to medical treat-
ment, focusing on magnetic resonance images 
(MRIs) in the current practice of an epilepsy cen-
ter, including reconstructions and correlations 
with functional studies. METHODS: A review of 
an imaging database from a tertiary epilepsy cen-
ter, with selection of MRIs of patients with phar-
maco-resistant seizures, some with histological 
confirmation, for description of imaging features 
and methods, including functional imaging and 
curvilinear reconstructions, that were most im-
portant for definition of epileptogenic lesions. 
RESULTS: The main aspects that helped to deter-
mine the presence of subtle lesions in MRIs, in 
particular those previously considered normal, 
were: 1) analysis of images with clinical and elec-
troencephalographic correlation; 2) multiplanar 
reconstruction of T1 images with isotropic voxel 
of 1mm; 3) FLAIR images in the axial and coronal 
planes perpendicular to the hippocampus axis, 
or 3D-FLAIR with multiplanar reconstructions; 
4) Co-registration of PET with MRI; 5) Curvili-
near reconstructions of T1-weighted images and 
volumetric FLAIR. DISCUSSION: About 30% of 
adults with focal seizures have seizures refrac-
tory to pharmacological treatment and response 
to surgical treatment is excellent in the majority, 
especially when there is a definite abnormality 
on MRI. Being familiar with the characteristics 
of epileptogenic lesions in imaging methods is 
essential in the presurgical evaluation of patients 
with refractory focal seizures.
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Epilepsia é uma das mais frequentes doenças 
neurológicas crônicas. Um terço dos pacientes 
com epilepsia apresentam refratariedade ao tra-
tamento medicamentoso. O impacto de epilep-
sia refratária na qualidade vida tem sido pouco 
estudado na população brasileira. OBJETIVO: 
Avaliar a pontuação e preditores de pontuação 
na avaliação de qualidade de vida (QOLIE-31) 
de pacientes com epilepsia de lobo tempo-
ral refrataria ao tratamento medicamentoso. 
METODOLOGIA: Avaliados 18 pacientes (13 
mulheres) com epilepsia de lobo temporal (sete 
esclerose mesial temporal – EMT - direita, nove 
EMT esquerda, dois EMT bilateral) submetidos 
a avaliação pré-operatória para epilepsia. Dados 
foram obtidos retrospectivamente por revisão de 
prontuários e avaliação neuropsicológica, que 
incluiu escala de autopercepção de qualidade de 
vida (QOLIE-31). Aplicada regressão linear múl-
tipla (método de entrada: stepwise; significância: 
p < 0,05) para verificar possíveis variáveis predi-
toras de pontuação na avaliação de qualidade de 
vida. Variáveis testadas incluíram: idade, escola-
ridade, gênero, lateralidade da lesão (esquerda, 
direita, bilateral), idade de início de epilepsia, 
frequência de crises epilépticas, presença de in-
sulto precipitante inicial, antecedente de estado 
de mal epiléptico, histórico de crises tônico-clô-
nico generalizadas, carga de drogas antiepilépti-
cas (total, sedativas e não sedativas), QI total es-
timado, pontuação na escala hospitalar de ansie-
dade e depressão. RESULTADOS: 61,1% (11/18) 
dos pacientes apresentaram pontuação na escala 
QOLIE-31 abaixo do percentil 25 (curva de pon-
tuação de pacientes epilépticos; p < 0.0004). A 
regressão linear múltipla apresentou F-ratio de 
35,54 com p < 0,0001. A porcentagem de variação 
da QOLIE-31 explicada pela regressão linear foi 
de 82,6%. As duas variáveis independentes asso-
ciadas a pior qualidade de vida foram pontuação 
na escala de depressão (r: -0.89, p < 0,0001) e a 
presença de insulto precipitante inicial (r: -0,57, 
p 0,01). CONCLUSÃO: Pacientes com epilepsia 
refratária têm autopercepção de pior qualidade 
de vida. Sintomas depressivos influenciaram ne-
gativamente na autopercepção de qualidade de 
vida em pacientes com epilepsia de lobo tempo-
ral com refratariedade clínica.
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QUALIDADE DE VIDA EM ADULTOS COM EPILEPSIA 
EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA
Prado MR*; Andraus MEC; Alvarenga RMP; 
Vasconcelos CCF

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO).

* E-mail: marianaprado11@hotmail.com

A Epilepsia é uma doença prevalente, de impor-
tante impacto econômico e social. Em contra-
partida, há uma literatura escassa em relação 
à qualidade de vida (QV) de indivíduos adultos 
brasileiros com epilepsia. METODOLOGIA: Estu-
do observacional, transversal. Uma amostra ale-
atória de 140 indivíduos diagnosticados há pelo 
menos 01 (hum) ano, alfabetizados, recrutados 
durante visita médica de rotina ao ambulatório 
de epilepsia do Hospital Universitário Clementi-
no Fraga Filho (HUCFF) da UFRJ, centro de refe-
rência no tratamento da epilepsia. Foram aplica-
dos, pelo investigador, um questionário validado 
para QV, SF36 (Apresenta 08 domínios, cuja es-
cala varia de zero a 100, no qual 100 é o melhor 
estado de saúde e zero é o pior), o Inventário de 
Becker para depressão (IDB - 21 pontos ou mais, 
considerar depressão clinicamente significativa). 
e um formulário clínico, que inclua dados como 
idade, escolaridade, estado civil, tipos de crise 
convulsiva, drogas antiepilépticas utilizadas e 
comorbidades. A pesquisa foi realizada no perío-
do de março a abril de 2015. OBJETIVO: Avaliar a 
QV em pacientes com epilepsia segundo o ques-
tionário SF 36. RESULTADOS: Os pacientes com 
epilepsia do HUCFF são adultos jovens, faixa etá-
ria prevalente entre 18-28 anos, sendo a maioria 
do sexo feminino (54,8%), estado civil solteiro 
(53%), em politerapia (59,6%) e 69,3% não apre-
sentavam comorbidades. Foram encontrados a 
média para os domínios: estado geral de saúde 
51, dor 60, vitalidade 75, aspectos físicos 62,5, ca-
pacidade funcional 60, aspectos emocionais 50, 
aspectos sociais 81 e para saúde mental 46 pon-
tos. Pelo IDB, a média geral foi de 9,0 (4% tinha 
escore maior que 21 pontos, considerado clini-
camente deprimido). CONCLUSÃO: De acordo 
com análise da QV pelo questionário SF-36 os 
domínios da qualidade de vida mais afetados fo-
ram estado geral de saúde, aspectos emocionais e 
saúde mental. Surpreendentemente os aspectos 
sociais não foram comprometidos pela epilepsia 
nesta amostra e, em sua maioria, os pacientes 
não estavam deprimidos. REFERÊNCIAS: 1. Lan-
gfitt JT. Do we know quality epilepsy care when 
we see it? Neurology 2007;69;1968-1969. 2. Be-
gley CE, Beghi E. The economic cost of epilepsy: 
a review of the literature. Epilepsia 2002;43:3-9. 
3. Ciconelli RM, Ferraz MR, Santos W, Meinão I, 
Quaresma MR. Tradução para a língua portugue-
sa e validação do questionário genérico de ava-
liação de qualidade de vida SF-36 (Brasil SF-36). 
RevBrasReumatol 39: 143-150, 1999.
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Epilepsy is a chronic neurologic disease that cau-
ses a great impact in the quality of life of patients. 
Among other factors, this impact is related to 
seizure control and antiepileptic drugs adverse 
effects. The rate of drug resistant epilepsy is es-
timated to be around 30% and it is related to a 
worse quality of life. In 2010 the International 
League Against Epilepsy (ILAE) proposed criteria 
for drug resistant epilepsy. Our objectives were 
to categorize epilepsy patients from a commu-
nity based hospital according to ILAE criteria 
for drug resistant epilepsy and to evaluate its as-
sociation with quality of life. We categorized 74 
patients with epilepsy according to ILAE criteria 
regarding two outcomes: seizure control (1-yes; 
2-no) and occurrence of adverse effects (A-no; 
B-yes). There were 4 groups of patients: 1A (20 
patients); 1B (18 patients); 2A (16 patients) and 
2B (20 patients). For the assessment of quality of 
life we used the scale QOLIE-31 (Quality of Life 
in Epilepsy-31) and for the evaluation of adver-
se effects we used the Liverpool Adverse Effects 
Profile (LAEP) in order to reduce the subjectivity 
associated with the evaluation of drugs adverse 
effects. In our sample, there were 39 men (52.7%) 
and 35 women (47.3%), the mean age was 
40.78±14.34 years old. The best quality of life was 
showed by group 1A (patient with seizure con-
trol and no adverse effects; mean score of QO-
LIE-31 = 75.10±11.89) and the worst quality of life 
was shown by the patients with no seizure con-
trol and with adverse effects (2B; mean score of 
QOLIE-31 = 44.2±7.7). We found a significant di-
fference of the QOLIE-31 scores between groups 
1A and 2B (p < 0.01), 1B and 2B (p < 0.05), but no 
difference between groups 2A and 2B (p = 0.172) 
and between groups 1A and 1B (p = 0.90). In our 
study, there was no significant of association of 
age, gender, education or civil status with quali-
ty of life as evaluated with QOLIE-31. Our results 
show that quality of life in patients with epilepsy 
depends on the seizure control. It is well known 
from the literature that adverse effects are also 
important, however in our sample only seizure 
control showed to have an impact in quality of 
life. Mean QOLIE-31 scores were not different 
among these groups regarding drug adverse ef-
fects. Larger groups or other quality of life scales 
need to be tested before final conclusions can 
be done regarding differences in quality of life 
in subgroups of patients with drug resistant epi-
lepsy as proposed by ILAE.
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Epilepsy is a chronic neurological disorder that 
brings a collection inconvenience to the indivi-
dual and affects therefore their quality of life. It 
is known that in relation to epilepsy social and 
emotional damage, affect more than physical 
damage compared to other chronic diseases. The 
limitations of daily and professional activities, 
emotional disorders and prejudice towards the 
crises influence the Individual’s perception of his 
illness. Thus, analyzing the quality of life associa-
ted with sociodemographic and clinical variables 
of the individual is essential for the development 
of health strategies aimed to the welfare of the 
patient. OBJECTIVE: To evaluate the quality of 
life of adult patients with Epilepsy in a specia-
lized outpatient clinic in Salvador and identify 
related sociodemographic and clinical variables. 
METHODS: This is a descriptive cross-sectional 
study conducted in the Fundação de Neurologia 
e Neurocirurgia-Instituto do Cérebro in Salva-
dor, Bahia, in the period from July to September 
of 2015. The study involved adults above 18 ye-
ars, diagnosed with epilepsy for a period greater 
than six months through clinical history, imaging 
tests and electroencephalography and subjects 
that were using antiepileptic drugs. Patients with 
other neurological diseases and those who have 
not signed the Informed Consent Form (ICF) 
were excluded from the research. We applied the 
Inventory of Quality of Life in Epilepsy-31 (QO-
LIE-31) to analyze the quality of life, for the va-
riables of interest we used the sociodemographic 
questionnaire and we consulted the patients me-
dical records. RESULTS: It was analyzed 40 cases. 
The regression analyses indicated that the fema-
le gender and old age is related to lower total sco-
re QOLIE-31, p < 0.05. CONCLUSION: This study 
demonstrated that gender and age were impor-
tant variables for the lowest score QOLIE-31.
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Segmental duplications and deletions in hu-
man chromosomes have been described since 
the 1970s. Techniques based on Comparative 
Genomic Hybridization (CGH-Array) are revo-
lutionizing the cytogenomics field, bringing an 
increasing number of chromosomal variations 
(CNV) that are associated with a high level of ge-
nomic instability, significant in regard to mecha-
nisms responsible for genetic variability within 
a species, as well as for the formation of altered 
phenotypes. However, distinguishing between 
the benign variations and the pathological ones 
has been a big challenge. OBJECTIVE: Evaluate 
the impact of three CNVs involving chromoso-
mes 9, 15 and 16, throughout four generations of 
a family with consanguinity, with recurrence of 
epilepsy and other associated pathological phe-
notypes. METHODOLOGY: The family was se-
lected after a review of medical charts of patients 
with epilepsy, with a family recurrence, assisted 
at the epilepsy outpatient clinic of the universi-
ty hospital HUPES/UFBA. The geneaology was 
drafted and a systematic questionnaire was ad-
ministered by a multidisciplinary team in order 
to detect different phenotypes. The genomic 
evaluation was carried out through the CGH-Ar-
ray method in the individuals with epilepsy and 
with other phenotypes, as well as in those with 
history of repeated miscarriages and premature 
death (before the first 24 hours of life). The re-
sults were compared to the data bases of normal 
variations and of clinical-pathological signifi-
cance. RESULTS: Twenty-one individuals were 
identified, from which CNV segregation was de-
tected in at least one of the three chromosomes: 
9(q34.3); 15(q13.3); and 16(p12.3). In 8 individu-
als the variation 15(q13.3) was found; in 6, the va-
riation 9(q34.3); and in 3 the variation 16(p12.3) 
was found. There was observed in 4 individuals a 
combination of 2 variations 9(q34.3) + 15(q13.3), 
in 1, the combination 9(q34.3) + 16(p12.3), and in 
another, the combination 15(q13.3) + 16(p12.3). 
CONCLUSIONS: The CGH-Array technique is an 
important tool in identifying the chromosomal 
variations in patients with epilepsy with a family 
recurrence, especially when there is consangui-
nity and the presence of other associated pheno-
types. Currently, the greatest challenge is to give 
meaning to several genomic variations of certain 
individuals, families or population.
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Landau-Kleffner syndrome (LKS) is a childhood 
disorder characterized by acquired epileptic 
aphasia and epileptiform abnormalities on elec-
troencephalogram (EEG), with or without seizu-
res, leading to cognitive and behavioral impair-
ment. Treatment is mainly based on antiepilep-
tic drugs and corticosteroids. Reports of surgical 
treatment for LKS, including multiple subpial 
transection (MST), are scarce and have yielded 
variable results. OBJECTIVE: To report pre- and 
post- MST electrocorticographic (ECoG) findings 
and the successful short-term outcome of a pa-
tient with LKS. METHOD: Review of medical re-
cord. RESULTS: A 3-year-old girl with previously 
normal development started with simple partial 
seizures (clonic movements of the right hemifa-
ce), predominantly during sleep. Six months la-
ter she presented subacute language regression, 
with marked reduction in comprehension and 
spontaneous speech, leading to the diagnosis of 
LKS. Complete recovery of language was seen wi-
thin one month, following treatment with corti-
costeroids. However, 4 months later the language 
deficit recurred, this time refractory to corticos-
teroids. Seizures were well controlled with val-
proate and clobazam but EEGs showed virtually 
continuous, strictly unilateral spiking over the 
left centrotemporal region, with a striking pre-
dominance during sleep, resembling a ‘focal pre-
sentation’ of electrical status epilepticus of sleep 
(ESES). Spikes were also resistant to intramuscu-
lar midazolam and thus she was referred for epi-
lepsy surgery, with the primary aim of language 
improvement. Acute ECoG had continuous spi-
king over Broca’s area and frequent yet disconti-
nuous spiking over Wernicke’s area. MSTs were 
performed in an extensive cortical area in and 
between the two mentioned zones. ECoG right 
after MSTs showed no residual epileptiform ab-
normalities. In the first postoperative day, a slight 
yet clear improvement of language was already 
noted. During the ensuing week, the patient gra-
dually recovered the ability to correctly put three 
or four words together in a sentence. Despite the 
disappearance of discharges in the ECoG and 
the sustained improvement of language, a new 
EEG done on the 7th postoperative day showed 
recurrence of epileptiform abnormalities, un-
changed compared with the preoperative EEG. 
CONCLUSION: MSTs may have a role in the ma-
nagement of selected cases of LKS.
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OBJECTIVE: Outcome of callosotomies is often 
improved by extending anterior resections into 
total callosotomy. We hypothesized that this im-
provement is not related to completion of the 
callosotomy, but instead to specific section of the 
posterior callosal fibers. Control of drop attacks, 
behavioral and functional outcomes of selective 
posterior callosotomy are reported. METHODS: 
Thirty-six patients with refractory drop attacks 
had selective posterior callosotomy and pros-
pective follow up for > 4 years. Falls, episodes 
of aggressive behavior and IQ were quantified. 
Autonomy in activities of daily living, axial tonus 
and speech generated a functional score ranging 
from 0 to 13. Subjective impact on patient well-
being and caregiver burden was also assessed. 
RESULTS: Median monthly frequency of drop 
attacks decreased from 150 to 0.5. Thirty patients 
(83%) achieved either complete or >90% con-
trol of the falls. Need for constant supervision 
decreased from 90% to 36% of patients. All had 
estimated IQ below 85. Median functional sco-
re increased from 7 to 10 (p = 0.03). No patient 
had decrease in speech fluency or hemiparesis. 
Caregivers rated the impact of the procedure as 
excellent in 40% and as having greatly impro-
ved functioning in another 50%. Clinical, EEG, 
imaging and cognitive variables did not corre-
late with outcome. CONCLUSIONS: This level II 
cohort study with objective outcome assessment 
suggests that selective posterior callosotomy is 
safe and effective to control drop attacks, with 
functional and behavioral gains in patients with 
intellectual disability. Results are comparable to 
historical series of total callosotomy and suggest 
that anterior callosal fibers may be spared.
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SÍNDROME DE DYKE-DAVIDOFF-MASSON: RELATO 
DE DOIS CASOS
Carneiro MSV*; Coletta MVD; Mota RSS

HUGV.

* E-mail: moniquevitoriano@hotmail.com

Relato de dois pacientes com Síndrome de Dyke-
-Davidoff-Masson, uma condição congênita, 
neonatal ou infantil precoce, caracterizada clini-
camente por convulsões, hemiplegia ou hemipa-
resia contralateral, graus variáveis de assimetria 
facial e retardo mental. Déficit mental não está 
sempre presente, e convulsões podem aparecer 
meses ou anos após o início da hemiparesia. Os 
pacientes também podem ter distúrbios da fala 
ou linguagem. Estudos radiológicos demons-
tram as alterações parenquimatosas da perda 
unilateral de volume cerebral e alterações ósseas 
compensatórias na calota craniana, como espes-
samento, hiperpneumatização dos seios parana-
sais e células da mastóide, bem como elevação 
do cume pétreo e asa maior do osso esfenóide. 
Caso 1: Paciente do sexo feminino com desen-
volvimento neuropsicomotor normal até 01 ano 
de idade,quando apresentou crise convulsiva fe-
bril. Desde então evoluiu com retardo cognitivo, 
epilepsia de difícil controle, além de hemiparesia 
direita espástica. RM de encéfalo mostra atrofia 
cortical unilateral esquerda, com hipersinal em 
T2 e FLAIR dos giros comprometidos, sendo 
mais evidente no lobo temporo-parietal esquer-
do com restrição à difusão; assimetria dos he-
misférios cerebelares, decorrente do comprome-
timento supratentorial; assimetria do seio fron-
tal e das células da mastoide, com predomínio do 
lado esquerdo; dilatação ex-vácuo do ventrículo 
lateral esquerdo. Caso 2: paciente do sexo mas-
culino, 28 anos de idade, com desenvolvimento 
neuropsicomotor normal até 03 anos de idade. 
Após crise convulsiva febril, evoluiu com perda 
dos marcos do desenvolvimento ( linguagem e 
marcha), hemiparesia direita e retardo mental 
leve. RM encéfalo revela hemiatrofia do hemisfé-
rio cerebral esquerdo e hiperpneumatização do 
seio frontal esquerdo; redução das dimensões do 
trato corticoespinhal esquerdo em toda sua ex-
tensão; assimetria dos hemisférios cerebelares, 
menor à direita, decorrente do comprometimen-
to supratentorial.
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SÍNDROME DE LARSEN ASSOCIADA À EPILEPSIA: 
UM RELATO DE CASO
Paula MHS; Silva CA; Pereira FLC; Teixeira FMC; 
Tavares FP; Pires FPAA; Madeira GM; Xavier IP; 
Barreto LB; Rodrigues TFC

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
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Síndrome de Larsen é uma desordem congênita, 
autossômica dominante e acomete 1 em cada 
100.000 nascidos vivos. Consiste em uma displa-
sia esquelética caracterizada por dismorfismo 
crânio facial, múltiplas luxações articulares, pé 
torto e frouxidão ligamentar. Não há relatos na li-
teratura de associação entre Síndrome de Larsen 
e epilepsia. OBJETIVO: Relatar o caso de criança 
de 6 anos, portadora de síndrome de Larsen, com 
déficit cognitivo e que desenvolveu, há três anos, 
epilepsia e episódios de ausência. MÉTODO: Os 
dados foram adquiridas durante consulta no am-
bulatório de neurologia e através de revisão da li-
teratura relacionada à esta síndrome. Relato do 
caso clínico: Paciente G.V.L, masculino, 6 anos, 
compareceu, junto com a mãe, à consulta no ser-
viço de neurologia da Policlínica de Ouro Preto 
para acompanhamento de crises de ausência. 
O paciente é portador da Síndrome de Larsen e 
apresenta hipotonia muscular, sinais dismórfi-
cos, frouxidão ligamentar, escoliose acentuada, 
pé torto congênito, hiporreflexia e atraso no de-
senvolvimento neuropsicomotor. Não fala, não 
responde a comandos e é totalmente dependen-
te de cuidados. Mãe relata que há três anos o pa-
ciente sofreu uma queda com fratura do crânio, 
iniciando, a partir de então, crises epilépticas. O 
primeiro episódio foi caracterizado como crise 
de ausência com período pós ictal de confusão 
e sonolência. Depois disso, as crises de ausên-
cia apresentaram frequência de três vezes ao 
dia, com duração inferior à um minuto. Inicia-
do Fenobarbital 40 mg/dia por neurologista de 
outro serviço, com redução da frequência para 
uma vez ao dia. Realiza acompanhamento com 
geneticista em Belo Horizonte, onde já realizou 
os seguintes exames: Eletroencefalograma (EEG) 
com disfunção corticossubcortical difusa e dis-
função paroxística; Ecocardiograma com forame 
oval patente; Cariótipo normal e Exames de Raio 
X com deformidades ósseas. Foi mantida a me-
dicação e foi solicitado retorno após dois meses. 
DISCUSSÃO: É comum a associação de Síndro-
me de Larsen com outras anormalidades como 
fenda palatina, baixa estatura, déficit auditivo e 
problemas cardíacos e respiratórios. Porém, na 
literatura não foi relatado nenhuma relação com 
déficit cognitivo e com crises epilépticas e de 
ausência. CONCLUSÃO: A Síndrome de Larsen 
é rara e não há descrição na literatura associan-
do-a com crises epilépticas e de ausência e com 
déficit cognitivo. Estudos sobre essa relação pre-
cisam ser desenvolvidos para melhor abordagem 
do quadro.
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SÍNDROME DE PARRY-ROMBERG E 
MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS: RELATO DE 
CASO E REVISÃO DE LITERATURA
Susanna BN1*; Susanna CN2; Lages SW1; Sandoval FA1
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* E-mail: bisusannna@uol.com.br

A síndrome de Parry-Romberg (SPR) é uma de-
sordem neurocutânea rara e adquirida caracte-
rizada pela atrofia hemifacial progressiva. Co-
mumente afeta os dermátomos dos ramos do 
nervo trigêmeo com atrofia da pele e estruturas 
subjacentes, podendo acometer olhos (enof-
talmo, uveíte), pupilas (síndrome de Horner) e 
cabelo (alopécia cicatricial). Sua incidência va-
ria entre 0.3-2.5 casos por 100.000 por ano. Por 
ser uma esclerodermia localizada, é usualmen-
te considerada benigna. No entanto, 70% dos 
pacientes apresentam sintomas neurológicos, 
a maioria epilepsia. Além disso, em 33% dos ca-
sos a epilepsia é refratária a medicamento. Ou-
tras manifestações neurológicas são cefaleia e 
malformações cerebrovasculares, entre outras 
menos comuns (micro-hemorragias cerebrais, 
desordens do movimento). Dos pacientes com 
sintomas neurológicos, 75% podem apresentar 
alteração na tomografia computadorizada (TC) 
e ressonância nuclear magnética (RNM), das 
quais a maioria é bilateral. Pacientes assintomá-
ticos podem apresentar alterações na RNM e no 
SPECT, o que indica envolvimento subclínico do 
sistema nervoso central (SNC) em muitos casos 
de SPR. Dado a raridade do caso e a evidência 
clínica e radiológica crescente de envolvimento 
do SNC, descrevemos um caso de SPR e envol-
vimento neurológico com revisão de literatura. 
MÉTODOS: Neste artigo, descrevemos um caso 
de paciente de 26 anos do sexo feminino com 
SPR e manifestações neurológicas (retardo no 
desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia e 
cefaleia) associando a clínica e achados de ima-
gem (RNM, TC) a uma extensa revisão de lite-
ratura. A pesquisa na literatura foi feita através 
do Pubmed, Google Acadêmico e ScienceDirect 
(1995-2016) com os termos “Parry-Romberg 
Syndrome”, “Parry Romberg and neurological 
complications”, “neurological complications and 
en coup de sabre”. CONCLUSÃO: Síndrome de 
Parry Romberg acompanhada de manifestação 
neurológica é mais comum do que se pensava, 
uma vez que foi reportada por mais da metade 
dos pacientes com esclerodermia focal. Além 
disso, número considerável de pacientes assin-
tomáticos apresentam alterações na RM, TC ou 
SPECT. Sendo assim, advertimos a importância 
de completar a análise neurológica clínica com 
exames (EEG, RMN, SPECT) em pacientes com 
atrofia hemifacial e suspeita de SPR, mesmo na 
ausência de manifestações neurológicas. É ne-
cessário acompanhamento a longo prazo desses 
pacientes, já que alterações neurológicas podem 
desenvolver-se a qualquer momento do curso da 
doença.
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STRUCTURAL GENOMIC CHANGES IN PATIENTS 
WITH EPILEPSY AND FAMILY HISTORY OF 
EPILEPSY
Alves RM3; Veiga MF3*; Zara F1; Travesso M1; Reis JC2; 
Santana L2; Toralles MB3

1Istituto Gaslini di Genova;
2UNIME;
3Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: marielzaveiga@gmail.com

Genetics has contributed greatly in the etiological 
diagnosis of epilepsy. The Comparative Genomic 
Hybridization (CGH-Array) is one of the techni-
ques that have been used to identify the Copy 
Number Variation (CNV) of the DNA segment 
in individuals with an impaired nervous system. 
Over time many variants have been described in 
different populations, some with no pathological 
significance as of yet. Brazil, because of its popu-
lation with high miscegenation, presents greater 
genetic variability with the possibility of different 
genomic combinations. OBJECTIVE: Identify 
the structural genomic changes in a population 
of patients with epilepsy and family recurrence. 
METHODS: Eleven patients were selected, ha-
ving different forms of epilepsy associated with 
family history of epilepsy and of other manifes-
tations such as: cognitive deficit, inbreeding, 
repetitive miscarriages and neuropsychiatric 
problems. The genomic evaluation was con-
ducted by way of the CGH-Array and the results 
were compared with the databases of normal 
variations, including the database of Genomic 
Variant (DGV), Genomic Strutural Variation and 
Decipher. RESULTS: In five different families, 
CNV above 400Kb were found, with no patho-
genic significance described in the public da-
tabases (in existing databases). However, in the 
literature, some of these CNVs have already been 
associated with neurological manifestations, in-
cluding epilepsy. In one of the studied families 
with a history of inbreeding in different genera-
tions and with several clinical and neurological 
manifestations, a segregation of 3 different va-
riants were found in chromosomes 9 (9q34.3); 
15(15q13.3) and 16 (q12.3). CONCLUSIONS: The 
data shown here reveals the technical importan-
ce of the CGH-ARRAY to be able to identify CNVs 
in patients with epilepsy with family recurrence, 
and reflect the importance of describing CNVs 
found in our population, which could be recog-
nized as pathogenic in the future.
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SUPER-REFRACTORY STATUS EPILEPTICUS DUE 
TO ANTI-GAD-65 AUTOIMMUNE ENCEPHALITIS – 
BIPHASIC PRESENTATIONS WITH DISCOGNITIVE 
CRISIS WITH GENERALIZATION AND POSTERIOR 
FOCAL MYOCLONUS.
Mendes MFSG; Gomez R; Pacheco JAS*; Lima DVES; 
Santos TM; Costa AAS; Martins DDC; Téliz MAM; 
Fonseca MC; Santos TH

Hospital Madre Teresa.

* E-mail: jana_aspacheco@hotmail.com

Status epilepticus (SE) is a neurologic emergency 
and many causes should be investigated, such 
as autoimmune encephalitis. A patient will be 
described, with high levels of antibodies against 
65kDa glutamic acid decarboxylase (GAD), an 
intracellular enzyme, which developed into su-
per-refractory status. OBJECTIVE: To emphasize 
the importance of immunologic mechanisms on 
the SE. PATIENT AND METHODS: A 19-year old 
healthy female suddenly presented behaviour 
changes and recurrent generalized tonic-clonic 
crisis. The cerebrospinal fluid investigation was 
normal, brain MRI showed non-specific image 
in the white matter right hemisphere. The anti-
-GAD antibodies, obtained in serum, were with 
high levels (1960nmol/l). Continuous electroen-
cephalogram (EEG) revealed moderate disorga-
nization, epileptiform paroxysms in the right an-
terior frontotemporal region and rhythmic delta 
activity with varied frequencies and amplitudes 
suggestive of ictal discharges. Different types an-
ticonvulsants drugs were used to control status 
without success. She recovered 2 months later 
after methylprednisolone and immunoglobulin. 
The patient initiated with focal myoclonus in the 
right upper limb after five months from hospital 
discharge. RESULTS: Most described cases of an-
ti-GAD autoimmune encephalitis are presented 
as limbic encephalitis. Our case report shows a 
super-refratary status epilepticus and with par-
tial relief of immunotherapy. CONCLUSION: The 
use of immunotherapy is essential in this case. 
Current studies are few to determine the best 
therapeutic approach.
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SURGICAL OUTCOME OF TLE-HS PATIENTS 
OPERATED WITH AND WITHOUT VIDEO-EEG 
MONITORING
Alvim MKM*; Morita ME; Yasuda CL; Ghizone E; 
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The value of video-EEG (vEEG) in epilepsy sur-
gical evaluation is unquestionable, but this it is 
usually expensive and time-consuming. Previous 
studies have shown that interictal EEG findings 
may offer sufficient information for lateraliza-
tion of the epileptic zone in selected cases of 
temporal lobe epilepsy with hippocampal scle-
rosis (TLE-HS), however, there has been no evi-
dence based on surgical outcome. OBJECTIVE: 
To compare surgical outcome in patients with 
unilateral TLE-HS with and without preoperative 
vEEG. METHODS: We included 149 consecutive 
TLE-HS patients, according to ILAE criteria, and 
unilateral HS signs in MRI, who underwent sur-
gery. All of them had neuropsychological evalua-
tion (NPE) and long term follow-up in our service 
(mean 15 years). Individuals with confirmed or 
suspected non-epileptic events and or other MRI 
lesions were excluded. The outcome was classi-
fied with Engel scale at least 2 years after surgery. 
Patients were divided into two groups: 1. vEEG+ 
(n = 88): if they performed vEEG before surgery 
and 2. vEEG- (n = 61): if they underwent surgery, 
with concordant serial interictal EEGs (defined 
as more than 75% of EEG with unilateral epilep-
tiform activity or lateralized ictal routine EEG), in 
addition to concordant NPE and lateralized ictal 
semiological signs, and no suspicion of non-e-
pileptic seizures. RESULTS: Both groups were 
similar regarding age at surgery, seizures onset, 
duration of epilepsy and preoperative seizure 
frequency. The mean postoperative follow up 
time was 7.2 years. In vEEG+ group, 63 patients 
(71.5%) had ictal recordings, while 14 (23.0%) 
patients of the vEEG- group had seizures during 
the routine EEGs. The median number of rou-
tine EEGs performed was 11 in both groups (at 
least 25 minutes each). Surgical outcome in both 
groups was similar: 83.6% of patients from the 
vEEG- and 80.6% from the vEEG+ were classified 
as Engel I (p = 0.861). The time lag between the 
first neurology appointment and surgery which 
was shorter in vEEG- (mean 86.4 months) when 
compared with vEEG+ (98.6months) (p = 0.001). 
CONCLUSIONS: We demonstrated that patients 
with unilateral MRI signs of HS, typical mesial 
TLE semiology and clearly lateralized serial rou-
tine EEGs that were operated without vEEG mo-
nitoring had similar seizure outcome and shorter 
waiting time for surgery when compared with 
those who performed the exam. It is an evidence 
that in selected cases, vEEG is not mandatory in 
preoperative evaluation.
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TERAPIA DE IMPLANTE DO ESTIMULADOR 
DE NERVO VAGO (VNS) PARA CONTROLE DE 
EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE: SÉRIE DE 
CASOS
Carvalho DG1; Silva Júnior MLM2*; Maia MM1; Souza PF1; 
Silva TI1; Silva TP1; Fernandes LL1

1Hospital da Restauração - HR;
2Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: mariolucianom@gmail.com

Pacientes com epilepsia resistente a drogas apre-
sentam graves comprometimentos cognitivo e 
social. O VNS tornou-se uma estratégia terapêu-
tica bem tolerada para estes que, além de refra-
tários às medicações, não são candidatos a trata-
mento cirúrgico, e obtendo redução significativa 
na frequência das crises após seis meses do im-
plante. OBJETIVO: Descrever o perfil epidemio-
lógico e o impacto da estimulação do nervo vago 
terapia na frequência das crises. MÉTODOS: Sé-
rie de casos composta por cinco pacientes, que 
realizaram implante de VNS entre 2013 e 2015, 
seguidos por período mínimo de seis meses após 
procedimento no nosso serviço de neurologia. As 
variáveis analisadas incluem: sexo, idade à época 
do implante, nosologia das crises, padrão eletro-
encefalográfico, numero de fármacos consumi-
dos, cirurgias para tratamento de crises e melho-
ra na frequência delas. RESULTADOS: As idades 
do grupo oscilaram entre 22 e 35 anos, sendo 
três do sexo masculino. Em relação à nosologia 
e alterações eletroencefalográficas, dois tinham 
síndrome de Lennox-Gastaut com traçado gene-
ralizado e três apresentavam epilepsia estrutural, 
com traçado focal no eletroencefalograma (neu-
roinfecção em dois e erro de migração em um). 
Todos faziam politerapia imediatamente antes 
do procedimento, com variação entre 3 e 4 dro-
gas por paciente. Em dois casos houve tratamen-
to cirúrgico pré-implante (calosotomia e lobec-
tomia temporal). A redução na frequência de cri-
ses foi 50% em 3 casos e mais de 75% nos demais 
após período de observação que variou entre 6 e 
24 meses do pós-implante. CONCLUSÃO: Nossa 
série de casos encontrou melhora maior que 50% 
na frequência de crises no grupo de indivíduos 
farmacorresistentes ou submetidos à cirurgia 
sem sucesso, concordando com os achados da 
literatura. Apesar de poucos pacientes, analisa-
mos que o implante de VNS foi seguro e eficaz no 
controle das crises, trazendo impacto positivo na 
qualidade de vida dos pacientes.
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THE EYE IS A WINDOW TO DIAGNOSIS: A CASE 
REPORT AND LITERATURE REVIEW ON JEAVONS 
SYNDROME
Oliveira PS*; Calil V; Ramos L; Mota V; Lucca I; Afonso 
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* E-mail: psudbrack@gmail.com

OBJECTIVE: Report a case of a patient with Jea-
vons Syndrome and review the literature on this 
topic. BACKGROUND: The clinical picture of 
eyelid myoclonus with absence seizures was first 
described by Jeavons in 1977. It´s characterized 
by the presence of eyelid myoclonus which may 
be associated with brief episodes of impaired 
consciousness (3-4 seconds). The classic EEG 
finding is a 3-6 Hz generalized polyspike-wave 
discharge with simultaneous myoclonic jerks of 
the eyelids. DESIGN/METHODS: Medical chart 
review and literature search using PubMed. 
RESULTS: A 11 year old teenager had his first 
tonic-clonic seizure at age 5 and his first absen-
ce-like seizure at age 7. There was no history of 
problems in pregnancy or delivery, except that 
he was born mildly cyanotic with no need of in-
vasive cardiorespiratory support. He had a nor-
mal brain CT and his EEG showed focal bifrontal 
epileptiform activity. He was on carbamazepine 
and phenobarbital and remained with well-con-
trolled tonic-clonic and partially controlled ab-
sence-like seizures during most of his late chil-
dhood. Despite normal gross psychomotor deve-
lopment, the patient had attention and language 
difficulties and agitated behavior. Although he 
did not present any clinical evidence of seizure 
activity during the past 2 years, his previous le-
arning difficulties persisted and his behavior got 
worse. We then decided to submit him to a new 
EEG. During the exam, the neurophysiologist ob-
served for the first time frequent episodes of bila-
teral eyelid myoclonus corresponding to a brain 
activity composed of diffuse spikes and polyspi-
ke-wave discharges present in most part of the 
tracing. After valproic acid initiation his behavior 
improved and the EEG epileptiform activity re-
duced. He now awaits for a formal neuropsycho-
logical reassessment. CONCLUSIONS: Patients 
with epilepsy and impaired learning ability could 
benefit from regular EEG studies.
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THE ROLE OF TESCALCIN POLYMORPHISM (TESC 
RS7294919) ON TEMPORAL LOBE EPILEPSY
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RATIONALE: Two independent large genome-
-wide association studies identified a common 
genetic variant of tescalcin polymorphism (TESC 
rs7294919), that is significantly associated with 
hippocampal volume in healthy subjects. It is 
known that the TESC gene is highly expressed in 
embryogenesis and in adult hippocampus and 
might play a role in characteristics of diseases 
that affect hippocampus, among them tempo-
ral lobe epilepsy. In this study we investigate the 
impact of rs7294919 variants in temporal lobe 
epilepsy. METHODS: This is an association study 
of 162 patients with temporal lobe epilepsy and 
100 controls without epilepsy. We compared fre-
quencies of rs7294919 variant between patients 
with epilepsy and controls and evaluate the im-
pact of allelic difference in main characteristics 
of epilepsy. RESULTS: There were no significant 
differences between TESC gene polymorphis-
ms of patients and controls. However, genotype 
CT was more frequent in male than females. No 
other differences were observed regarding mean 
age of epilepsy onset, family history of epilepsy, 
presence of aura, seizure control, EEG interictal 
abnormalities and neuroimaging findings. After 
controlling for confounding variables, C allele 
was increased in male patients (O.R. = 2.57; CI 
= 1.26-5.24; p = 0.009. CONCLUSIONS: Our fin-
ding might suggest a gender dependent effect 
of tescalcin polymorphism (TESC rs7294919) on 
development of epilepsy. As far as we are aware, 
this is the first study of tescalcin polymorphism 
on development of epilepsy. In our view, other 
studies in this venue are necessary to confirm 
our findings and explore other possible effects of 
tescalcina polymorphisms on development and 
characteristics of epilepsy.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



184

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0439

VASCULITE LINFOCÍTICA PRIMÁRIA DO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL MIMETIZANDO QUADRO 
CLÍNICO-RADIOLÓGICO DA SÍNDROME DE 
RASMUSSEN
Dalbem ÂS*; Fortes ALVS; Modolo GP; Moura JVL; Costa 
SCG; Cukiert CM; Cabral FB; Rosemberg S; Sanvito WL

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
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A síndrome de Rasmussen é entidade rara ca-
racterizada por desordem neurológica progres-
siva, epilepsia, hemiplegia e declínio cognitivo. 
Desenvolve-se em crianças, podendo surgir em 
adultos. Estudos de imagem tipicamente reve-
lam atrofia cerebral hemisférica. Sua etiologia 
ainda permanece obscura. O tratamento ainda 
persiste em discussão, podendo tentar-se imu-
noglobulina humana, corticoides e plasmafé-
rese, porém sem sucesso. A angeíte primária do 
sistema nervoso central (APSNC) é uma doença 
inflamatória também rara que afeta o parênqui-
ma cerebral e vasos da leptomeninge. Um subti-
po mais raro é a vasculite linfocítica. Pode mani-
festar-se com diversidade de sintomas, especial-
mente cefaleia, epilepsia e declínio cognitivo. O 
diagnóstico definitivo é feito através de biópsia e 
apresenta boa resposta aos imunossupressores. 
OBJETIVO: relatar o caso de paciente que faz 
seguimento no ambulatório de epilepsia de um 
hospital terciário. MÉTODO: revisão de prontu-
ário. RESULTADOS: paciente do sexo feminino, 
29 anos, iniciou aos 21 anos quadro de crises 
parciais motoras com generalização secundária 
que mostraram melhora após o tratamento com 
anticonvulsivantes. Associado a isso, apresentou 
cefaleia crônica holocraniana, em aperto, com 
piora progressiva. Após 5 anos, desenvolveu he-
miparesia à direita e piora na coordenação moto-
ra, associada ao aumento na frequência das cri-
ses convulsivas. Ressonância nuclear magnética 
de encéfalo (RNM) revelou hemiatrofia cerebral 
esquerda com múltiplas áreas de impregnação 
de contraste. Espectroscopia revelou aumento 
mínimo de pico de colina e mioinositol com pre-
servação dos níveis de N-acetilaspartato. Duran-
te seguimento ambulatorial, em um ano, desen-
volveu deterioração cognitiva e piora do déficit 
motor. A hipótese de angeíte primária do sistema 
nervoso central foi estabelecida e confirmada 
com biópsia do lobo frontal esquerdo (infiltrado 
linfocitário perivascular). Provas inflamatórias/
reumatológicas séricas normais. O tratamen-
to com corticoide e ciclofosfamida foi iniciado, 
introduzindo-se posteriormente metotrexate, 
com melhora significativa dos sintomas e bom 
controle da epilepsia. CONCLUSÃO: síndrome 
de Rasmussen e APSNC são duas doenças raras 
e de difícil diagnóstico. Apesar disso, devem ser 
sempre lembradas como diagnóstico diferen-
cial em casos de comprometimento neurológico 
progressivo, especialmente devido à resposta fa-
vorável da vasculite à terapêutica adequada.
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VOLUMETRIC ASSESSMENT OF INSULA IN 
TEMPORAL LOBE EPILEPSY
Soares MC; Silva Júnior MLM*; Diniz PRB; Valença MM

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: mariolucianom@gmail.com

Temporal lobe epilepsy is the most common 
form of pharmacologically intractable epilepsy 
in adults. Based on actual hypothesis, during the 
course of mesial temporal lobe epilepsy (MTLE) 
there is a gray matter reduction in structures 
connected with the hippocampus such as thala-
mus, caudate nucleus, cingulate gyrus, parietal 
lobe and insula. OBJECTIVE: To evaluate insular 
gyri volumetric aspects in MTLE and compare 
with healthy controls. METHODS: Transversal 
study using magnetic resonance imaging (1,5T, 
1mm isotropic voxel) of patients with MTLE and 
controls. We performed manual segmentation of 
each insular gyri by software Display in a high re-
solution screen. MLTE and controls were blind to 
examiner. Data was analyzed in absolute volume 
and in percentage of total intracranial volume 
(ICV). RESULTS: 50 MTLE (42.3±9.3, 21 women) 
and 29 controls (46.6±10.6, 12 women) RM ima-
ges were assessed. No difference in sample cha-
racteristics was observed. Men had absolute vo-
lume of insula bigger than women (M=4807mm³ 
vs. W=3873mm³, p < 0.001, in control; and 
4554mm³, vs. 4252mm³, p = 0,013 in MLTE). 
MTLE and controls were similar in gender related 
volumes. In assessment of for each gyri individu-
ally, we also did not observe statistical differen-
ces between MTLE and controls volumes (mm³): 
Long gyrus (MTLE=1419±294, control=1522±25, 
p = 0.422), Short posterior gyrus (926±252 vs. 
889±230, p = 0.508), Short middle gyrus (874±322 
vs. 811±250, p = 0.712), Short anterior gyrus 
(1.207±366 vs.1.197±280, p = 0,888). Comparison 
of insula volumes in MTLE affected side against 
contralateral one showed no difference in the-
se volumes as well: Long (affected=1419±294, 
contralateral=1522±257, p = 0.422), Short pos-
terior (926±252 vs. 889±230, p = 0.508), Short 
middle (874±322 vs. 811±250, p = 0.712), Short 
anterior (1207±366 vs. 1197±280, p = 0.888). 
CONCLUSION: We did not find any evidence of 
insular cortical atrophy related to MTLE in abso-
lut nor in normalized volumes.
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WHAT FACTORS COULD PREDICT THE LONG-TERM 
ADHERENCE IN FOLIC ACID INTAKE BY WOMAN 
WITH EPILEPSY? A TERTIARY CENTER’S 2-YEAR 
FOLLOW-UP
Nunes PP*; Figueiredo NSV; Angst DBM; Baldocchi MA; 
Passarelli V; Rocha MSG

Hospital Santa Marcelina, São Paulo - SP.

* E-mail: patpnunes@hotmail.com

In recent decades, women with epilepsy (WWE) 
concerns had increased between neurologists 
around the world. Specially, due to antiepileptic 
medications (AEMs), once they are frequent te-
ratogenic exposures during pregnancy. Although 
some controversy in literature about folic acid 
(FA) true role in preventing congenital malfor-
mations, it could be considered a marker of 
counseling and planning preconception in this 
population. OBJECTIVES: To analyze FA adhe-
rence rate by WWE and its possible long-term 
(LT) predictors factors in a 2-year (y) follow-up. 
METHODS: Prospective-study with WWE in an 
outpatient tertiary center in São Paulo-Brazil, 
taking routinely AEMs, sexually active but not in 
menopause nor pregnant when data was collec-
ted and not sterilized or with vasectomized part-
ners. We used a pre-structured questionnaire to 
direct interview between February-March firstly 
in 2014 and currently in 2016. We analyzed 1- FA 
adherence, 2- age, 3- education level (10y cut-o-
ff), 4- seizures, 5- AEMs (total number; associa-
tions; metabolizing), 6- contraception methods 
(using and type) 7- knowledge of the indication 
for use FA intake. Fisher’s test analyzed clinical 
and demographic variables. Logistic regression 
identified LT predictable factors. RESULTS: 
From 66 WWE initially included between al-
most 580 patients with epilepsy in 2014, 47 had a 
2-yfollow-up (6 lost LT-follow-up, 4 discontinued 
AEMs, 3 not answered the recent interview,3 be-
come sterilized or their partners did, 1 was me-
nopaused and 1 pregnant in 2016, 1 died). Age 
ranged 17-54y, mean 32.47+10.08. Educational 
level ranged 0-16y, mean 8.57+4.39.LTFA adhe-
rence rate was 46.81% (22/47). Greater educa-
tion level (>10y) showed a tendency to improve 
FA intake rate (60%, 15/25 versus 31.82%, 7/22; 
p = 0.08). In logistic regression, knowledge of the 
indication was the only independent variable as-
sociated to FA adherence (“yes” 72.22%, 13/18; 
“no” 31.03%, 9/29; p = 0.007; OR 5.48 with 95 
CI:1.5-21.1). CONCLUSION: FA intake rate was 
reduced in a 2-y follow-up. Additionally, WWE’s 
knowledge about the reasons to take FA predicts 
their adherence, supporting the importance to 
reinforce its prescription through WWE’s active 
sexual life.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



185

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

História da Neurologia

PO 0442

DRA. PAULA COUTINHO E A DOENÇA DE 
MACHADO-JOSEPH
Garcia BCM*; Teive HAG

Unidade de Distúrbios do Movimento/Serviço de 
Neurologia/Departamento de Medicina Interna/
Hospital de Clínicas/Universidade Federal do Paraná.

* E-mail: brunocmgarcia@gmail.com

Uma das oportunidades ímpares na vida de um clí-
nico é acompanhar de perto a exploração de uma 
doença até então desconhecida pela medicina. 
Dos poucos que tiveram essa chance, alguns, raros, 
destacam-se por seu papel no desenvolvimento 
da genética, patologia, clínica e epidemiologia da 
nova doença. Nas últimas décadas surgiu na neu-
rologia uma dessas raras personalidades através do 
estudo da Ataxia Espinocerebelar tipo 3, em que, 
dentre os muitos pesquisadores que contribuíram 
para o nosso atual conhecimento da doença, te-
mos como grande destaque a Dra Paula Coutinho. 
OBJETIVOS:Reconhecer as contribuições da Dra. 
Paula Coutinho para a neurologia, principalmente 
a partir dos estudos da Doença de Machado-Joseph 
(Ataxia Espinocerebelar tipo 3). MÉTODOS: Por 
meio da análise de fontes históricas este trabalho 
resgata as mais importantes contribuições da Dra. 
Paula Coutinho para a neurologia portuguesa e 
mundial. RESULTADOS: Dra. Paula Coutinho, que 
foi assistente do famoso Professor Corino Andrade 
(com quem colaborou nos estudos sobre Polineu-
ropatia Amiloidótica Familiar) detalhou as prin-
cipais características de uma nova doença que, ao 
que tudo indicava na época, originara-se nas ilhas 
portuguesas. Em seu trabalho publicado na revista 
“O Médico” em 1977 ela foi a primeira pessoa a unir 
o diagnóstico das famílias Machado, Thomas e Jo-
seph (descritas, em descendentes de portugueses 
que imigraram para os Estados Unidos, como do-
enças neurodegenerativas diferentes) sob a mesma 
causa genética, mas com diferentes apresentações 
fenotípicas. Em 1978, através da revisão dos casos 
de 15 famílias dos Açores, definiu pela primeira 
vez o quadro clínico da doença, classificando seus 
principais tipos clínicos, que seriam úteis no diag-
nóstico e prognóstico da doença, nomeando-a 
posteriormente como Doença de Machado-Joseph 
(DMJ) em 1980. A Dra. Coutinho propôs ainda em 
1980 os principais critérios diagnósticos para a do-
ença, aperfeiçoados posteriormente em sua tese de 
doutorado em 1992 (onde também descreve com 
detalhes a genética, clínica, patologia e epidemio-
logia da DMJ). CONCLUSÃO: A partir dos trabalhos 
da Dra Coutinho nos campos da neuropatologia, 
genética, clínica e epidemiologia da DMJ foi inicia-
do o rastreamento das ataxias e paraparesias espás-
ticas em Portugal, identificando várias outras famí-
lias em Portugal e, ao ampliar os conhecimentos 
sobre a origem da DMJ, auxiliou no rastreamento 
de diversas outras famílias pelo mundo.
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DUCHENNE DE BOLOGNE
Silva JRG2; Alves RB2; Kanda PAM1; Bello YB2

1MD. PhD. Laboratório Neurovale;
2UFJF-GV.

* E-mail: 1995joao.rgs@gmail.com

Dentre as grandes personalidades da história da 
neurologia, Guillaume-Benjamin-Amand Du-
chenne, conhecido como Duchenne de Boulog-
ne, merece destaque devido aos seus trabalhos. 
Ele nasceu em 17 de setembro de 1806, em Bou-
logne-Sur-Mer, na França. OBJETIVO: Descrever 
a história de Guillaume-Duchenne. Descrição: 
Duchenne estudou medicina em Paris, onde 
grandes mestres participaram de sua formação, 
tais como Cruveilhier, Velpeau, Dupuytren e La-
ennec, concluindo sua graduação em 1831. Re-
tornou a sua cidade natal, aonde trabalhou como 
clínico geral por volta de 10 anos. Após a morte 
de sua esposa, regressou a Paris onde iniciou 
seus trabalhos sobre eletrofisiologia, neurologia 
e medicina fotográfica. Atuou junto com gran-
des médicos como Trousseau no Hôtel-Dieu de 
Paris, e Charcot no Hospital Salpêtrière. Sua im-
portância é reflexo do seu grande interesse pela 
eletroacupuntura, desenvolvendo um instru-
mento que estimula músculos individualmen-
te e percebendo que esse método era útil para 
análise de contrações musculares. Duchenne, 
ainda, diferenciou dentre as atrofias muscula-
res aquelas causadas por dano neurológico de 
outras causadas por doenças musculares. Seus 
trabalhos descreveram detalhadamente temas 
como distrofia muscular pseudo-hipertrófica, 
poliomielite, envenenamento por chumbo, ata-
xia locomotora progressiva - condição que de-
pois estaria relacionada a neurosífilis - e parali-
sia labioglossofaríngea, que futuramente seria 
descrita como atrofia bulbar progressiva. Além 
disso, realizou descrições preliminares sobre si-
ringomielia e distrofia facioescapuloumeral. Foi 
pioneiro inventando um sistema de agulha que 
permitiu a retirada percutânea de tecido mus-
cular sem anestesia, um precursor da biópsia 
atual. Sua contribuição ainda abrange a análise 
dos músculos envolvidos na expressão facial e 
a descrição da sua relação com as emoções hu-
manas. Ademais, lançou as bases para muitos 
procedimentos atuais, tais como a estimulação 
do nervo frênico, a estimulação elétrica para 
aliviar a dor, e a regulação da falha ou fibrilação 
de coração. Duchenne resumiu seu trabalho em 
dois principais tratados, chamados De l’Électri-
sation localisée e Physiologie des mouvements. 
Apesar de sua grande contribuição, poucos na 
França despertaram interesse em seu trabalho. 
Entretanto, profissionais oriundos de outros pa-
íses europeus reconheceram a importância de 
seu trabalho, sendo citado em obras de Darwin, 
Romberg, Wachsmuth. Ele morreu no dia 17 de 
setembro de 1875 em Paris.
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ENJOLRAS VAMPRÉ: UM SERGIPANO NO PANTEÃO 
DA NEUROLOGIA BRASILEIRA
Prado RCP1*; Prado LCP2; Santiago ALC1; Sá RF1

1UFS;
2UNIT.

* E-mail: rcprado@infonet.com.br

“Não se conhece completamente uma ciência, 
enquanto não se souber de sua história”- Augus-
te Comte. Fabrício Carneiro Tupinambá Vampré, 
nascido em Estância/SE, médico pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, na turma de 1881, 
exerceu a profissão em Laranjeiras/SE antes de 
fixar-se, definitivamente, no Estado de São Paulo. 
Dois de seus filhos – ENJOLRAS e Spencer – ga-
nharam notabilidade em São Paulo, o primeiro 
como médico e professor, o segundo como advo-
gado, historiador e professor de Direito. Enjolras 
Vampré nasceu em Laranjeiras, em 04 de julho 
de 1885. Graduou-se na Faculdade de Medicina 
da Bahia, em 19 de dezembro de 1908, defen-
dendo a tese “Ligeiras Considerações Sobre as 
Perturbações Nervosas e Mentais da Peste Bubô-
nica”, obtendo aprovação com distinção. Seu de-
sempenho como estudante valeu uma bolsa de 
estudos na França e noutros países da Europa, 
nos mais famosos hospitais europeus. Ao retor-
nar trabalhou em São Paulo, onde sua família já 
residia, tornou-se um grande neurologista, assu-
mindo, a partir de 1925, a cátedra de psiquiatria 
e moléstias nervosas, da Faculdade de Medicina 
de São Paulo, sucedendo ao professor Franco 
da Rocha. Mais tarde passou a ser professor de 
Neurologia, disciplina na qual foi concursado, 
em 1935. Publicou dezenas de trabalhos cientí-
ficos, dirigiu o Hospício de Alienados de Jaquerí/
SP, fundou e presidiu a Associação Paulista de 
Medicina, foi também presidente da Academia 
de Medicina de São Paulo, membro da Acade-
mia Nacional de Medicina, dentre outras enti-
dades. Foi membro destacado do movimento da 
Eugenia no Estado de São Paulo, morrendo em 
São Paulo, em 17 de maio de 1938, aos 52 anos 
enquanto ministrava uma aula na Santa Casa de 
São Paulo. OBJETIVOS: Exaltar a figura do ilustre 
Neurologista Sergipano de Laranjeiras, fundador 
e pioneiro da Neurologia no Brasil. MÉTODO: 
Pesquisa em bases bibliográficas da SciELO, na 
Biblioteca Pública Epifânio Dória em Aracaju, 
em arquivos públicos de Laranjeiras e periódicos 
nacionais como Arquivo Brasileiro de NeuroPsi-
quiatria. CONCLUSÕES: Todas as citações sobre 
Enjolras Vampré são unânimes em afirmar a im-
portância histórica indiscutível desse Sergipano 
e seu brilhante legado para a Neurologia Brasi-
leira. Desta forma, ao resgatar este pequeno, po-
rém não menos importante capitulo da trajetória 
da Neurologia Nacional, podemos contemplar 
a contribuição histórica do menor estado da 
Federação.
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INFLUÊNCIA DA DISCIPLINA DE NEUROANATOMIA 
NA GRADUAÇÃO MÉDICA SOBRE A ESCOLHA DE 
ESPECIALIDADES DE NEUROCIÊNCIAS
Costa SFO*; Sousa PRSP; Araujo LBS; Soares CM; 
Carvalho SG; Araújo C; Oliveira Filho J

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: sofiaolivacosta@gmail.com

As especialidades das Neurociências (ENC - 
Neurologia, Neuropediatria e Neurocirurgia) 
apresentam uma alta demanda social no Brasil. 
A influência do ensino de neuroanatomia nos 
cursos de graduação sobre a escolha dessas es-
pecialidades é controverso. Na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), houve um período de 
seis semestres (1999.2 a 2002.1) sem professo-
res de neuroanatomia, permitindo um estudo 
quasi-experimental comparando a proporção 
de escolha das ENC antes, durante e após este 
período histórico. MÉTODOS: Foram estudadas 
as listas de formandos do curso de Medicina da 
Universidade Federal da Bahia entre 1995 e 2012. 
A escolha da especialidade foi determinada pela 
pesquisa de cada nome nos portais do Conselho 
Federal de Medicina e do Conselho Nacional de 
Residência Médica. A proporção de estudantes 
da UFBA que escolheram ENC em cada período 
foi comparado através do teste qui-quadrado. 
RESULTADOS: Foram tabulados os dados de 
2731 formandos, sendo excluídos 732 (27%) por 
falta de dados sobre a escolha da especialida-
de. Dos 1999 formandos com dados completos, 
1087 (54%) concluíram o curso no período de 
aposentadoria gradual dos professores de neu-
roanatomia, 384 (19%) no período de extinção 
da neuroanatomia e 528 (26%) no período de 
re-estruturação da neuroanatomia. A proporção 
de formandos que escolheram ENC nos três pe-
ríodos foi de 2,0%, 2,1% e 4,5%, respectivamente 
(X2 = 9,29, p = 0,010). CONCLUSÕES: O ensino 
regular da neuroanatomia no curso de gradu-
ação em Medicina está associado a uma maior 
procura dos formandos pelas ENC.
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JAMES RAMSAY HUNT: DAS IMPORTANTES 
CONTRIBUIÇÕES PARA NEUROLOGIA
Mendes Júnior CA2*; Rosa ABR1

1Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: cairoamjr@gmail.com

James Ramsay Hunt (1874-1937) foi um neuro-
logista americano notável do século XX. Além de 
descrever várias síndromes, que hoje levam seu 
nome, ele contribuiu para a fundamentação da 
neurologia moderna, ganhando representação 
de honra na universidade de Columbia (EUA). 
OBJETIVO: Fazer um apanhado da vida e obra 
do autor, além de sua contribuição para a neu-
rologia. Bibliografia: Nascido em 1º de fevereiro 
de 1874, de descendência irlandesa, James R. 
Hunt recebeu seu diploma de médico em 1893, 
aos 19 anos, na Universidade da Pensilvânia, a 
despeito da vontade da mãe, que desejava que 
ele dedicasse aos negócios. Estudou medicina e 
patologia na Europa por três anos, onde entrou 
em contato com grandes figuras como Heinrich 
Obersteiner, Hermann Oppenheim, Pierre Marie, 
Joseph Babinski e Jules Dejerine. Ao retornar aos 
EUA, tornou-se clínico assistente e instrutor na 
Universidade Cornell, sob a tutela do Dr. Charles 
Dana. Neste período, descreveu o acometimen-
to herpético do gânglio geniculado (1907), com 
a descrição de dois casos e revisão de 56 outros 
publicados, ajudando no entendimento de que 
o nervo facial também possuía um componente 
sensitivo. Casou-se com Alice St. John Nolan em 
1908, tendo dois filhos: James R. Hunt Jr. e Alice 
St. John Hunt. Descrevia-se como introvertido, 
em contrapartida à personalidade extrovertida 
de sua esposa. Presidiu a New York Neurological 
Society em 1909, contribuindo para a solidifi-
cação da neurologia americana. Trabalhou na 
Universidade de Columbia entre 1910 a 1924. Em 
1920, foi eleito presidente da American Neuro-
logical Association. Em 1924, foi indicado como 
professor interino de neurologia. Escreveu 110 
artigos médicos que serviam como referência 
neurológica para diversos hospitais. Fez grande 
contribuição para os distúrbios do movimento, 
ajudando na associação do parkinsonismo com 
os núcleos da base, bem como na descrição da 
“dissinergia cerebelar mioclônica”, hoje referi-
da como síndrome de Ramsay Hunt. Foi Major 
e Coronel Tenente durante a Primeira Guerra 
Mundial, inicialmente atuando como cirurgião 
e posteriormente como diretor de neuropsiquia-
tria do hospital base em Bordeaux. Faleceu em 
22 de Julho de 1937, aos 63 anos, decorrente de 
complicações de um hipernefroma com metás-
tase pulmonar. CONCLUSÃO: O legado deixado 
por James R. Hunt para a neurologia é de suma 
importância, corroborando para o pensamento 
moderno. Sua vida foi dedicada ao estudo, bem 
como à atuação na clínica neurológica.
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JULES DEJERINE – PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES À 
NEUROLOGIA
Novaes MRR*; Teive HAG; Germiniani FMB

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: maxrainer.neuro@gmail.com

Jules Dejerine foi discípulo de Vulpian, amigo e 
colaborador do Professor Charcot, contudo, sua 
carreira científica, nunca teve a influência de 
Charcot. Dejerine foi o terceiro sucessor oficial 
da cadeira de Charcot na Salpêtrière. OBJETIVO: 
Descrever as principais contribuições de Jules De-
jerine à Neurologia. MÉTODOS/RESULTADOS: 
As contribuições de Jules Dejerine (1849-1917) 
à Neurologia podem ser resumidas em livros 
publicados (Sémiologie des affections du sys-
téme Nerveux, Anatomie des centres nerveux), 
doenças descobertas (atrofia escápulo-umeral 
de Landouzy-Dejerine, atrofia olivo-ponto-ce-
rebelar de Dejerine-Thomas, síndrome talâmica 
de Dejerine-Roussy, plexopatia braquial inferior 
de Dejerine-Klumpke, neuropatia hipertrófica 
de Dejerine-Sottas), e estudos sobre as funções 
corticais superiores (como alexia sem agrafia). 
CONCLUSÃO: A contribuição de Dejerine à Neu-
rologia é muito expressiva, culminado com a sua 
eleição para a cadeira de Neurologia do Hospital 
Salpêtriére (1910), onde Charcot reinou por mui-
to tempo e formou uma escola neurológica de 
renome mundial.
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MARC CHAGALL’S L’HOMME À LA TÈTE 
RENVERSÉE (MAN WITH HIS HEAD THROWN 
BACK) – AN ARTISTIC DEPICTION OF SEVERE 
RETROCOLLIS IN NEURODEGENERATION WITH 
BRAIN IRON ACCUMULATION
Germiniani FMB1*; Roza T1; Teive HAG1; Camargo CH2

1Hospital de Clínicas - UFPR;
2Universidade Estadual de Ponta Grossa.

* E-mail: frankgerminiani@hotmail.com

Artistic representations of medical conditions, 
particularly those that cause severe deformi-
ty, have been a constant in the history of art. 
Marc Chagall paintings depicted the everyday 
lives of Russians, especially the Jewish commu-
nity. Among his paintings, L’Homme À La Tète 
Renversée (Man With His Head Thrown Back), 
is a 1919 oil painting that depicts a man with a 
strikingly exaggerated backward bending of his 
head and neck. OBJECTIVE: To propose that 
Marc Chagall’s L’Homme À La Tète Renversée 
(Man With His Head Thrown Back) could be a 
depiction of severe retrocollis due to Neurodege-
neration with Brain Iron Accumulation. RESULT: 
Neurodegeneration with Brain Iron Accumu-
lation syndromes (NBIAs) are a group of varied 
genetically-induced diseases that can affect dif-
ferent ethnical groups, with a worldwide distri-
bution. Among their clinical features, one may 
find akinetic parkinsonism and severe forms of 
axial dystonia, sometimes leading to exacerbated 
retrocollis. By carefully analyzing Marc Chagall’s 
L’Homme À La Tète Renversée (Man With His 
Head Thrown Back) we propose that he might 
have involuntarily depicted a case of NBIA with 
severe retrocollis and bent spine. This could have 
been a Russian-Jewish subject that lived in a Rus-
sian village and suffered from one of the many 
NBIAs, possibly Panthotenate Kinase Associa-
ted Neurodegeneration (PKAN). CONCLUSION: 
Marc Chagall’s L’Homme À La Tète Renversée 
(Man With His Head Thrown Back) is a possible 
depiction of severe retrocollis with bent spine 
syndrome, likely due to any of the diseases of the 
NBIA group, including PKAN.
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PRONTUÁRIO MÉDICO DE VINCENT VAN GOGH E A 
SUPOSTA EPILEPSIA DE LOBO TEMPORAL
Silva ACG; Amaral CTL; Vaz VAF

Faciplac.

* E-mail: goncalvess.ana@gmail.com

Redigido pelo Dr. Peyron, do asilo Saint Remy 
para tratamento de “lunáticos e epilépticos”, 
onde Vincent Van Gogh se internou: “Certifico 
e assino que van Gogh, 36 anos de idade, tendo 
sido tratado no hospital daquela cidade, apre-
senta mania aguda e alucinações visuais e audi-
tivas que o levaram à automutilação, cortando 
a orelha. Atualmente parece recuperado, mas 
ele refere não apresentar coragem e força para 
a vida independente e, voluntariamente, solici-
ta a admissão nesta instituição. Como resultado 
da exposição acima, acredito que o Sr. van Gogh 
apresenta crises epilépticas infrequentes, sendo 
aconselhável que permaneça em observação 
prolongada neste estabelecimento... O paciente 
no geral apresenta-se tranquilo, mas sofreu di-
versos ataques violentos. No período entre esses 
ataques, o enfermo manteve-se absolutamente 
calmo e inteiramente devotado à sua pintura”. 
Presentes principalmente nos seus últimos anos 
de vida, as crises eram caracterizadas por sensa-
ção de pressão na cabeça, agitação psicomoto-
ra, alucinações e autoagressão (como o famoso 
caso da automutilação de sua orelha). Em 1889, 
van Gogh descreve a Theo: “Até agora tive quatro 
ataques maiores. Nestes episódios eu não sei o 
que fiz, disse ou queria. Antes destes, eu fiquei 
inconsciente por três vezes, sem qualquer razão 
reconhecida e não me lembro do que senti nes-
tes períodos”. Há, ainda, relatos de vertigens epi-
sódicas, zumbidos e perda auditiva transitória, 
desequilíbrio, náuseas e intolerância ao barulho 
que levantam a possibilidade do diagnóstico de 
doença de Menière. A possibilidade de que van 
Gogh fosse portador de epilepsia do lobo tempo-
ral, com crises parciais complexas, é controversa. 
As crises intermitentes, iniciadas com aura de 
alterações de humor ou de consciência, aluci-
nações, impulsos autodestrutivos e a chamada 
personalidade epiléptica corroboram para essa 
hipótese diagnóstica. Entretanto, o tempo ex-
cessivo de duração das crises, manifestações 
características de esquizofrenia psicótica, como 
depressão, ansiedade, pensamentos paranoicos 
e estados dissociativos, colocam em dúvida qual 
seria de fato a enfermidade apresentada pelo 
pintor. A falta de tecnologia e de critérios rigo-
rosos para o estabelecimento do diagnóstico de 
epilepsia à época deixam em aberto qual seria 
afinal o diagnóstico definitivo. Após uma vida 
marcada por intenso sofrimento psíquico, Vin-
cent van Gogh se suicidou aos 37 anos, levando 
consigo a incerteza acerca do seu diagnóstico 
definitivo.
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QUAL A VERDADEIRA DOENÇA MENTAL DE 
NIETZSCHE?
Kauling IE2*; Martinez JVL1; Petersen VC2; Nassar F2; 
Nagata GK2; Teixeira RG2; Oliveira JGR2; Sá AP2; 
Alves LOS2; Lucena MM2
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* E-mail: ikauling@hotmail.com

As circunstâncias da morte de Friedrich Nietzs-
che aos 55 anos, precedida por um quadro de-
mencial de 11 anos, sempre chamaram a aten-
ção. O diagnóstico historicamente consolidado 
como causa da doença mental de Nietzsche é 
a neurossífilis, porém atualmente isso é con-
testado. OBJETIVOS: Levantar novas hipóteses 
diagnósticas para explicar a enfermidade que 
acometeu Nietzsche. Metodologia : Foram anali-
sados artigos indexados em bases de dados acer-
ca do tema proposto, além da análise biográfica 
de Friedrich Nietzsche. RESULTADOS: A hipó-
tese mais aceita na época para a demência e o 
consequente estado incapacitante de Nietzsche 
era neurossífilis. Na sua internação, Nietzsche 
apresentava demência, ideias megalomaníacas, 
e alterações oftalmológicas que pareciam com 
pupilas de Argyll-Robertson. No entanto, havia 
detalhes que foram negligenciados na época. 
Nietzsche apresentava ideias megalomaníacas e 
cefaleia intensa desde a infância, bem como ani-
socoria, que pode ter sido relatada como pupilas 
de Argyll-Robertson. A ausência do tremor de 
língua era considerada como incompatível com 
o diagnóstico de neurossífilis. O pai de Nietzsche 
morreu aos 36 anos, demenciado, e na autópsia 
foi visto “amolecimento cerebral”, expressão usa-
da na época para lesões isquêmicas cerebrais. 
Além disso, a sobrevida de um paciente com 
neurossífilis instalada não ultrapassava 2 anos. 
Dentre as hipóteses levantadas para explicar o 
quadro clínico de Nietzsche estão: Meningioma 
de nervo óptico direito; Meningioma de asa do 
esfenoide; depressão maníaca ou psicose; De-
mência Frontotemporal e, por último, CADASIL 
(arteriopatia cerebral autossômica dominante 
com infartos subcorticais e leucoencefolopa-
tia). Os pacientes com CADASIL apresentam 
quadro cognitivo-comportamental progressivo, 
geralmente precedido por anos de enxaqueca 
com aura e com história familiar positiva. Apre-
sentam coriorretinite e vasculopatia ocular e 
geralmente chegam ao óbito em 10 a 20 anos. 
Considerando o quadro geral de Nietzsche, a hi-
pótese de CADASIL nos parece a mais comple-
ta. CONCLUSÃO: A hipótese de que Nietzsche 
tivesse neurossífilis parece estar praticamente 
descartada. Das hipóteses hoje aceitas como 
possíveis, o CADASIL engloba mais dados. A re-
visão dos dados da doença de Nietzsche mostra 
como o viés ao se dar um diagnóstico pode fazer 
com que médicos negligenciem aspectos impor-
tantes da história clínica e exame físico. Mostra 
também que em cada época há um repertório de 
diagnósticos que podem ser feitos.
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SOBRE AS CAUSAS NEUROLÓGICAS E 
OFTALMOLÓGICAS DE DISTÚRBIOS VISUAIS EM 2 
TEXTOS MEDIEVAIS DE MILAGRES
Holanda Filha JG2; Gondim FAA2*; Thomas FP1

1Saint Louis University;
2Universidade Federal do Ceará.

* E-mail: gondimfranc@gmail.com

Anteriormente relatamos que o texto medie-
val CSM, escrito em Galego-Português entre 
1252-1284 na corte do rei espanhol Alfonso X 
(El Sábio) tem múltiplos relatos de fenômenos 
neuropsiquiátricos (Neurology 2015;84:1991-6). 
METODOLOGIA: Revisamos todas as 427 canti-
gas do livro CSM e todos os 25 milagres do texto 
MNS e avaliamos todas as descrições de distúr-
bios visuais em ambos os textos. Dois neurolo-
gistas e uma oftalmologista (JGHF) capazes de 
ler em Portugês, Espanhol e Galego revisaram 
os textos e chegaram a um consenso final sobre 
cada descrição. RESULTADOS: O livro MNS tem 
9 exemplos de condições relevantes do ponto de 
vista médico, mas nenhum exemplo de distúrbio 
visual. Das 353 cantigas que narram milagres, 19 
descreveram transtornos visuais (números#35, 
57, 92, 129, 138, 146, 177, 218, 229, 247, 278, 314, 
316, 318, 329, 338, 357, 362, 402). 6 das 19 des-
crições de perda visual foram secundárias a trau-
ma (incluindo enucleação bilateral violenta dos 
olhos, N = 5 e possível injúria visual por meios 
químicos relacionada ao trabalho, N = 1). 3 das 
19 cantigas descreveram cegueira inespecifica e 
uma relatou amaurose congênita associada com 
recuperação milagrosa (inexplicada do ponto de 
vista médico). #92 relatou melhora flutuante da 
visão possivelmente associada com catarata pos-
terior subcapsular. 8/19 descreveram fenômenos 
neuropsiquiátricos relevantes: cegueira+para-
lisia, N = 6 (N = 3 punição de possível etiologia 
psicogênica; N = 3 AITs/AVEs vs. perda visual 
psicogênica), cegueira+deformidades faciais su-
gestivas de acromegalia por tumor hipofisário? 
(#318) e obscurecimento transitório da visão+-
disfagia+fraqueza facial e paralisia por 9 dias 
(#357, miastenia gravis? recidiva de EM/NMO). 
CONCLUSÕES: Relatos de distúrbios visuais es-
tão entre os fenômenos neuropsiquiátricos mais 
descritos nas CSM, não tendo sido relatados no 
livro MNS. A maior parte dos transtornos visuais 
teve etiologia oftalmológica, com menos exem-
plos sugestivos de EM, acromegalia (tumor hipo-
fisário), AITs/AVEs ou de natureza psicogênica.
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ALTERAÇÔES QUIMIOCITOLÓGICAS LIQUÓRICAS 
SECUNDÁRIAS A INFILTRAÇÃO NEOPLÁSICA E SUA 
RELAÇÃO COM O TIPO DE CÂNCER PRIMÁRIO
Pirola RN2*; Escobar MES2; Alomoto MPA2; Nespoli VS2; 
Vaz ID1; Catunda SM1; Gomes HR1

1HC-SP;
2USP-SP.

* E-mail: nunesrp@hotmail.com

A infiltração neoplásica do sistema nervoso cen-
tral pode alterar não apenas a celularidade li-
quórica global e específica, mas também outros 
parâmetros analisados no líquor, como níveis de 
proteína, glicose e lactato. Há relação entre o tipo 
de câncer primário e a alteração encontrada na 
análise liquórica. O objetivo neste trabalho foi 
demonstrar como determinados tipos de câncer 
alteram os parâmetros liquóricos na vigência da 
infiltração. Foram analisadas todas as amostras 
com presença de células neoplásicas do serviço 
ambulatorial de líquor do Hospital das Clínicas 
de São Paulo entre os anos de 2013-2016. Ao 
todo foram estudadas 657 amostras liquóricas 
de 247 pacientes, sendo 132 do sexo feminino e 
115 do sexo masculino. Na análise geral de todas 
as amostras foi calculada a média para cada um 
dos parâmetros analisados, com o resultado a 
seguir: - Proteína: 135 mg/dl - Glicose: 53 mg/
dl - Lactato: 34 mg/dl Foi feita também a análi-
se dos parâmetros para cada tipo de câncer mais 
encontrado na amostragem. O mais comum foi 
o linfoma não-Hodgkin, seguido pelas leucemias 
agudas, pelo câncer de mama e pelo câncer de 
pulmão. Concluímos portanto que o tipo primá-
rio do câncer, na vigência de infiltração, altera 
em maior ou menor grau os parâmetros liquó-
ricos analisado. Esse conhecimento pode ser de 
grande utilidade na prática ao guiar a análise 
dos parâmetros na suspeita de uma infiltração 
neoplásica.
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CISTO MESENTÉRICO COMO COMPLICAÇÃO DE 
DERIVAÇÃO VENTRÍCULO-PERITONEAL: UM 
RELATO DE CASO
Silva CA2; Pereira FLC2; Tavares FP2; Pires FPAA2; 
Paula MHS2; Rodrigues TFC2; Tavares RM1; Barreto LB2

1Hospital Universitário Risoleta Tolentino Neves;
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A derivação ventrículo-peritoneal (DVP) é um 
procedimento neurocirúrgico frequentemente 
empregado no tratamento da hidrocefalia, res-
ponsável por conferir uma maior sobrevida e 
melhora na função neurológica do paciente. No 
entanto, este procedimento está associado a al-
gumas complicações, dentre elas, a ocorrência 
de cistos intra-abdominais. OBJETIVO: Relatar 
cisto mesentérico como complicação decorren-
te da implantação de DVP. MÉTODO: As infor-
mações foram obtidas por meio da leitura do 
prontuário da paciente e revisão da literatura, 
com base em artigos científicos relacionados ao 
tema. Relato do caso clínico: Paciente T.S.D.A.R., 
sexo feminino, 24 anos, admitida no serviço de 
neurologia da Santa Casa de Ouro Preto, apre-
sentando cefaleia holocariana de forte intensi-
dade, associada a náuseas e vômitos, diminuição 
da acuidade visual bilateral e diplopia, em dois 
meses de evolução. Tomografia computadoriza-
da e ressonância magnética de crânio sem alte-
rações, angio-ressonância magnética dos vasos 
cerebrais com resultado sugestivo de aracnoidite 
e evidências de moderada dilatação da porção 
supratentorial das cavidades ventriculares. Ava-
liada pela neurocirurgia, iniciado acetazolamida 
e realizado o implante de DVP, com controle sa-
tisfatório. Reinterna cinco meses após o proce-
dimento devido a quadro de cefaleia e aumento 
progressivo do volume abdominal. À ultrassono-
grafia abdominal (US), identificou-se uma ima-
gem anecoica, sugestiva de cisto. Foi realizada 
a exteriorização do cateter, culturas do líquido 
abdominal, da ponta de cateter e do líquor, sem 
evidências de crescimento microbiano. Pacien-
te submetida à derivação ventrículo-atrial e 
punção guiada por US do cisto abdominal, sem 
intercorrências. DISCUSSÃO: A incidência da 
formação de cistos intra-abdominais, associados 
à DVP varia de 0,7 a 4,5 %, apesar de raros, con-
ferem prejuízos ao paciente. O diagnóstico é sus-
peitado pela clínica de dor, distensão abdominal, 
náuseas e vômitos, associados ou não a sinais de 
hipertensão intracraniana e confirmado através 
de exames de imagem. A patogênese exata é des-
conhecida, mas pensa-se ser secundária a infec-
ção ou resposta inflamatória. A cultura do líquor 
nos casos de complicações da DVP é importante 
para afastar infecções, que representam cerca de 
10-15% das complicações. CONCLUSÃO: A DVP 
é uma abordagem cirúrgica segura e indicada 
para pacientes com hidrocefalia, sendo o cisto 
abdominal uma complicação pouco frequente, 
mas com significativa morbidade.
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HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL: 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Aguiar PHP2; Maldaun MVC1; Simm RF4; Gripp DA1; 
Nakasone FJ1; Marchi CJ1; Christiano LA5*; Alves GFF5; 
Oliveira CTP3; Estevão IA3

1Departamento de Neurocirurgia do Hospital Santa 
Paula – São Paulo – SP;
2Disciplina de Neurologia do Departamento de 
Neurologia da PUC São Paulo – Sorocaba - SP;
3Liga de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de 
Bragança Paulista – Bragança Paulista – SP;
4Neurologia do Hospital Sírio Libanês – São Paulo – SP;
5Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

* E-mail: luanachristiano@hotmail.com

Hidrocefalia com pressão normal (HPN) é uma 
síndrome caracterizada por apraxia de marcha, 
demência e incontinência urinária, sendo uma 
das causas tratáveis de demência. O presente 
estudo avaliou os dados clínicos, laboratoriais 
e o tratamento de 38 pacientes com HPN, sen-
do 15 mulheres e 23 homens, com idade média 
de 76+-8 anos (máxima 85, mínima 66), que 
foram submetidos à derivação ventrículo peri-
toneal (DVP) entre dezembro de 2000 a abril de 
2016. OBJETIVO: Analisar retrospectivamente 
o diagnóstico e os resultados do tratamento de 
38 pacientes submetidos à DVP. Casuística e 
MÉTODOS: Foram analisadas as informações 
clínicas, tomográficas e de ressonância magné-
tica (RNM) de 38 pacientes submetidos à DVP 
por um mesmo grupo de cirurgiões, além da 
consulta bibliográfica utilizando os bancos de 
dados LILACS e SciELO. O volume ventricular foi 
avaliado pelo índice de Evans, na RNM em T1, 
avaliado pela distância bi corno frontal sobre a 
distância bi-parietal. RESULTADOS: A partir da 
análise da RNM foi encontrada uma média de 
0,43 +- 0,07 do volume ventricular. Foram reali-
zados 3 Tap Testes (Teste de Miller Fisher) com 
30-40ml, obtendo melhora significativa em 30 
casos, duvidosa em 4 e conclusiva após 3 pun-
ções em 4 casos. A RNM com estudo de fluxo 
mostrou hiperturbilhonamento compatível com 
HPN em 92,10% (35 casos), SPECT positivo em 
17 casos com 100% de positividade. O teste neu-
ropsicológico demonstrou um declínio impor-
tante de cognição para memória de evocação em 
17 casos, de retenção em 35 casos, com um mini 
mental inferior a 29 pontos em todos os casos. 
Após a derivação houve uma melhora de 92,10%. 
Com relação à apraxia de marcha a melhora foi 
de 94,73% (36/38), já a incontinência urinária 
melhorou em 63,15% (24/38). Complicações 
foram relatadas em 4 casos, sendo apenas uma 
relacionada à infecção de parede abdominal 
(outras foram hemorragia subdural e descom-
pensação de Parkinsonismo). Dois casos foram 
colocados na cavidade peritoneal por laparos-
copia, com pressão intraperitoneal baixa. Dez 
válvulas foram programáveis Strata (Medtronic, 
EUA), 3 Prograve (Aesculap, Alemanha) e 25 Po-
laris (Sophysa, França). A mortalidade operatória 
foi de 0%. CONCLUSÃO: O diagnóstico de HPN é 
importante visto que é causa tratável de demên-
cia. Os casos avaliados em nosso estudo tiveram 
melhora clínica significativa após a realização da 
DVP. Sugerimos a laparoscopia como tecnologia 
auxiliar na cirurgia de DVP por seu caráter me-
nos invasivo.
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HIPOTENSÃO INTRACRANIANA DEVIDO À FÍSTULA 
LIQUÓRICA ESPONTÂNEA: RELATO DE CASO
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A hipotensão intracraniana espontânea (HIE) é 
uma síndrome subdiagnosticada, rara, associa-
da ao vazamento liquórico espontâneo. Mesmo 
sem critérios diagnósticos universalmente acei-
tos, é possível realizar o diagnóstico mediante 
o quadro clínico, medida de pressão liquórica 
e exames de imagem. OBJETIVO: Descrever e 
discutir o quadro clínico e diagnóstico da hipo-
tensão intracraniana devido à fístula liquórica 
espontânea. RESULTADOS: NRS, 37 anos, sem 
história de trauma prévio, relata que há 7 dias 
iniciou cefaléia contínua holocraniana, com 
piora ao ortostatismo e melhora completa ao 
decúbito. Encaminhada para realização de bióp-
sia em dura-máter devido ao fato de ressonân-
cia magnética (RM) evidenciar espessamento 
dural e captação de contraste, com bioquímica 
do líquor normal, sendo aventada a possibilida-
de de meningite. Ao exame, paciente sem sinais 
meníngeos, com cefaleia típica ao ortostatismo, 
e melhora na posição Trendelemburg. Pressão 
liquórica em segunda punção encontava-se em 
torno de 1 cm de H2O, com análise liquórica 
sem alterações. Mielotomografia contrastada e 
cisternografia evidenciaram extravazamento de 
contraste ao nível da raiz T4 à esquerda. Feito 
tampão sanguíneo em segmento com resolução 
imediata do quadro. DISCUSSÃO: A síndrome 
possui quadro clínico heterogêneo. O clássico 
sintoma é a cefaleia ao ortostatismo de início 
agudo. No entanto, há descrito cefaléia não pos-
tural, e cefaléias sem alívio completo ao decú-
bito. A localização da dor pode variar em região 
occipito-nucal, holocraniana e frontal. Náuseas, 
vômitos, cervicalgia, rigidez nucal, tonteiras, di-
plopia e paralisia de nervos cranianos, sobretudo 
o VI par podem ocorrer. Ressalta-se a ausência 
de fatores traumáticos, cirurgias neurológicas, 
e punções prévias para caracterizar o vazamen-
to como espontâneo. A pressão de líquor menor 
que 60 mm de H2O aumenta a suspeita da HIE. A 
RM de encéfalo e coluna com hipercontrastação 
de paquimeninge é achado comum, podendo 
ter espessamento dural. Na mielotomografia, é 
possível observar o vazamento liquórico, e, na 
cisternografia, anormal acúmulo de radioisótipo 
e sua excreção precoce sugerem o vazamento. O 
local da fístula permanece indeterminado em 
cerca de 50% dos casos. CONCLUSÃO: A partir 
do reconhecimento da clínica da síndrome, pô-
de-se suspeitar imediatamente da presença de 
uma fístula liquórica espontânea e, associada à 
propedêutica apropriada, diagnosticar e tratar 
definitivamente a cefaleia limitante da paciente.
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RELATO DE CASO: PACIENTE COM PSEUDOTUMOR 
CEREBRI E EVOLUÇÃO COM TROMBOSE VENOSA 
CEREBRAL: COMPLICAÇÃO PÓS-PUNÇÃO, OU 
FALSO NEGATIVO DE ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA?
Estephan EP*; Santos LP; Torezan SW; Arouca EMG; 
Fortini I
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Trombose venosa cerebral (TVC) é uma entidade 
comum e potencialmente grave devendo sempre 
ser descartada quando se depara com Síndro-
me de Pseudotumor. Em um contexto de pron-
to socorro discuti-se qual seria o melhor exame 
para se descartar TVC. Relato: mulher, 51 anos, 
apresentava cefaleia de novo padrão há cerca 
de um ano: dor diária, holocraniana, em aperto, 
associada a náuseas e vômitos e piora progressi-
va da acuidade visual. Exame físico apenas com 
papiledema bilateral; tomografia computado-
rizada e angiotomografia de crânio venosa sem 
alterações; coleta de líquido cefalorraquidiano 
por punção lombar normal exceto pela pressão 
de abertura de 31cm H20. Após a introdução 
de acetazolamida a paciente referiu melhora na 
intensidade da dor, embora ainda permaneces-
se diária. Com cinco semanas de tratamento foi 
submetida a nova punção lombar para controle, 
que mostrou pressão de abertura de 22cm H2O. 
3 dias depois apresentou quadro clínico de hi-
potensão liquórica, com cefaleia ortostática. 
Evoluiu com piora da dor depois de mais 3 dias. 
No dia seguinte teve quadro súbito de sonolên-
cia e hemiparesia esquerda. Nova tomografia 
mostrava hematoma lobar frontal direito. Angio-
tomografia venosa mostrava sinas de TVC exten-
sa acomentendo vários seios venosos. Evoluiu 
a óbito no 4o dia de internação. DISCUSSÃO: 
TVC como complicação de punção lombar é 
uma entidade rara, relacionada a Síndrome de 
Hipotensão Liquórica. Alguns autores a classifi-
cam como uma complicação desproporcional-
mente suspeitada. No caso apresentado fica a 
dúvida se tal complicação ocorreu ou se houve 
um resultado falso negativo de angiotomografia. 
CONCLUSÃO: O relato chama atenção para uma 
rara e grave complicação de punção lombar, pro-
cedimento as vezes realizado excessivamente em 
pacientes com Pseudotumor cerebral. Ao mesmo 
tempo, sucinta a discussão da sensibilidade de 
uma angiotomografia venosa.
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RELATO DE CASO: VASCULITE INFECCIOSA 
SECUNDÁRIA A RINORREIA ESPONTÂNEA 
PRIMÁRIA DE LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO
Colaço CF3; Jaccoud GM4; Neto JRP4; Medeiros PFR5; 
Bächtold GAB5; Gomes MT3; Grippe TC4; Araújo HF3; 
Duarte AP1; Maciel RD2

1Escola Superior de Ciências da Saúde;
2Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF);
3UCB;
4UnB;
5UniCEUB.

* E-mail: paulo.rmiranda@catolica.edu.br

Rinorreia espontânea primária de Líquido Cefa-
lorraquidiano é uma doença rara, associada ao 
sexo feminino e obesidade; cuja etiologia com-
preende anormalidades ósseas e tumores cere-
brais. OBJETIVO: Relatar e discutir um caso de 
Rinorreia espontânea de líquido cefalorraquidia-
no em uma mulher de 60 anos,com vasculite in-
fecciosa como complicação. MÉTODOS: revisão 
de prontaurio. RESULTADOS: MFMR, 60 anos, 
feminino, dona de casa,previamente hígida, re-
feria rinorreia há 3 anos, abundante, unilateral, 
sem melhora com tratamento para sinusite; 
associada a cefaleia de moderada intensidade 
com piora em ortostase. Há 3 semanas, iniciou 
quadro de crise convulsiva associada a vômitos, 
dispneia, rigidez de nuca, rebaixamento do nível 
de consciência e febre. Foi levada a Unidade de 
Saúde, realizado punção liquorica com presença 
liquido sanguinolento, realizada tomografia de 
crânio contrastada que evidenciou hemorragia 
subaracnóidea cortical em fissura sylviana es-
querda e realce meníngeo, diagnostico de me-
ningite e hemorragia subaracnóide com necessi-
dade de drenagem cirúrgica por derivação ven-
tricular externa com melhora parcial Foi realiza-
da arteriografia que detectou sinais de Vasculite 
com dilatações segmentares bilaterais dos ramos 
corticais distais das artérias cerebrais anteriores.
Ao exame evidenciou-se saida de liquido claro 
pela narina direita ao fletir a cabeça, evidencian-
do a fístula liquorica, TC mostrou falha óssea em 
etmoide. DISCUSSÃO: A fístula liquórica rinogê-
nica pode ser decorrente de processo traumáti-
co, ou não traumático. No caso descrito, o pro-
cesso se desenvolveu de ocorrência espontânea. 
O aparecimento dos sintomas é insidioso, e pode 
permanecer sem diagnóstico ao longo de anos. A 
historia típica do paciente com fístula é de rinor-
reia contínua ou intermitente de líquido nasal. 
Representa um fator de risco para infecção do 
sistema nervoso central, porém a evolução para 
vasculite é rara . As fístulas do tipo não-traumáti-
cas são raras e, na vigência de infecções do SNC 
devem fazer parte do diagnóstico diferencial
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ALFA-MANOSIDOSE ASSOCIADA À DEFICIÊNCIA 
DE VITAMINA B12: UM RELATO DE CASO
Oliveira FJL2*; Lima LC2; Saraiva MG2; Muniz MG2; 
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Machado MNCP2; Mota VVDL1
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A αmanosidose é uma doença rara, de herança 
autossômica recessiva, causada pela mutação 
do gene MAN2B1 comprometendo a atividade 
lisossomal por redução da enzima α-manosida-
se, podendo o paciente apresentar redução da 
capacidade intelectual, surdez, deformidades 
faciais e musculoesqueléticas, imunodeficiên-
cia, além de ataxia e miopatia. Os casos de início 
mais tardios tendem a apresentar uma sobrevi-
da maior. A deficiência de vitamina B12 é uma 
condição relativamente comum, com múltiplas 
causas implicadas, pode evoluir com manifesta-
ções neurológicas variadas como polineuropa-
tia, mielopatias, quadros depressivos e demen-
ciais. OBJETIVO: Relatar um caso de α-manosi-
dose em adulto jovem associado à deficiência 
de vitamina B12. MÉTODO: Estudo descritivo 
tipo relato de caso e breve revisão da literatura. 
RELATO DO CASO: Relatamos o caso de uma pa-
ciente de 27 anos com diagnóstico prévio de de-
ficiência de α-manosidase. A irmã de 23 anos tem 
o mesmo diagnóstico e há relato de irmão faleci-
do aos 4 anos por cardiopatia. A paciente quei-
xava-se de dificuldade para deambular e piora 
da coordenação nos últimos meses. Ao exame, 
apresentava macrocefalia, fronte proeminen-
te, escoliose, deficiência cognitiva, atrofia em 
musculatura extrínseca de mãos e pés, tetrapa-
resia de predomínio distal, hiporreflexia, além de 
ataxia axial e apendicular. A Ressonância mag-
nética (RM) de crânio mostrou atrofia cortical e 
cerebelar, além de discreto hipersinal em subs-
tância branca e RM de coluna tóraco-lombar 
sem alterações medulares. Eletroneuromiografia 
dos quatro membros confirmou polineuropatia 
sensitivo-motora (axonal? Desmielinizante?). A 
dosagem sérica de vitamina B12 foi de 50UI com 
aumento acentuado de ácido metilmalônico. 
Após três meses do início da reposição de vitami-
na B12, houve melhora importante da força, da 
ataxia e da marcha. CONCLUSÃO: A α-manosido-
se é uma doença com quadro neurológico variá-
vel e não há relatos descritos na literatura de sua 
associação com a deficiência de vitamina B12. 
Apesar do diagnóstico firmado de uma doença 
rara com complicações neurológicas, deve-se 
estar atento à possibilidade de comorbidades, 
sobretudo as tratáveis, a fim de o paciente obter 
ganho funcional e melhorar a qualidade de vida.
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ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA EM DUAS 
IRMÃS COM DISTROFIA MIOTÔNCA DO TIPO 1
Andrade CB*; Cimino VFA; Moreira RF; Paulino KR; 
Zorzetto LHT; Vale TC; Cruzeiro MM; Almeida ALM; 
Pires LA
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A distrofia miotônica tipo 1 (DM1), ou doença de 
Steinert, é uma doença autossômica dominante 
caracterizada por paresia muscular, fenômeno 
miotônico, envolvimento de múltiplos órgãos 
e antecipação genética. O diagnóstico é obtido 
através do quadro clínico e eletroneuromiogra-
fia, sendo o teste genético considerado padrão-
-ouro. A ressonância magnética (RM) encefálica 
pode evidenciar envolvimento de substância 
branca e atrofia cortical, que estão relacionadas 
à progressão da doença e independem da ida-
de, duração e expansão da mutação genética. 
OBJETIVO: Relatar alterações na RM encefálica 
de duas irmãs com DM1 geneticamente confir-
mados. RELATO DOS CASOS: Caso 1: Mulher, 53 
anos, branca, hipertensa e tabagista (40 anos/
maço), com quadro de cinco anos de evolução 
de dificuldade de marcha, fraqueza generalizada 
e incontinência urinária. Ao exame neurológico, 
notou-se paresia grau 3 em membros superio-
res e inferiores, fácies miotônica com fenômeno 
miotônico em membros e língua, confirmado 
por eletroneuromiografia (ENMG). RM ence-
fálica demonstrou atrofia cortical difusa, lesão 
hiperintensa em polo temporal bilateral, do-
ença microangiopática e dilatação ventricular 
supratentorial acentuada desproporcional ao 
grau de atrofia, com sinais de transudação. Caso 
2: Mulher, 52 anos, branca, sem comorbidades, 
com quadro de três anos de evolução de pare-
sia grau 4 em membros superiores e inferiores, 
com fáceis miotônica e fenômeno miotônico em 
mãos. A RM de encéfalo demonstrou leve atrofia 
cortical difusa e lesão de substância branca peri-
vascular e subcortical, de predomínio em pólos 
temporais bilateralmente, porém sem sinais de 
hidrocefalia. CONCLUSÃO: O primeiro caso tem 
5 anos de evolução e clínica mais exuberante, 
com lesões mais proeminentes de substância 
branca, inclusive com hidrocefalia. O segundo 
caso tem 3 anos de evolução e clínica mais leve, 
com lesões mais confluentes em pólos temporais 
bilaterais. Postula-se que haja uma correlação 
entre alterações de neuroimagem e a clínica dos 
pacientes com DM1, sendo a hidrocefalia talvez 
o achado de neuroimagem associado a quadro 
motor e cognitivo mais exuberante.
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ANÁLISE DO LIMIAR DE FADIGA 
ELETROMIOGRÁFICO DO SISTEMA 
ESTOMATOGNÁTICO EM INDIVÍDUOS COM 
OSTEOPOROSE
Arnoni VW3; Sousa LG3; Vasconcelos PB3; Ferreira B2; 
Silva GP2*; Semprini M3; Scalize PH3; Collucci AB1; 
Regalo SCH3; Siéssere S3
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A osteoporose é uma doença esquelética crônica 
e progressiva, em que ocorre uma perda de mas-
sa óssea, reduzindo a sua resistência e predis-
pondo o indivíduo a quadros de fraturas, princi-
palmente nas regiões do punho, quadril, coluna 
vertebral, além de desenvolver deformidades e 
incapacidade física. A osteoporose também atin-
ge os ossos da face, tais como a maxila e a man-
díbula sendo considerada um grave problema 
de saúde pública. É associada com o envelheci-
mento e afeta milhões de pessoas pelo mundo, 
principalmente mulheres de raça branca, com 
idade superior aos 65 anos de idade. Este estu-
do avaliou o limiar de fadiga eletromiográfica 
dos músculos mastigatórios em indivíduos com 
osteoporose comparando-os em 3 tempos dis-
tintos com janelamento de 5 segundos da coleta 
do sinal até a fadiga: inicial, médio e final. Foram 
selecionados 24 indivíduos com idade entre 45 
e 70 anos, de ambos os gêneros e portadores de 
osteoporose. Estes foram submetidos a avalia-
ção eletromiográfica nos músculos masseteres 
e temporais nas condições clínicas de contra-
ção voluntária máxima por 4 segundos e fadiga 
muscular (sem tempo determinado). Foi utili-
zado o eletromiógrafo Myosystem Br1. A análi-
se dos dados eletromiográficos foi padronizada 
obtendo os valores de frequência mediana de 5 
segundos inicias, médios e finais do tempo total 
de cada uma das análises. Foi realizada a análi-
se estatística pelo SPSS 22.0 utilizando a análise 
de variância ANOVA (p < 0,05). Esta pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(2006.1.242.58.3). Durante a condição clínica de 
fadiga nos tempos médio e final, verificou-se 
uma diminuição progressiva da frequência me-
diana quando comparados com os 5 segundos 
iniciais para todos os músculos avaliados. Os 
valores da frequência mediana foram significa-
tivamente menores para os músculos temporais 
(p < 0,05). Com base nos resultados desta pes-
quisa, pode-se concluir que os indivíduos com 
osteoporose apresentam alterações nos níveis de 
fadiga dos músculos avaliados.
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ATIVAÇÃO PREFERENCIAL DE CIRCUITOS 
NEURONAIS ENVOLVIDOS COM A MEMÓRIA VISUAL 
EM PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE
Nascimento LL*; Biller G; Yamanaka WC; Godoy AJ
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* E-mail: lauralimanascimento@hotmail.com

A plasticidade cerebral tem sido muito estudada. 
Indivíduos com déficit visual desde o nascimen-
to tem outras áreas sensoriais encefálicas hipe-
rativadas. Pacientes com fraqueza muscular des-
de a infância podem, de forma semelhante, ter 
áreas corticais relacionadas às sensações super 
estimuladas. OBJETIVO: Analisamos a memó-
ria visual de pacientes com Distrofia Muscular 
de Duchenne (DMD). MÉTODO: Três testes de 
memória visual foram idealizados: no primeiro 
deles (T1) mostramos 6 objetos comuns a cada 
um dos indivíduos, no segundo (T2) 6 pessoas 
paradas, com diferentes características (ida-
de, sexo, mímica facial, etc.) e no terceiro (T3) 
6 pessoas desempenhando atividades distintas 
(correndo, bebendo água, comendo, etc.). Após 
cada teste fizemos perguntas sobre um objeto ou 
pessoa visualizado(a), relacionadas à ordem de 
sua apresentação ou sobre alguma de suas carac-
terísticas. Cinco pacientes com DMD e 7 volun-
tários saudáveis foram avaliados. RESULTADOS: 
Os pacientes com DMD conseguiram sua melhor 
pontuação nas questões relacionadas aos ob-
jetos (T1): 80% dos pacientes acertaram 4 das 5 
perguntas e tiveram a maior dificuldade em uma 
das questões do T3 (identificar a pessoa dormin-
do na sequência de fotos). O grupo controle teve 
desempenho ruim para duas questões do T2, que 
cobravam a posição da pessoa apresentada na 
sequência de imagens (apenas 29% acertaram) 
enquanto 60% dos pacientes responderam cor-
retamente. CONCLUSÃO: Surpreendentemente 
uma proporção de pacientes bem maior do que 
a de controles conseguiu se lembrar da posição 
que uma pessoa estava em uma determinada se-
quência visualizada. Pretendemos aplicar o teste 
em mais indivíduos e, se persistir a tendência 
apresentada pelos nossos resultados, será forta-
lecida a nossa hipótese de que em pacientes com 
fraqueza muscular desde cedo, como os com 
DMD, circuitos neuronais relacionados às sensa-
ções, como os da memória visual podem sofrer 
um processo de hiperestimulação ao longo dos 
anos.
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ATROFIA MUSCULAR BULBAR E FACIAL EM 
PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE MIASTENIA 
GRAVIS ACH-R POSITIVO
Grativvol RS*; Silva AMS; Guedes BF; Zambon AA; 
Spera RR; Cavalcante WCP; Heise CO; Zanoteli E
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A atrofia muscular pode ocorrer em cerca de 
10% dos pacientes com diagnóstico de miaste-
nia gravis (MG). No entanto, esse achado geral-
mente associa-se ao uso crônico de corticóides 
ou as formas anti-MuSK positiva. Relatamos o 
caso de um paciente com diagnóstico de MG 
associada ao anticorpo anti-AchR e com acha-
dos proeminentes de atrofia muscular bulbar e 
facial. RELATO DE CASO: apresentamos o caso 
do paciente do sexo masculino, 62 anos, natural 
e procedente de São Paulo - SP que procurou 
nosso serviço com queixa de fraqueza generali-
zada, disfagia, disfonia, disartria, perda do sus-
tento cefálico e dificuldade para fechar ambos os 
olhos. Questionado sobre o início dos sintomas, 
o paciente afirmava que há aproximadamente 5 
anos iniciou quadro flutuante de disfonia que se 
tornou mais intenso com o passar dos anos e há 
cerca de 1 ano associou-se aos outros sintomas 
descritos anteriormente. O exame neurológico 
evidenciava como alterações: força muscular 
grau IV proximal nos membros superiores, para-
lisia do ramo motor do trigêmeo bilateral, atrofia 
do músculo temporal e masseter bilateral, para-
lisia facial periférica bilateral, disartria, disfonia, 
disfagia grave, reflexo nauseoso hipoativo bilate-
ralmente, queda do palato bilateral e atrofia de 
língua sem fasciculações. Devido a história de 
disfonia com padrão flutuante no início da do-
ença, a hipótese diagnóstica de MG foi aventada 
porém os achados de atrofia muscular alertavam 
para outros possíveis diagnósticos diferenciais. 
Dessa forma, o paciente foi investigado com 
realização de RM de encéfalo, líquor, eletroneu-
romiografia e exames laboratoriais (incluindo a 
pesquisa do anticorpo anti-AchR e anti-MusK). 
Entre os exames realizados, destacamos: eletro-
neuromiografia de fibra única que evidenciava 
estudo de jitter anormal nos músculo frontal e a 
pesquisa do anticorpo anti-AchR resultou positi-
va. Mesmo com esses exames, a equipe assisten-
te decidiu pela realização de biópsia muscular. A 
biópsia evidenciou atrofia muscular de fibras do 
tipo II - achado esse inespecífico porém descrito 
em pacientes com diagnóstico de MG de acordo 
com nossa revisão de literatura. CONCLUSÃO: a 
atrofia muscular não é um achado comumente 
descrito nas formas de MG com sorologia positi-
va para o anticorpo anti-AchR. No entanto, exis-
tem poucos casos descritos na literatura e expli-
cados por uma desnervação muscular decorren-
te da depleção crônica e perda do efeito trófico 
da acetilcolina na junção neuro-muscular.
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AVALIAÇÃO DE FORÇA DE MEMBROS SUPERIORES 
DOS PARA-ATLETAS ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 
DE ESPORTE ADAPTADO DA UNIFESP.
Pagani LG*; Conde MS; Alves MAF; Clementino CCC; 
Bissolotti RR; Castilho RR; Silva RC; Oliveira ASB; 
Schmidt B
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As pessoas com deficiência tem se engajado 
cada vez mais no esporte adaptado (EA), espe-
cialmente nas modalidades paralímpicas. Cada 
esporte adaptado (EA) tem as suas especificida-
des e peculiaridades, onde o para-atleta (PA) ne-
cessita se adaptar a cada modalidade. O nível de 
excelência física tem sido cada vez maior, o que 
faz com que esses para-atletas (PA) busquem 
melhores condições orgânicas e estruturais com 
a finalidade de um bom rendimento. Nesse senti-
do, a equipe do ambulatório de esporte adaptado 
percebeu ser importante avaliar os parâmetros 
de força de membros superiores dos PA atendi-
dos. OBJETIVOS: Avaliar a força dos membros 
superiores dos PA atendidos no ambulatório de 
esporte adaptado. Materiais e MÉTODO: Parti-
ciparam do estudo 39 PA com deficiência física, 
que responderam um Questionário e foram sub-
metidos a uma avaliação de força em ambos os 
lados, com um Hand Dynamometer da marca 
e-clear, usando protocolo Adaptado de Caporri-
no et al. (1998). RESULTADOS: Dos 39 PA avalia-
dos, 46,2% pratica basquetebol, 17,9% natação, 
17,9% atletismo e 17,9% outros esportes. Quanto 
à etiologia da lesão 35,9% tem trauma raquime-
dular, 20,5% sequela de poliomielite, 15,4% tem 
amputação, 12,8% tem paralisia cerebral, 7,7% 
artrogripose, 5,1% má formação e 2,7 tem displa-
sia epifisária. Quanto ao volume de treinamento 
desses PA, 84,6% treinam mais de 5 horas sema-
nais. E quanto à força de membros superiores 
desses PA, 66,7% tem maior força à direita, sendo 
92,3% destros e 7,7% canhotos e dos 33,3% dos 
PA tem maior força à esquerda, sendo que 84,6% 
são destros e 15,4% são canhotos. Verificou-se 
que quando avaliado o lado direito, 53,8% tem 
força acima da média e 46,2% tem força abaixo 
da média. Já no lado esquerdo, 61,5% tem força 
acima da média e 38,5% tem força abaixo da mé-
dia. CONCLUSÃO: A maioria dos PA pratica bas-
quetebol, tem trauma raquimedular, tem uma 
carga alta de treinamento. Quanto à força de 
membros superiores, a maioria tem força acima 
da média e maior força à direita.
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO EM 
INDIVÍDUOS COM ESCLEROSE MÚLTIPLA
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A esclerose múltipla (EM) é uma doença que afe-
ta o sistema nervoso central, causando destrui-
ção da bainha mielina (desmielinização), proteí-
na fundamental na transmissão do impulso ner-
voso. Os principais sintomas estão relacionados 
com perturbações na fala, deglutição (engasgos, 
dificuldades em deglutir, dificuldades em mas-
tigar os alimentos, tosse após as refeições), da 
linguagem (expressão verbal e oral), da motrici-
dade e sensibilidade orofacial. O objetivo do es-
tudo foi analisar a atividade eletromiográfica dos 
músculos temporal e masseter bilateralmente 
nas condições posturais da mandíbula de indi-
víduos com esclerose múltipla. Foram seleciona-
dos vinte e dois indivíduos de ambos os gêneros, 
com idade entre 18 a 45 anos, divididos em dois 
grupos: Grupo GEM (indivíduos com esclerose 
múltipla) e Grupo GC (indivíduos saudáveis). 
Todos foram avaliados com base na atividade 
eletromiográfica dos músculos temporal direito 
e esquerdo (TD, TE) e masseter direito e esquer-
do (MD, ME), durante as condições posturais da 
mandíbula (repouso (4s), protrusão (10s), latera-
lidade direita e esquerda (10s). A eletromiografia 
de superfície foi realizada utilizando o aparelho 
Myosystem® Br1. Os resultados foram norma-
lizados pelo valor do sinal eletromiográfico de 
apertamento dental máximo, coletados por qua-
tro segundos. Os dados eletromiográficos foram 
tabulados e submetidos à análise estatística por 
meio do teste t (SPSS versão 21.0). Em relação 
aos resultados, a atividade eletromiográfica nor-
malizada foi significativa (p < 0,05) para late-
ralidade direita: MD = [(GEM = 0,36±0,02), (GC 
= 0,13±0,03)]; ME = [(GEM = 0,29±0,11), (GC = 
0,14±0,02)] e lateralidade esquerda TD = [(GEM 
= 0,36±0,01), (GC = 0,07±0,01)]; MD = [(GEM 
= 0,27±0,06), (GC = 0,11±0,02)]; ME = [(GEM = 
0,38±0,07), (GC = 0,12±0,04)]. Com base nos re-
sultados desta pesquisa, pode-se concluir que os 
indivíduos com esclerose múltipla apresentaram 
alterações musculares relacionadas ao sistema 
estomatognático.
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BLEFAROCALÁSIA COMO DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DAS PTOSES PALPEBRAIS: RELATO 
DE CASO.
Nobrega FR2*; Resende LPD2; Aurenção JCK2; 
Souza BSA1; Lima BS2; Teixeira RM2; Vasconcellos LFR3; 
Vasconcelos CCF2

1Hospital Municipal da Piedade;
2Hospital Universitário Gafrée e Guinle;
3Instituto de Neurologia Deolindo Couto - UFRJ.

* E-mail: felipe.rnobrega@hotmail.com

A avaliação da posição e dos movimentos pal-
pebrais é parte importante do exame neuro-of-
talmológico, uma vez que inúmeras condições 
neurológicas, neuromusculares e oftalmológi-
cas podem se apresentar com alteração em sua 
posição e função. A Blefarocalásia é uma doen-
ça degenerativa caracterizada por remissões e 
exacerbações de edema indolor das pálpebras. 
Embora a duração média de ataque é de apenas 
dois dias, vários ataques, eventualmente, levam 
a alterações palpebrais, entre elas a ptose. O 
diagnóstico é clínico e a etiologia ainda não foi 
totalmente elucidada, mas exames histpatológi-
cos indicam que a atividade elastolítica, imuno-
globulina A (IgA), e outros processos inflamató-
rios podem desempenhar um papel importante 
na patogênese da doença. Existem 3 estágios 
clínicos: Fase de edema, Fase de ptose atônica 
e Fase ptose adiposa. OBJETIVO: Discurtir, por 
meio de relato de caso, a importância da Blefaro-
calásia para o diagnóstico diferencial das ptoses 
palpebrais. RELATO DE CASO: Mulher, 20 anos, 
comparece à consulta neurológica com queixa 
de ptose palbebral bilateral há 3 anos. Durante 
anamnese dirigida relata episódios de edema da 
pálpebra, indolor e transitório, que dura poucos 
dias com leve vermelhidão da pele, semelhante 
a angioedema. Nega uso de medicamentos, co-
morbidades e história familiar. Relata história 
prévia de consultas com neurologistas e oftal-
mologias, sem conclusão diagnóstica. Ao exame: 
Ptose bilateral com alongamento e enrugamen-
to fino da pele levando a interferência da visão, 
sendo necessário uma hiperextensão da coluna 
cervical compensatória. Motricidade ocular ou 
pupilar sem alterações assim como restante do 
exame neurológico. Negou fenômeno de fatiga-
bilidade ou diplopia oscilatória. Enzimas mus-
culares, Eletroneuromiografia e estudo de fibra 
única do músculo orbicular dos olhos dentro 
dos limites de normalidade. A paciente foi en-
caminhada para avaliação cirúrgica, no entanto, 
ataques recorrentes de edema da pálpebra com-
prometeram um bom resultado pós-operatório. 
CONCLUSÃO: Blefarocalásia apesar de rara e 
apresentar manifestação oftalmológica/derma-
tológica, deve ser considerada no diagnóstico di-
ferencial das ptoses palpebrais e portanto ser do 
conhecimento dos neurologistas. O diagnóstico 
precoce está diretamente relacionado a melhor 
resultado cirúrgico.
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BOTULISMO: DIAGNÓSTICO PRECOCE COM 
DESFECHO FAVORÁVEL
Inojosa JLMC; Costa LMB*; Santos SS; Pereira MNC

Hospital Memorial São José.

* E-mail: laisambc@gmail.com

O botulismo alimentar é uma doença grave cau-
sada pela ingestão de neurotoxinas presentes 
em alimentos previamente contaminados com 
a bactéria Clostridium botulinum. Relatamos o 
caso de N.D.F.F., 27 anos, admitida em março de 
2016, encaminhada por oftalmologista devido 
à diplopia iniciada na manhã do atendimento. 
Ao exame inicial, apresentava paresia de mus-
culatura ocular extrínseca e havia relato de mal 
estar epigástrico no dia anterior, após ingesta de 
torta caseira de frango e milho em conserva; a 
paciente apresentava diabetes tipo I como única 
comorbidade. Não havia outro familiar acome-
tido. Após cerca de 6h, a paciente evoluiu com 
paralisia completa de toda musculatura ocular 
extrínseca e ptose bilateral; em 12h, encontra-
mos quadriparesia flácida, disfagia e diplopia; 
18h após a admissão, houve insuficiência respi-
ratória, necessitando de intubação orotraqueal e 
internamento em unidade de terapia intensiva. 
A investigação inicial constou de ressonância e 
angiorressonância de encéfalo com contraste, 
além de estudo do líquido céfalo-raquidiano, re-
alizados no dia da admissão, que não revelou al-
terações; a dosagem de anti-AChR foi negativa; a 
eletroneuromiografia de quatro membros foi en-
tão realizada após 48h, apresentando resultado 
compatível com disfunção de placa motora de 
padrão pré-sináptico. Ainda no dia da admissão, 
foi iniciada terapêutica com imunoglobulina ve-
nosa humana e, no segundo dia, teste terapêuti-
co com neostigmina, sem resposta favorável. Fei-
to contato com Vigilância Sanitária e notificação 
da suspeita de intoxicação por toxina botulínica, 
sendo colhido lavado gástrico e soro para pes-
quisa. Não foi possível a coleta de amostra do ali-
mento suspeito. No 3o dia, a paciente apresenta-
va como único meio de contato com o ambiente 
movimentos distais de membros inferiores, reve-
lando queixa de dor abdominal, percebendo-se 
distensão abdominal difusa ao exame clínico; 
foi, então, evidenciada pneumatose intestinal 
por tomografia computadorizada de abdome, 
a qual cedeu espontaneamente após 7 dias. Foi 
possível administrar o soro antibotulínico AB 
(bivalente) no 6o dia de história clínica. Cerca de 
15 dias após admissão, recebeu-se a confirmação 
da presença de toxina botulínica tipo A no mate-
rial sérico inicialmente coletado. A paciente foi 
submetida à traqueostomia e evoluiu de forma 
favorável, com recuperação acentuada das fun-
ções motoras. Permanece em seguimento com 
equipe multidisciplinar do nosso serviço.
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CARDIOPATIA CONGÊNITA E MIOPATIA ASSOCIADA 
A MUTAÇÕES RECESSIVAS NO GENE TTN
Giannetti JG; Santos DMC; Tavares Júnior WC; Silva LÁ*

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: ludvick.ufmg@gmail.com

O gene TTN é um gene enorme e de grande 
complexidade, o que dificulta o estudo de mu-
tações através de sequenciamento SANGER, 
sendo mais adequado o seu estudo por sequen-
ciamento de nova geração. Mutações no gene 
TTN tem sido associado a diferentes fenótipos 
clínicos: miopatia distal (tibial), miopatia here-
ditária com envolvimento respiratório precoce, 
distrofia muscular tipo cinturas tipo 2 J, miopatia 
multiminicore com miocardiopatia dilatada. Em 
2014, Chauveau e cols descreveram a associação 
de miopatia e cardiopatia congênita a mutações 
truncadas recessivas no gene TTN, sendo que os 
pais dos pacientes que apresentavam uma mu-
tação em heterozigose eram assintomáticos. O 
objetivo deste trabalho é descrever o quadro de 
uma paciente com miopatia e cardiopatia con-
gênita estrutural (CIVs múltiplos e ventrículo 
esquerdo não compactado) causada por mu-
tações no gene TTN, identificadas por EXOMA. 
RELATO DE CASO: Trata-se de criança com 1 ano 
e dois meses, fruto de primeira gestação de casal 
não consanguíneo. Gravidez transcorreu sem in-
tercorrências. Parto cesárea a termo 39 semanas. 
PN: 3450, Est: 48 cm. Apresentou atraso motor 
nos primeiros meses de vida, sustento cefálico 
aos 6 meses, sentou aos 8 meses e não fica em 
pé ou deambula até o momento. Aos 6 meses foi 
iniciada propedêutica: Cariótipo 46XX, CK, TGO 
e TGP normais, Ecocardiograma: miocárdio do 
VE não compactado, múltiplas CIVs apicais, leve 
espessamento valvar pulmonar. Ao exame neu-
rológico notava-se hipotonia e fraqueza muscu-
lar axial e de predomínio proximal nos membros, 
reflexos osteotendíneos hipoativos. Devido ao 
risco de sedação os pais não concordaram em 
realizar biópsia muscular. Realizado estudo por 
EXOMA que revelou duas mutações truncantes: 
c. 101608+1 G>A (sítio de splicing no intron 360), 
e c. 46658G>A (p.tp15553*) que leva a códon de 
parada no exon 273. A mutação c. 101608+1 G>A 
foi herdada do pai e a mutação c. 46658G>A é de 
novo e nunca foi descrita previamente. O pai da 
paciente foi avaliado clinicamente e submetido 
a exames cardiológicos que mostraram-se nor-
mais. CONCLUSÃO: A paciente aqui descrita 
apresenta quadro de miopatia e cardiopatia con-
gênita estrutural associada a mutações truncan-
tes recessivas no gene TTN, identificadas através 
de estudo de EXOMA.
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CIDP ASSOCIADA À DESMIELINIZAÇÃO DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL: RELATO DE CASO 
COM HIPERTROFIA DE NERVOS PERIFÉRICOS
Szklarz D1*; Benevides TPR1; Guedes VR1; Pupe CCB1; 
Davidovich ER1; Almeida IM1; Barros LFP1; 
Marques Júnior W2

1Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF;
2USP - Ribeirão Preto.

* E-mail: szklarz.de@gmail.com

A polineuropatia desmielinizante inflamatória 
crônica (CIDP) é uma desordem neurológica 
periférica caracterizada por fraqueza proximal 
e distal, associada a alterações sensitivas, com 
duração superior a oito semanas. O diagnósti-
co usualmente feito por meio de exame clínico, 
eletroneuromiografia (ENMG), exame do LCR e, 
eventualmente, biópsia de nervo. OBJETIVO: Re-
latar caso de paciente com CIDP e acometimen-
to do sistema nervoso central (SNC). MÉTODOS: 
Paciente foi submetido a exame neurológico, 
eletroneuromiográfico pelas técnicas conven-
cionais, exame do LCR, RNM do neuro-eixo e bi-
ópsia de nervo sural. RESULTADOS: Paciente, de 
46 anos, queixa-se de parestesias em membros 
inferiores (MMII) iniciada há dois anos, seguida 
de fraqueza distal e proximal nos MMII, ataxia, 
e marcante espessamento de vários nervos pe-
riféricos. Análise do LCR mostrou dissociação 
albumino-citológica. A ENMG revelou padrão 
desmielinizante, não homogêneo, com disper-
são temporal. Biópsia de nervo sural apontou 
redução do número de fibras, desmielinização 
ativa por macrófagos e raras figuras em bulbo 
de cebola, além da presença de mononuclea-
dos. Estudo genético foi negativo para neuro-
patia hereditária. À ressonância magnética de 
neuro-eixo, focos e áreas de hipersinal em T2 e 
STIR, de C3 a C5, representando lesões desmie-
linizantes, e espessamento de raízes da cauda 
equina. CONCLUSÃO: É incomum a associação 
de desmielinização central em pacientes com 
CIDP. Raro ainda a associação com pronunciado 
espessamento de troncos nervosos periféricos. A 
análise de uma série de casos de pacientes com 
desmielinização combinada central e periférica 
e a caracterização sorológica para anticorpos 
contra neurofascina-155 (NF155), proteína ex-
pressa tanto na mielina central quanto na pe-
riférica, poderia auxiliar na identificação deste 
subtipo de pacientes.
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CIRCUITOS NEURONAIS ENVOLVIDOS EM 
CÁLCULOS E RACIOCÍNIO EM PACIENTES COM 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
Avila RF*; Ballan JB; Morelli JMS; Godoy AJ

Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos.

* E-mail: rfdeavila@gmail.com

Há vários relatos sobre a presença da distrofina 
no cérebro humano. Pacientes com deficiência 
dessa proteína sofrem de graves doenças: distro-
fias musculares de Duchenne (DMD) e Becker. 
No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos dessa 
deficiência protéica sobre as funções cerebrais. 
OBJETIVO: Nosso trabalho tem como objetivo 
testar uma metodologia de fácil aplicação para 
avaliar as habilidades em cálculos e raciocínio 
de pacientes com DMD. MÉTODO: Elaboramos 
quatorze questões: sobre condições essenciais 
à subsistência, sobre adição e subtração, sobre 
multiplicação, sobre atividades da vida em so-
ciedade, sobre reconhecimento de emoções em 
uma dada situação e sobre gramática. Crono-
metramos o tempo de resposta. Aplicamos a 5 
pacientes com DMD e 9 voluntários saudáveis 
(VS). RESULTADOS: Nossos dados mostraram 
uma elevada média de acerto para os dois gru-
pos e sem diferença significativa (13,2 DMD e 
13,4 VS). Os voluntários erraram perguntas sobre 
diferentes tarefas mentais. No caso dos pacien-
tes, 75% dos erros foram sobre subtração. No 
grupo controle 40% dos erros foram sobre essa 
tarefa. Quando comparamos o tempo médio ne-
cessário para responder as questões houve uma 
diferença muito significativa: 297 segundos para 
os pacientes e 176 segundos para os controles. 
CONCLUSÃO: A deficiência de distrofina no cé-
rebro de pacientes com DMD pode não afetar a 
execução de tarefas ligadas a cálculos e raciocí-
nio, mas provavelmente compromete de forma 
significativa o tempo para o processamento ce-
rebral dessas atividades.
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CLINICAL, HISTOLOGICAL AND MUSCLE IMAGING 
DESCRIPTION OF AN UNUSUAL CASE OF 
INCLUSION BODY MYOSITIS
Mendonça RH*; Silva AMS; Estephan EP; Perecin TG; 
Carvalho M; Zanoteli E

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: holandamendonca@yahoo.com.br

Inflammatory myopathies are a group of disea-
ses usually with proximal weakness and include 
well-known subtypes: polymyositis, derma-
tomyositis, inclusion-body myositis (IBM), and 
necrotizing auto-immune myositis. However, 
some cases were sporadically reported with 
an inflammatory features on muscle tissue wi-
thout fulfilling criteria for any of these subtypes. 
OBJECTIVE: To report clinical, histological and 
muscle imaging features of an atypical inclusion 
body myositis. CASE REPORT: A 40-year-old 
male with no past medical conditions presented 
with a 1-year history of progressive symmetrical 
weakness in both hands after a subacute onset. 
He denied muscle pain, cramps or dysphagia. 
Motor exam revealed forearm atrophy in flexor 
compartment, MRC 4+ in elbow flexion and hip 
flexion and a marked weakness (MRC 3) in wrist 
and finger flexion. CK level was normal (291 U/L) 
but aldolase was elevated (14,7 U/L). ANA was 
positive 1:1280. Specific autoantibodies were ne-
gative. Biceps brachii biopsy showed accentua-
ted endomysial and perimysial inflammatory re-
action as well in perivascular regions, associated 
with vacuolization of muscle fibers with increase 
of acid phosphatase reaction and rimmed vacuo-
les. Muscle MRI revealed bilateral biceps brachii, 
flexor carpi (ulnaris and radialis), and flexor di-
gitorum (superficialis and profundus) atrophy 
with edema in flexor forearm compartment. 
Lower limbs muscle MRI showed distal sartorius 
and quadriceps atrophy (evolving vastus lateralis 
and vastus medialis but sparing rectus femoris). 
The patient was treated with prednisone 1mg/kg 
for 2 months with posterior tapering until 0,5mg/
kg. After 3 months there was stabilization of the 
progression, with no objective improvement. 
CONCLUSION: Although the pattern of muscle 
involvement, histological changes and muscle 
imaging were compatible with IBM, this patient 
does not fulfill the clinical criteria for IBM becau-
se he is younger than 45 years and presented a 
rapid progressive course.
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COMPROMETIMENTO DO COMANDO CEREBRAL 
PARA EXECUÇÃO DE TAREFAS MOTORAS 
SEQUENCIADAS EM PACIENTES COM DISTROFIA 
MUSCULAR DE DUCHENNE
Zaia GR; Carneiro LMCC*; Belém ACA; Godoy AJ

FACISB.

* E-mail: ligiamccc@gmail.com

Distúrbios das funções cognitivas tem sido 
analisados, de forma global, em pacientes com 
Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Pou-
cos estudos enfatizando especificamente o aco-
metimento de uma função em particular foram 
publicados. OBJETIVO: Resolvemos analisar o 
comando cerebral para a execução de tarefas 
motoras sequenciadas em pacientes com DMD. 
MÉTODO: Utilizamos um brinquedo conhecido, 
para encaixar objetos com formas geométricas 
específicas (com bases triangular, circular, qua-
drada, etc.) em seu lugar apropriado, como pe-
ças de um quebra-cabeças. Cinco pacientes com 
DMD e 7 voluntários saudáveis foram avaliados, 
tendo como tarefa encaixar oito objetos, em uma 
ordem pré-determinada. Registramos o tempo 
que cada indivíduo demorou para concluir a ati-
vidade. Aplicamos o teste duas vezes para cada 
sujeito: na primeira, cada um, por si só encaixa-
va os objetos. Na segunda, ele dizia qual objeto 
deveria ser encaixado e um estudante treinado 
executava a tarefa. RESULTADOS: Em média, os 
pacientes com DMD demoraram 57,6 segundos 
para completar o exercício, enquanto o grupo 
controle demorou 15,4 segundos, quando cada 
um executou a tarefa. No segundo momento, os 
pacientes demoraram 22,6 segundos, em média 
e o grupo controle os mesmos 15,4 segundos (pe-
dindo para que o estudante treinado encaixasse 
os objetos). CONCLUSÃO: Voluntários saudáveis 
gastaram 27% do tempo que os pacientes com 
DMD demoraram para concluir a tarefa motora 
seqüenciada, realizando-a sem auxílio. Como 
todos os nossos pacientes tem preservados os 
movimentos dos dedos das mãos, acreditamos 
que essa significativa diferença não pode ser ex-
plicada apenas por eventual dificuldade motora, 
mas também por comprometimento de circuitos 
neuronais cerebrais envolvidos com a capaci-
dade de executar tarefas motoras seqüenciadas. 
Outros dados que obtivemos: os pacientes de-
moraram um tempo 47% maior do que o grupo 
controle para dar os comandos verbais para exe-
cução da tarefa motora, reforçam a nossa hipóte-
se de envolvimento neuronal cerebral.
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DEPOSIÇÃO DE FERRO NO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL: CORRELAÇÃO COM IDADE, SEXO E 
DETERMINAÇAÕ DOS VALORES DE NORMALIDADE
Mecê AM*; Franca Júnior MC; Rezende TJR

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: amottamece31@gmail.com

A deposição de ferro nos gânglios da base é um 
evento fisiológico que pode estar relacionado 
com o envelhecimento. Em algumas doenças 
neurodegenerativas, sabe-se que há uma depo-
sição excessiva de tal íon em regiões específicas 
do sistema nervoso central. Dessa forma, é im-
portante estabelecer um padrão de normalidade 
que sirva como ferramenta para avaliação diag-
nóstica. Para tanto, a técnica de relaxometria de 
T2 (RT2) de Ressonância Magnética (RM) parece 
bastante promissora. OBJETIVOS: determinar o 
padrão de RT2 em indivíduos normais de acordo 
com a idade e sexo, e estabelecer valores norma-
tivos de referência. METODOLOGIA: foram sele-
cionados 207 indivíduos normais que realizaram 
RM de 3T do encéfalo incluindo a sequência T2 
multiecho. Para cada paciente, foram delimita-
das 4 estruturas (tálamo - T, núcleo denteado - 
ND, globo pálido - GP e substância negra - SN) 
em ambos os lados. Para cada estrutura, foram 
obtidos os valores de RT2 utilizando o software 
Aftervoxel. A obtenção dos valores de RT2 foi 
determinada através da seleção de 3 regiões de 
interesse em imagens seguidas em cada uma das 
estruturas mencionadas, obtendo-se um valor fi-
nal da média dos três pontos. Para cada estrutura, 
realizamos uma regressão linear múltipla (cova-
riando idade e sexo), e determinamos o valor de 
referência de RT2 como a média + 2 desvios pa-
drão. RESULTADOS: havia 82 homens e 125 mu-
lheres, com idade média de 40,41 anos, variando 
de 9 a 82 anos de idade. Os valores médios de 
RT2 para T, ND, GP e SN foram respectivamente: 
73,26; 57,52; 50,83 e 54,33 ms. Não encontramos 
correlação entre valores de RT2, sexo e idade para 
T e GP esquerdo. Para NDs, GP direito e SNs, RT2 
se correlacionou com a idade e sexo. Os valores 
de referência para cada estrutura foram: tálamo 
direito (82,105ms), tálamo esquerdo (81,58ms), 
núcleo denteado direito (68,48ms), núcleo den-
teado esquerdo (63,37ms), globo pálido direito 
(58,91ms), globo pálido esquerdo (58,23ms), 
substância negra direita (64,44ms) e substân-
cia negra esquerda (65.75ms). CONCLUSÃO: a 
deposição de ferro nos gânglios da base é um 
fenômeno idade e sexo dependente. Os valores 
de referência obtidos serão ampliarão a utilidade 
diagnóstica da RM para pacientes com doenças 
neurodegenerativas, como Doença de Parkinson 
e as Neurodegenerações Relacionadas ao Acú-
mulo de Ferro (NBIAs).
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DESMIN-ASSOCIATED MYOFIBRILLAR MYOPATHY 
WITH CAP-LIKE STRUCTURES IN THE MUSCLE 
BIOPSY
Estephan EP3*; Mendonça RH3; Silva AMS3; Neto OA3; 
Moreno CAM3; Carvalho M3; Nishimura PY1; Galindo LT2; 
Zanoteli E3

1Labboratório DASA;
2Laboratório DASA;
3USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: eduardo.estephan@hotmail.com

Myofibrillar myopathies (MFM) are rare progres-
sive skeletal and cardiac muscle disorders cha-
racterized by focal dissolution of myofibrils with 
disintegration of the Z-disk and ectopic expres-
sion of a large number of proteins including des-
min. Mutations in eight genes are known to cause 
MFM (DES, CRYAB, MYOT, LDB3, FLNC, FHL1, 
TTN and BAG3). MFM resulting from mutations 
in DES is the most common subtype of MFM. A 
slowly progressive weakness of the lower limbs 
and cardiopathy, especially of the arrythmogenic 
type, are the classical findings of this myopathy. 
Cap myopathy is a rare congenital myopathy cha-
racterized by the presence of caps within mus-
cle fibers and is caused by mutations in ACTA1, 
TPM2 or TPM3. Histopathologically, caps are pe-
ripherally located, sharply demarcated subsar-
colemmal inclusions that contain disorganized 
thin filaments and Z-disc material. An early on-
set proximal and axial weakness, myopathic face, 
osteoskeletal deformities, without cardiac invol-
vement are often observed. OBJECTIVE: Here 
we present a patient with typical desmin-asso-
ciated MFM with cap-like structures on muscle 
biopsy. CASE REPORT: The 54-year-old woman 
developed slowly progressive proximal muscle 
weakness affecting predominantly lower limbs 
over the past 4 years. She required a pacemaker 
(PM) due to complete atrioventricular block. Two 
sisters had muscle weakness and PM. Two aunts 
and her son had PM. CK level was 342 (Nl<270 
U/L). EMG/NCS showed a myopathic pattern. 
Biceps brachii muscle biopsy demonstrated a 
dystrophic pattern associated with desmin-po-
sitive intracytoplasmatic aggregates, myofibrillar 
dissolution, and the presence of cap-like struc-
tures in most of the fibers. Exome sequencing 
analysis identified a heterozygous frameshift 
deletion in exon 3 in DES (c.731_735+2delAAGA-
GGT, p.Glu244fs). CONCLUSION: Cap-like struc-
tures might be associated with mutations in DES 
gene, which expands the histological spectrum 
of this condition.
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DISTÚRBIOS AUTONÔMICOS EM PACIENTES COM 
DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
Peres BZ; Montozo JL; Silva LRV; Marin LY*; Godoy AJ

Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos.

* E-mail: luizamarin_13@hotmail.com

Distrofia muscular de Duchenne(DMD) é a dis-
trofia muscular hereditária mais comum da in-
fância.DMD é caracterizada por uma fraqueza 
muscular progressiva, com comprometimento 
cardíaco e respiratório.Até a presente data, a li-
teratura científica especializada tem se preocu-
pado, essencialmente, em checar o comprome-
timento da musculatura voluntária de pacientes 
com DMD, dando pouca atenção para eventual 
envolvimento neuronal. OBJETIVO: Avaliar as 
funções autonômicas de pacientes com DMD. 
MÉTODO: Idealizamos uma situação de estresse 
controlado, causada pela ocorrência repentina 
de um estímulo sonoro potente(uma buzina). 
Verificamos previamente a frequência cardíaca(-
FC) e a frequência respiratória(FR) de repouso 
dos pacientes e dos voluntários saudáveis. Logo 
após o estímulo, checamos novamente aqueles 
parâmetros, além de analisarmos o tempo que 
cada indivíduo permanecia em palidez cutânea. 
Cinco pacientes, de 6 a 16 anos de idade, e 15 
voluntários(grupo controle: GC), de 4 a 22 anos, 
foram submetidos ao teste. RESULTADOS: A FC 
dos pacientes aumentou em média 9% e a do GC 
4%.A FR dos pacientes sofreu redução, em média 
de 12%, sendo que a do GC aumentou 5%.Vinte 
por cento dos voluntários saudáveis apresentou 
palidez cutânea duradoura, enquanto 40% dos 
pacientes tiveram essa condição observada. Um 
dos pacientes permaneceu pálido por um tempo 
equivalente ao dobro daquele verificado para a 
maioria dos voluntários(6 segundos contra 3 se-
gundos). CONCLUSÃO: Pacientes com DMD do 
recém-criado ambulatório do Instituto de Doen-
ças Neuromusculares de Barretos foram testados 
em relação às suas funções autonômicas. Até o 
momento, nossos dados sugerem que a FC pode 
elevar-se duas vezes mais no grupo DMD do que 
em um GC, após uma situação de estresse. Isso 
se correlacionou com uma porcentagem tam-
bém duas vezes maior de pacientes que perma-
neceram com palidez cutânea comparados com 
os voluntários. A duração dessa condição foi 
maior em DMD.A FR sofreu redução, em média, 
no grupo de pacientes e elevação no GC. Nossa 
hipótese é que haja degeneração de fibras mus-
culares das paredes das arteríolas, levando a uma 
redução da resistência vascular periférica e con-
sequente hiperatividade simpática(e elevação 
da FC), impedindo redução da pressão arterial. 
Degeneração de fibras dos músculos envolvidos 
com a respiração, particularmente do diafragma 
poderia explicar a redução da FR. Pretendemos 
expandir a pesquisa, aplicando o teste aos novos 
pacientes elucidando melhor nossa hipótese.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



196

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0475

DOENÇA DE KENNEDY: RELATO DE CASOS
Ferraz SN2*; Machado CAC1; Melo LR1; Costa MCM1

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
2HS.
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Ginecomastia (GM) é definida clinicamente 
como um aumento global de tecido mamário 
masculino. A maioria dos casos de GM resulta 
de ação deficiente do androgênio ou excessiva 
do estrogênio no tecido mamário. Pode ser en-
contrada em endocrinopatias, neoplasias ou 
doenças sistêmicas, como a Doença de Kenne-
dy (DK). A DK é uma desordem neuromuscular 
lentamente progressiva rara, causada por muta-
ção na região do gene do receptor androgênico 
localizado no cromossomo X (Xq11-12). Carac-
teriza-se por degeneração dos neurônios mo-
tores espinhais e bulbares, além de alterações 
do sistema endocrinológico. Fenotipicamente, 
ocorre fraqueza proximal ou distal, atrofia mus-
cular e alterações endocrinológicas (resistência 
ao androgênio e redução da fertilidade). A GM, 
sintoma da insensibilidade androgênica, geral-
mente tem início na adolescência e pode pre-
ceder o surgimento dos sintomas neurológicos. 
OBJETIVO: Apresentar o caso de dois indivíduos 
portadores de DK acometidos da mesma família. 
MÉTODO: O relato de caso foi elaborado a partir 
de análise de prontuário e entrevista com os pa-
cientes. Ambos concordaram com publicação do 
relato de caso. A análise do DNA demonstrou nú-
mero de repetições CAG aumentado (acima de 
37 repetições) no locus Xq11-12. RESULTADOS: 
Paciente 1: Paciente, sexo masculino, 61 anos, 
hipertenso e diabético, desenvolveu GM aos 30 
anos, sem outros achados. Passou a cursar há 6 
anos com fraqueza muscular proximal, sendo 
diagnosticado inicialmente com insuficiência 
cardíaca. Porém evoluiu com piora do quadro, 
apresentando fasciculações, cãibras e disfagia. 
Ao exame, presença de GM, fraqueza muscular 
proximal, atrofia em língua com fasciculações, 
hiporreflexia tendinosa difusa, atrofia muscular 
e hipoestesia tátil e dolorosa em bota e luva. Pa-
ciente 2: Paciente, sexo masculino, 50 anos, com 
história inicial de GM isolada há aproximada-
mente 21 anos. Evoluiu há 13 anos com fraque-
za muscular proximal progressiva, com fasci-
culações, cãibras, parestesia em MMSS e MMII 
e disfunção erétil. Ao exame, presença de GM, 
marcha parética, atrofia de língua com fascicula-
ções, fraqueza muscular proximal, abolição dos 
reflexos tendinosos profundos e hipoestesia tátil 
e dolorosa em bota e luva. CONCLUSÃO: A GM 
é comum nos pacientes com DK e pode prece-
der os sintomas neurológicos. A história familiar 
auxilia na suspeita clínica. O diagnóstico permite 
aconselhamento genético adequado, asseguran-
do, via de regra, um bom prognóstico.
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DOENÇA DE POMPE DE INÍCIO TARDIO: ESTUDO DE 
SÉRIE DE CASOS
Cimino VFA*; Andrade CB; Neto WG; Rosa ABR; 
Silva MS; Pires LA; Cruzeiro MM
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A Doença de Pompe (DP) é uma miopatia autos-
sômica recessiva progressiva com prevalência 
de 1:40.000 resultante da disfunção lisossomal 
pela deficiência de alfa-1,4 glucosidase. A idade 
de início é variável, existindo a forma precoce 
e a forma tardia. O diagnóstico da forma tardia 
se dá após anos de início de um quadro miopá-
tico, confundido com distrofia muscular forma 
das cinturas e outras formas de miopatia. Com 
a terapia de reposição enzimática, a perspec-
tiva de controle da DP motiva a prática médica 
na busca de melhoria na qualidade de vida dos 
indivíduos com DP. OBJETIVO: relatar uma sé-
rie de 5 casos de DP em uma mesma família, 
refletindo sobre as características clínicas e ge-
néticas. RELATO DE CASOS: O caso índice é de 
uma senhora de 69 anos, branca, com quadro de 
fraqueza proximal progressiva simétrica iniciada 
em membros inferiores (mmii) há 20 anos. Há 3 
anos começou com disartrofonia, disfagia para 
sólidos e líquidos e ptose palpebral bilateral. Há 
2 anos notou fraqueza simétrica proximal em 
membros superiores (mmss). Após o teste com 
papel filtro foi identificada dupla mutação he-
terozigótica – intron 1 (c32 – 13T>G) e exon 14 
(c.1933>T p.D645Y). Seu sobrinho de 38 anos, 
branco, tem história de fraqueza discreta des-
de a infância em mmii com piora significativa a 
partir dos 35 anos de idade. O terceiro indivíduo 
(53 anos de idade) é irmão, branco, cuja fraqueza 
muscular proximal em mmii foi notada após aci-
dente automobilístico. A sintomatologia também 
iniciou como quadro miopático em mmii, atrofia 
muscular de ambas as coxas e pseudohipertrofia 
de panturrilhas. Outro irmão, de 48 anos, notou 
dificuldade para subir escadas em torno dos 34 
anos de idade. Há 3 anos iniciou fraqueza em 
mmss, e disartria há 2 anos, além de disfagia e 
dispneia aos pequenos esforços. As alterações 
genéticas desses 3 indivíduos foram idênticas às 
do caso índice. O último caso é de outro irmão, 
de 55 anos, assintomático, com estudo genéti-
co revelando a heterozigoze simples, (exon 14 
c.1933G>T), a mais prevalente. CONCLUSÃO: 
A suspeita da forma tardia da DP deve ser par-
te do diagnóstico diferencial das miopatias ini-
ciadas nos mmii, especialmente nos casos da 
forma de distrofia muscular forma das cinturas. 
Por ser uma doença potencialmente tratável, o 
desafio atual é o estabelecimento o mais preco-
ce possível do diagnóstico. O tratamento com a 
terapia de reposição enzimática pode modificar 
o grau de degeneração lisossomal e até melhorar 
a funcionalidade.
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DOENÇA DE POMPE: A IMPORTÂNCIA DO 
RECONHECIMENTO DOS SINTOMAS EM UM CASO 
DA FORMA ADULTA.
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Vidal AL; Regino JSP; Costa TDA; Amaral CBMS; 
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A doença de Pompe é uma doença com herança 
autossômica recessiva, que provoca a deficiên-
cia da atividade da enzima alfa-glicosidase-áci-
da (GGA), resultando em acúmulo lisossômico 
de glicogênio, especialmente nas células mus-
culares esqueléticas e cardíacas. Por se tratar 
de doença muito rara e com fenótipo bastante 
variado, pode levar a complicações graves, li-
mitação motora importante e até morte. Rela-
taremos um caso de um paciente de 45 anos, 
auxiliar de serviços gerais, atendido no ambu-
latório de Neurologia do Hospital Universitário 
Gaffrèe e Guinle (HUGG), que iniciou há 2 anos 
quadro de déficit motor proximal e progressivo 
em MMII. O paciente referia dores musculares 
em MMII e MMSS, mas que não se intensifica-
vam à palpação dos músculos. Não havia outros 
sintomas neurológicos e o paciente negava his-
tória familiar semelhante. Ao exame, paciente 
apresentava força muscular grau 3 em flexão de 
coxas e grau 4+ em adução e abdução das mes-
mas. Havia marcha anserina típica, aumento 
de lordose lombar, escápula alada e presença 
de sinal de Gowers. Foi realizada propedêutica 
de investigação de miopatias. Solicitadas enzi-
mas hepáticas e musculares, a saber TGO=50, 
TGP = 53, LDH=340, CPK=920 e aldolase=17,8. 
Realizado teste de triagem para doença de Pom-
pe com papel-filme e sequenciamento do gene 
GAA como confirmação diagnóstica, com resul-
tados positivos. Foi feito, assim, o diagnóstico de 
doença de Pompe em sua forma adulta e iniciado 
o tratamento com a terapia de reposição enzimá-
tica. O caso ilustra a necessidade de se aventar 
o diagnóstico da doença em pacientes miopatas, 
dado que é uma doença clinicamente heterogê-
nea e que pode se iniciar na primeira infância ou 
em qualquer fase da idade adulta. A importância 
de realizar o diagnóstico é muito grande, pois a 
doença tem tratamento, ao contrário de muitas 
outras causas de miopatia. Assim, iniciado o tra-
tamento, podemos evitar danos musculares gra-
ves e até a morte do paciente.
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DOENÇA DE POMPE: SÉRIE DE CASOS
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A doença de Pompe é uma miopatia metabólica 
hereditária rara, autossômica recessiva, causada 
por mutações no gene codificador da enzima 
alfa-glicosidase ácida (GAA). Possui marcada 
variação fenotípica dependendo da idade de iní-
cio. As formas de início tardio apresentam pre-
servação da deambulação até tardiamente com 
comprometimento respiratório frequentemente 
precoce. OBJETIVOS: Relatar série de casos da 
Doença de Pompe da forma juvenil e adulta e 
realizar uma breve revisão da literatura quanto à 
apresentação clínica e os métodos diagnósticos. 
SÉRIE DE CASOS: Relatamos casos de 3 pacien-
tes, com 33, 39 e 26 anos de idade, com fraqueza 
muscular em membros inferiores de início há 4, 
7 e 12 anos, respectivamente. Em todos houve 
piora progressiva e acometimento dos membros 
superiores. Ao exame, tetraparesia proximal, re-
flexos tendinosos hipoativos marcha miopática. 
Todos apresentavam aumento da creatinofosfo-
quinase e padrão miopático na eletroneuromio-
grafia (ENMG). Em dois pacientes, encontramos 
descargas miotônicas em músculo gastrocnêmio 
e paraespinhal lombar. Biópsia muscular realiza-
da em dois casos demonstrou miopatia vacuolar 
sugestiva de glicogenose. Espirometria realizada 
em um paciente evidenciou distúrbio restritivo 
grave, com maior comprometimento em decú-
bito dorsal. Redução da atividade enzimática e 
mutações no gene da GAA em todos pacientes 
caracterizaram Doença de Pompe. DISCUSSÃO: 
A atividade da GAA reduzida, leva ao acúmulo 
lisossomal de glicogênio nos músculos e em di-
versos tecidos. Os sintomas nas formas juvenil e 
adulta assemelham-se aos da distrofia de cintu-
ras. Contudo o comprometimento respiratório 
frequente na Doença de Pompe e a presença de 
descargas miotônicas na ENMG são característi-
cas diferenciais que levam à suspeita diagnósti-
ca, e indicam a análise de DNA e da atividade en-
zimática. A terapia de reposição enzimática tem 
demonstrado benefício potencial, especialmen-
te quando iniciada precocemente. CONCLUSÃO: 
A Doença de Pompe possui características clíni-
cas e laboratoriais que permitem seu reconheci-
mento. O diagnóstico precoce é imprescindível 
para que os pacientes possam se beneficiar da 
introdução terapêutica no início do curso.
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ESPASMO HEMIMASTIGATÓRIO SIMULANDO 
CEFALEIA TRIGÊMINO-AUTONÔMICA
Medeiros AD; Andrade JBC*; Maia FM; Frota NAF; 
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O espasmo hemimastigatório (EHM) é um dis-
túrbio de movimento raro idiopático causado 
por disfunção do núcleo motor do nervo trigê-
meo; é marcado pela dor excruciante que acom-
panha o espasmo e pelo fato de que os movi-
mentos mastigatórios agem como gatilho para o 
evento. Os músculos comumente afetados são o 
masseter, temporal e pterigóideo medial. Breves, 
os espasmos são separados por intervalos assin-
tomáticos. Os músculos mencionados podem 
estar hipertrofiados, diferentemente dos mús-
culos faciais afetados no espasmo hemifacial. O 
estudo eletrofisiológico mostra padrão de bursts 
irregulares de potenciais de unidade motora; 
esse padrão eletroneuromiográfico sugere que 
existe uma excitação ectópica da raiz motora do 
nervo trigêmeo, em vez de uma origem central 
propriamente. Caso: mulher, 40 anos, auxiliar de 
farmácia, procedente de Fortaleza, Ceará. Pro-
cura atendimento com queixa de “dor no rosto 
e dificuldade de abrir a boca”. Há 4 anos iniciou 
dor em face inferior à esquerda progressiva e 
em aperto, de forte intensidade, principalmente 
diurna, acordando-a, por vezes, além de conges-
tão nasal e lacrimejamento à esquerda, com pio-
ra sob estresse e ao iniciar alimentação; melhora 
parcial com tramadol. Há 1 ano evolui com piora 
da dor e prejuízo funcional no trabalho, passando 
acometer toda hemiface. Refere ainda períodos 
de enrijecimento da mandíbula e episódios que 
chega a morder a língua, além de rigidez cervical. 
Procurou atendimento odontológico, quando 
foi iniciado acompanhamento com hipótese de 
Disfunção da Articulação Temporo-Mandibular, 
sendo prescrita órtese dentária, sem melhora do 
quadro. Na primeira consulta neurológica, aven-
tada hipótese de neuralgia trigeminal e iniciada 
terapia com carbamazepina e, depois, lamotri-
gina, sem resposta, porém. Apresentou resposta 
parcial com indometacina por cerca de duas se-
manas. Ao exame físico, hipertrofia dos múscu-
los temporal e masseter à esquerda; contrações 
involuntárias no músculo temporal após percus-
são; coordenação mantida, sensibilidade tátil em 
face, membros e tronco preservada, força grau 5 
globalmente. Na avaliação complementar, RM 
de crânio com contraste sem alterações. Eletro-
neuromiografia com aumento da atividade mo-
tora nos músculos temporal e masseter à esquer-
da, de forma ora paroxística, ora mais contínua, 
com co-ativação patológica desses músculos e 
aparecimento de unidades motoras entremea-
das por bursts discharges; achados sugestivos de 
espasmo hemimastigatório.
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DE PACIENTES COM 
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O acompanhamento de pacientes com miopa-
tias, em geral e com distrofias musculares, em 
particular, tem sido feito na maioria das vezes 
por profissionais atuando em ambulatórios ou 
clínicas que atendem pacientes com variadas 
doenças neuromusculares. OBJETIVO: Criação 
de um ambulatório especializado para pacien-
tes com distrofias musculares e análise da evo-
lução clínica daqueles com Distrofia Muscular 
de Duchenne (DMD). MÉTODO: Organizamos 
um ambulatório semanal dedicado exclusiva-
mente aos pacientes com distrofias musculares, 
na cidade de Barretos, São Paulo. O professor de 
neurologia da Faculdade de Medicina da cidade 
(FACISB) e estudantes do quarto ano do curso, 
divididos em pequenos grupos, atendiam os 
pacientes. Realizamos análise detalhada da evo-
lução clínica dos cinco primeiros pacientes com 
DMD do ambulatório. Dentre várias perguntas, 
indagamos a idade de início dos sintomas, quais 
foram esses sintomas, quando o paciente perdeu 
a deambulação e verificamos a força muscular. 
RESULTADOS: A idade dos pacientes com DMD 
variou de 6 a 16 anos. Os familiares perceberam 
os primeiros sintomas quando eles estavam 
com 2 anos em 60% dos casos e com 5 ou 6 nos 
demais. Andar nas pontas dos pés foi relatado 
como primeiro sintoma em 60% dos pacientes 
e quedas frequentes nos restantes. Dificuldade 
para se levantar a partir da posição agachada 
precedeu dificuldade para subir rampas ou esca-
das em 80% dos pacientes. Quarenta por cento 
dos pacientes são cadeirantes, tendo perdido a 
deambulação com 8 ou 10 anos. Eles referiram 
dificuldade para elevar os braços e para levar ali-
mentos à boca. Os pacientes com 15 e 16 anos 
tiveram grau 1 de força muscular para flexão das 
coxas, extensão das pernas, abdução e adução 
dos braços e flexão dos antebraços, para citar-
mos alguns resultados relevantes. Sessenta por 
cento dos pacientes não usavam corticóides e 
20% faziam uso incorreto. CONCLUSÃO: Nosso 
trabalho atesta os benefícios da criação de am-
bulatório especializado para atendimento de 
pacientes com distrofias musculares: introduzi-
mos a corticoterapia e corrigimos o uso incorre-
to. Essas medidas terão impacto significativo na 
evolução dos pacientes. A análise detalhada da 
evolução da fraqueza muscular nesses e em futu-
ros pacientes do nosso serviço poderá colaborar 
com outros relatos e ajudar no esclarecimento de 
aspectos ainda desconhecidos da progressão da 
degeneração muscular.
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FORMA INCOMUM DE DOENÇA RARA: MIASTENIA 
GRAVIS COM ANTI-MUSK POSITIVO
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Nunes PBM; Guzzo JC; Schreiner VS; Herbstrith GF; 
Zanonato A; Borba Júnior AM
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A Miastenia Gravis (MG) é uma doença autoimu-
ne rara que acomete a junção neuromuscular 
graças à produção de auto-anticorpos contra 
receptores específicos na membrana pós-si-
náptica: receptores nicotínicos de acetilcolina 
(AChR-MG), receptor da tirosina quinase múscu-
lo específica (MuSK-MG) e Lipoprotein-Related 
Protein 4 (anti LpRP4). A maioria dos casos (90%) 
apresentam soropositividade para o anticorpo 
anti- AChR, enquanto 10% dividem-se entre an-
ti-MuSK e anti-LpRP-4. As manifestações clínicas 
diferem na presença dos diferentes anticorpos e 
formas menos prevalentes podem ser um desafio 
diagnóstico. Caso Clínico. M, feminina, 71 anos, 
com história de dificuldade respiratória episó-
dica desde setembro de 2015, agravada em dias 
quentes e em situações de cansaço físico. Procu-
rou o pronto atendimento em dezembro de 2015 
por piora dos sintomas evoluindo para insufici-
ência respiratória. Na UTI, observou-se fraqueza 
diafragmática, ptose palpebral bilateral, fraque-
za da musculatura facial, cervical (esternocleido-
mastoideos) e proximal de membros superiores. 
Realizou Ressonância Magnética de Crânio e 
Cervical e coleta de líquor, todos normais. Diante 
da suspeita de Miastenia Gravis, realizada eletro-
neuromiografia com estimulação repetitiva a 3 
Hz da musculatura da face, que evidenciou de-
cremento superior a 10% nos músculos trapézio 
e orbicular do olho, além de coleta do anticorpo 
anti-AchR, com resultado negativo. Tentou-se 
tratamento com imunoglobulina humana e ini-
bidores da acetilcolinesterase, sem resposta. So-
licitado anti-MuSK, com resultado positivo (Re-
f:<0,05nmol/L;paciente: 0,88nmol/L). Encami-
nhada então para tratamento com plasmaférese. 
DISCUSSÃO: A MG com anticorpos anti-MuSK 
(MuSK-MG) difere da forma com anticorpos 
anti-AChR (AChR-MG) em diversos aspectos. A 
AChR-MG corresponde a maioria dos casos e se 
apresenta com fraqueza generalizada, afetando 
a musculatura dos membros, enquanto a for-
ma MuSK-MG manifesta-se através de fraqueza 
muscular localizada, predominando sintomas 
bulbares, fraqueza de músculos cervicais e res-
piratórios. Além disso, a AChR-MG mostra boa 
resposta aos inibidores da acetilcolinesterase, e à 
imunoterapia com imunoglobulina, em contras-
te com a forma MuSK-MG, na qual essas drogas 
apresentam falha terapêutica frequente. Neste 
caso, a paciente apresentava sintomas restritos à 
musculatura bulbar, cervical e respiratória, além 
da falha no tratamento com imunoglobulina, 
apontando o possível diagnóstico de MuSK-MG.
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Duchenne muscular dystrophy (DMD) is heredi-
tary and degenerative skeletal muscle disorder. 
Muscle weakness, contractures and functional 
disability increase with disease progression. The 
Motor Function Measure (MFM) is a functional 
scale designed for measuring functional capacity 
in patients with neuromuscular disorders. The 
scale consists of 32 items in three dimensions: 
D1 – standing position and transfers, D2 – axial 
and proximal motor function and D3 – distal mo-
tor function. OBJECTIVE: To analyze the func-
tional changes in time in boys with DMD, using 
the MFM. METHOD: We evaluated 27 boys with 
DMD, with ages ranging from 4 to 15 years. The 
boys were assessed twice (1.08±0.11 years be-
tween evaluations). We calculated the MFM total 
score and dimensions’ subscores. RESULTS: The 
mean MFM total score obtained for 27 patients 
in the first evaluation was 79.55 (SD ±15.36) and 
in the second evaluation was 70.49 (SD ±24.06). 
When taking into account the patients’ ages, the 
MFM total score declined 3% in a mean of 1.1 ye-
ars, in boys below 8 years-old, and 15% in a mean 
of 1.1 years in boys above 8 years-old. In the you-
nger group, five boys improved, one boy remai-
ned stable and six boys worsened. The MFM D3 
subscore showed considerable decline in boys 
older than 8 years. CONCLUSION: The decrease 
in functional capacity in boys with DMD, in a pe-
riod of approximately one year, is higher in those 
above 8 years of age. The distal motor function 
worsened particularly in this age group.
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The presence of progressive weakness that oc-
curring years after acute poliomyelitis is usually 
due to “post-poliomyelitis syndrome”, although, 
this is not the unique etiology of weakness. In-
clusion body myositis (IBM) is the most com-
mon inflammatory myopathy after age 50, whi-
ch is characterized by variable clinical pheno-
types. To our knowledge, there are rare cases of 
IBM in a patient with sequelae of poliomyelitis. 
CASE REPORT: A 63-year-old man presented 
proximal weakness in the left lower limb since 53 
years. He had weakness and atrophy in the right 
lower limb due to acute poliomyelitis in chil-
dhood. Neurological examination revealed pro-
ximal lower limbs atrophy and weakness (grade 
3 on Medical Research Council Scale - MRC). 
Infectious, inflammatory, toxic and malignancy 
workup was negative. Highest CK was 534 U/L 
(Normal: 30-200 U/L). MRI showed diffuse hype-
rintesity in STIR-weighted images in brachial 
biceps and triceps muscles (Figure 1). Neurophy-
siological study showed myopathic pattern in 
brachial biceps muscle and signs of motor neu-
ron involvement with acute and chronic bilateral 
denervation in the lower limb muscles. Muscle 
biopsy showed endomysial inflammation, myo-
fibers with rimmed vacuoles (Figure 2). The diag-
nosis of IBM was made and immunoglobulin 
was done. The patient had a slight improvement 
of weakness (MRC grade 4-). DISCUSSION: The 
post-poliomyelitis syndrome is refractory to 
known pharmacologic treatment and often lea-
ds to disability without affecting life expectancy. 
Therefore, other causes should be investigated 
because they had different management. In pa-
tients with sequelae of acute poliomyelitis which 
presenting weakness, IBM should be differentia-
ted from “post-poliomyelitis syndrome”, because 
patients with IBM may have some benefits with 
immunosuppressive therapy.
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Neuromyotonia is a rare condition of spon-
taneous and continuous muscle fiber activity 
of peripheral nerve origin. It is characterized 
clinically by muscle twitching at rest (visible 
myokymia), cramps and impaired muscle re-
laxation associated with excessive sweating. 
Rarely patients can developed mild muscular 
weakness or paraesthesia. Granulomatous 
myositis is a rare disorder characterized by 
non-caseating granulomatous inflammation 
of the skeletal muscles. It can be associated 
to several conditions such as sarcoidosis and 
other inflammatory and infectious diseases. 
Electromyography generally shows a myo-
pathic pattern with spontaneous activity (fi-
brillation, PSW and others). Neuromyotonia 
associated to inflammatory myopathy has 
rarely been documented however has not 
been describes with granulomatous myositis. 
CASE REPORT: A 61-year-old woman ex-s-
moker and with hypothyroidism has been pre-
sented with proximal and progressive muscle 
weakness in lower limbs and dysphagia a year 
ago, which did not improve with prednisone 
60mg/day. Neurologic examination revealed 
proximal weakness in lower limbs (grade 4- on 
Medical Research Council Scale). Laboratorial 
tests showed: CK 4,163 U/L (normal: 30-200 
U/L), erythrocyte sedimentation rate 72 
mm/h (normal: < 30 mm/h). • Neurophysiolo-
gic study showed mixed pattern: motor axonal 
polyneuropathy, with secondary demyelina-
ting, myopathic pattern and neuromyotonia 
(Figure 1). Muscle biopsy revealed inflamma-
tory myopathy with necrosis areas like form 
granuloma (Figure 2). PET-CT showed me-
diastinal lymphadenopathy (Figure 3) and 
extensive research was negative for malignan-
cy. The diagnosis of inflammatory myopathy 
with neuromyotonia was made and immuno-
suppressive therapy (cyclophosphamide and 
prednisone) was done. DISCUSSION; Neu-
romyotonia and inflammatory myopathy is a 
very rare association and in our case the pa-
tient had atypical clinical manifestations and 
the diagnosis of neuromyotonia was made 
with neurophysiologic study. The symptoms 
of peripheral nerve hyperexcitability res-
ponds to anticonvulsants, but sometimes is 
necessary additional immunosuppressive tre-
atment. In our case our patient received only 
immunosuppressive treatment, whereas she 
did not have other clinical manifestations of 
neuromyotonia.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0485

MANIFESTAÇÕES AXIAIS PRECOCES NA MIOPATIA 
DISTAL DE LAING
Moreno CAM1; Neto OA1; Reed UC1; Oliveira ASB2; 
Laporte J3; Bonnemann C4; Zanoteli E1*

1Departamento de Neurologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, São Paulo;
2Disciplina de Neurologia, Universidade Federal de São 
Paulo, São Paulo;
3IGBMC, University of Strasbourg, Ulkirch, França;
4Neuromuscular and Neurogenetics Disorders of 
Childhood Section, NIH, Bethesda, USA.

* E-mail: zanoteli@terra.com.br

Mutações no MYH7 estão relacionadas a diferen-
tes fenótipos musculares esqueléticos, incluindo 
a miopatia distal de Laing (MDL), e cardiológicos. 
A MDL se caracteriza pelo acometimento dos 
músculos tibial anterior, extensor longo do hálux 
e extensores do punho e dos dedos. OBJETIVO: 
Apresentar os achados clínicos, histológicos e de 
imagem muscular de pacientes com fenótipo de 
MDL, porém com grave e precoce envolvimen-
to da musculatura cervical e paraespinhal. Pa-
cientes: O caso 1 (menino, 14 anos) apresentou 
fraqueza cervical aos 9 meses, evoluindo com 
piora do sustento cefálico, alteração de marcha 
e cifoescoliose aos 6 anos de idade. Apresentou 
piora da fraqueza cervical, paraespinhal e distal 
em mãos e pés sem envolvimento respiratório ou 
cardíaco. O caso 2 (menino, 11 anos), apresentou 
quedas frequentes desde aos 2 anos. Evoluiu 
com alteração de marcha, cifoescoliose e fra-
queza para o sustento cervical. O terceiro caso 
(43 anos), pai do caso 2, possuía quadro leve e 
estável de alteração da marcha desde os 7 anos. 
O caso 4 (35 anos, sexo feminino) desenvolveu 
fraqueza distal desde aos 6 anos, escoliose a par-
tir dos 10 anos, e perda da marcha aos 33 anos. A 
biópsia muscular mostrou atrofia de fibras tipo 
I e falhas focais de atividade oxidativa (caso 1), 
predomínio de fibras do tipo II (caso 2) e despro-
porção de fibras (caso 4). A RNM de músculo evi-
denciou intensa lipossubstituição em músculos 
paravertebrais e cervicais, em compartimento 
anterior da perna, glúteo médio e triceps nos ca-
sos 1, 2 e 4. No caso 3 foi detectado acometimen-
to assimétrico tanto de musculatura proximal 
quanto distal. Exames de exoma e/ou sequencia-
mento Sanger detectaram mutações no exon 34 
do MYH7 em todos os casos: Leu1601pro (caso 1, 
heterozigose); Arg1608Pro (casos 2 e 3, heterozi-
gose); Arg1608Ser e Ala1611Asp (caso 4, homozi-
gose composta). O caso 3 apresentava a mutação 
em mosaico. CONCLUSÃO: Este estudo reforça o 
acometimento axial precoce com cifoescoliose 
e fraqueza cervical em pacientes com miopatia 
distal de Laing.
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A miastenia gravis é a doença mais comum da 
junção neuromuscular, caracterizada por fraque-
za flutuante, com tendência à piora no fim do dia 
e após atividade física, que melhora com repouso 
e uso de drogas anticolenesterásicas.Os múscu-
los mais afetados são os inervados pelos nervos 
motores do tronco encefálico, musculatura pro-
ximal dos membros e respiratória, geralmente 
em progressão crânio-caudal. Não há alterações 
sensitivas nem de reflexos osteotendinosos. O 
diagnostico é feito através do teste de edrofônio 
ou da neostigmina e testes laboratoriais (pesqui-
sa de anticorpos antirreceptores de acetilcolina); 
eletroneuromiografia. O tratamento deve es-
colher a combinação de cinco tipos de terapia: 
drogas anticolinesterásicas e plasmaférese, que 
são tratamentos sintomáticos, enquanto que a 
timectomia, esteroides e outras drogas imunos-
supressivas podem alterar a evolução da doença. 
RELATO DE CASO: Masculino, 47 anos, médico, 
fumante, sem outras comorbidades, retornou de 
uma viagem de férias com quadro de dispneia 
súbita, com suspeita de tromboemboelismo pul-
monar inicialmente e outras etiologias cardio-
pulmonares, que foram descartadas até suspei-
tar de doença neuromuscular. Durante avaliação 
neurológica, encontrava-se oligosintomático, 
com exame físico neurológico normal, apresen-
tando apenas certa taquipneia , sem desconforto 
respiratório, sem fadiga ou outros sintomas. Foi 
optado por realizar teste terapêutico com anti-
colenesterásico (piridostigmina), observando-se 
melhora da dispnéia. Posteriormente, confirmou 
a suspeita de miastenia gravis com exames com-
plementares (antirreceptores de acetilcolina e 
eletroneuromiografia). Após o resultado positivo 
do teste, o paciente se lembra de que apresenta-
va cansaço aos esforços físicos há cerca de um 
ano e dificuldade para dirigir ao final do dia por 
“vista cansada”;que poderiam ser sintomas pre-
gressos de miastenia. CONCLUSÃO: Este caso 
de miastenia gravis é bastante incomum, pois 
frequentemente, a insuficiência respiratória é 
uma complicação da doença, não sua forma 
de apresentação. Não há quase relatos de casos 
reportados com envolvimento de musculatura 
respiratória como primeiro sintoma da doença 
ou como sintoma isolado, a maioria estão rela-
cionados a complicações de crises miastênicas. 
Enfatizamos a importância de considerar doen-
ças neuromusculares como diagnostico diferen-
cial durante avaliação de quadro de insuficiência 
respiratória progressiva.
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Miastenia gravis (MG) e Doença de Charcot Ma-
rie Tooth (CMT) são doenças neuromusculares 
raras, de etiologia autoimune e genética respec-
tivamente. CMT é uma doença autossômica do-
minante que causa degeneração do sistema ner-
voso periférico e a MG afeta a junção neuromus-
cular, na qual formam-se autoanticorpos que 
bloqueiam e destroem receptores de acetilcolina 
da membrana pós-sináptica. A manifestação si-
multânea de MG e CMT é rara, na literatura há 
apenas 4 casos relatados, nos quais a ocorrência 
MG iniciou-se com sintomas oculares e compli-
cou a CMT. RELATO DO CASO: Mulher, 51 anos, 
há 1 ano com episódios de fraqueza importan-
te, assimétrica e dispnéia. Já havia tido 2 outros 
episódios semelhantes. Nos últimos 4 anos ti-
nha fraqueza, diplopia intermitente e disfagia 
eventual. Diagnóstico de CMT desde 22 anos e 
recente testagem genética com a forma IA. An-
tecedentes pessoais de hipertensão, asma e hi-
pertireoidismo tratado. Antecedentes familiares 
de CMT na mãe, filha e irmão. Ao exame apre-
sentava ptose bilateral, paresia de musculatura 
ocular extrínseca, atrofia de musculatura distal, 
com pés cavum e dedos em martelo. Força grau 4 
difusa, pior distal e com fatigabilidade. Arreflexia 
difusa, hipoestesia em bota e luva. Submetida a 
eletroneuromiografia, cujo resultado era compa-
tível com CMT mas estimulação repetitiva sem 
resposta decremental. Avaliada para presença de 
anticorpo anti-receptor de acetilcolina que foi 
positivo, fechando o diagnóstico de MG sobre-
posta a CMT. Desde então, fez 2 cursos de imu-
noglobulina, necessita ventilação com pressão 
positiva (Bipap) para dormir devido a apnéias e 
dessaturação durante a noite e apresentou epi-
sódios de bradicardia sintomática secundários 
ao uso da piridostigmina. DISCUSSÃO: O caso 
retrata a concomitância de duas doenças neuro-
musculares raras, nas quais há comprometimen-
to da condução dos potenciais de ação (PA) nos 
nervos periféricos. Quando esses PA atingem a 
junção neuromuscular, faltam receptores de ace-
tilcolina na membrana pós-sináptica, havendo 
prejuízo ao sistema nervoso periférico e severa 
apresentação dos sintomas neurológicos. CMT 
tipo IA é uma doença autossômica dominante 
que acomete o cromossomo 17, já a MG decor-
re de numerosos polimorfismo genéticos que 
contribuem para predisposição a doença. Não 
há etiologia comum para ambas as doenças, e a 
ocorrência só pode ser atribuída ao acaso. Assim, 
deve-se atentar à coincidência de mais de uma 
doença neurológica agravando o quadro de base 
dos pacientes.
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Miopatia relacionada ao gene GNE (também 
conhecida como miopatia distal com vacúolos 
marginados, ou miopatia de Nonaka ou miopatia 
por corpos de inclusão hereditária) é uma condi-
ção rara de herança autossômica recessiva carac-
terizada por fraqueza e atrofia muscular afetan-
do preferencialmente as porções distais (tibiais 
anteriores) dos membros, poupando relativa-
mente a musculatura do quadríceps. É causada 
por mutações no gene que codifica uma enzima 
chave do metabolismo do ácido siálico (quinase 
UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerase/N-a-
cetilmanosamina - GNE). Mutações neste gene 
ainda não foram descritas na população brasi-
leira. OBJETIVO: Neste trabalho apresentamos o 
caso de uma paciente com miopatia distal com 
vacúolos marginados e mutação no gene GNE. 
Relato do caso: Paciente do sexo feminino de 20 
anos de idade iniciou aos 18 anos com fraqueza 
progressiva em MMII e com leve comprometi-
mento dos MMSS. O exame neurológico mos-
trou força grau 2 para flexão e adução do quadril, 
grau 3 para dorsiflexão dos pés e grau 4 para 
flexão e extensão dos joelhos. A força nos MMSS 
era grau 4 globalmente. A biópsia muscular re-
velou padrão moderadamente distrófico com 
a presença de vacúolos marginados e aumento 
da reação para fosfatase ácida. O exame gené-
tico (exoma) identificou duas mutações em he-
terozigose composta no exon 3 do gene GNE (c.
577C>T, p.Arg193Cys + c.394C>T, p.Arg132Cys). 
CONCLUSÃO: Para nosso conhecimento este é o 
primeiro caso com mutação identificada no gene 
GNE na população brasileira, e mostra a utilida-
de do uso do sequenciamento de larga escala 
(exoma) para o diagnóstico destes casos. Apesar 
de a condição ser descrita como tipicamente 
afetando porções distais dos membros inferio-
res, este relato mostra que a fraqueza também 
pode afetar as porções proximais tanto de MMII 
quanto de MMSS. A identificação da causa gené-
tica permite reconhecer variações nos fenótipos 
clínico e histológico e predizer a progressão da 
doença, bem como auxiliar no aconselhamento 
genético.
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Patients with Duchenne Muscular Dystrophy 
(DMD) show motor impairment and may also 
have cognitive dysfunction, such as difficulties in 
visuospatial abilities, language, working memory 
and phonological processes. OBJECTIVE: The 
aim of this study was to compare the cognitive 
performance of a group of patients with DMD 
and a group of healthy controls and to investi-
gate possible relationships between motor and 
cognitive performance in patients with DMD. 
METHODS: This was an observational study. 
Clinical tests evaluated the motor and cogniti-
ve performance of participants (DMD group: 
n = 50; healthy age-paired controls: n = 50), aged 
from 10 to 20 years. The clinical scales were 
Motor Function Measure (MFM), Vignos scale, 
Mini Mental State Examination (MMSE), Verbal 
fluency test (animals), Working memory test 
(Digits – direct and reverse orders) and Clock 
Drawing Test. RESULTS: ANOVAs showed that 
DMD group performed poorer than healthy con-
trols in all cognitive tests (MMSE, verbal fluen-
cy test, working memory test and clock drawing 
test) (p < 0.050 for all comparisons). Spearman 
correlation tests showed correlations between 
motor variables (MFM - total score and Vignos) 
and between cognitive variables (MMSE and 
Clock Drawing Test; MMSE and Digits – reverse 
order, Clock Drawing Test and Digits - reverse 
order) were found (r>0.50 and p < 0.050 for all 
relationships). However, there were no rela-
tionships between cognitive and motor varia-
bles. CONCLUSION: Patients with DMD showed 
cognitive impaiment, compared to healthy age-
-matched controls. In patients with DMD, motor 
and cognitive performances were not correlated.
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A Distrofia muscular tipo cinturas 2A, é uma das 
formas mais comuns de distrofia muscular tipo 
cinturas com herança recessiva. O quadro clí-
nico caracteriza-se por fraqueza muscular em 
membros inferiores e musculatura axial, geral-
mente com início na segunda década da de vida. 
O estudo da calpaina no tecido muscular não 
revela normalidades em 20 a 30% dos casos. O 
objetivo deste trabalho é descrever um caso de 
calpainopatia com manifestações atípicas e iní-
cio precoce., cujo diagnóstico foi possível atra-
vés de estudo por EXOMA. RELATO DE CASO: 
Trata-se paciente do sexo masculino, filho de 
pais assintomáticos não consanguíneos. Criança 
nasceu de parto cesárea, 39 sem, sem intercor-
rências no período neonatal. DNPM no primeiro 
ano de vida foi normal, sentou aos 7 meses e an-
dou com 1 ano. Aos 3 anos de idade inicou com 
que iniciou com quadro de caimbrãs e dores em 
membros inferiores com baixo rendimento em 
esportes. Aos 5 anos as câimbras aumentaram 
sendo solicitado CK que mostrou-se persisten-
temente elevada (6.720 u/l ; 7950 u/l). Exame 
neurológico não mostrava sinal de fraqueza 
muscular, com leve hipertrofia de panturrilhas. 
Realizado Ressonância de músculo que não alte-
rações relevantes. Realizado estudo de deleções /
duplicações por MLPA e mutações de ponto por 
sequenciamento no gene da Distrofina que foi 
normal. Através de EXOMA por sequenciamento 
de nova geração foram identificadas duas mu-
tações no gene por mutações: c. 2306G>A (p.Ar-
g769Gln) e c.2361_2362insTCAT (p.Arg788Ser 
fs*2). O estudos de segregação nos pais revelou 
que a mutação c.2306G>A, previamente descri-
ta na literatura, foi herdada da mãe e a mutação 
nova c.2361_2362insTCAT foi herdada do pai. 
CONCLUSÃO: Destaca-se o quadro de um pa-
ciente com mutações em heterozigose composta 
no gene CAPN3, de inicio precoce na infância ca-
racterizada clinicamente por câimbras e aumen-
to de CK. A RM de músculo mostrou-se normal 
e o diagnóstico foi estabelecido por estudo de 
EXOMA.
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MYOFIBRILLAR MYOPATHY CAUSED BY MUTATION 
IN THE DESMIN GEN
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Myofibrillar myopathies (MM) are a heteroge-
neous group of dominant inherited or sporadic 
skeletal myopathies associated with cardiomyo-
pathy. The clinical course has progressive we-
akness in proximal and distal limbs Mutations 
have been identified in DES, the gene encoding 
desmin; CRYAB, encoding alpha-crystallin B 
chain; MYOT, encoding myotilin; LDB3 (ZASP), 
encoding LIM domain-binding protein 3; FLNC, 
encoding filamin-C, BAG3, encoding BAG family 
molecular chaperone regulator 3. iFHL1, en-
coding four and a half LIM domains protein 1, 
and DNAJB6, encoding DNA. The muscle biop-
sy shows disintegration of the Z-disc followed 
by accumulation of myofibrillar degradation 
products and degeneration. Neurophysiolo-
gical features may include myopathic pattern 
and abnormal spontaneous activity. The defini-
te diagnosis is suggested by the muscle biopsy 
and confirmed by genetic test OBJECTIVE: The 
objective of this study is to report one case of 
sporadic MM DES mutation. METHODS: One 
patient from University Hospital Antonio Pe-
dro- Federal Fluminense University (HUAP-U-
FF) was submitted to complete clinical, cardiac 
evaluation, eletroneuromyography (ENMG), 
muscle biopsy and exome sequencing (Sanger 
technique). CASE REPORT: A 27 y/o brazillian-
-caucasian female, presented proximal muscular 
weakness in lower limbs followed by upper limbs 
involvement, with a five-year progression. At age 
sixteen, she had a pacemaker implantation due 
to cardiac arrhythmia. She had a left ventricle 
hypertrophy. ENMG showed normal nerve con-
duction, positive sharp waves, fibrillation and 
myotonic discharges associated with myopathic 
MUAPS. Muscle biopsy was not specific. Genetic 
analysis showed a heterozygote mutation in the 
DES gene in the chromosome 2 (c.639+3_+4del-
GA- ENST00000373960) CONCLUSION: MM is 
an uncommon condition. However, it must be 
remembered in every young patient with unex-
plained cardiac involvement even without mus-
cular weakness. Several different mutations have 
been reported in the past years. Muscular biopsy 
may be inconclusive and the gold standard diag-
nosis is the genetic evaluation.
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NEMALINE MYOPATHY RELATED TO HIV 
INFECTION WITH A GOOD RESPONSE TO 
IMMUNOSUPPRESSION
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Nemaline myopathy is a rare form of structural 
muscle disease and is usually genetically inhe-
rited being in most cases caused by mutations 
on genes that encode sarcomeric proteins. A 
sporadic late onset presentation, associated to 
monoclonal gammopathy and a HIV-associated 
myopathy with nemaline bodies are known ac-
quired forms. OBJECTIVE: To describe clinical, 
histological and muscle imaging aspects, as well 
a favorable response to corticosteroids in a pa-
tient with HIV-associated nemaline myopathy. 
CASE REPORT: A 41-year-old male with three ye-
ars of HIV diagnosis and use of lamivudine, teno-
fovir and atazanavir presented with slowly pro-
gressive muscle weakness over the past two years. 
At the first evaluation, the motor exam revealed a 
myopathic gait, limb-girdle atrophy, proximal te-
traparesis (MRC 3 to 4- in proximal muscles from 
upper extremities and MRC 2 to 3 in proximal 
muscles from lower extremities). CK level was 
mildly increased (304 U/L). EMG/NCS demons-
trated myopathic findings. Muscle MRI showed 
bilateral atrophy and fat infiltration in deltoids, 
rotator cuff muscles, gluteal, and muscles of the 
thighs. There was edema and enhancement of 
the signal in biceps, triceps, rectus femoris, vas-
tus lateralis, biceps femoris, semimembranosus 
and semitendinosus indicating an inflammatory 
process. Biceps brachii muscle biopsy revealed 
intracytoplasmic aggregates compatible with ne-
maline bodies and myofibrillar disorganization, 
but no inflammation. The patient was submitted 
to intravenous methylprednisolone pulses every 
month. After 4 months, the muscle strength im-
proved (MRC 4+ in proximal muscles from upper 
limbs and MRC 4+ in proximal muscles from 
lower limbs but grade 2 in gluteus maximus) and 
the time of Gower’s maneuver decreased from 23 
to 9 seconds. CONCLUSION: Despite of the lack 
of inflammation in muscle biopsy, the muscle 
MRI suggested an inflammatory reaction, and 
the good response to corticosteroids corrobora-
tes a probable immune mechanism in HIV-asso-
ciated nemaline myopathy.
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PAIN AND MOTOR FUNCTION IN PATIENTS WITH 
INCLUSION BODY MYOSITIS
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Inclusion Body Myositis (IBM) is the most fre-
quent myopathy in the elderly, but there are few 
quantitative studies about pain in patients with 
IBM. OBJECTIVES: to determine the prevalence 
and characteristics of pain in IBM-patients from 
a university hospital. METHODS: all patients 
had electrophysiological and muscle biopsy. 
They answered the LANNS (Leeds Assessment of 
Neuropathic Symptoms and Signs), VAS (Visual 
Analogical Scale) andBPI (Brief Pain Inventory) 
scales. Motor function measure, Portuguese ver-
sion (MFM-P) was used to quantify functional di-
sability. Data were described as means and stan-
dard deviations and correlation of variables was 
expressed using Pearson’s coefficient. P values 
<0.05 were considered significant. RESULTS: Ten 
patients were studied. Female:male ratio was 7:3; 
mean age 68.5 years-old (range 57-83), mean di-
sease duration 8.3 years (range 3-17). Six patients 
had peripheral neuropathy associated with 
myopathic changes. Sixty per cent of the cohort 
reported pain in the last week and 30% in more 
than one site. Mean pain intesity was 1.63 (ran-
ge 0-4.75) measured by BPI and 2.5 (range 0-5) 
by VAS. The impact of pain by BPI had a mean 
score of 0.39 (range 0-1.29). Pain in all patients 
was musculoskeletal; no patient had neuropa-
thic pain. There was no correlation between age 
and severity of pain (r=-0.14), but a weak correla-
tion between disease duration and pain severity 
(r=-0.26). The mean total score of MFM-P was 
56.2% (range 23.9-80.2%). An inverse correlation 
between pain severity and total MFM-P score 
(r=-0.61) was found. CONCLUSION: pain is a 
common complaint in patients with IBM. The 
intensity of pain, often mild, has little impact on 
patients’ daily life. As IBM progresses, it leads to 
more motor disability and pain. One should be 
aware about pain complaints in IBM-patients 
and therefore provide adequate therapy.
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PARALISIA BULBAR AGUDA: RELATO DE CASO
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A paralisia bulbar aguda (PBA) é uma síndrome 
rara que pode se manifestar com característi-
cas de vários distúrbios neurológicos, dentre os 
quais uma neuropatia craniana pós infecciosa 
- como uma variante da Síndrome de Guillain-
-Barrè. Há manifestação craniana pura, sem 
perda de força axial ou em membros e que, se 
associada a outros sintomas (ataxia, parestesia), 
é chamada de PBA plus (PBAp). Não se enqua-
dra na categoria das variantes clássicas (Miller-
-Fisher [MFS] e faringocervicobraquial [FCB]) e 
também não é bem documentada como outra 
variante, mas é considerada uma urgência neu-
rológica e envolve o mesmo tratamento institu-
ído para as neuropatias inflamatórias desmie-
linizantes. CASO CLÍNICO: T.M.L., feminino, 
57 anos, é portadora de HIV há 4 anos e faz uso 
regular de TARV, sem imunocomprometimento 
clínico e/ou laboratorial. Iniciou, 20 dias após 
quadro diarreico, com dormência em mãos e 
em língua, sendo admitida no pronto socorro 
com queixa de parestesias, diplopia e sensação 
de tontura. Foi evidenciado ao exame físico di-
sartria, estrabismo e desvio de língua e palato. 
Evoluiu, em um período de 36 horas, com disfa-
gia, afonia e diparesia facial - sem comprometi-
mento motor axial ou apendicular. De significa-
do propedêutico apenas descrição de neuropatia 
de nervo facial bilateral à eletromiografia, IgG 
anti-CMV positivo e velocidade de hemossedi-
mentação elevada (120mm). Diante do contex-
to urgencial foi iniciado terapia antimicrobiana 
empírica, seguido de Imunoglobulina endoveno-
sa e pulsoterapia com corticóide, administrados 
em regime intensivo (CTI), sob monitorização. 
Houve interrupção da progressão e uma melhora 
na sonorização e articulação verbal. Após 30 dias 
de alta hospitalar, sob acompanhamento fono-
audiológico regular, a paciente já conseguia so-
norizar e articular palavras, ainda com disartria, 
mas de forma compreensível. Mantendo disfagia 
e nutrição por sonda nasoentérica. DISCUSSÃO: 
A PBA pode evoluir de forma agressiva se não for 
reconhecida e prontamente tratada. A terapêu-
tica envolve imunoglubulina venosa conforme 
preconizado para as neuropatias inflamatórias 
desmielinizantes, associado à reabilitação moto-
ra e assistência multidisciplinar como seguimen-
to. Há pouca documentação literária científica 
que descreva de forma consistente as etiologias 
e prognósticos desta manifestação. Isso implica, 
na prática, no tratamento empírico de outras 
etiologias até o esclarecimento diagnóstico.
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A paralisia periódica familiar hipocalêmica 
(PPH) é uma canalopatia neuromuscular au-
tossômica dominante, que apresenta episódios 
característicos de uma paralisia flácida reversí-
vel com episódio de hipocalemia. Geralmente 
inicia-se na adolescência, com crises de fraque-
za muscular de leve a severa, que dura horas 
ou dias, mais frequentes à noite ou no início da 
manhã e são desencadeados ou agravados por 
estresse emocional, dieta rica em carboidratos 
ou sódio, exercício extenuante e exposição ao 
frio. OBJETIVO: Relatar um raro caso de para-
lisia periódica familiar hipocalêmica primária. 
MÉTODO: Apresentação de caso clínico sob o 
formato de relato de caso, após revisão de pron-
tuário médico. RELATO DE CASO: C.M.S, 39 
anos, casada, natural de Alagoas, residente em 
São Paulo há 4 anos, com antecedente de HAS 
e depressão. Iniciou quadro de dores em mem-
bros superiores e inferiores aos 9 anos. Aos 15 
anos, evoluiu com episódios de síncope e aos 
29 anos com quadro de paralisia e dificuldade 
de fala. Geralmente estes sintomas estavam pre-
sentes logo após a realização de atividade física. 
Apresentou em 2011, uma internação hospitalar, 
por insuficiência respiratória, sendo necessá-
rio IOT, ficando internada por mais ou menos 
20 dias e apresentando 4 paradas cardiorrespi-
ratória, neste período. Apresentava durante a 
internação, hipocalemia e ENMG com achados 
compatíveis com padrão miopático e descargas 
miotônicas. Apresentava histórico familiar rico 
de casos semelhantes. No momento em acom-
panhamento clínico em uso de Acetazolamida 
e Espironolactona, sem novos períodos de in-
ternação. CONCLUSÃO: Este caso nos mostra o 
desafio diagnóstico assim como o manejo clínico 
em relação a esta doença. Os achados de ENMG 
mostram essa rara associação de PPH familiar 
com descargas miotônicas, sendo tal fenômeno 
mais comumente associado aos casos de PP Hi-
percalêmica. Além de mostrar achados de uma 
síndrome miopática, frequentemente associada 
à evolução clinica destes pacientes.
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TIREOTÓXICA: RELATO DE CASO
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Paralisia Periódica Hipocalêmica Tireotóxica 
(PPHT) é uma complicação rara do hipertireoi-
dismo, geralmente descrita em pacientes asiáti-
cos do sexo masculino entre os 20 e 40 anos de 
idade. É caracterizada por episódios recorrentes 
e autolimitados de fraqueza muscular de in-
tensidade variável, associada a hiperfunção ti-
reoidiana e hipocalemia. Metódos Foi realizado 
estudo do prontuário do respectivo paciente e 
revisão da literatura. Objetivo Este trabalho tem 
como objetivo relatar o caso de uma paciente 
negra sem diagnóstico prévio de hipertireoidis-
mo apresentando tetraparesia aguda por PPHT. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino, 
41 anos, negra, previamente hipertensa e taba-
gista. Apresentou quadro agudo de parestesias 
em extremidades, mialgia e paresia progressiva 
em MMII. Admitida em 31/08/15 com tetrapare-
sia e incapacidade de deambulaçao. Sem queixas 
esfincterianas ou sintomas bulbares. Relatava 
episódio prévio semelhante há cerca de 03 me-
ses, menos intenso que o atual, com melhora es-
pontânea em 48 horas. Apresentava palpitações 
há cerca de 5 anos, em uso de atenolol. Há cerca 
de um ano referia insônia, irritabilidade e tremo-
res de extremidades. Ao exame físico apresentava 
hipertensão arterial, taquicardia, tireóide difusa-
mente aumentada, tremor fino de extremidades, 
tetraparesia de predomínio proximal (grau 3 
proximal e 4 distal) e hiporreflexia. Propedeuti-
ca revelou hipocalemia grave (K: 1.9 mEq/L). O 
TSH mensurado foi 0,0 mU/ml (VR 0,35-5,0) e T4 
livre: 20,6 ng/dl (VR 4,9-11,7). Cintilografia de ti-
reóide compatível com bócio difuso tóxico. Após 
reposição de potássio, evoluiu com melhora im-
portante da fraqueza. Recebeu 15 MCI de iodo 
131 para tratamento de doença de Graves, além 
de otimização do tratamento betabloqueador e 
anti-hipertensivo e recebeu alta hospitalar para 
acompanhamento ambulatorial. Discussão A 
PPH ocorre mais comumente em homens de ori-
gem asiática, sendo rara a sua apresentação em 
pessoas negras. Ela se manifesta por um déficit 
motor, sobretudo proximal, de intensidade va-
riável e predominando nos membros inferiores, 
com duração de poucos minutos a dias.O início 
é agudo e podem haver sintomas prodrômicos 
como dor ou cãibras. O tratamento é realizado 
com correção do hipotireidismo e reposição cau-
telosa de K. Conclusões O caso relatado ilustra 
uma patologia rara,que porém deve fazer parte 
do diagnóstico diferencial em caso de quadros 
agudos de fraqueza muscular.
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As paralisias periódicas familiares são miopatias 
que clinicamente se manifestam como episó-
dios agudos e recorrentes de fraqueza muscular, 
causados por determinados precipitantes es-
pecíficos. A paralisia periódica hipocalêmica é 
um tipo raro e atribuído a disfunção do gene da 
subunidade α do canal de sódio SCN4A, situado 
no cromossomo 17q13. OBJETIVO: Descrever 
um caso suspeito de paralisia periódica hipo-
calêmica do ponto de vista clínico-epidemioló-
gico e laboratorial, bem como seu manejo para 
tratamento. MÉTODO:Relato de caso individual. 
RESULTADOS: Homem de 40 anos, natural do 
Brasil mas com familiares de segundo grau pro-
venientes do Japão, com diagnóstico recente de 
hipertireoidismo iniciou episódios de parapare-
sia transitória poupando tronco e musculatura 
respiratória, nos últimos 2 meses, com duração 
entre 2 e 7 horas. Tipicamente o déficit estava 
presente após o repouso, quando o paciente 
acordava de madrugada ou pela manhã. Resso-
nância magnética de encéfalo era normal. Ava-
liação bioquímica constatou hipocalemia(2,9m-
mol/L) e sinais de hipertireoidismo (TSH 0,01 e 
T4 livre 4,65 T3 livre 15,06). Não havia história 
familiar de parentes de primeiro grau com crises 
típicas e paciente desconhece história familiar 
patológica dos parentes de segundo grau. Pa-
ciente já fazia uso de propiltiouracila 300mg/dia. 
Houve melhora da paraparesia após correção da 
potassemia para 4,9mmol/L. Paciente recebeu 
alta com propranolol 40mg/dia para diminuição 
da frequência de crises e indicação de controle 
ambulatorial com neurologia para investiga-
ção complementar do diagnóstico diferencial 
e pesquisa de mutação específica, e para o am-
bulatório de endocrinologia para tratamento da 
descompensação tireoideana. CONCLUSÃO: A 
prevalência de paralisia periódica hipocalêmica 
e hipertireoidismo é maior em asiáticos do sexo 
masculino. Apesar da base genética desta con-
dição, o diagnóstico pode ser feito com base na 
ocorrência familiar de paralisia periódica, sendo 
confirmado pela hipocalemia em vigência da cri-
se de fraqueza. Em ambiente hospitalar, pode ser 
realizado um teste de provocação da paralisia a 
partir da indução medicamentosa de hipocale-
mia com solução polarizante. O teste terapêutico 
com reposição de potássio causa a reversão da 
paralisia. É fundamental que causas não here-
ditárias de paralisia por hipocalemia sejam ex-
cluídas, inclusive doenças causadas por perdas 
renais ou gastrointestinais de potássio, uso de 
medicações e hiperaldosteronismo.
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Due to the progressive nature of Duchenne Mus-
cular Dystrophy (DMD), upper extremity we-
akness and limitations impair the ability of per-
forming daily activities. Patients with DMD seem 
to be more asymmetrical than healthy controls. 
The dexterity of the non-dominant limb seems 
to be relatively poorer in DMD patients, due to 
disuse. However, this hypothesis has not been 
investigated in literature. OBJECTIVE: This stu-
dy aimed (1) to compare upper limbs functional 
asymmetry of patients with DMD and normati-
ve data from healthy subjects; (2) to investigate 
possible asymmetries and relationships between 
dominant and non-dominant upper limbs per-
formance and (3) between timed performance 
of upper limbs and other functional tests in pa-
tients with DMD. METHOD: Twenty patients 
with DMD were evaluated with Jebsen-Taylor 
Test (JTT, timed performance), Dimension 3 of 
Motor Function Measure (functional perfor-
mance), Mini-Mental State Examination, Vig-
nos Scale and Brooke Scale on a single session. 
RESULTS: We found similar asymmetries betwe-
en the upper limbs of DMD patients and healthy 
controls (p > 0.050 when dominant and non-do-
minant were compared, for both DMD and con-
trols). We found strong relationships between 
dominant and non-dominant limbs performan-
ces (r>0.70 and p < 0.050 for all tasks of JTT). Mo-
derate to strong correlations were found between 
the timed tasks of JTT and the other clinical tests 
scores (r>0.50 and p < 0.050 for all relationships). 
CONCLUSION: The timed performance of domi-
nant and non-dominant upper limbs were highly 
correlated in DMD patients and healthy controls. 
This information may reduce the assessment 
time, prevent fatigue and provide more accurate 
clinical reasoning involving upper limbs in DMD 
treatment. The performance on tests with timed 
tasks is correlated to the performance on other 
gold-standard clinical tests of the literature and 
should be used as a complementary tool in DMD 
assessment.
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A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma 
doença neurodegenerativa, de prognóstico re-
servado, cujo diagnóstico apresenta grande 
impacto psicossocial para o paciente e seus fa-
miliares. O aumento na qualidade de vida e na 
sobrevida destes pacientes está relacionado ao 
acompanhamento regular multidisciplinar e 
ventilação não invasiva. Conhecer o perfil dos 
pacientes com este diagnóstico é importante 
para avaliar as variáveis que possam interferir 
no tempo para o diagnóstico e as condições do 
acompanhamento clínico no serviço, a fim de 
entender as variáveis de impacto, buscar a me-
lhor orientação no acompanhamento dos pa-
cientes e otimizar o tratamento dos mesmos. O 
ambulatório de Doenças Neuromusculares dos 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco (HC- UFPE) é um serviço terci-
ário de referência que acompanha este perfil de 
pacientes. Este trabalho avaliou os prontuários 
dos pacientes com diagnóstico clínico de ELA 
atendidos neste serviço, determinando o per-
fil clínico-epidemiológico destes pacientes, o 
acompanhamento multidisciplinar e o suporte 
clínico oferecido pelo Sistema Único de Saúde. 
Foram analisados os prontuários de 41 pacientes 
em acompanhamento entre 2002 e 2015, sendo 
três prontuários excluídos da análise estatistica 
por estarem incompletos. Foram analisados da-
dos demográficos referentes ao gênero, idade do 
início dos sintomas, procedência, tempo para 
óbito do paciente, exposição aos possíveis fato-
res de risco, acompanhamento multidisciplinar, 
tratamento medicamentoso e de suporte. Foram 
incluídos 38 pacientes, 19 mulheres. Tabagismo 
e contato com agrotóxico foram os fatores de 
risco, tidos como possíveis, mais prevalentes. 
A idade média de início dos sintomas foi 52,6 
anos e o tempo médio entre surgimento dos 
primeiros sintomas e consulta com um médico 
especialista em doenças neuromusculares foi de 
20,8 meses, a maioria tendo diagnóstico de ELA 
clinicamente definida já na primeira consulta. 
Menos da metade dos pacientes faz uso do tra-
tamento específico com Riluzole, e grande parte 
dos pacientes não consegue acompanhamento 
multidisciplinar, com fonoaudiologos e fisiote-
rapeutas, ou tratamento de suporte. Dos 38 pa-
cientes, 19 evoluíram para óbito no período de 
acompanhamento. O tempo médio entre o início 
dos sintomas e o desfecho fatal foi de 58,8 meses, 
porém a causa do óbito não estava registrada em 
prontuário para a maioria dos pacientes.
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DOS 
PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE MIASTENIA 
GRAVIS ACOMPANHADOS NO HC-UFPE
Costa LMB*; Franco CMR; Mendonça RAA; Carvalho CL; 
Souza EAS; Inojosa JLMC; Bezerra MER; Araújo AMB

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: laisambc@gmail.com

A Miastenia Gravis configura uma doença da 
junção neuro-muscular de caráter por vezes in-
capacitante, no entanto, potencialmente tratá-
vel. Nessa perspectiva, foram analisados, retros-
pectivamente, os prontuários de pacientes com 
diagnóstico de Miastenia Gravis (MG), seguidos 
no Hospital das Clínicas da UFPE, no período de 
2000 a 2015, no Estado de Pernambuco, Brasil. 
Foram avaliadas variáveis clínicas e epidemioló-
gicas, as quais foram comparados com estudos 
epidemiológicos executados no Brasil e em ou-
tros países do mundo. Analisou-se 64 pacientes, 
sendo 54,7% do sexo feminino e 45,3% do sexo 
masculino. A idade de inicio da doença variou 
de 7 a 70 anos (média de idade de 34 anos). Na 
amostra estudada, os sintomas verificados na 
primeira consulta foram principalmente ptose 
palpebral (90,6%), diplopia (87,5%) e fraque-
za proximal dos membros inferiores (62,5%). O 
tratamento medicamentoso foi constituído de 
piridostigmina isolada em 25% (n = 16), piridos-
tigmina + corticosteróide 37,5% (n = 24) e imu-
nossupressor foi necessário em alguma fase do 
tratamento para outros 37,5% (n = 24). Alteração 
tímica em foi identificada em 34 (59,7%) dos 57 
pacientes submetidos a exame de imagem do tó-
rax, sendo timectomia realizada em 20 pacientes 
(58,8%). Anticorpos anti-receptor de acetilcolina 
estavam presentes em 72,1% (n = 31) das amos-
tras testadas (n = 43). Foi verificada ocorrência 
de alguma doença auto-imune concomitante em 
14,1% (n = 9). Houve melhora de algum dos sin-
tomas relatados na primeira consulta em 98,4% 
(n = 63) dos pacientes submetidos às terapêuti-
cas disponíveis, reafirmando a importância do 
diagnóstico correto e instituição do tratamento 
na melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
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POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTE E DOENÇA 
INFLAMATÓRIA INTESTINAL: RELATO DE CASO
Vasconcelos ES2*; Paschoal AGPP2; Brandão IMR2; 
Cunha CCC1; Wanderley MSA1; Araujo Júnior JF2; 
Varandas CN2; Primo JRL2

1HGRS;
2OSID.

* E-mail: emmanuellesvasconcelos@gmail.com

A polineuropatia desmielinizante inflamatória 
é uma doença causada por reação imunológica, 
caracterizada por fraqueza muscular progres-
siva, alteração de sensibilidade, diminuição ou 
ausência de reflexos osteotendíneos e elevação 
das proteínas no líquor sendo a dissociação pro-
teína/citológica encontrada na fase aguda. Pode 
ocorrer associada a outras patologias, como a 
doença inflamatória intestinal (DII) e tem a pre-
valência de 1 para 200.000 pacientes pediátricos. 
O diagnóstico se baseia em achados clínicos e 
eletrofisiológicos e o tratamento inclui imuno-
terapia e/ou plasmaférese. OBJETIVO: Relatar 
a ocorrência de um caso de polineuropatia des-
mielinizante inflamatória em paciente pediátri-
co que teve o diagnóstico de retocolite ulcerativa 
acompanhado em hospital pediátrico na cidade 
de Salvador, Bahia. MÉTODO: Análise de pron-
tuário com descrição de exames e acompanha-
mento do paciente durante internamento em 
enfermaria pediátrica no período de fevereiro a 
março de 2016. RELATO DE CASO: Paciente 14 
anos, masculino, com histórico de diarreia há 
cerca de 1 ano, perda progressiva da força mus-
cular de membros inferiores há 3 meses, abasia e 
parestesia em bota e luva com alodinia há 1 mês. 
Exames realizados: Investigação para DII, confir-
mada retocolite ulcerativa com presença de anti-
corpo P-anca; Estudo do líquor normal; Enzimas 
musculares normais e eletroneuromiografia com 
padrão de polineuropatia periférica sensitivo-
-motora com sinais de padrão axonal e compo-
nente desmielinizante associado. Paciente foi 
tratado com corticoide, sulfassalazina e oxicar-
bamazepina, com relativa melhora dos sinto-
mas. O paciente recebeu alta para seguimento 
ambulatorial multidisciplinar. CONCLUSÃO: A 
paralisia flácida arrefléxica pode se associar a 
sintomas sensitivos e alterações autonômicas na 
clássica síndrome em estudo. Destaca-se entre 
seus subtipos: a Polineuropatia inflamatória des-
mielinizante aguda (AIDP);Polineuropatia axo-
nal sensitivo-motora aguda (AMSAN/NASMA). 
A doença desmielinizante pode estar associada 
a outras doenças imunomediadas e deve ser 
sempre aventada frente à ocorrência de paresia 
flácida adquirida.
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POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTE 
INFLAMATÓRIA CRÔNICA (PDIC) EM UMA 
PACIENTE COM DOENÇA DE HASHIMOTO E 
POSSÍVEL LESÃO RENAL MÍNIMA
Kay CSK*; Izycki LF; Santos Júnior I; Ducci RD; 
Lorenzoni PJ; Roza TH; Werneck LC; Scola RH

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: kamoikay@yahoo.com.br

A fisiopatologia precisa da PDIC é desconheci-
da, mas acredita-se que tenha um componente 
inflamatório, sugerindo um mecanismo au-
toimune. OBJETIVO: Relato de um caso de PDIC 
em uma paciente com dano renal e tireoideo, 
ambos causados por mecanismos autoimunes. 
RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 
23 anos de idade, com fraqueza muscular pro-
gressiva simétrica distal e perda de sensibilidade 
vibratória em membros superiores e inferiores 
há dois meses. Relato de disúria e urina espu-
mosa. Exame neurológico revelou paresia facial 
periférica, fraqueza proximal e distal em mem-
bros superiores e inferiores, arreflexia global, 
apalestesia distal de membros e marcha atáxica. 
Exames laboratoriais: TSH > 100 mUI/L, T4 livre 
< 0.4 ng/dl, microalbuminúria e hematúria. Es-
tudo neurofisiológico demostrou polineuropatia 
desmielinizante sensitivo-motora crônica com 
comprometimento axonal secundário. Análise 
do líquido cefalorraquidiano mostrou hiperpro-
teinorraquia (428 mg/dl) com celularidade nor-
mal. Imagem de ressonância magnética mostrou 
espessamento de raízes motoras e sensitivas com 
captação de contraste. Biópsia renal revelou in-
júria mínima devido a depósito agranular difuso 
moderado de IgG nos capilares e em células me-
sangiais intraglomerulares. DISCUSSÃO: Rara-
mente PDIC, doença de Hashimoto e nefropatia 
são vistas concomitantemente. Essa associação 
poderia refletir uma disfunção do sistema imune 
e indicar que alguns anticorpos podem ter maior 
afinidade para ligar-se a determinados antígenos 
em lugares diferentes, tais como sistema nervoso 
periférico, tireoide e rim.
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POST-POLIO SYNDROME
Silva Júnior MLM3*; Oliveira KLS3; Lindoso CD3; 
Miranda APP2; Machado MNCP1; Andrade MC3; 
Franco CMR3; Mota VVDL1

1AACD;
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3Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: mariolucianom@gmail.com

Post-polio syndrome (PPS) is characterized by 
a history of acute poliomyelitis (AP), partial 
or complete recovery of neurological function 
followed by a period of stability, persistent new 
muscle weakness or abnormal muscle fatigabili-
ty, among others symptoms. It has pathophysio-
logy related to giant motor unit overuse, damage, 
denervation and lastly death of these neurons. 
Often, PPS symptoms reduce life quality and im-
pair functionality of individuals. OBJECTIVE: To 
describe clinical aspects of PPS and compare this 
population with who had AP but do not progres-
sed to PPS. METHODS: Cross-sectional retros-
pective study involving all subjects who had AP 
in childhood and also enrolled in our neuromus-
cular service. They were diagnosed with PPS or 
polio sequel by a neuromuscular neurologist. In 
PPS group we performed a semi-structured in-
terview by telephone. RESULTS: We found a fre-
quency of PPS of 13/42 (31%). We do not obser-
ved differences in chance of progressing to PPS 
related to sex (women OR=2,4, IC95%=0,6-9,6), 
sequel area (tetraparesis vs. paraparesis, OR=2,6, 
IC95%=0,5-15,1) or age when AP developed (me-
dian 12 vs. 15mo, p = 0,486). Groups were similar 
in sex proportions (women, n = 23, 55%) and age 
at evaluation (51,2±9,4 years old, IQ=43,8-56,3, 
p = 0,963). Median time between AP and PPS was 
38,4±14,3 years, with no difference between sex 
(p = 0,351). PPS group showed high frequency of 
muscular and articular pain (100%), progressive 
weakness (12/13, 92%), scoliosis (10/13, 77%), fa-
tigue (9/13, 69%), headache (8/13, 62%), worse-
ness of articular deformity (9/13, 69%) and mus-
cular atrophy (7/13, 54%), anxiety (8/13, 62%), 
fasciculation (8/13, 62%), sleep disturbances 
(7/13, 54%) and cramps (7/13, 54%). Asymme-
trical weakness (11/13, 85%) in which right was 
worse in 6/11 (55%). Cognitive disturbances and 
depressive symptoms (4/13, 31%, each), worse 
of painful complaints in cold (6/13, 46%), dysp-
nea and dysphagia (4/13, 31%, each) were less 
frequent. Treatment for comorbid conditions 
were present in 11/13 (85%) patients, of which 
hypertension was the most frequent (6/11, 55%). 
Cognitive disturbances had no difference in age 
(p = 0,740). CONCLUSION: PPS courses with 
complaints in diverse areas, emphasizing streng-
th, painful and mood aspects. We have not found 
associated factors for development of PPS.
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PROGRESSION OF TIMED PERFORMANCE AND 
COMPENSATORY MOVEMENTS DURING WALKING 
AND CLIMBING UP AND DOWN STEPS IN CHILDREN 
WITH DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY
Martini J1*; Carvalho EV2; Albuquerque P2; 
Caromano FA2; Simões MS2; Voos MC2

1Universidade de São Paulo (USP);
2USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: martini_joyce@yahoo.com.br

Timed performance and, more recently, com-
pensatory movements, have been used to assess 
children with Duchenne muscular dystrophy 
(DMD). Although being strongly related, the-
se variables may progress distinctly within one 
year. OBJECTIVE: To describe and compare the 
progression of timed performance and compen-
satory movements on locomotion tasks in chil-
dren with DMD, followed for one year. METHOD: 
Films of 32 boys (mean age 10 yrs) performing 
10-m walking, climbing up and down four steps 
were analyzed. Time was digitally measured and 
compensatory movements were quantified with 
the Functional Evaluation Scale for DMD (FES-
-DMD). Multivariate analyses of variance (MA-
NOVAs) (α<0.05) compared the variables on three 
assessments: initial (A0), after 6 months (A6) 
and after 12 months (A12). RESULTS: The most 
common compensatory movements on walking 
were ankles plantar flexion, increased base of 
support, head and trunk anteriorization and in-
creased upper and lower body dissociation. On 
climbing up steps, ankles plantar flexion, incre-
ased base of support, lumbar hyperlordosis and 
excessive trunk lateral inclination. On climbing 
down steps, these movements were also obser-
ved, associated to trunk rotation, stance knee 
flexion, equinus swing foot and pauses after 
steps. MANOVAs showed that both variables in-
creased significantly within one year (p < 0.05 
for all comparisons) on walking, climbing up 
and climbing down steps. Interactions between 
timed performance and compensatory move-
ments evidenced distinct progressions of timed 
performance and compensatory movements on 
climbing up and down steps (p < 0.05 for both). 
On walking, timed performance increased 47% 
and compensatory movements increased 55%. 
On climbing up steps, timed performance in-
creased 144% and compensatory movements 
increased 44%. On climbing down steps, timed 
performance increased 186% and compensatory 
movements increased 58%. CONCLUSION: On 
walking, children with DMD showed a discrete 
higher increase of compensatory movements, 
compared to the increase of timed performance. 
However, when climbing up and down steps, the 
timed performance increased much more than 
the compensatory movements. Evaluating the 
progression of timed performance and compen-
satory movements in children with DMD allowed 
more precise assessment and follow up of loco-
motion tasks evolution.
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RECTAL PAIN SYNDROME (PAROXYSMAL EXTREME 
PAIN DISORDER) “TRIGGERED” BY HEMORRHOID 
SURGERY.
Kirmse A*; Ferreira ACAF; Barros LFP; Wedemann DLM; 
Nascimento OJM

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: ariellekirmse_@hotmail.com

Paroxysmal extreme pain disorder (PEPD), for-
merly known as familial rectal pain is an au-
tosomal dominant channelopathy caused by 
mutation of SCN9A gene, which encodes the vol-
tage-gated sodium channels Nav 1.71. PEPD is 
characterized by paroxysmal episodes of severe 
perineal rectal, ocular, mandibular pain and oc-
casional autonomic manifestations, such as skin 
flushing and bradicardia. OBJECTIVES: Report 
two cases of patients with PEPD. METHODS: 
Collect data from the medical charts and com-
pare to literature. RESULTS: 71- year-old man 
sought medical service complaining about he-
morrhoids refractory to conventional and sur-
gery treatment for the last 30 years. He also des-
cribed the feeling of numbness that started in 
his left hallux in 2008 and reached the dorsum 
of the foot in less than one year. Eletroneuro-
miography study confirmed sensitive polyneu-
ropathy with axonal pattern. It was prescribed 
Pregabalin 75mg by day with partial pain relief. 
However, over the following four years, the proc-
tologic pain intensified as neuropathy ascended 
up knees level, being associated to pain. Later, 
he presented mild numbness in hands. DNA test 
was requested and disclosed mutation in SCN9A, 
endorsing the hypothesis of channelopathy. 
Another patient, a 65 year old male underwent 
surgery for successive piles in order to allevia-
te paroxysmal severe perianal pain. This pain is 
accompanied by redness in perianal region. Mo-
reover, the patient has a small fiber polyneuro-
pathy with pain in lower extremities. This painful 
symptom is also shared by other members in his 
family, all of them also submitted to piles surge-
ries. CONCLUSION: The diagnosis of PEPD is a 
clinical challenge that is proved by family his-
tory and/or genetic investigation. Repeated he-
morrhoid surgery for paroxysmal pain in several 
member of a family should call attention for this 
underdiagnosed condition.
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RELATIONSHIP BETWEEN MUSCLE STRENGTH, 
FUNCTIONAL INDEPENDENCE, AGE AND 
TIME OF DISEASE IN PATIENTS WITH LIMB-
GIRDLE MUSCULAR DYSTROPHY TYPE 2A 
(CALPAINOPATHY)
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Martini J2*; Oliveira ASB1; Caromano FA2
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Limb-girdle muscular dystrophy type 2A (cal-
painopathy) is a neuromuscular disease with 
autosomal recessive inheritance. It is characte-
rized by progressive and symmetrical muscular 
weakness and atrophy of pelvic and shoulder gir-
dles and lower and upper limbs. The relationship 
of clinical parameters, such as muscle strength, 
functional independence (Vignos score), age and 
time of disease is still unknown in the literature. 
OBJECTIVE: To investigate relationships betwe-
en muscle strength, Vignos score, age and time of 
disease in patients with calpainopathy in a Brazi-
lian sample. METHOD: Cross-sectional and des-
criptive study conducted in the Medical Schools 
of University of São Paulo and Federal University 
of São Paulo. Thirty-three patients with calpai-
nopathy diagnosed by muscle biopsy and DNA 
analysis participated. Proximal and distal stren-
gth of upper and lower limbs muscles were as-
sessed according to Kendall method. RESULTS: 
Weakness with proximal predominance in lower 
and upper limbs was observed. Median score was 
2 for proximal and 4 for distal strength of lower 
and upper limbs. Proximal and distal strength of 
upper and lower limbs muscles were correlated 
to Vignos score, age and time of disease, with 
moderate to high correlations (0.50 < r < 0.85). 
CONCLUSION: In patients with calpainopathy, 
muscle weakness is predominantly proximal, 
scored as 2 in most patients. Patients with lower 
proximal and distal muscle strength of upper and 
lower limbs were older and showed lower Vignos 
scores and longer times of disease progression. 
The knowledge of relationships between muscle 
strength, Vignos score, age and time of disease 
can optimize clinical reasoning and treatment 
approaches in patients with calpainopathy.
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RELATO DE CASO: ASSOCIAÇÃO ENTRE MIASTENIA 
GRAVIS, SÍNDROME DE EATON LAMBERT E 
SJOGREN
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A Miastenia Gravis (MG) é uma doença media-
da por anticorpos, caracterizada por fraqueza 
muscular flutuante que melhora com o uso de 
anticolinesterásicos. É considerada um distúrbio 
da transmissão neuromuscular na membrana 
pós-sináptica. Diferente da MG, a Síndrome de 
Eaton-Lambert (SEL) possui anticorpos dirigi-
dos contra os canais de cálcio, sensíveis a volta-
gem na membrana pré-sináptica, gerando uma 
liberação inadequada de acetilcolina na junção 
neuromuscular. Ambas as doenças apresentam 
associação com outros distúrbios autoimunes 
e a SEL pode ser a apresentação inicial de um 
processo neoplásico, tendo frequente correla-
ção com o carcinoma de pequenas células do 
pulmão. OBJETIVO: Relatar um caso de asso-
ciação entre MG, SEL e síndrome de Sjogren. 
METODOLOGIA: Esse relato foi realizado através 
de coleta de dados em prontuário. RESULTADOS: 
Mulher de 39 anos que há 3 anos iniciou quadro 
de paraparesia crural progressiva com predomí-
nio da musculatura proximal, mais acentuada 
ao final do dia, com evolução para membros 
superiores, sem sintomas sensitivos ou visuais 
associados, além de queixa de xerostomia. Na 
investigação, apresentou Anti-RACh positivo, 
recebendo diagnóstico de MG, sendo instituído 
o tratamento com piridostigmina com pouca 
melhora clínica. Realizada eletroneuromiografia 
que mostrou redução importante da amplitude 
dos potenciais de ação motora em repouso, além 
de facilitação pós esforço, com incremento da 
amplitude maior que 200%, seguida de posterior 
decremento, com respostas sensitivas normais, 
padrão compatível com SEL. Foram solicitados 
exames para avaliação de doenças neoplásicas e 
autoimunes, evidenciando-se hiperplasia tímica 
e, com a biopsia de glândulas salivares, presença 
de sialoadenite crônica inespecífica. Apresentou 
FAN Hep2, padrão nuclear pontilhado fino 1:160. 
Foi iniciado tratamento com imunossupresso-
res e imunoglobulina, evoluindo com melhora 
importante da força muscular. Paciente aguarda 
realização de timectomia. CONCLUSÃO: A as-
sociação MG e SEL é rara e tende a ocorrer em 
pacientes com doenças autoimunes sistêmicas. 
Neste relato, apresentamos paciente com diag-
nóstico de MG associada a SEL e síndrome de 
Sjogren.
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A síndrome de Kearns-Sayre (SKS) é uma doença 
genética devido a mutações no DNA mitocondrial 
(mtDDNA), manifestada antes dos vinte anos de 
idade. Algumas manifestações frequentemente 
associadas são ataxia cerebelar, hipoproteinorra-
quia, miopatia proximal, endocrinopatias, baixa 
estatura e distúrbios do equilíbrio ácido-básico. 
OBJETIVO: descrever um caso clínico de uma 
paciente com SKS e promover revisão de litera-
tura sobre o assunto. RELATO DE CASO: 24 anos, 
feminino, estudante, natural de Duque de Caxias 
(RJ, Brasil) procurou ambulatório aos 10 anos 
de idade com queixa de ptose palpebral bilate-
ral, paralisia óculo motora bilateral, diplopia e 
fraqueza muscular proximal, além de baixa esta-
tura e bloqueio de ramo incompleto de primei-
ro grau. O quadro progrediu durante três anos e 
estabilizou. Foi cogitada a hipótese de Miastenia 
Gravis, porém não houve melhora clínica com o 
uso de corticoides e Piridostigmina. Eletroneu-
romiografia com sinais sugestivos de miopatia, 
sem decremento ou incremento. Apresenta an-
giografia retiniana com alterações pigmentares 
difusas na periferia de ambos os olhos. Exames 
de imagem (tomografia e ressonância magnética 
de crânio) sem alterações. Realizou biópsia com 
histoquímica de músculo vasto lateral esquerdo 
normal. DISCUSSÃO: O início das manifesta-
ções e a apresentação clínica do caso apresenta-
do coincide com a literatura (antes dos 20 anos 
de idade) e oftalmoplegia externa progressiva e 
retinopatia pigmentar, além de baixa estatura. 
A paciente desenvolveu distúrbio de condução 
cardíaco e miopatia proximal, alterações co-
muns em outros relatos de casos. Existem ou-
tras alterações, entretanto, presentes em outros 
relatos mas não encontradas neste caso, como 
hiperproteinorraquia, distúrbios da tireóide, hi-
poparatireoidismo, doença de Addison e acidose 
tubular renal. CONCLUSÃO: Miopatias associa-
das à disfunção muscular ocular e periocular 
como a oftalmoplegia externa crônica progres-
siva, distrofia miotônica e miastenia grave en-
contram-se entre os diagnósticos diferenciais. O 
avanço nas técnicas dos mecanismos de altera-
ção do mtDNA e das formas de transmissão são 
as grandes esperanças para manejar a doença e 
para o aconselhamento genético. O entendimen-
to das características desta síndrome é essencial 
para a investigação apropriada e terapêutica. Re-
ferências: Ramírez-Miranda A et al. PCR-based 
detection of heteroplasmic deleted mtDNA in 
Kearns-Sayre syndrome. Arch Soc Esp Oftalmol. 
2008;83(3):155-9. Spanish.
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DE PARRY-
ROMBERG
Carneiro NM*; Pontes ME

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: narelmc.25@gmail.com

a síndrome de Parry-Romberg(SPR) é uma do-
ença de origem desconhecida caracterizada 
por atrofia hemifacial progressiva.O objeti-
vo deste estudo é descrever um caso de SPR. 
RELATO DE CASO: paciente sexo feminino 53 
anos apresenta hemiatrofia facial progressiva a 
esquerda associada a dor local de início há nove 
anos compatível com a hipótese de Síndrome de 
Parry-Romberg (SPR). Tem hipotireoidismo, dis-
lipidemia. Não tem história familiar de SPR. An-
giotomografia de vasos da face evidenciou afila-
mento do tecido celular subcutâneo na hemiface 
esquerda mais evidente na região malar, compa-
tível com a hipótese aventada. DISCUSSÃO: SPR 
tem um curso lento e progressivo de atrofia facial 
unilateral da pele, tecido subcutâneo, músculos 
e em alguns casos estruturas ósseas, podendo 
envolver o sistema nervoso central e mais rara-
mente olhos. O início da doença é ao redor dos 
dez anos de idade, podendo iniciar mais tarde 
entre 40 e 50 anos como no caso desta paciente. É 
mais prevalente em mulheres. A maioria dos ca-
sos ocorre do lado esquerdo da face, como neste, 
e pode ocorrer em membros da mesma família. 
A fisiopatologia da doença ainda controversa. As 
complicações neurológicas mais freqüentes são 
neuralgia do triGêmeo, parestesia facial, migra-
nea e crises epilépticas. Não existe tratamento 
curativo, o arsenal terapêutico é limitado e inclui 
tratamento sintomático, drogas antiepilépticas e 
cirurgia de reconstrução.
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RELATO DE UM CASO DE SÍNDROME DE 
NEURONOPATIA SENSITIVO MOTORA COM INICIO 
NA FACE (FOSMN).
Ribeiro Júnior PHE; Santos DF; Pereira RC; Teodoro VV*

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: viniteodoro@uol.com.br

A neuronopatia Sensitivo Motora com Inicio na 
Face (FOSMN) é uma desordem rara, caracte-
rizada inicialmente por déficits sensoriais no 
território trigeminal , associado com fraqueza 
e atrofia dos músculos faciais.A duração da do-
ença geralmente é lenta e progressiva, com res-
posta temporária à imunoglobulina intravenosa 
(IGEV).OBJETIVO: Relatar um caso de paciente 
com sintomas e sinais de FOSMN , que utilizou 
durante 1 ano a medicação proposta (IGEV). 
RELATO DO CASO : A paciente SLC iniciou os 
sintomas em 2006 (com a idade de 55 anos ), 
com queixas de parestesias em região peri-o-
ral esquerda, evoluindo em quatro meses para 
toda hemi-face esquerda .Durante os anos de 
2006 a 2010 houve piora progressiva dos sinto-
mas, com paresias em músculos faciais e depois 
para a região cervical, com dificuldade de movi-
mentos de flexão e extensão, concomitante com 
disfonia, disfagia e rouquidão. Com a progressão 
dos sintomas a força proximal dos membros 
superiores(MMSS) foi afetada. Houve também 
piora importante da força de extensão e flexão 
cervical. Após extensa investigação laborato-
rial, neurofisiológica e de imagens foi sugerido 
o diagnostico de FOSMN e iniciado tratamento 
com imunoglobulina humana, na dose de 25g/
dia 1xmês. Após um ano de tratamento regular 
com imunoglobulina não foram observados efei-
tos colaterais importantes, no inicio houve boa 
resposta clinica e respiratória , mas após alguns 
meses a doença continuou progredindo no sen-
tido craniocaudal .Exame neurológico Atual : pa-
res cranianos afetados : Vl , Vll , Vlll , lX , Xl , Xll.
Forca motora em músc. cervicais grau 1 (queda 
cervical em flexão) .Forca motora grau 2-3 em 
MMSS, predomínio proximal e normal em MMII 
.Hipoestesia em região facial e cervical .Reflexos 
profundos abolidos em MMSS e vivos em MMII, 
sem sinal de babinski .DISCUSSAO: A patogenia 
da FOSMN é incerta , baseada em evidencia cli-
nicas limitadas, mas estudos recentes indicam 
um mecanismo neurodegenerativo . Os subtipos 
neuronais específicos envolvidos na doença não 
são claras. Embora a maioria das característi-
cas de FOSMN refletem comprometimento do 
neurônio motor inferior(NMI),algumas desco-
bertas sugerem comprometimento do neurônio 
motor superior(NMS) também .O envolvimento 
de ambos NMI e NMS poderia sugerir uma liga-
ção entre FOSMN e outras doenças, como ELA 
.Nosso conhecimento sobre essa nova Síndrome 
é limitado e os tratamentos propostos pouco efe-
tivos atualmente.
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RESPONSIVENESS OF EVALUATION OF SITTING 
AND STANDING FROM THE GROUND FOR 
DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY: ONE YEAR 
FOLLOW-UP
Escórcio R; Voos MC; Martini J*; Simões MS; 
Caromano FA

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: martini_joyce@yahoo.com.br

The progressive muscular weakness that occurs 
in Duchenne muscular dystrophy (DMD) inter-
feres with functional performance. Despite the 
increase in life expectancy and new treatment 
techniques, comprehensive assessment tools 
are still insufficient and must reflect with preci-
sion and detail the functional and clinical status 
of patients with DMD. OBJECTIVE: To evaluate 
the responsiveness of the Functional Scale for 
Duchenne Muscular Dystrophy - Sitting and 
Standing from the Ground Domain (FES-DM-
D-D4) in three months evaluation intervals in 
a one year follow up. METHODS: Observatio-
nal, longitudinal and retrospective study. Films 
of 28 patients performing sitting and standing 
from the ground were analysed. Responsiveness 
was determined by the effect size (ES) and the 
standardized response mean (SRM). RESULTS: 
The responsiveness of sitting on the ground was 
considered low to moderate in three months in-
tervals (ES: 0.28-0.54; SRM: 0.38-0.71), modera-
te to high in six months intervals (ES: 0.69-1.07; 
SRM: 1.19-0.86), high in nine (ES: 1.17-1.30; SRM: 
1.26-1.55) and twelve months intervals (ES: 1.9 
and SRM: 1.72). In standing from the ground, res-
ponsiveness varied from low to high in intervals 
of three months (ES: 0.21-0.33; SRM: 0.45-0.83), 
low to high in six months intervals (ES: 0.46-0.59; 
SRM: 0.73-0.97), moderate to high in nine mon-
ths intervals (ES: 0.76-0.88; SRM: 1.03-1.22) and 
high in twelve months (ES: 1.14 and SRM: 1.25). 
CONCLUSION: To detect consistent and signi-
ficant clinical changes in sitting and standing 
from the ground, FES-DMD-D4 should be used 
in six months intervals, with moderate to high 
responsiveness.
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RITUXIMAB EM MIASTENIA GRAVIS DE DIFÍCIL 
TRATAMENTO – RELATO DE CASO
Rabelo RMP*; Portela FQ; Rodrigues MVG; Oliveira MM; 
Birman D; Vieira KS; Galvão MLS; Sousa NAC; 
Takatani M

UFAM.

* E-mail: ronaldo.rabelo.med@gmail.com

O rituximab é proteína monoclonal direcionada 
contra proteína CD20 presente em plasmócitos, 
cuja eficácia no tratamento da miastenia gravis 
vem sendo demonstrada em relatos de casos des-
de a década passada. Infelizmente, a legislação 
nacional não prevê esta indicação, apesar da efi-
ciência e menor custo em relação ao tratamento 
padrão-ouro nos casos graves (imunoglobulina 
humana ou plamaférese) o que tem dificultado 
sobremaneira o acesso de outros pacientes a este 
promissor tratamento mesmo diante de evidên-
cias na literatura mundial. OBJETIVO: Relata-se 
experiência em paciente miastênico com difícil 
controle farmacológico. Relato do caso: Pacien-
te do sexo feminino apresentou em 2001 ptose 
palpebral esquerda flutuante, diplopia, paresia 
facial, disfonia, disfagia, tetraparesia flutuante 
com piora no final do dia. Somente no ano se-
guinte recebeu diagnóstico clínico de Miastenia 
Gravis, confirmado com anticorpo anti-receptor 
de acetilcolina presente e eletroneuromiografia 
com padrão decremental à estimulação repetiti-
va. Ainda em 2002 foi submetida à timectomia, 
com perda progressiva da resposta; ocorreram 
várias internações em enfermaria e em unidade 
de terapia intensiva por descompensação dos 
sintomas miastênicos, mesmo sob uso contínuo 
de anticolinesterásico e imunossupressão oral, 
com combinações de prednisona, azatioprina, 
ciclosporina e micofenolato mofetil nas doses 
adequadas, na ausência de infecções, distúrbios 
hidroeletrolíticos ou outras causas. Em 2012, de-
cidiu-se associar à terapia vigente ciclos mensais 
de imunoglobulina humana, 2 g/kg durante 5 
dias, cuja resposta clínica, inicialmente satisfa-
tória, foi gradativamente declinando. Diante de 
tal falência terapêutica, optou-se pela infusão de 
rituximab, duas doses de 500 mg, em dezembro 
de 2014 e janeiro de 2015, que trouxe importante 
alívio sintomático, permitindo desmame gradu-
al da prednisona e retirada da ciclosporina nas 
consultas subsequentes. A melhora da força 
muscular se manteve até novembro/2015, e a 
paciente recebeu novamente duas doses de ritu-
ximab no mês seguinte. Desde então, paciente se 
mantém assintomática, em uso somente de piri-
dostigmina 240 mg/dia. CONCLUSÃO: Esta foi a 
primeira paciente que foi tratada com rituximab 
neste serviço, a qual teve excelente resposta a 
essa promissora terapia.
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SÍNDROME DE MILLER FISHER: RELATO DE UM 
CASO ILUSTRATIVO
Cidrão AAL*; Fernandes BFS; Gomez R; Feitosa IDF; 
Bizzotto RM; França GR; Mendes Júnior E; Ferraz FO

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: alancidrao@hotmail.com

Síndrome de Miller Fisher (SMF) é uma varian-
te da síndrome de Guillain-Barre (SGB), carac-
terizada na sua forma típica pela presença de 
oftalmoplegia, ataxia e arreflexia, com leve ou 
nenhuma fraqueza muscular. Está associada em 
até 90% dos casos à presença de anticorpos anti-
-GQ1b. OBJETIVO: Descrever e discutir o caso de 
um paciente cuja apresentação clínica evidencia 
os comemorativos típicos da SMF. MÉTODO: 
Relato de caso. RESULTADOS: Paciente do sexo 
masculino, 70 anos, previamente hígido, acor-
dou no dia 23/11/15 com diplopia e leve dificul-
dade para marcha, que evoluiu com piora pro-
gressiva nos dias seguintes, tornando-se incapaz 
de deambular ou mesmo permanecer em pé sem 
apoio após 48h. Havia apresentado quadro gri-
pal leve há 1 semana. À admissão, em 28/11/15, 
apresentava: semiptose bilateral; oftalmoparesia 
grave (movimentação ocular mínima em todas 
as direções); ataxia de tronco e apendicular gra-
ve (não piorava à supressão visual); arreflexia 
global; apalestesia de MMII; marcha com ataxia 
grave, necessitando de apoio bilateral. RM de en-
céfalo sem alterações, ENMG com PNP sensitiva 
pura, LCR da admissão ainda normal. O paciente 
manteve-se hipertenso, necessitando de anti-hi-
pertensivos orais. Dada a apresentação dramáti-
ca, optamos por curso de IVIG. Paciente recebeu 
alta com discreta, porém progressiva, melhora 
dos sintomas. Em acompanhamento ambula-
torial, 1 mês após a alta o paciente encontrava-
-se quase assintomático. CONCLUSÃO: A SMF 
representa 5% da PNP inflamatórias agudas. Os 
principais diagnósticos diferenciais são: outras 
PNP imunomediadas, doenças vasculares, en-
cefalotopatia de Wernicke, outras encefalites de 
tronco, doenças da junção neuromuscular. O 
curso natural da SMF tende a ser autolimitado, 
com recuperação completa, sem sequelas. O uso 
de IVIG é menos estabelecido do que na SGB. No 
caso apresentado, o paciente comportou-se con-
forme evolução esperada.
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SÍNDROME DE ROSS - CASO CLÍNICO
Platino RMC*; Nassif DV; Vasconcellos PRSA; Pinto LFR; 
Avellar GS; Rodrigues MMJ

HUPE.

* E-mail: rafamcplatino@yahoo.com.br

A Síndrome de Ross é uma doença rara benigna, 
de etiologia desconhecida e marcada por disau-
tonomia com padrão pós ganglionar. A tríade 
clássica desta é composta por anidrose focal, 
pupilas tônicas e hipo/arreflexia. A anidrose é 
o sintoma mais comum, sendo acompanhado 
em grande parte dos casos por hiper-hidrose 
compensatória em outros territórios. O diagnós-
tico desta condição é clínico, sendo necessária 
a realização de exames complementares para 
exclusão de outras doenças predisponentes e 
potencialmente tratáveis. Até o momento, não 
existe tratamento bem definido para esta síndro-
me, com relatos de casos de melhora após rea-
lização de toxina botulínica, iontoforese, cremes 
a base de glicopirrolato e oxibutinina. O caso 
a seguir ilustra um caso de síndrome de Ross 
em uma paciente do sexo feminino de 48 anos 
CASO CLÍNICO: R.F.S, feminino, 48 anos, casada, 
previamente hígida, atendida no serviço de Neu-
rologia do HUPE devido a quadro de parestesias 
em extremidade de MMII há 4 anos, evoluindo 
para episódios recorrentes e de frequência e in-
tensidade crescentes de sudorese excessiva em 
dimidio esquerdo (facio-braquio-crural), com 
ausência de sudorese em dimidio direito. Pa-
ciente referia ocorrência de episódios apesar das 
condições climáticas locais. Ao exame: Paciente 
vigil, orientada, atenta, cooperativa com o exa-
minador. Ausência de reflexo fotomotor direto 
e consensual à esquerda. Reflexos fotomotores 
diminuídos à direita. Motricidade oculomotora 
extrínseca preservada. Sem mais alterações em 
exame de nervos cranianos. Força preservada 
nos 4 membros. Exame de sensibilidade super-
ficial normal. Hipopalestesia a nível de maléolos, 
normal em outras partes do corpo. Propiocepção 
preservada. Arreflexia global. Coordenação pre-
servada. Paciente apresentou hiper-hidrose em 
dimidio esquerdo, mantendo anidrose à direita, 
após caminhada durante 15 minutos. Exames 
complementares: Glicemia: 116mg/dL, Provas 
de função tireoidianas, função renal, eletrólitos, 
função hepática, lipidograma e eletroforese de 
proteínas normais. Sorologias para HIV, HTLV, 
sifilís, HBV, HCV normais FAN, FR, ANCA, antiRo, 
antiLa negativos. RM de crânio: gliose subcorti-
cal em regiões frontais e parietais. RM de coluna 
cervical e Toracica: sem alterações significativas. 
Eletroneuromiografia dos 4 membros: polineu-
ropatia sensitivo motora.
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SÍNDROME DE SCHMIDT ASSOCIADA A MIOPATIA
Hajj SF; Evangelista LA; Sartori NR; Cavalcante LFRQ; 
Ferreira Júnior T*; Melges LDM; Neto RG; Pereira FA; 
Silva SRMA

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).

* E-mail: laysaev@yahoo.com.br

A Síndrome Poliglandular Autoimune tipo 2 
(SPA-2) , também conhecida como Síndrome de 
Schmidt, é caracterizada pela associação da do-
ença de Addison com diabetes e/ou doença da 
tireóide, ambas autoimune; é prevalente no sexo 
feminino, entre 2° e 3° década de vida. Trata-se 
de uma doença rara (2 : 100.000 pessoas). A as-
sociação com polineuropatia encontra-se entre 
25% a 42%, sendo rara a presença de miopatia. 
OBJETIVO: Este caso de SPA-2 associado a po-
lineuropatia e miopatia foi relatado a fim de res-
saltar a importância da dosagem de hormônios 
em quadros miopáticos. Relato do caso: Paciente 
do sexo feminino, 50 anos, previamente hígida 
iniciou há 12 anos com quadro de hipoglicemia 
grave, evoluindo em 2 anos com paraparesia, di-
ficuldade em deambulação, atrofia de interósse-
os, dor plantar bilateral, espasmos generalizado, 
disfagia e perda ponderal de 20 kilos. Ao exame 
neurológico, apresentava importante atrofia 
muscular generalizada, amiotrofia interóssea, 
hiporreflexia, força muscular grau II em mem-
bros inferiores, espasmos generalizados e mar-
cha escarvante. A ENMG demonstrou um padrão 
miopático proximal, associado a uma polineuro-
patia axonal sensitivo motora distal e simétrica. 
A paciente foi internada e submetida a exames 
gerais, cujos achados foram de hipoinsuline-
mia, hipocortisolismo, e hipotireoidismo. Feita 
a hipótese diagnóstica de polineuropatia axonal 
mielínica motora-sensitiva associada a miopatia 
devido a Síndrome de Schmidt . A paciente foi 
tratada com hidrocortisona e levotiroxina, rece-
bendo alta com melhora da marcha e da força 
globalmente. DISCUSSÃO: O mecanismo exato 
da polineuropatia associada ao hipotireoidismo 
ainda não é totalmente entendido, sabe-se que 
ocorre desmielinização como resultado de anor-
malidades metabólicas das células de Schwann 
com degeneração axonal . Deste modo, é comum 
a perda de sensibilidade distal e a redução ou au-
sência dos reflexos tendíneos profundos. A neu-
ropatia leve do tipo sensorial e a miopatia foram 
formas incomuns de envolvimento neuromus-
cular e reforçam que o diagnóstico e tratamen-
to precoce podem retardar a progressão dessas 
complicações ou minimizar a ocorrência delas.
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SÍNDROME MEDULAR ANTERIOR ISQUÊMICA 
SECUNDÁRIA À REDUÇÃO ABRUPTA DA PRESSÃO 
ARTERIAL – RELATO DE CASO
Pesente FS3; Jorge CSGA4*; Sampaio MG2; 
Silva Júnior PR1; Martins G1; Moura LA1; Portratz JN1; 
Melo LB1; Silva LST1; Cavallaro MA4
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3Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia 
de Londrina, Departamento de Neurocirurgia da 
Universidade Estadual de Londrina;
4PUCPR - Londrina, Liga Acadêmica de Neurologia e 
Neurocirurgia de Londrina.

* E-mail: celiasarah@gmail.com

Isquemia medular é um evento raro, respon-
sável por cerca de 6% de todas as mielopatias 
agudas. É caracterizada pelo desenvolvimento 
súbito de paraplegia, com preservação variável 
da propriocepção. Em adultos, aterosclerose é 
uma das principais causas, mas aneurismas e 
hipotensão sistêmica dentre outras podem estar 
relacionadas. RELATO DE CASO: 63a,feminino 
iniciou quadro de mal-estar generalizado. Pro-
curou hospital secundário onde foram aferidos 
sinais vitais e administrado 0,200 mg de Atensina 
resultando em redução da pressao arterial media 
em 30mmHg. Evoluiu subitamente com quadro 
de paraparesia de MMII, dor lombar sem irra-
diação e retenção urinária e fecal. Exame físico 
geral sem particularidades. Exame neurológico: 
ECG=15, pares cranianos sem alterações. Força 
grau 2 em MID, grau 3 em MIE, normal em MMS, 
reflexo patelar diminuído bilateral e aquileu au-
sente bilateral. Nível sensitivo, doloroso e térmi-
co, em T6. Propriocepção e vibração inalteradas. 
Colhidos exames laboratoriais gerais, sem altera-
ções. Colhido liquor, sem hiperproteinorraquia 
ou pleocitose. Investigado aparelho cardiovas-
cular com Holter, sem arritimias. Realizada RNM 
(figura 1) na qual foi evidenciado hipersinal em 
região anterior de medula espinal, caracterizan-
do possível isquemia medular. Figura 1:RNM em 
T2 em corte sagital e axial, respectivamente, evi-
denciando hipersinal em região anterior de me-
dula espinal torácica. Foram realizadas medidas 
clínicas e manutenção da estabilidade hemo-
dinâmica. Evolui com recuperação de força em 
MMII, com força grau 4 e recuperação da função 
esfincteriana após 30 dias de acompanhamen-
to ambulatorial. Discussão A isquemia medular 
pode se apresentar com um início súbito de fra-
queza muscular podendo haver desde monopa-
resias a quadriplegias, com flacidez ou espastici-
dade da musculatura, e uma alta incidência de 
disfunção esfincteriana quando o segmento to-
rácico inferior ou lombar são acometidos. A for-
ma clínica mais comum de apresentação da is-
quemia medular é a síndrome da artéria espinhal 
anterior. O prognóstico revela-se incerto e 62% 
dos pacientes acometidos tem alguma melhora 
na função motora ou sensorial, embora a recu-
peração da função vesical seja menos frequente. 
Conclusão A isquemia medular é uma condição 
de rara ocorrência porém deve ser lembrada a 
possibilidade quando há quadro clínico de perda 
de força súbita, redução sensória e alteração es-
fincteriana sem outras etiologias aparentes.
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TIME AND COMPENSATORY MOVEMENTS 
DURING WALKING AND CLIMBING UP AND DOWN 
STEPS IN HEALTHY AND DUCHENNE MUSCULAR 
DYSTROPHY BOYS
Martini J2*; Hayasada R1; Favero FM1; Nakazune S1; 
Caromano FA2; Voos MC2

1Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);
2USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: martini_joyce@yahoo.com.br

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is cha-
racterized by progressive, bilateral muscle we-
akness. Children with DMD develop compen-
satory movements to walk, climb up and down 
steps. However, the timed performance and 
the compensatory movements of these tasks 
have not been fully described in the literature. 
OBJECTIVES: To compare the timed perfor-
mance and the compensatory movements on 
walking, climbing up and down steps in DMD 
and healthy boys. METHODS: Films of 32 boys 
with DMD (mean age: 10.0 years) and 38 healthy 
boys (mean age: 9.2 years) were analyzed. Timed 
performance was registered in seconds. Com-
pensatory movements were scored using the gait 
and climbing up and down steps domains of the 
Functional Evaluation Scale for DMD. RESULTS: 
ANOVAs showed that there were no significant 
differences between the timed performance 
of gait of DMD and control groups. However, 
DMD boys showed significantly longer times in 
climbing up and down steps (p < 0.001 for both 
comparisons). Boys with DMD employed more 
compensatory movements in all functional acti-
vities, mainly gait (p < 0.001 for all comparisons). 
CONCLUSION: The compensatory movements 
of boys with DMD helped them improve their 
motor efficiency, because the timed performan-
ce on gait was similar between the groups. The 
same did not occur in climbing up and down 
steps and the boys with DMD showed longer 
times and a higher number of compensatory 
movements.
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UM CIDP DESAFIADOR
Magalhães TN; Assis ACD*; Vidal CM; Szklarz D; 
Vilaça CO; Nucci FM; Freitas MRG

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: annacdassis@gmail.com

A Polineuropatia desmielinizante inflamatória 
Crônica (CIDP) é uma doença adquirida dos ner-
vos periféricos caracterizada por fraqueza mus-
cular proximal e distal simétrica, acometimento 
sentivo e autonômico, cursando com progressão 
mínima de oito semanas. O estudo eletrofisioló-
gico revela padrão desmielinizante e a análise do 
líquido cefalorraquidiano (LCR), hiperproteinor-
raquia. A Imunoglobulina venosa (IVIG) é o tra-
tamento padrão ouro. OBJETIVO: Relatar caso 
desafiador de CIDP e discutir os diagnósticos 
diferenciais. MÉTODOS: Proceder investigação 
clínica e complementar de paciente com quadro 
sugestivo de CIDP. Reato de caso: Paciente de 70 
anos, masculino apresentou parestesias de mem-
bros superiores e inferiores associado a fraqueza 
progressiva e ausência de reflexos tendinosos, 
significativo emagrecimento e hipotireoidismo. 
LCR apresentava hiperproteinorraquia. ENMG 
descrevia padrão misto axonal e desmielinizante 
e bloqueio de condução. O paciente foi subme-
tido a tratamento com IVIg, mas sem melhora 
clínica. Procedeu-se, então, investigação para 
patologias sistêmicas subjacentes. Tomografia 
Computadorizada (TC) de tórax e adome revelou 
tumor em parede torácica, linfadenomegalia e 
hepatoesplenomegalia. Eletroforese de proteína 
mostrou componente monoclonal anti-Kappa. 
A biópsia de pele revelou hemangioma glomeru-
loide. Conforme esses achados, foi cogitado Sín-
drome de POEMS. Por fim, devido à queixa de 
diarreia crônica, o paciente foi submetido à colo-
noscopia, que evidenciou adenocarcinomas gás-
trico e intestinal. CONCLUSÃO: Quando não há 
resposta clínica satisfatória com a IVIg é necessá-
rio investigar outros diasgnósticos diferenciais, 
incluindo doenças sistêmicas, como paraprotei-
nemias, a exemplo da síndrome de POEMS. Essa 
caracterizada por polineuropatia periférica, or-
ganomegalia, endocrinopatias, gamopatia mo-
noclonal e alterações de pele. Considerando-se 
os achados, o presente caso incita a questão da 
possibilidade de concomitância de POEMS asso-
ciada à neoplasia gastrointestinal ou da descri-
ção de quadro de POEMS paraneoplásico.
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UNILATERAL DIAPHRAGMATIC PALSY AS INITIAL 
MANIFESTATION OF MULTIFOCAL MOTOR 
NEUROPATHY: CASE REPORT
Aleixo BLF*; Westin LK; Costa HVM; Ferreira ACAF; 
Freitas MRG

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: biarlf@gmail.com

Multifocal Motor Neuropathy (MMN) is an 
inflammatory immune-mediated demyelina-
ting neuropathy, which presents with atrophy 
and distal asymmetric upper limbs motor we-
akness, at the onset, in distribution of two or 
more peripheral nerves, with slow increase and 
rarely affecting the phrenic nerve. It may be as-
sociated with high titles of IgM anti ganglioside 
GM1. Cerebrospinal fluid often does not offers 
significant changes and finds at Magnetic reso-
nance imaging can be helpfull to support the 
diagnosis. Electromyography (EMG) shows mo-
tor nerve demyelination and presence, in most 
cases, of motor conduction block. The response 
to intravenous immunoglobulin (IVIg), first-line 
treatment, is usually excellent. Diaphragmatic 
paralysis stems from the phrenic nerve injury or 
interruption and can be translated by dyspnea, 
orthopnea or/and reduced level of blood satu-
ration by pulse oximetry (SPO2) and decline of 
spirometric parameters. OBJECTIVE: Report 
a case of atypical onset of MMN. METHODS: 
Review of medical records and comparison 
with the literature. RESULTS: Female patient of 
55-years-old with hypertensive disease and bi-
lateral carpal tunnel syndrome, who exhibited 
sudden dyspnea, with fast worsening, and six 
months later, atrophy and weakness in left hand, 
followed by lower limbs weakness. Cardiological 
investigation was normal, and the lung studies 
showed elevated right hemidiaphragm. Physical 
examination showed dyspnea, ragged speech 
and low levels of SpO2 without cyanosis, in ad-
dition to weakness in extensors and abductors of 
left wrist and fingers, as well as extension of the 
left foot. The deep tendon reflexes were normal 
and there was no sensory changes related. EMG 
showed decreased velocity of motor conduction 
in right median, ulnar and tibial nerves, absence 
in left radial nerve and increased F-wave laten-
cy of right median nerve, as well as denervation 
(fibrillations and positive waves) in digitorium 
extensor muscles. A prompt response with IVIg 
was observed, with improvement of dyspnea and 
orthopnea as well as the SpO2 and most of the 
strength deficits. CONCLUSION: The beginning 
of MMN with diaphragm paralysis is not com-
mon. In this stated case, the motor manifestation 
in upper limb emerged times after diaphragma-
tic paralysis. Thus, cases of isolated diaphragma-
tic paralysis with no obvious cause should also 
lead the physician to consider the hypothesis of 
MMN, a treatable condition.
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UPPER AND LOWER LIMBS PROXIMAL AND DISTAL 
IMPAIRMENT IN 2B LIMB-GIRDLE MUSCULAR 
DYSTROPHY (DYSFERLINOPATHY)
Anequini IP2; Voos MC2*; Favero FM1; Carmo SA2; 
Caromano FA2

1Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);
2USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: ftmarivoos@gmail.com

Limb-girdle muscular dystrophies (LGMD) are 
caracterized by primary muscular weakness in 
scapular and pelvic girdles. However, they com-
pose a large and heterogeneous group with more 
than 20 subtypes. Type 2B is caused by the lack of 
protein dysferlin and is the second more frequent 
type in many countries (15 to 25% LGMD). The 
progression of muscle weakness is not clear in 
the literature to optimize clinical functional as-
sessment and treatment. OBJECTIVE: To carac-
terize upper and lower proximal and distal mus-
cular strength in patients with 2B LGMD (dysfer-
linopathy). METHOD: Thirty-seven patients with 
2B LGMD were evaluated. The Medical Research 
Council scale was used to quantify manual mus-
cle testing. The strength of upper limbs muscles 
(proximal: delthoid, biceps, triceps and distal: 
wrist flexors and extensors) and the strength of 
lower limbs muscles (proximal: psoas, gluteus 
maximus, quadriceps, hamstrings and distal: 
triceps and anterior tibilalis) were described and 
compared (upper vs. lower limbs and proximal 
vs. distal segments) by ANOVA. RESULTS: ANO-
VA showed main significant effect, with F=5.00 
and p = 0.032. Post hoc Tukey tests showed that 
there were no significant differences between 
proximal and distal strength in the lower limbs, 
but the proximal segment was significantly we-
aker than the distal segment in the lower limbs 
(p < 0.001). CONCLUSION: In Brazilian patients 
with 2B LGMD, upper limbs show more severe 
proximal than distal impairment, but the same 
does not occur with lower limbs (both proximal 
and distal segments show severe weakness). The-
se findings are relevant in approaches involving 
locomotion assessment and treatment.
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A ASCENDÊNCIA VERTIGINOSA DE DISTÚRBIOS 
NEUROLÓGICOS E A INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA
Silva MHF*; Souza TA

Universidade de Itaína - UIT.

* E-mail: matheushfsilva@hotmail.com

A infecção pelo vírus Zika ocorreu de forma pro-
gressiva em diversos países, a partir de 2007, 
tornando-se um problema de saúde coletiva. De 
modo concomitante, distúrbios neurológicos 
aumentaram de forma significativa, como a sín-
drome de Guillain-Barré, paralisia imunomedia-
da desencadeada por infecção, e a microcefalia, 
circunferência craniana reduzida devido ao de-
senvolvimento cerebral anormal. Diante de tal 
quadro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomendou a realização de pesquisas que escla-
reçam tal relação causal. OBJETIVO: Demonstrar 
a relação temporal do aumento de quadros neu-
rológicos e a infecção pelo vírus Zika. MÉTODO: 
Apresentar dados de estudos, de distintos dese-
nhos, que corroboram com a possível relação 
causal entre infecção pelo vírus Zika e distúrbios 
neurológicos. RESULTADOS: Foram reunidos es-
tudos, de regiões com surtos de Zika, acerca dos 
agravos neurológicos. Dos estudos relacionados 
à Guillain-Barré, foram encontrados um total de 
seis, e dezesseis acerca de microcefalia. Tais es-
tudos, do tipo ecológico, estudo/série de casos e 
caso-controle, não estabeleceram relação direta 
das variáveis em questão. Entretanto, de acordo 
com revisão publicada em abril de 2016, con-
cluiu a existência da relação causal entre a infec-
ção pré-natal do vírus Zika e a presença de anor-
malidades congênitas, dentre elas a microcefalia. 
CONCLUSÃO: Apesar da existência do aumento 
numérico de agravos neurológicos coincidir 
temporal e espacialmente com a infecção pelo 
vírus Zika, não há estudos que estabeleçam a re-
lação etiológica de tais eventos fora do período 
gestacional.
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: PERFIL DOS 
ÚLTIMOS 10 ANOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO
Freire KES1*; Medrado ACR1; Andrade LS2; Pinto AS1; 
Martins DRG1

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
2Unifenas.

* E-mail: kleber_freire06@hotmail.com

O acidente vascular cerebral (AVC) é a segunda 
principal causa de morte no mundo. Quando 
não leva ao óbito, pode trazer limitações motoras 
e funcionais, ocasionando em um prejuízo socio-
econômico ao paciente e ao Sistema de Saúde. 
Nas ultimas décadas, com a redução de doenças 
infectocontagiosas e aumento da expectativa de 
vida, o AVC tornou-se uma importante questão 
no país. OBJETIVO: Descrever o perfil epide-
miológico dos pacientes internados, no Sistema 
Único de Saúde (SUS), com AVC. MÉTODOS: 
Foi realizado um corte transversal, no período 
de 2006 a 2015, e retrospectivo sobre a AVC com 
base nos dados do SIH/DATASUS, utilizando as 
variáveis: autorizações de internações hospitala-
res (AIH), sexo, faixa etária (FE) e taxa de mor-
talidade (TM). O delineamento foi observacional 
descritivo. Foram utilizados os CID’s: hemorragia 
intracraniana, acidente vascular cerebral não 
especificado como hemorrágico ou isquêmico e 
infarto cerebral. Foi excluído o ataque isquêmi-
co transitório. RESULTADOS: Nos dez anos de 
estudo, foram realizadas 1.729.918 internações, 
sendo a região Sudeste responsável por 43,89%. 
Foi observado um crescimento de 5% de interna-
ções no país e de 20% no Nordeste. No que tange 
ao sexo, o masculino representou 51,72%. Com 
relação à FE, observou-se predominância nas de 
60 a 69 anos e 70 a 79 anos, com respectivamen-
te 24,92% e 22,98%. Porém, no sexo feminino, 
nota-se que o predomínio ocorre dos 70 aos 79 
anos, seguido dos mais de 80 anos. No período, 
foi observada uma TM total de 20,54% em 2006 
e 16,89 em 2015, com uma tendência de declínio 
em todas as regiões, com maior TM no Norte e 
menor no Sul. Em relação à FE, observa-se uma 
tendência de ascendência concomitante ao au-
mento da mesma, sendo a maior de 24,12% em 
mais de 80 anos, e um predomínio no sexo fe-
minino com uma TM de 18,25%, contra 17,80% 
no masculino. CONCLUSÃO: O nível socioeco-
nômico social e de acesso à saúde interfere di-
retamente no controle dos fatores de risco, bem 
como no tratamento decorrente pro AVC. Isso 
pode ser traduzido no estudo, onde foi encontra-
da uma predominância de internações na região 
Sudeste, onde apresenta um elevado IDH, po-
rém ao observar esta década, observou-se que o 
Nordeste apresentou um aumento quatro vezes 
maior em relação ao país e o Norte a uma maior 
TM. Com relação ao sexo, pode-se perceber que 
as mulheres apresentavam esta patologia mais 
tardiamente, porém com uma maior TM, o que 
pode esta relacionado a incidência maior em FE 
maiores.
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ANALISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO 
SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DOS 
CASOS PSIQUIÁTRICOS EM CUIABÁ-MT NO ANO 
DE 2014
Almeida Filho CAA*; Campos TB

Universidade de Cuiabá (UNIC).

* E-mail: cesar_androlage@yahoo.com.br

no atual cenário da reforma psiquiátrica o Servi-
ço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
responsável pelo atendimento das crises psiqui-
átricas, desponta como essencial. No entanto, 
quando se trata se saúde mental, o simples aten-
dimento do usuário em um momento pontual 
de crise não é suficiente, é preciso que haja o 
acolhimento e o incentivo do acompanhamen-
to longitudinal do paciente. Nesse sentido, é 
importante ressaltar o quão decisiva é a escolha 
entre uma unidade de suporte avançado (USA) 
ou uma unidade de suporte básico (USB), bem 
como a importância do destino final, uma vez 
que o tratamento depende de uma equipe mul-
tiprofissional capacitada para a condução desses 
pacientes. OBJETIVO: analisar os atendimentos 
psiquiátricos realizados pelo SAMU, por meio 
dos registros do sistema de regulação E-SUS 
SAMU em Cuiabá-MT em 2014. MÉTODOS: rea-
lizou-se um estudo transversal retrospectivo des-
critivo, baseado nos registros de atendimentos 
psiquiátricos do sistema E-SUS SAMU-Cuiabá 
no ano de 2014, relacionando as variáveis: sexo, 
idade, sintomas, unidade de suporte e destino 
final. RESULTADOS: do total de 25.472 atendi-
mentos realizados pelo SAMU, foram analisadas 
878 fichas correspondentes aos atendimentos 
psiquiátricos (3,44%). Os principais motivos de 
solicitação foram surto (44%) e agitação-agres-
sividade (19%). Sobre a faixa etária, predominou 
entre 11 e 40 anos de idade (55%). Quanto ao gê-
nero, 48% dos atendimentos direcionaram-se ao 
sexo masculino e 43% ao feminino. No que se re-
fere a unidade de transporte, apenas 11% foram 
realizados por USA, enquanto 88% por USB. Em 
relação ao destino final, 51% foram para o nível 
secundário e 23% ao terciário. CONCLUSÃO: A 
análise dos dados sobre o modo de condução do 
usuário no sistema pré-hospitalar e hospitalar 
corrobora para a necessidade de garantir a cor-
reta capacitação desses profissionais, bem como 
a instituição de protocolos voltados ao paciente 
psiquiátrico.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE INFECÇÃO PELO ZIKA VÍRUS 
E AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE INTERNAÇÕES 
POR SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: IMPACTO NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Secchi TL1*; Degobi NAH1; Silva MD1; Garbin BL1; 
Bernini CR1; Treichel CAS2; Menezes LO1

1UCPel;
2UFPel.

* E-mail: thaislsecchi@gmail.com

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuro-
patia periférica progressiva autoimune com pro-
dução de anticorpos contra a mielina, que causa 
inflamação e alterações degenerativas nas raízes 
nervosas sensoriais. Manifesta-se com perda da 
função motora e arreflexia. Doença de etiologia 
desconhecida, muitas vezes diagnosticada após 
semanas de uma infecção viral, procedimentos 
cirúrgicos, vacinações. Apesar de ser uma pato-
logia grave e rara, o número de internações por 
SGB vem aumentando expressivamente nos últi-
mos anos no Brasil, simultaneamente à ocorrên-
cia de infecções pelo Zika vírus. A possibilidade 
de permanência em unidade de terapia intensiva 
e o seu tratamento dispendioso tornam a SGB 
uma patologia geradora de altos custos ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS). OBJETIVO: Descrever 
os índices de internação hospitalar referentes à 
SGB no período entre 2008 e 2015 no Brasil, bus-
cando determinar custo dessas hospitalizações 
para o poder público e sua relação com o au-
mento de infecções pelo Zika vírus. MÉTODOS: 
Estudo transversal, quantitativo, descritivo, que 
analisou informações disponibilizadas no banco 
de dados DATASUS, quanto às internações em 
hospitais próprios ou conveniados com o SUS 
relativos à SGB. DISCUSSÃO: Zika vírus é um fla-
vivírus transmitido através da picada do mosqui-
to Aedes aegypti. Atualmente, a América Latina 
experimenta o aumento no número de casos da 
doença. Embora raramente acarrete complica-
ções para seu portador, recentemente, quadros 
mais severos, incluindo comprometimento do 
sistema nervoso, têm sido associados ao Zika. Na 
Polinésia Francesa, durante o surto da doença, 
verificou-se coincidência temporal entre os pi-
cos na incidência do Zika vírus e casos de SGB, 
demonstrando uma possível correlação cau-
sal entre as doenças. No Brasil, de acordo com 
dados do DATASUS, entre 2008 e 2015, foram 
11.122 internações por SGB, correspondendo a 
um gasto de R$17.670.735,70 para o SUS. Sendo 
que, em 2008, houve 1.145 internações pela pa-
tologia e dispêndio de R$1.207.708,72. Em 2015, 
1.857 casos, um acréscimo de 62% no número 
total de casos em relação a 2008, demandando 
R$3.694.275,36. CONCLUSÃO: Recentes estudos 
demonstraram associação entre a infecção pelo 
Zika vírus e o desenvolvimento da SGB, geradora 
de altos custos para a saúde. Este trabalho obser-
va aumento do número de internações por SGB 
meio a ascensão dos casos de infecção pelo Zika, 
porém para firmar sua relação causal novos estu-
dos são necessários.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE 
POPULAÇÃO EM NATAL/RN EM RELAÇÃO AO 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE).
Soares MB2*; Peixoto KO2; Castro MAA2; Sousa LS2; 
Soares MM2; Sousa KKC2; Correia CER1; Figueiredo MM1

1UFRN,HUOL;
2Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: marianabarbalhos@hotmail.com

No Brasil, em 2005, o AVE foi responsável por 
10% de todas as mortes, configurando-se como 
a terceira causa de morte prematura, atrás ape-
nas de doença coronariana e de homicídios. 
Percebe-se, assim, a expressiva importância 
dessa enfermidade para a sociedade brasileira 
e, portanto, destaca-se a necessidade de evitar a 
perpetuação de tais índices. Nos últimos 20 anos, 
houve redução na incidência de AVE em países 
desenvolvidos, devendo-se possivelmente, den-
tre outros fatores, a maior conhecimento da po-
pulação em relação à doença. Portanto, é neces-
sário que os brasileiros estejam a par de fatores 
de risco, sinais e sintomas, quais medidas devem 
ser tomadas diante de um possível caso, além de 
outros conhecimentos básicos sobre o assunto. 
OBJETIVO: avaliar o nível de conhecimento so-
bre AVE de uma população de Natal, Rio Grande 
do Norte, Brasil. MÉTODO: estudo transversal 
realizado durante campanha de conscientiza-
ção do AVE com população transeunte local. O 
questionário utilizado buscou avaliar o nível de 
conhecimento da população adulta a respeito 
das seguintes categorias: fisiopatologia; fatores 
de risco; sinais e sintomas; e conduta inicial. As 
respostas foram classificadas em ótimo, suficien-
te e inadequado. RESULTADOS: foram entre-
vistados 62 indivíduos. Quanto à fisiopatologia, 
98,4% (61) dos participantes alcançaram nível 
de conhecimento inadequado, enquanto ape-
nas 1,6% (1) obteve conhecimento suficiente e 
nenhum foi classificado como ótimo. Em relação 
aos fatores de risco, 62,9% (39) apresentaram re-
sultado ótimo, 16,1% (10) suficiente e 21% (13) 
inadequado. Quanto aos sinais e sintomas, 50% 
(31) apresentaram conhecimento inadequado, 
45,2% (28) suficiente e somente 4,8% (3) ótimo. 
Em relação à conduta, 41,9% (26) foram classi-
ficados como nível de conhecimento ótimo e 
58,1% (36) inadequado (a classificação suficiente 
não foi incluída nessa categoria). CONCLUSÃO: 
desse modo, evidencia-se o conhecimento ainda 
insatisfatório com relação ao AVE, apesar de sua 
grande importância em termos de morbimortali-
dade, bem como a necessidade de iniciativas de 
educação sobre a doença, como parte da estraté-
gia de diminuição da incidência, do impacto no 
sistema de saúde e da mortalidade.
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)
Correia CER; Oliveira BLM*; Peixoto KO; Sousa KKC; 
Sousa LS; Soares MM; Figueiredo MM

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

* E-mail: brendahlee3@gmail.com

O AVE é a principal causa de morte no Brasil e 
principal causa de incapacidade em adultos 
mundialmente. Segundo o Ministério da Saúde, 
90% desses casos podem ser evitados. Consis-
te em uma doença multifatorial, relacionando 
fatores de risco modificáveis (hipertensão ar-
terial sistêmica, tabagismo, diabetes mellitus, 
fibrilação atrial, sedentarismo e obesidade) e 
não modificáveis (idade, historia familiar, etnia, 
AVE ou infarto prévio). OBJETIVO: identificar e 
quantificar os fatores de risco para o AVE na po-
pulação. MÉTODO: Estudo transversal e obser-
vacional realizado durante a semana nacional de 
combate ao AVE, 2015, com aplicação do ques-
tionário “Stroke risk” na população transeunte. 
Tal questionário consiste em 20 perguntas, as 
quais caracterizam a presença de fatores de ris-
co e quantificam o risco de desenvolver AVE em 
5 e 10 anos. Os resultados foram computados 
no programa estatístico SPSS 20.0, com análise 
univariada. RESULTADOS: Analisados 60 ques-
tionários. A média de idade foi de 48,2 anos, 39 
(65%) mulheres; 16 (26,7%) fumam/fumavam; 19 
(31,7%) têm alimentação saudável e 31 (51,7%) 
fazem atividade física regular; 39 (65%) experi-
mentaram estresse mental significativo no últi-
mo ano; 8 (13,3%) apresentam história familiar 
para evento cardiovascular agudo. 19 (31,7%) 
usam antihipertensivo oral; 6 (10%) diabéticos; 
9 (15%) apresentam doença arterial cardíaca ou 
periférica; 3 (5%) com hipertrofia ventricular es-
querda e 3 (5%) com fibrilação atrial. Ninguém 
apresenta diagnóstico de demência ou distúrbio 
cognitivo, mas 19 (31,7%) pessoas têm proble-
mas de memória percebidos por pessoas próxi-
mas; 6 (10%) já tiveram injúria traumática cere-
bral; 4 (6,7%) apresentaram AVC ou AIT, três há 
mais de um ano e um há menos. O risco médio 
de ter um AVC em 5 anos foi de 3,25%, com risco 
máximo de 25,77% e mínimo de 0,26%. Já para 10 
anos, o risco médio foi de 6,77%, com máximo de 
55,81% e mínimo de 0,51%. CONCLUSÃO: Idade 
e sexo predominantes não se mostraram fatores 
de risco de forma isolada. Ademais, foram iden-
tificados importantes fatores de risco para AVE 
na população estudada: hipertensão, tabagismo, 
diabetes, fibrilação atrial. O conhecimento da 
prevalência local desses fatores de risco é fun-
damental, já que permite direcionar as medidas 
de intervenção a serem realizadas. Assim, as ini-
ciativas de promoção à saúde serão mais efetivas 
na redução do alto índice de morbimortalidade 
provocado pela doença.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS 
SUICÍDIOS CONSUMADOS EM BELO HORIZONTE 
ENTRE 1982 A 2011
Souza SB*

Centro Universitário Newton Paiva.

* E-mail: psicosilas@gmail.com

o suicídio é um grave problema universal de 
saúde pública que atinge diretamente a família. 
O perfil epidemiológico do suicídio oferece a 
compreensão do fenômeno e realça os argumen-
tos psicológicos para a prevenção e tratamento. 
OBJETIVO: realizar um estudo epidemiológico 
dos suicídios consumados em Belo Horizonte 
entre 1982 e 2011, e conhecer suas característi-
cas. METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa 
descritiva quantitativa dos óbitos por suicídio 
constantes no Sistema de Informação de Morta-
lidade (SIM) do Ministério da Saúde, categoriza-
dos de 1982 à 1995 pela CID9 (E950-E959) e de 
1996 à 2011 pelo CID-10 (X60-X84). Extraíram-se 
as informações de todos os óbitos por suicídio 
na cidade de Belo Horizonte num corte trans-
versal histórico de 30 anos (1982 a 2011), totali-
zando 3.212 casos. Os dados foram organizados 
e agrupados em cinco variáveis: sexo, idade, 
estado civil, método utilizado e local do óbito. 
RESULTADOS: no período estudado a taxa de 
suicídio na Capital cresceu 68,29%, passando de 
4,1 óbitos por 100 mil habitantes (74 casos), em 
1982, para 6,9 por 100 mil habitantes (164 casos), 
em 2011. As vítimas do sexo masculino represen-
tam 72% (2.312) e as femininas, 28% (899). Mais 
da metade das vítimas (53,58%) tinham entre 
20 e 39 anos. Os solteiros totalizam 57,44% dos 
casos. Os óbitos ocorridos nos hospitais somam 
42,52%. O enforcamento foi o método utilizado 
por 31,41% das vítimas, seguido da arma de fogo 
(24,57%) e da intoxicação (15,38%). DISCUSSÃO: 
o aumento da taxa de suicídio, de quase 70% em 
trinta anos, reforça a necessidade de uma polí-
tica de prevenção. A predominância no gênero 
masculino confirma o que a literatura diz sobre 
o suicídio. Os resultados sinalizam que quase 
metade das vítimas foi socorrida e faleceram nos 
hospitais. O enforcamento foi o meio mais uti-
lizado, mas foi suplantado pelo uso de arma de 
fogo entre 1982 e 1995. CONCLUSÃO: a taxa de 
suicídio em Belo Horizonte em 2011, de 6,9 por 
100 mil habitantes é considerada baixa. O com-
portamento suicida na Capital deve ser alvo de 
ações estratégicas de prevenção e tratamento, 
sobretudo para os adultos. Palavras-chave: Psi-
cologia, epidemiologia, suicídio, saúde mental, 
Belo Horizonte.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0528

CASOS NOTIFICADOS DE MICROCEFALIA NO ALTO 
SERTÃO DA PARAÍBA FRENTE À PERSPECTIVA DE 
CASOS ESTADUAIS.
Lucena PAF1*; Aragão RF2

1Faculdade Santa Maria;
2FSM - Faculdade Santa Maria.

* E-mail: pauloflucena@yahoo.com.br

A microcefalia é caracterizada por um períme-
tro cefálico inferior ao esperado para a idade e 
sexo, estes achados serão observados na popula-
ção de crianças com microcefalia no alto sertão 
paraibano e no estado da Paraíba. OBJETIVO: 
Apresentar os casos notificados de microcefalia 
no alto sertão paraibano, os quais a relação com 
a infecção pelo vírus Zika ainda está em estudo 
para confirmação, e comparar esses dados com 
o número total de casos no estado da Paraíba. 
MÉTODO: Exposição da taxa de incidência e 
dados epidemiológicos, de domínio público, 
da Secretaria de Estado da Saúde – PB no que 
se refere à distribuição dos casos notificados 
confirmados, além dos descartados para micro-
cefalia relacionada à infecção congênita, até a 
semana epidemiológica Nº 08/16, terminada em 
27/02/16. RESULTADOS: A taxa de incidência 
nos municipios do alto sertão da Paraíba foram: 
Cajazeiras (2 casos) 0,32/1,10; Cachoeira dos Ín-
dios (2 casos) 1,97/14,8; Santa Helena (2 casos) 
3,38/31,7; São João do Rio do Peixe (4 casos) 
2,23/21,39; Joca Claudino (2 casos) 7,46/62,5; 
Bernardino Batista (2 casos) 5,95/42,55; Poço 
Dantas (2casos) 5,59/31,74. No estado da Paraíba 
a taxa de incidência calculada com as mesmas 
variáveis anteriores foi de 2,03/14,24, apresen-
tando 810 notificados, 441 em investigação, 63 
confirmados, 306 descartados para microcefalia 
relacionada à infecção congênita. CONCLUSÃO: 
Quando comparamos os números obtidos e 
comparamos o mesmo com o de todo estado da 
Paraíba, observamos que á uma grande diferen-
ça, fato que pode ser explicado pela subnotifica-
ção, nos municípios do sertão do estado, refletin-
do o pouco preparo dos profissionais de saúde 
que lidam diretamente com as mães e crianças 
ou a falta de inúmeros recursos que facilitem o 
rastreio, investigação e confirmação da doença. 
Outra conclusão que podemos tirar é que, não 
há um grave aumento na incidência de casos de 
microcefalia no sertão, estando os registros den-
tro do esperado, já que não dispúnhamos de da-
dos epidemiológicos confiáveis anterior ao atual 
surto.
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CLUBES DE REVISTA NOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA
Lamberti MO*; Oliveira CM; Morales NMO; Morales RR; 
Ribeiro Júnior PHE; Couto PMM; Lucas AS; Cardoso IBR; 
Castanheira IG; Campos M

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: marcelolambertix@hotmail.com

OBJETIVO: Verificar os benefícios e a efetividade 
dos Clubes de Revista em programas de residên-
cia médica por meio de uma revisão de literatura 
internacional. MÉTODO: Triagem de trabalhos 
nas bases de dados vinculadas ao PubMed. Uti-
lizou-se descritores cadastrados no MeSH: “jor-
nal clubs”; “review”; “medicine”. Foram incluídos 
estudos que avaliassem os benefícios dos clu-
bes de revista em programas de pós-graduação 
em medicina, como os de residência médica, 
redigidos em língua inglesa e publicados entre 
maio de 1996 e abril de 2015. RESULTADOS: Dos 
41 estudos encontrados, 8 foram incluídos por 
atenderem ao objetivo proposto. Dentre as prin-
cipais vantagens, destaca-se que os clubes de 
revista promovem habilidades de avaliação crí-
tica, o que capacita os residentes a moldar suas 
carreiras acadêmicas, com inclusão da pesqui-
sa clínica, contribuindo para o crescimento do 
conhecimento científico. Além disso, auxiliam 
os residentes na aquisição de habilidade para 
interpretar dados, entender as implicações de 
resultados de estudos e se familiarizar com co-
nhecimentos recentes na área, o que auxiliaria 
no processo de criação de perguntas e respostas 
com as questões que surgem da prática clínica. 
Os estudos também demonstram que os clubes 
de revistas ajudam os médicos residentes a de-
senvolver o hábito de se atualizarem com o que 
há de mais recente na literatura médica. Outro 
dado interessante é que o índice de satisfação 
global dos inquiridos fora maior quando o clu-
be da revista era realizado à noite (p < 0.008) ou 
na casa de um membro da faculdade (p < 0.004). 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Poucos estudos 
avaliaram objetivamente os critérios de efetivi-
dade dos clubes da revista. Faltam ainda escalas 
validadas para avaliação da satisfação dos resi-
dentes em relação aos clubes da Revista. Apesar 
de serem evidentes os benefícios dos clubes de 
revista para os médicos residentes, para os pro-
gramas de residência médica e de pós-graduação 
em medicina, os mesmos ainda não estão pre-
sentes em boa parte dos programas nacionais, o 
que leva à escassez de dados e necessidades de 
maiores estudos sobre o tema.
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DOENÇA DE ALZHEIMER: ANÁLISE DA 
MORTALIDADE NO BRASIL EM UM PERÍODO DE 
CINCO ANOS.
Silva EA*

Faculdade de Medicina - UFRGS.

* E-mail: edu_dearaujo@yahoo.com.br

Doença de Alzheimer é o distúrbio neurodege-
nerativo mais frequente associado à idade, cujas 
manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas 
resultam em deficiência progressiva e incapa-
citação. Tem se tornado um grave problema de 
saúde pública pela sua crescente prevalência e 
alto impacto social. OBJETIVO: Analisar a morta-
lidade por doença de Alzheimer no Brasil de 2009 
a 2013. MÉTODOS: Estudo descritivo utilizando 
dados do Sistema de Informação sobre Mortali-
dade referente aos anos de 2009 a 2013, analisan-
do os óbitos por local de residência quanto a va-
riáveis demográficas. RESULTADOS: No período 
de 2009 a 2013 foram notificados 58.944 óbitos 
por Doença de Alzheimer, sendo mais de 99% 
em indivíduos acima de 60 anos. Do total de óbi-
tos 64,1% pertenciam ao sexo feminino. Quanto 
à distribuição regional dos óbitos observou-se 
a maior mortalidade em indivíduos residentes 
na região sudeste (58,1%), seguida das regiões 
sul (20,3%) e nordeste (14,1%). Observou-se um 
predomínio da mortalidade em indivíduos da 
raça branca (49,6%). Evidenciou-se um regular 
aumento na mortalidade nos cinco anos estu-
dados, onde o primeiro ano (2009) apresentou a 
menor mortalidade com 8.989 casos e o último 
ano (2013) a maior, com 14.015 casos, represen-
tando um aumento de 55,9% de óbitos no perío-
do de cinco anos. A média de aumento anual do 
número de óbitos em relação ao ano imediata-
mente anterior foi de 1.256,5 novos casos a mais 
a cada ano, o que representa um aumento anual 
médio de 11,9% na mortalidade. CONCLUSÕES: 
A Doença de Alzheimer apresentou uma morta-
lidade crescente, principalmente em indivíduos 
do sexo feminino, raça branca e com idade su-
perior a sessenta anos. A região sudeste possui a 
maior taxa de mortalidade do Brasil, no entanto, 
também é a região mais privilegiada em recursos 
humanos e tecnológicos e que, por isso, talvez, 
possa notificar melhor esse tipo de doença ou 
concentrar os indivíduos a serem tratados, em-
bora originários de outras regiões. Ações de saú-
de pública que visem o diagnóstico e tratamento 
precoces dessa doença devem ser implementa-
das e difundidas em todo o território nacional.
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EPIDEMIOLOGICAL DATA ON ELDERLY OKINAWA 
POPULATION
Amorim MO 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

* E-mail: midia.oliveira@hotmail.com

Aging is part of the reality of the most societies. 
The World Health Organization (WHO) predicts 
that 2025 Brazil will be the sixth country in the 
world in the number of elderly. In elderly is com-
mon onset of systemic arterial hypertension 
(SAH) - prevalence of 31.49% to 60%- and diabe-
tes mellitus (DM) - 4.6% and its cardiovascular 
and neurological complications - 18.51% of dia-
betic neuropathy. Factors risk as overweight and 
obesity grade I reach 33% and 22.6% of older wo-
men respectively. This information is important 
to adopt prevention methods, clinical manage-
ment and health public. OBJECTIVE: Identifying 
the incidence of risk factors SAH and DM com-
plications in the Association elderly Okinawa at 
Campo Grande-MS (AOCG). METHODOLOGY: a 
cross-sectional study was fulfilled in Health Day 
campaign, a extension academic activity. It 
was evaluated people over 60 years who attend 
AOCG. The analysis criteria were: Systemic Blood 
Pressure, Fasting Plasma Glucose, Body Mass 
Index (BMI), Waist Hip Ratio (WHR) and pre-
sence of diabetic neuropathy (DN) according to 
the Neuropathy Symptoms Score and Neuropa-
thic Commitment Score. RESULTS: 13 subjects 
was obtained, 38.4% men and 61.5% women. Of 
them, 84% had Hypertension (HBP); 30% were 
diabetic; BMI: 7.7% underweight; 30.7% normal, 
38.4% overweight, 23% obesity grade I; average 
WHR was 0.92. DN was present in 23% of diabe-
tic patients. CONCLUSION: The prevalence of 
hypertension, DM and DN was higher than re-
ported in related literature, but the distribution 
of BMI was similar to other studies in similar po-
pulations. It is necessary to get a better control of 
diabetes and hypertension, acting on risk factors 
prevention, long term care to elderly, healthy diet 
and physical activity to reduce the number of 
cardiovascular and neurological complications 
to improve quality of life of this population.
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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA EM 
CONSULTÓRIO DE NEUROLOGIA
Mesquita HM*; Pereira A

* E-mail: hudsonmesquita@hotmail.com

Muitas clinicas e hospitais hoje podem ser con-
siderados um péssimo negocio, mesmo funcio-
nando lotadas. OBJETIVO: Realizar um estudo 
de viabilidade econômica de um consultório de 
neurologia fictício, padrão, para 03 realidades 
mais comuns no mercado: 100% privado, Mis-
to( Privado e plano de saúde), e Clinica popular. 
Materiais e médodos: Foi idealizado um modelo 
padrão, com consultório de 50 m2 , alugados a 50 
reais o m2. Nela teremos 01 secretária e 01 auxi-
liar de limpeza. Os valores iniciais de obra, mobí-
lia e equipamentos básicos foram considerados 
investimentos iniciais. Impostos , depreciação 
e tributação trabalhistas foram consideradas 
de acordo com a pratica do mercado.A clinica 
particular apresenta como fontes de receitas as 
consultas e visitas domiciliares, a clinica mista 
a receita dependera de 80% de convênios 20% 
particulares alem de exames complementares, 
a clinica popular apresentara receitas de consul-
tas a preços baixos e exames a preço de convê-
nio. A realidade de cada clinica foi ajustada para 
atender um valor presente liquido (VPL) e Taxa 
interna de retorno (TIR) mínima para o inves-
timento ser superior a aplicação de renda fixa.
RESULTADOS: Clinica privada alcançaria o ob-
jetivo com atendimento de 44 pacientes em con-
sultório e 01 visita domiciliar por semana, com 
cobrança respectivos de 350 e 600 reias .Clinica 
mista o objetivo é alcançado com 132 atendi-
mentos e 49 exames com consulta de convênio 
a 60 reais, particular a 250 e media de 150 reais 
entre os exames. Na clinica popular teremos al-
cançado com 132 atendimentos e 24 exames, 
com valor de consulta a 125 reais e media de 150 
entre os exames. CONCLUSÃO: Na clinica priva-
da temos 3 x mais tempo de atendimento, uma 
demora de 4,68 anos para retorno do capital in-
vestido e uma remuneração mensal 10 mil reais 
a menos que os demais cenários. A clinica mista 
temos o mínimo de 20 minutos de atendimento 
e uma dependência maior no fluxo de exames, 
o retorno do capital investido ocorre com 3,66 
anos e uma necessidade maior de investimento 
inicial(operadora).A clinica popular apresenta 
um retorno do capital semelhante a clinica pri-
vada , uma remuneração semelhante a clinica 
mista e uma dependência menor aos exames 
complementares.Cada cenário tem condições de 
ser considerado um negocio rentável estratégias 
de preço e percepção de qualidade é importante 
para o primeiro cenário enquanto os demais a 
escala passa a ser o foco principal.
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ESTUDO DESCRITIVO DOS MENINGIOMAS DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL NA CIDADE DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA
Mota TA1*; Barros AG1; Queiroz AC2; Macedo CL1; 
Santos DN1; Trindade FMC1; Santos IO1; Soares LDL1; 
Prado RA1; Pimenta IS2

1UESB;
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: thalita_amaral@outlook.com

Os meningiomas são tumores, predominan-
temente benignos, originados das células me-
ningoteliais da aracnoide, ligados em geral a 
dura-máter. Classificados segundo a OMS em 
Grau I a IV de acordo com sua agressividade. Ob-
serva-se quatro padrões histológicos distintos: 
meningioma clássico, com diversas variantes 
histológicas, meningioma atípico, meningioma 
papilar e meningioma anaplásico ou maligno. 
Ocorrem principalmente em pacientes entre 40 
a 70 anos sendo mais comuns no sexo feminino 
e respondem por 20-35% dos casos de câncer do 
sistema nervoso central. OBJETIVO: Descrever 
aspectos clínicos e histopatológicos de pacientes 
acometidos por meningiomas, através dos dados 
histopatológicos de um laboratório privado da 
cidade de Vitória da Conquista - Bahia, durante 
o período de 2006 à 2016. METODOLOGIA: Fo-
ram realizados 49 estudos histopatológicos de 
meningiomas, classificados por seus respectivos 
subtipos, sendo correlacionados com o sexo e 
a idade do paciente.. RESULTADOS: O menin-
gioma ocorre na faixa etária dos 22 aos 88 anos, 
com média de 55 anos e mediana de 54 anos, o 
meningioma foi identificado em 28 mulheres, 
e em 21 homens, com uma razão de incidência 
entre mulheres e homens de 1,3:1. Quanto a lo-
calização, 43 meningiomas se localizavam no 
cérebro, sendo a região frontal a mais acometi-
da, 4 na medula e 2 no cerebelo. Na classificação 
histológica, 36 eram meningiomas clássicos, que 
se subdividiam em 16 meningoteliais, 10 tran-
sicionais, 5 fibroblásticos, 2 psamomatosos, 1 
microcistico, 1 secretor, 1 cordoide, todos con-
siderados grau 1 na classificação da OMS, e 13 
não foram classificados. Quanto aos sintomas, a 
maioria dos pacientes apresentou déficits focais, 
com exceção de 2 pacientes que apresentaram 
herniação uncal e 1 paciente com meningioma 
secretor que apresentou um quadro de tetrapa-
resia. CONCLUSÃO: O estudo dos dados histopa-
tológicos de tumores do sistema nervoso central 
em Vitória da Conquista revelou concordância 
com a epidemiologia dos meningiomas descrita 
na literatura.
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FORMAÇÃO DE CANAL ÓSSEO NO SEGMENTO 
DISTAL DO RAMO FRONTAL DA ARTÉRIA 
MENÍNGEA MÉDIA EM HUMANOS
Campos D2; Kauling IE2*; Toillier S1; Furtado LBFS1; 
Malysz T3; Wichmann J1; Goulart GR1; Costa JAB2; 
Oliveira Júnior LP2; Pereira CSN2

1Universidade de Cuiabá (UNIC);
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA);
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

* E-mail: ikauling@hotmail.com

A artéria meníngea média (AMM) ao irrigar a 
dura-máter durante o seu trajeto craniano tor-
na-se clinicamente uma das principais artérias 
do crânio. No assoalho da fossa média do crânio 
ela se divide em ramos frontal e parietal. O ramo 
frontal da AMM em sua porção proximal usual-
mente está localizado em um canal ósseo (bilate-
ralmente), e assim está suscetível ao rompimen-
to em uma eventual fratura de crânio. Portanto, 
o conhecimento da organização anatômica da 
AMM tem grande importância clínica. Não tão 
comumente, o seguimento distal também pode 
estar percorrendo um canal ósseo. Entretanto, a 
incidência deste eventual canal ósseo não é de-
monstrada na literatura. OBJETIVOS: Verificar a 
incidência bilateral da presença do canal ósseo 
associado ao segmento distal do ramo frontal 
da AMM em crânios humanos secos adultos. 
METODOLOGIA: Para o estudo foram analisa-
dos 85 crânios secos de adultos pertencentes 
ao acervo didático do Laboratório de Anatomia 
Humana da nossa Universidade (Sul do Brasil). 
Os crânios foram analisados quanto à presen-
ça ou não do canal ósseo na porção distal do 
ramo frontal da AMM de ambos os lados. Utili-
zou-se o Teste t de Student para amostras pare-
adas (p < 0,05). Este teste pode ser utilizado em 
situações onde as variáveis são dicotômicas (0 
- ausência ou 1 - presença) pois a média destas 
variáveis equivale à proporção de ocorrência do 
evento de interesse (neste caso a ocorrência do 
canal). RESULTADOS: O canal estava presente, 
no lado direito, em 1,18% dos 85 crânios. Já a 
média do lado esquerdo correspondeu a 0,0588, 
o que equivale a uma proporção de 5,88%. Isto 
representa uma diferença estatisticamente signi-
ficante entre os lados (p = 0,045). Além disso, po-
de-se verificar que a média do lado direito é igual 
a 0,2000, o que equivale a uma proporção de 20% 
(ou seja, o canal estava presente, no lado direito, 
em 20% dos 5 crânios). Já a média do lado es-
querdo foi de 1,0000, o que equivale a uma pro-
porção de 100% (ou seja, o canal estava presente, 
no lado esquerdo, em 100% dos 5 crânios). Isto 
também corresponde a uma diferença estatisti-
camente significante entre os lados (p = 0,016). 
CONCLUSÃO: Na amostra estudada, observa-se 
uma tendência da formação do canal ósseo as-
sociado ao segmento distal do ramo frontal da 
AMM apresentar-se no lado esquerdo.
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GLIOBLASTOMA MULTIFORME INFRATENTORIAL: 
RELATO DE CASO
Evangelista LA*; Hajj SF; Ferreira Júnior T; Melges LDM; 
Vianna G

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).

* E-mail: laysevangelista@yahoo.com.br

O glioblastoma multiforme constitui a neoplasia 
primária maligna supratentorial mais freqüente 
no adulto. Ocorre após os 50 anos, com discre-
to predomínio pela raça branca. É prevalente no 
sexo masculino, com uma proporção de 1,5: 1. A 
etiologia destes tumores é desconhecida, sendo 
a irradiação craniana prévia o único fator de ris-
co bem estabelecido . No entanto, fatores gené-
ticos não hereditários, como mutações do gene 
supressor tumoral p53, podem contribuir para o 
seu desenvolvimento. A sintomatologia resulta 
da infiltração ou compressão do tecido cerebral 
pelo tumor, associado a edema peritumoral e, 
por vezes, hemorragia. Convulsões, paresia, afa-
sia e déficits visuais podem ocorrer dependendo 
da topografia tumoral. O objetivo deste relato 
é demonstrar a incidência de um glioblastoma 
multiforme de localização e epidemiologia atí-
pica. RELATO DE CASO: Paciente do sexo femi-
nino, 41 anos, previamente hígida, iniciou há 01 
ano quadro de síncopes a associada a cefaléia de 
forte intensidade. Evoluiu com dificuldade em 
deambulação, sendo diagnosticada com Hiper-
tensão Intracraniana, necessitando de DVP. Dois 
meses após procedimento, paciente apresentou 
plegia em membro superior esquerdo e diplo-
pia em olho esquerdo; realizada RM crânio, cujo 
laudo evidenciou lesão nodular, medindo 3,1 x 
2,6 cm localizada no mesencéfalo a direita, de 
contornos irregulares, com hiperintensidade de 
sinal em T2, que determina efeito expansivo, re-
presentado por compressão e deslocamento do 
3° ventrículo e aqueduto mesencefálico. Pacien-
te foi tratada com dexametasona antes e após a 
radiocirurgia. Evoluiu bem, mantendo acom-
panhamento regular ambulatorial. DISCUSSÃO 
O glioblastoma multiforme (GBM) é um tumor 
maligno de células astrocitárias caracterizadas 
por alto índice proliferativo, anaplasia celular e 
extensa necrose Epidemiologicamente, o GBM 
prevalece no sexo masculino, durante a 5° déca-
da de vida, predominam na região supratento-
rial, sendo raros no terceiro ventrículo e na fossa 
posterior. As manifestações clinicas devem-se 
predominantemente aos efeitos compressivos 
decorrentes do crescimento tumoral e do ede-
ma peritumoral. O tratamento definitivo inclui 
a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. A 
neurocirurgia permite biópsia, alivia os sintomas 
resultantes do efeito de massa e diminui a ne-
cessidade de corticoterapia. É de salientar que, 
potencialmente, os gliomas malignos recidivam.
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IMPACTO DE COMORBIDADES PSIQUIÁTRICAS 
SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES 
PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA.
Oliveira JL2*; Zanetti GC2; Neto LB1; Siqueira KPM2; 
Jorge AP2; Rodrigues Júnior V2; Silva C2; Silva AE2; 
Ribeiro SBF2

1UNIUBE;
2Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM).

* E-mail: jess.loli@hotmail.com

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença au-
toimune, inflamatória, desmielinizante e crô-
nica, que afeta o sistema nervoso central. Pode 
apresentar evolução imprevisível, com reper-
cussões importantes na Qualidade de Vida (QV) 
dos pacientes. Sua apresentação clínica, pre-
valência e associação com comorbidades psi-
quiátricas demonstram ampla variação, sendo 
necessários estudos que compreendam as rela-
ções desses fatores entre si. OBJETIVOS: Anali-
sar a prevalência de Ansiedade (A) e Depressão 
(D), e correlacionar escores de QV com estes 
achados. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
descritivo e transversal realizado na cidade de 
Uberaba-MG. Foram entrevistados 32 pacientes 
diagnosticados com EM utilizando-se a Escala 
Breve de Qualidade de Vida (SF-36), contendo 8 
domínios, e a Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão (HADS). Os pacientes foram divididos 
em grupos: presença de ansiedade e depressão 
(SS), com ansiedade e sem depressão (SN), sem 
ansiedade e com depressão (NS) e sem ansieda-
de e depressão (NN). Os dados foram analisados 
através do programa SPSS versão 16.0 com testes 
não paramétricos. RESULTADOS: A prevalência 
de Ansiedade foi de 31,2% e de Depressão foi de 
18,8%. Do total de pacientes, a prevalência nos 
grupos foram: 12,5% de SS, 18,75% de SN; 6,25% 
de NS e 62,5% de NN. Em relação aos domínios 
de QV, o grupo SS apresentou menores escores 
nos domínios físico (p = 0,044), dor (p = 0,019), 
vitalidade (p = 0,032) e social (p = 0,017) em re-
lação ao grupo SN; menores escores nos domí-
nios físico (p = 0,023), dor (p = 0,021), vitalidade 
(p = 0,005), social (p = 0,003) e mental (p = 0,039) 
em relação ao grupo NN, e não apresentou cor-
relação significativa com o grupo NS. O grupo 
SN tem maior escore no domínio dor (p = 0,044) 
em relação ao grupo NS. O grupo NN tem maior 
escore no domínio mental (p = 0,024) em relação 
ao grupo SN; e também nos domínios estado ge-
ral (p = 0,022) e mental (p = 0,022) em relação ao 
grupo NS. CONCLUSÃO: Na amostra analisada, 
a Ansiedade é mais prevalente do que a Depres-
são, e, por sua vez, o grupo SN é mais prevalen-
te que os grupos NS e SS. O grupo SS apresenta 
menores escores na QV, nos domínios físico, dor, 
vitalidade e social quando comparado ao grupo 
SN. Dessa forma, pode-se inferir que, apesar da 
Ansiedade ser mais prevalente isoladamente, há 
um maior prejuízo na QV quando ela se apresen-
ta associada à Depressão.
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IMPACTO NO MEIO AMBIENTE DO ATENDIMENTO 
DE UM NEUROLOGISTA GERAL
Mesquita HM*; Ribeiro LS

Centro Clinico Matsumoto.

* E-mail: hudsonmesquita@hotmail.com

O consumo de papel em consultas medicas é uma 
realidade crescente, e seu aumento de consumo 
esta diretamente relacionado ao atendimento de 
doenças crônicas e a burocratização na aquisi-
ção de remédios pela rede publica. OBJETIVOS: 
Fazer um levantamento de consumo de papel 
em um consultório de neurologia geral e ava-
liar o impacto no meio ambiente. Materiais e 
MÉTODOS: Realizar um levantamento estimado 
de consumo de papel entre as 13 principais pato-
logias atendidas em ambulatório de neurologia 
geral no período de 01 ano e posteriormente uma 
projeção para 35 anos que seria o tempo médio 
de um servidor publico para aposentadoria.
RESULTADOS: O consumo anual de papel por 
um neurologista geral foi de 20.372 papeis , cerca 
de 40,7 resmas por ano , isso significa que em 35 
anos o consumo estimado seria de 1424,5 res-
mas. O Atendimento de cefaléia é a patologia que 
causa maior impacto no numero de folhas/ano 
(5.677) pois representa cerca de 24% de todos os 
atendimentos , porem demências que seria a sé-
tima em numero de atendimento ocupa o segun-
do lugar em consumo de papel devido a necessi-
dade de maior brurocaratização como relatórios, 
LME, termos de consentimentos informados, 
atestados. Depressão e ansiedade ocupa o ter-
ceiro lugar atribuído ao numero de atendimen-
tos(20%) e necessidade de receitas controladas 
a cada 2 meses. Epilepsia ocupa o quarto lugar 
( 3.515), muito deste numero pela quantidade de 
folhas do exame de eeg e receitas controladas. 
CONCLUSÃO: A arvore mais utilizada no brasil 
para produção de papel é o eucalipto. Em me-
dia 01 tronco de eucalipto leva a produção de 15 
resmas de papel A4 (75g/m3). Um neurologista 
leva ao consumo anual de 2,71 arvores e durante 
os 35 anos 95 arvores. Cada árvore de eucalipto 
demora 15 anos para estar pronta ao corte. Sao 
gastos cerca de 10 litros de agua para cada folha 
de papel , representando gasto anual de 203.500 
litros de agua por ano, e 7.122.500 litros de agua 
nos 35 anos de atendimento.Antes de pensar que 
os neurologistas podem contribuir para o aque-
cimento global , é importante ressaltar que o 
eucalipto é replantado e o Co2 liberado durante 
a derrubada de uma arvore, o replantio retira da 
atmosfera cerca de 3 x mais, sendo mais eficiente 
replantar uma floresta do que deixa-la em pé.O 
uso de papel reciclado utiliza mais agua e mais 
produtos químicos. O pensamento do ecologica-
mente correto necessita ser repensado baseado 
nestes dados.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



217

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0538

METÁSTASE ISOLADA DE CARCINOMA POUCO 
DIFERENCIADO DE PEQUENAS CÉLULAS PARA O 
MÚSCULO RETO INFERIOR
Teixeira FCM; Marquez ES; Souza LF*; Castro MS; 
Telles AC; Araújo MCR; Giannecchini GV; 
Magalhães BMOC; Mendonça VS

UNIUBE.

* E-mail: leandro.fsouza1409@gmail.com

Ptose palpebral e alterações de movimentação 
ocular são achados inespecíficos que abran-
gem muitos diagnósticos diferenciais, dentre 
os quais: orbitopatia distireoidiana, sarcoidose, 
miosite inflamatória idiopática, pseudotumor 
orbitário, tumores primários ou metastáticos. O 
aumento de volume de apenas um músculo ex-
tra-ocular pode sugerir tumores primários de ór-
bita, mas também tumores metastáticos, pseu-
dotumor orbitário e orbitopatia distireoidiana. 
OBJETIVO: Relatar um caso de ptose palpebral e 
restrição da abdução do olho direito secundário 
a metástase para músculo reto inferior isolado 
como primeiro sinal de carcinoma de pequenas 
células de origem pulmonar e reforçar a impor-
tância desta doença no diagnóstico diferencial 
do espessamento da musculatura extra-ocular. 
MÉTODO: Paciente de 81 anos procurou atendi-
mento devido a adinamia, confusão mental, hi-
porexia, perda de equilíbrio e história prévia de 
tontura, dificuldade para deambular com piora 
progressiva no intervalo de 4 meses. O quadro foi 
associado a ptose, edema e hiperemia ocular à 
direita, sendo previamente diagnosticado e tra-
tado como conjuntivite, porém sem melhora. A 
avaliação da neurologia constatou ptose, restri-
ção da abdução do olho direito, hemiataxia direi-
ta, e presença de linfonodos supraclaviculares, 
cervicais anteriores e posteriores bilateralmente, 
com tamanho médio de 1,5-2cm, aderidos, indo-
lores e endurecidos. Análise do LCR evidenciou 
pleocitose com predomínio de linfócitos, não 
sendo possível diferenciar entre neoplasia e hi-
perplasia reacional a processo inflamatório; a TC 
com contraste mostrou lesão infiltrativa no mús-
culo reto inferior direito e espessamento focal 
distal do nervo óptico que realçavam com o con-
traste. Foi solicitado exame anatomo-patológico 
de linfonodos cervicais que identificou achados 
morfológicos sugestivos de carcinoma pouco di-
ferenciado de células pequenas. RESULTADOS: 
O diagnóstico foi documentado como metástase 
de carcinoma de pequenas células de foco pul-
monar. Além do resultado anátomo-patológico, 
os tumores primários de pulmão, assim como os 
de mama, frequentemente disseminam para ór-
bita e realçam com o contraste, sendo que esses 
dados adicionais colaboram para o diagnóstico. 
CONCLUSÃO: Diagnósticos diferenciais para 
orbitopatias é amplo e complexo, sendo as me-
tástases causas importantes e muitas vezes não 
diagnosticadas.
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MORTE ENCEFÁLICA: PRINCIPAIS CAUSAS E 
CORRELAÇÕES COM DOAÇÕES EM UM SERVIÇO 
TERCIÁRIO
Neto JAA*; Maia FM; Sampaio MMV; Almeida ERB; 
Lucena NT; Oliveira FAP; Leite CMU

Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

* E-mail: jaandradeneto@gmail.com

A Morte Encefálica(ME) é a constatação irreme-
diável e irreversível de uma lesão neurológica, 
significando morte clínica, legal e social; sendo o 
ponto inicial para o início do processo de trans-
plantes de órgãos ou suspensão do suporte de 
vida. A realização de estudos que busquem iden-
tificar o diferente perfil de doadores de órgãos e 
tecidos é importante para a cadeia de cuidados e 
suporte até o desfecho, podendo ocorrer a doa-
ção ou não. OBJETIVO: avaliar o perfil de pacien-
tes que passaram pelo processo de suspeição de 
ME e doação de órgãos e tecidos de janeiro de 
2013 a dezembro de 2015 e que foram cadastra-
do por uma Comissão Intra-Hospitalar de Doa-
ção de Orgãos e Tecidos para Transplante (CIH-
DOTT) dentro de um hospital de nível terciário 
não-traumatológico, referencia em neurologia 
e neurocirurgia do estado. MÉTODOS: Trata-se 
de estudo de caráter quantitativo, descritivo e 
retrospectivo. A descrição dos dados foi feita por 
meio do método de análise da frequência abso-
luta e relativa. A amostra estudada foi constitu-
ída dos dados de 319 potenciais doadores que 
tiveram diagnóstico de ME de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2015, incluídos no banco de dados 
da CIHDOTT. RESULTADOS: Dentre os 319 ca-
sos de ME, a maioria dos pacientes era do sexo 
masculino (66,14%), sendo ainda um grande 
percentual com idade entre 41 a 60 anos de ida-
de 53,06%. As doenças cerebrovasculares (DCV) 
(AVC isquêmico ou hemorrágico e hemorragia 
subaracnóide) representaram a grande maioria 
das causas de ME (79,31%), tendo como princi-
pal causa o doença o AVC hemorrágico (38,87%). 
Do total, 225 pacientes apresentavam critérios 
de elegibilidade para doação. Destes, apenas 125 
( 39,2% ) efetivaram doação de órgãos e tecidos e 
destes foram extraídos para transplante córneas 
33,6%, fígado 31,4%, rins 30,6%, coração 2,2%, 
pulmão 1,5% e pâncreas com apenas 0,7% de su-
cesso. Houve negativa por parte da família quan-
to à doação em 120 casos (37,61%), percentual 
similar ao de doações. A distribuição por setores 
do hospital quanto aos casos de ME era concen-
trada no eixo da emergência, com 55,43% ocor-
rências, enquanto que na UTI foram concluídas 
apenas 32.60%. CONCLUSÃO: A principal causa 
de ME foram as DCV, ocorrendo em indivíduos 
entre 41 e 60 anos. A frequência de doação foi de 
apenas 37,61%, com grande percentual de nega-
ção por familiares (37,61% ) .

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0540

NEUROTUBERCULOSE NO BRASIL: UM RETRATO 
DOS ÚLTIMOS 05 ANOS
Lessa KP1*; Vilasbôas ÍGM2

1UNEB;
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: krysnapireslessa@gmail.com

Embora a tuberculose pulmonar seja a forma 
mais comum da doença, a neurotuberculose 
(NTB) é mais grave e apresenta maior morbi-
mortalidade. Trata-se de uma infecção do siste-
ma nervoso pelo Mycobacterium tuberculosis e 
inclui três categorias clínicas: meningite tuber-
culosa, tuberculoma intracraniano e tuberculo-
se espinhal. A infecção no sistema nervoso não 
necessariamente está associada a infecção em 
outro sitio. OBJETIVO: Analisar e comparar a dis-
tribuição espacial e a incidência da Neurotuber-
culose nas regiões brasileiras. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo baseado em dados se-
cundários, com abordagem descritiva entre os 
anos de 2010-2014, provenientes dos Sistemas 
de Informações Hospitalares e de Mortalidade 
obtidas a partir da consulta à base eletrônica do 
Departamento de Informática do SUS (DATA-
SUS), estimativa demográfica do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), e Base de 
Dados Históricos da Previdência Social. A partir 
desses dados, foram calculadas as taxas de leta-
lidade, morbidade e mortalidade por região bra-
sileira. Posteriormente, foi realizada uma análise 
comparativa da NTB. RESULTADO: Houve 973 
internamentos por NTB durante o período de 
2010 a 2014, sendo a Região Sudeste responsável 
pelo maior número de internamentos, 44,50% 
(n = 433) e a Região Centro-Oeste com o menor 
número, 5,14% (n = 50). Porém, a Região Sul de-
teve a maior taxa de morbidade (0,14 por 100000 
habitantes); e a Região Norte a maior taxa de 
mortalidade (14,71 por 100 pacientes interna-
dos com NTB). Quando comparada as taxas de 
letalidade entre NTB e tuberculose pulmonar, 
sítio mais frequente de infecção pelo M. tubercu-
losis, temos que a NTB obteve maiores taxas em 
todas as regiões, exceto na Região Centro-Oeste, 
onde a taxa de letalidade por NTB chegou a 2% 
e a tuberculose pulmonar chegou a 8,40%. Se-
gundo os dados da Previdência Social, durante o 
período de 2010 a 2013, 272 pacientes receberam 
benefício por incapacidade, totalizando o valor 
de R$ 254.829,34 gastos pelo cofre público para 
o auxílio de pacientes com NTB. CONCLUSÃO: 
Observou-se que a taxa de letalidade por NTB 
quando comparada a tuberculose pulmonar, foi 
maior em quatro regiões brasileiras. Diante disto, 
deve-se reforçar incentivos financeiros e sociais 
às campanhas no controle da tuberculose e aler-
tar a população à ascendência de formas graves, 
como a NTB. Tais medidas são emergenciais, 
pois acredita-se que cepas multirresistentes es-
tão se espalhando pelo mundo, podendo chegar 
no Brasil.
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PO 0541

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS 
PACIENTES ADULTOS PORTADORES DE TUMORES 
PRIMÁRIOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NO 
SERVIÇO PÚBLICO DE ONCOLOGIA EM JOINVILLE, 
SC
Campos ES; Ferreira BS*; Amaral AR; Jardim FS; 
Carvalho GM

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

* E-mail: brunasfif@hotmail.com

OBJETIVO: Descrever o perfil clínico e epide-
miológico dos pacientes adultos portadores de 
neoplasias primárias do sistema nervoso central. 
MÉTODOS: Estudo transversal com 138 pacien-
tes, cujas informações foram obtidas através do 
acesso aos registros eletrônicos. Avaliamos as 
características clínicas e epidemiológicas dos 
pacientes a partir do cálculo de médias e des-
vio-padrão. Além disso, construímos curvas de 
Kaplan-Meier para determinar a sobrevida dos 
sujeitos do estudo. RESULTADOS: O perfil mais 
prevalente foi homem (60,1%), branco (84,1%) e 
com idade média de 46,7 anos. O glioblastoma 
foi o tipo mais frequente (35,5%) e os hemisférios 
cerebrais foram os mais acometidos (55,1%). Na 
maioria dos casos, o diagnóstico se deu através 
da biópsia do tumor primário (71,1%) e o trata-
mento mais realizado foi a radioterapia (75,3%). 
A sobrevida em 2 e 5 anos foi de 37,8 e 24,6%, 
respectivamente. Graus mais avançados, em 
pacientes com gliomas, estiveram associados a 
piores prognósticos (p = 0,02). A sobrevida média 
daqueles com glioblastoma multiforme foi de 9,2 
meses. CONCLUSÃO: O tumor mais frequente 
foi o glioblastoma e os hemisférios cerebrais fo-
ram mais acometidos. O tratamento mais reali-
zado foi a radioterapia. Após 5 anos, somente 26, 
6% dos pacientes estavam vivos. Em pacientes 
com gliomas, graus elevados reduziram signifi-
cativamente a sobrevida.
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PERFIL DE PACIENTES ENCAMINHADOS 
AO SERVIÇO DE NEUROLOGIA DO HOSPITAL 
MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS EM JUIZ 
DE FORA, MG: CONTRIBUIÇÃO PARA O CURRÍCULO 
EM NEUROLOGIA.
Lima HS; Povoleri MGC*; Moreira MA

Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, Faculdade 
de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/
JF-SUPREMA).

* E-mail: mgcpovoleri@gmail.com

Com o crescente envelhecimento da popula-
ção, associado a um declínio na mortalidade 
infantil e o avanço no tratamento de doenças 
infecciosas, mais pessoas irão desenvolver do-
enças neurológicas crônicas como doenças en-
céfalovasculares, demências, parkinsonismos, 
epilepsias e até doenças autoimunes. As doenças 
neurológicas são causas importantes de mortali-
dade responsáveis por 12% do total de mortes no 
mundo e de 17% em países em desenvolvimen-
to. Portanto, torna-se fundamental que o aluno 
de graduação em medicina e também médicos 
residentes recebam treinamento adequado so-
bre diagnóstico, tratamento e prevenção de do-
enças neurológicas mais frequentes em nosso 
meio. OBJETIVOS: Determinar a prevalência 
das doenças neurológicas entre pacientes en-
caminhados por médicos da atenção primária 
para o Serviço de Neurologia do Hospital Mater-
nidade Therezinha de Jesus, hospital de ensino 
credenciado pelo MEC da FCMS/JF-SUPREMA. 
MÉTODO: Foi realizado estudo retrospectivo 
por meio da análise de prontuários de pacientes 
atendidos no período de março de 2013 a dezem-
bro de 2015. RESULTADOS: Foram selecionados 
512 pacientes para análise sendo 308 pacientes 
do gênero feminino e 204 do gênero masculino, 
com média de idade de 48 anos. Dentre os 573 
diagnósticos encontrados, houve predomínio de 
cefaleias, distúrbios cognitivos, doença encéfalo-
vascular, epilepsias e distúrbios de movimento. 
CONCLUSÃO: Conclui-se que o perfil de doen-
ças detectado é compatível, em parte, com a pre-
valência das principais doenças neurológicas. O 
conhecimento deste perfil é fundamental para a 
elaboração de um currículo mais racional para 
graduação e a residência médica.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0543

PERFIL DOS INTERNAMENTOS POR EPILEPSIA EM 
DOIS HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA: 
ESTUDO DESCRITIVO.
Santos AAO1*; Maia VAIO2; Andrade Filho AS2

1UEFS;
2Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: anne.adrielle90@gmail.com

A epilepsia é um transtorno neurológico crôni-
co e reversível, que não tenha sido causada por 
febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Ela se 
expressa por crises epilépticas repetidas e seus 
sinais ou sintomas incluem fenômenos anor-
mais súbitos tais como alterações da consciên-
cia, ou eventos motores, sensitivos, autonômi-
cos ou psíquicos involuntários percebidos pelo 
paciente ou por um observador. Esta disfunção 
afeta cerca de 2% da população mundial, de 
acordo com dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). METODOLOGIA: Estudo ecológi-
co descritivo sobre Epilepsia no Agreste baiano, 
tendo como referência o Hospital Geral Clériston 
Andrade (HGCA) e o Hospital Geral do Estado(H-
GE). Os dados foram coletados do DATASUS no 
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013. 
As variáveis utilizadas foram de internações, 
sexo, faixa etária, dias de permanência, média de 
permanência, óbito, taxa de mortalidade e custo. 
RESULTADOS: O número de internações de epi-
lepsia no HGCA foram 129 e no HGE foram de 76, 
com a maioria pertencente ao sexo masculino, 
89 (69%) e 55 (72%) respectivamente. A faixa etá-
ria predominante de internamento foi de 40 a 49 
anos em ambos os hospitais (31 casos no HGCA 
e 17 no HGE ) e em segundo lugar de 20 a 29 anos 
(21 casos)no HGCA e 30 a 39 anos no HGE (15 
casos). Os pacientes tiveram uma média de per-
manência no hospital de 9,0 dias no HGCA e de 
4,5 dias no HGE, sendo o número total de dias 
de internamento 1126 no HGCA e 342 no HGE. 
O número de óbitos nesse período foi de 18 no 
HGCA e 2 no HGE, conferindo uma taxa de mor-
talidade de 13,95 e 2,63 respectivamente. O valor 
total gasto R$ 119.763,76 no HGCA e R$ 66.031,69 
no HGE. CONCLUSÃO: De acordo com os dados 
de dois hospitais de grande porte da Bahia, a epi-
lepsia afeta mais indivíduos do sexo masculino, 
adultos e de meia idade. O número de interna-
ções, a taxa de mortalidade e o tempo médio de 
permanência são maiores no agreste Baiano do 
que na capital da Bahia. Embora o HGE gaste 
mais da metade do valor gasto no HGCA, o nú-
mero total de dias de internamento no hospital 
da capital não alcança nem à metade do número 
total de dias de internamento do HGCA.
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PERFIL DOS PACIENTES ENCAMINHADOS 
PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NEUROLÓGICA EM 
JOINVILLE, SC
Amaral CH; Ferreira BS*; Amaral AR; Berger JJ; 
Jardim FS

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

* E-mail: brunasfif@hotmail.com

Embora as doenças neurológicas sejam frequen-
tes nos ambulatórios de perícia, haja vista o seu 
nível de morbidade, os estudos que descrevem 
o perfil dos pacientes e as condições neuroló-
gicas que levam ao afastamento são escassos. 
OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico 
dos pacientes encaminhados para avaliação 
pericial neurológica e avaliar a prevalência das 
doenças responsáveis pelo afastamento laboral 
desses pacientes. MÉTODOS: Análise retrospec-
tiva de dados de um banco de dados que incluiu 
registros de pacientes avaliados para a capa-
cidade de trabalho de 2006 a 2015. Calculamos 
médias e desvios-padrão das variáveis quanti-
tativas e frequências absolutas e relativas das 
qualitativas. RESULTADOS: Entre os 305 laudos 
revisados, 162 (53,1%) eram do sexo masculino. 
A média de idade foi de 46,7 anos (DP = 12,1) e 
o setor econômico terciário foi a campo no qual 
se inseriram 171 indivíduos (58,1%). Em termos 
diagnósticos, a epilepsia foi a condição que le-
vou mais trabalhadores para avaliação neuroló-
gica, 76 registros (24,9%). Entretanto, foram as 
doenças cerebrovasculares que mais afastaram 
trabalhadores por incapacidade permanente, 
44 registros (34,1%). CONCLUSÃO: O perfil mais 
prevalente foi masculino com idade média de 45 
anos e trabalhador do setor econômico terciário. 
A Epilepsia foi a condição que levou a maioria 
dos pacientes à avaliação. No entanto, a doença 
cerebrovascular foi a principal causa de incapa-
cidade permanente.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES 
ATENDIDOS PELA EQUIPE DE NEUROLOGIA EM UM 
SERVIÇO DE PRONTO-SOCORRO
Dalbem ÂS*; Modolo GP; Moura JVL; Costa SCG; 
Sprovieri SRS; Nemoto PH

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

* E-mail: sauter_angela@hotmail.com

o pronto-socorro consiste na parte central do 
funcionamento do sistema de saúde que atende 
pacientes que chegam em estado grave, acolhe 
casos não urgentes e encaminha para serviços 
ambulatoriais existentes na rede de atenção à 
saúde. Trata-se de setor com grande procura 
pela população, constituindo um dos principais 
meios de acesso à assistência médica e, muitas 
vezes, via de acesso direto às especialidades de 
alta complexidade. OBJETIVO: traçar o perfil epi-
demiológico dos pacientes avaliados pela equipe 
de neurologia em um serviço de pronto-socor-
ro. MÉTODO: revisão de prontuários e fichas de 
atendimento. RESULTADOS: foram avaliados os 
atendimentos realizados no período de novem-
bro de 2014 a outubro de 2015. Dos 1886 pacien-
tes avaliados, 966 (51,21%) eram do sexo mascu-
lino e 852 (45,17%) do sexo feminino. A média de 
idade foi de 51,7 anos. A faixa etária mais preva-
lente foi entre 18 e 60 anos, com 1075 (56,99%) 
pacientes, seguida pelos maiores de 60 anos, 
com 626 pacientes (33,19%) e, por último, entre 
14 e 18 anos, com 37 pacientes (1,96%). Quanto 
à procedência, 971 (51,48%) pessoas chegaram 
ao serviço através de demanda espontânea, 314 
(16,64%) através de solicitações de outras espe-
cialidades do próprio serviço, 217 (11,5%) trazi-
das pelo Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU) e 73 (3,87%) transferidas de ou-
tros serviços via plantão controlador. As queixas 
mais comuns foram de déficit focal (618 casos 
- 32,76%), crise convulsiva (328-17,39%), con-
fusão mental/alteração do nível de consciência 
(323-17,12%), outras queixas (286-15,16%), cefa-
leia (237-12,56%) e alteração visual (94-4,98%). 
Os diagnósticos mais prevalentes foram os rela-
cionados a eventos cerebrovasculares, com 561 
(29,74%) casos, manifestações de distúrbios sis-
têmicos/tóxico-metabólicos, com 505 (26,77%), 
outras doenças neurológicas, com 401 (21,26%), 
epilepsia, com 198 (10,49%), cefaleia, com 123 
(6,52%) e infecção do sistema nervoso central, 
com 98 (5,19%) pacientes. CONCLUSÃO: a cons-
trução de perfis epidemiológicos é de extrema 
importância para detecção das necessidades em 
saúde de uma população de determinada região. 
O conhecimento das características da demanda 
assistida pelo serviço de saúde é imprescindível 
para que haja sucesso no planejamento da as-
sistência e, consequentemente, na melhoria do 
atendimento.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CARACTERÍSTICAS 
DOS PACIENTES INTERNADOS COM CEFALEIA EM 
UMA ENFERMARIA NEUROLÓGICA
Costa SCG*; Moura JVL; Dalbem ÂS; Modolo GP; 
Nemoto PH

Santa Casa de São Paulo.

* E-mail: sophia.gonzaga@gmail.com

A cefaleia é a afecção neurológica mais frequen-
te, estando presente em 90% da população, pelo 
menos uma vez na vida. Tendo em vista sua fre-
quência e o fato de que, em sua maioria, aco-
mete indivíduos em idade produtiva, incapaci-
tando-os, existe grande benefício na busca pelo 
seu diagnóstico correto e tratamento adequado. 
A investigação para que se possa diferenciar ce-
faleias primárias de secundárias é imperiosa, 
pois grande parte de suas causas subjacentes, 
são potencialmente fatais. OBJETIVO: mostrar 
as características e o perfil epidemiológico dos 
pacientes internados com cefaleia em uma en-
fermaria neurológica. MÉTODO: realizada uma 
análise retrospectiva dos pacientes internados 
no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de de-
zembro de 2015 em uma enfermaria neuroló-
gica. Os dados foram retirados dos prontuários 
de internação e as variáveis analisadas se resu-
miram a: número total de internações, número 
de cefaleias internadas, hipótese diagnóstica 
inicial e final, sexo, idade, procedência e destino. 
RESULTADOS: Dos 180 pacientes internados no 
período, 39 tiveram como motivo de internação a 
cefaleia. Destes, 25 eram provenientes do ambu-
latório e 14 do pronto socorro. A hipótese inicial 
de cefaleia secundaria foi feita em 22 pacientes, 
cefaleia crônica com uso abusivo em 7 e sem uso 
abusivo em 1; pseudotumor cerebral em 3, oftal-
moparesia dolorosa em 1, neuralgia do trigêmeo 
em 2. Dos 39 pacientes internados, 24 eram do 
sexo feminino. A idade variou entre 17 a 68 anos, 
com uma média de 39,4 anos. DISCUSSÃO: Dos 
39 pacientes internados, 22 tinham como hipó-
tese inicial a cefaleia secundária e, em 11 deles, 
a hipótese foi confirmada com trombose venosa 
cerebral em 4, pseudotumor cerebral em 3, me-
ningite em 1, cefaleia pós trauma craniencefálico 
em 1, Síndrome da Oftalmoparesia Dolorosa em 
1 e dissecção arterial em 1. Desses 39 pacientes, 
quatro receberam como diagnóstico final uma 
cefaleia primaria, porém, todas pertenciam ao 
grupo 3 ou 4 IHS-III beta. CONCLUSÃO: O per-
fil traçado, reforça a importância da identifica-
ção dos red flags da cefaleia, para que possa ser 
identificada e tratada uma cefaleia secundária, 
uma vez que das 22 suspeitas, 50% delas se con-
firmaram e 18% necessitavam de investigação 
compulsória por pertencerem aos grupos 3 e 4 
da IHS-III beta.
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POLIOMIELITE TARDIA E SÍNDROME PÓS-
POLIOMIELITE (SPP)
Quadros AAJ1*; Motta MP2; Campos KM2; Viana CF2; 
Helou AS2; Piovesan RHB2; Teixeira CM2; Oliveira ASB2

1UNIFESP / UNASP;
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: aajquadros@gmail.com

A síndrome pós-poliomielite (SPP) é uma desor-
dem neurológica considerada dentro do capítulo 
dos efeitos tardios da poliomielite, caracteriza-
da por nova fraqueza muscular e fatigabilidade 
muscular anormal em indivíduos que tiveram 
poliomielite paralítica, muitos anos antes. Estu-
dos epidemiológicos mostram que a maior ida-
de na poliomielite aguda é apontada como um 
fator de risco para o desenvolvimento da SPP. 
OBJETIVOS: Descrever a história natural dos ca-
sos de poliomielite paralítica que ocorreram em 
idade tardia e estimar a frequência da síndrome 
pós-poliomielite. Casuística e MÉTODOS: 791 
pacientes com história de poliomielite paralíti-
ca. 74 pacientes com história poliomielite aguda 
tardia foram comparados com 74 pacientes com 
história de poliomielite paralítica na faixa etária 
de maior frequência. RESULTADOS: A média de 
idade na poliomielite aguda encontrada foi de 
1,8 anos, com mediana de 1,4 anos. A maioria 
dos casos (81,3%) ocorreu até dois anos de ida-
de. A idade máxima até o terceiro quartil foi de 
dois anos. Os casos ocorridos em idade igual ou 
maior a quatro anos correspondeu a 9,4%. A mé-
dia de idade na pólio aguda no grupo de casos 
tardios foi de 6,8 anos, mediana de 5,5 anos. O 
maior percentual dos casos (85%) ocorreu até 
oito anos de idade. A poliomielite aguda foi mais 
grave nos casos tardios. A recuperação funcional 
ocorreu mais cedo no grupo dos casos tardios. O 
platô de estabilidade funcional foi menor para o 
grupo dos casos tardios. A frequência de SPP: na 
casuística geral foi de 64,5%; no grupo dos casos 
tardios foi de 82,4%; no grupo de comparação foi 
de 63,5%. CONCLUSÕES: A poliomielite tardia 
resulta em poliomielite aguda mais grave, maior 
precocidade na instalação da SPP. Paciente mais 
susceptível a desenvolver SPP: poliomielite tar-
dia e hospitalizados com maior gravidade na 
poliomielite aguda. Pacientes mais susceptível a 
desenvolver SPP mais precocemente: Recupera-
ção funcional mais rápida, mulheres e Poliomie-
lite tardia-tardia.
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PREVALENCE OF CARPAL TUNNEL SYNDROME IN 
BLUMENAU, SC, BRAZIL
Schmitt GS1; Martinello TDB2; Mendonça GS2; 
Oliveira JF2; Fiquene JC2*; Siquineli F2

1FURB;
2HSI.

* E-mail: julicso@gmail.com

Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most com-
mon compressive neuropathy in general popu-
lation. It refers to the set of signs and symptoms 
caused by median nerve compression within 
the carpal tunnel. The most affected age group 
is the 45-60 years, it has association with female 
gender and obesity. Besides, it causes noticeable 
impact on the economy by working incapacity. 
Electromyography (EMG) is considered the gold 
standard for definitive diagnosis. OBJECTIVE: 
To determine the prevalence of CTS, as well as 
association with age, gender and body mass in-
dex (BMI). METHOD: A retrospective analysis 
of EMG reports in a reference center located in 
the city of Blumenau-SC, in the period betwe-
en September 2014 and April 2016. The reports 
included in the evaluation were all that had the 
diagnosis of STC alone or associated with other 
pathologies. Information about gender, age and 
BMI records were extracted. It was evaluated 
the relative risk for obesity and STC. RESULTS: 
Of 2760 tests evaluated, 812 had the diagnosis 
of CTS (29.4%). Of these, 637 were performed 
in women (78.44%) and 175 in males (21.55%). 
The average age was 53 years (minimum 19, 
maximum 95, median 52). In 298 reports it was 
obtained BMI greater than or equal 30 (36.69%). 
The relative risk between of being obese and the 
diagnosis of CTS was 1.48. CONCLUSION: Our 
findings were similar to the current literature, 
highlighting the fact that the disease is very pre-
valent. It seems to affect more female adults, and 
the association with BMI ≥30 suggests that obese 
have higher risk of developing the disease.
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PREVALÊNCIA DO TDAH EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - 
UM ESTUDO PILOTO
Gobbo Júnior M*; Rosa MTN; Ribeiro Júnior PHE; 
Leite DT; Lemes P; Soares MC; Araujo GA; Araújo JG; 
Rezende CHA

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: marcelogobbo@gmail.com

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperati-
vidade é a alteração do neurodesenvolvimento 
mais comum na infância. As repercussões para 
a vida do indivíduo a longo prazo estão relacio-
nadas a maiores riscos para abuso de drogas, 
gravidez na adolescência, envolvimento em aci-
dentes de trânsito, baixa autoestima, dificuldade 
de manutenção de emprego, na manutenção de 
relacionamentos e baixo nível sócio-econômico. 
A prevalência estimada no mundo é de 5,23%. Os 
estudos de prevalência no país estão restritos a 
algumas localidades brasileiras e apresentam 
metodologia e resultados discrepantes. O conhe-
cimento da epidemiologia do TDAH é de grande 
valor para traçar estratégias de intervenção que 
sejam adequadas a população, como esforço 
para melhoria da qualidade de vida do indivíduo 
e redução dos desfechos a que estão expostos. 
OBJETIVO: Determinar a prevalência de TDAH 
em crianças e adolescentes no município de 
Uberlândia. MÉTODO: Foi realizado um estudo 
piloto envolvendo todas as crianças matricula-
das entre o 1º e o 8º ano do ensino fundamental 
em uma escola estadual do município de Uber-
lândia. Os indivíduos participantes foram avalia-
dos em duas fases: triagem de sintomas, a partir 
da resposta de responsáveis e professores para o 
questionário MTA-SNAP IV, e uma avaliação clí-
nica para os indivíduos que foram triados posi-
tivamente. Utilizado os critérios diagnósticos do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM V). RESULTADOS: Participaram 
desse estudo 671 indivíduos entre 6 e 16 anos 
(média = 11,21 anos), 51,6% do sexo masculino 
e 48,4% feminino. A prevalência sintomas foi de 
26,4% e estimativa do transtorno após a avalia-
ção clínica foi de 4,91%. CONCLUSÃO: A estima-
tiva da prevalência do TDAH nesse estudo piloto 
apontou para maior presença de sintomas em 
relação à média relatada na literatura (22%), con-
tudo apresentou após avaliação clínica uma esti-
mativa próxima a estudos de metanálise (5,23%).
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PROSPECTIVE STUDY (2013-2015) OF RISK 
FACTORS FOR STROKE ON A UNIVERSITY 
HOSPITAL: OVERVIEW AND OUTLOOK
Medeiros MJ*; Frizon R; Mattos ACS; Rech BC; Canelo E; 
Prata LTC

UFFS - HSVP.

* E-mail: mauriciojmedeiros@hotmail.com

Worldwide, stroke is the second leading cause of 
death. In recent decades, Brazil has been chan-
ging its morbidity and mortality profile, with 
chronic diseases leading major causes of death. 
Among the most important chronic diseases are 
stroke, so the survey of risk factors for the event 
are of importance above. OBJECTIVES: To me-
asure the main risk factors for stroke in the pe-
riod 2013 to 2015 in a University Hospital School. 
PATIENTS AND METHODS: A prospective study 
of patients with 18 years or more, classified with 
the diagnosis of stroke between June 2013 to May 
2015 in a University Hospital School. RESULTS: 
In the period studied, 271 patients were diagno-
sed with ischemic stroke, which the study showed 
that the relative risk (RR) for hypertension was 
4.02, while for Diabetes was 2.88; Smokers have 
a higher risk of suffering a 2.41 ischemic episo-
de than non-smokers; the relative risk for obese 
people is 2.42, whereas patients with prior stroke 
has 2.51 times more chance of a new episode 
than those who have not had, dyslipidemia also 
appears as an important risk factor for Stroke 
and their relative risk was 2.53. CONCLUSION: 
Cerebrovascular accidents has become a con-
cern of public health, leading to a lot of expenses 
for treatment when there. Our study showed that 
a health prevention work and promotion in pri-
mary care, can achieve good levels in decreasing 
disease, since the risk factors studied and raised 
are all related to lifestyles and modifiable factors, 
relatively easy to handle control.
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SÉRIE DE CASOS DE SGB NO PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL DE CUIABÁ - PERFIL CLÍNICO 
EPIDEMIOLÓGICO
Miller LHGSV2*; Silva BK2; Almeida Filho CAA2; 
Diesel M2; Nobuko AN1; Mendonça ACSF4; Borges HHS3; 
Olavarria EI4; Dalbem JS4; Novaes JAR2
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* E-mail: luizgranja@live.com

A Síndrome de Guillain-Barré(SGB) é a causa 
mais comum de paralisia flácida aguda sendo 
caracterizada por fraqueza simétrica dos mem-
bros e hiporreflexia ou arreflexia com período de 
progressão de doença de até 4 semanas. Resulta 
de uma resposta autoimune a alguma doença in-
fecciosa gerando danos aos nervos ou bloqueio 
funcional da condução nervosa. Trata-se de do-
ença rara com incidência de 0.81-1.89 (média 
de 1,0) por 100.000hab/ano, no Brasil em torno 
de 0.4/100.000/ano, sendo mais comum nos 
homens (proporção 3:2). MÉTODO: Realizamos 
estudo observacional prospectivo no período de 
janeiro de 2010 a março de 2016, a fim de identi-
ficarmos os casos internados no Hospital Pronto 
Socorro Municipal de Cuiabá com diagnóstico 
de SGB, baseado em critérios clínicos e do LCR. 
RESULTADO: A média anual de diagnóstico nos 
anos de 2010 a 2014 foi de 1.8 casos/ano ( varian-
do de 0 a 4 casos), enquanto que nos meses de 
novembro de 2015 a março de 2016 foram diag-
nosticados 9 casos. A proporção H:M foi de 1.3:1 
com média de idade de 36.1 anos (14 a 59 anos), 
história prévia de quadro febril associado a exan-
temas e forma atípica da SGB foi observado em 
3 casos ( 33.3 %) com evolução mais demorada 
e com déficit neurológico residual importante. 
CONCLUSÃO: Historicamente Mato Grosso tem 
a estação chuvosa no período de novembro a 
março, sendo este o período de maior incidência 
de infecções que tenham o Aedes aegypti como 
vetor principal. Neste último ano observamos em 
comparação com anos anteriores, um aumento 
importante da frequência assim como de formas 
atípicas de SGB, onde pudemos identificar histó-
ria prévia de quadro clínico sugestivo de infecção 
pelo Zika Vírus, em uma região endêmica.
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SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PACIENTES DO 
AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA DO HULW
Mota IA*; Vasconcelos FKB; Souza RS; Albano AB; 
Meira AT; Andrade RS; Silva BNV

Universidade Federal da Paraíba.
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A depressão é uma enfermidade, que apesar 
da alta morbidade e mortalidade, ainda é sub 
diagnosticada e inadequadamente tratada. 
OBJETIVO: Observar os sintomas depressivos 
nos pacientes do ambulatório da neurologia 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley e 
correlacionar com o perfil sociodemográfico e 
epidemiológico da amostra. METODOLOGIA: A 
pesquisa foi desenvolvida no HULW, de março 
de 2013 a agosto de 2015. O estudo é transver-
sal, qualitativo e quantitativo. Realizado inqué-
rito, com aplicação do Inventário de Depressão 
de Beck-II. A amostra foi de 235 pacientes, com 
idades entre 17 e 59 anos. RESULTADOS: Houve 
prevalência do sexo feminino (70%), idade média 
de 40,1 anos, estado civil casado e a escolarida-
de, segundo grau completo. Exercem atividade 
laboral 48% da amostra,com predomínio de dois 
turnos de trabalho (22,1%). Os sintomas depres-
sivos foram divididos em depressão mínima ou 
ausente: 51,9%; depressão leve: 23,4%; depres-
são moderada: 15,7%; depressão severa:8,9%. O 
diagnóstico neurológico mais evidenciado foi 
cefaleia (33%), seguido por epilepsia (17,5%), 
ambos sem c orrelação as queixas depressivas. 
DISCUSSÃO: O ambulatório de neurologia do 
HULW apresentou um maior índice (48%) de 
pacientes com sintomas depressivos (de leve a 
severo) em relação a literatura. Depressão severa 
(8,9% da amostra) correlaciona-se a inatividade 
laboral dos pacientes. CONCLUSÃO: A alta pre-
valência de sintomas depressivos no ambulató-
rio de neurologia mostra quão interligadas estão 
as sintomatologias psiquiátricas e neurológicas. 
Dessa forma, a avaliação do paciente transcende 
os limites de cada especialidade, devendo o ser 
humano ser sempre avaliado em sua globalidade.
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USO DA MEDICAÇÃO APÓS A LESÃO MEDULAR E 
SUA REPERCUSSÃO SOCIOECONÔMICA
Lazari AL*; Michelato GB; Kawagoe DMT; Almeida RC; 
Souza RJ; Martins GC; Sorte MTB; Santos JVD; 
Santos SMS; Souza RB

Universidade Estadual de Londrina (UEL).
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A lesão medular é definida como uma condição 
clínica da medula espinhal que implica na per-
da parcial ou total dos movimentos voluntários, 
da sensibilidade e causa alterações no sistema 
autônomo. Devido a esta mudança brusca, o 
individuo torna-se inativo economicamente 
perdendo sua condição de autossuficiência. O 
aumento da eficiência na prevenção e no tra-
tamento de complicações causadas pela lesão 
resultou no crescimento da expectativa de vida 
desses indivíduos. Concomitante, houve aumen-
to dos gastos com equipamentos, materiais e 
medicamentos. As complicações que acometem 
estes pacientes como úlcera por pressão, depres-
são, dor neuropática, infecção do trato urinário 
resultam em aumento nos custos de saúde e in-
terferem em sua vida. OBJETIVOS: Conhecer a 
condição socioeconômica antes e após a lesão 
medular e o gasto com medicação. MÉTODOS: 
Estudo transversal com 85 pacientes de ambos 
os gêneros com diagnóstico médico de lesão 
da medula espinhal. A coleta de informações 
foi realizada por meio de um roteiro de entre-
vista estruturado. RESULTADOS: A média de 
idade foi de 37,96±12,74 anos, com prevalência 
do gênero masculino (84,7%) e diagnóstico de 
paraplegia (81,2%). Em relação à atividade la-
boral antes da lesão medular, a maioria exercia 
alguma atividade remunerada e após, a maioria 
passou a não exercê-la. Quanto à renda, basea-
da nos valores vigentes em 2014, 37,6% recebiam 
de 1 a 2 salários mínimos antes da lesão e 14,1% 
recebiam 1 salário mínimo. Após a lesão, 35,3% 
recebiam 1 salário mínimo e 40,0% de 1 a 2 salá-
rios. Em relação ao uso contínuo de medicação 
prescrita, 78,8% dos pacientes a utilizavam. Des-
tes, 55,3% apresentaram gastos com medicação 
com recursos próprios. CONCLUSÃO: A maioria 
dos pacientes utiliza medicação e possui gastos 
mensais. Considerando que a renda diminuiu 
em grande parte dos indivíduos após a lesão me-
dular, visto que pequena parte voltou a exercer 
algum tipo de atividade laboral remunerada. Me-
didas alternativas devem ser elaboradas através 
de politicas públicas que tenham por objetivo a 
inclusão social desta população.
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UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELOS 
PACIENTES COM SÍNDROME PÓS-POLIOMIELITE 
(SPP) ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS 
NEUROMUSCULARES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO PAULO – ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 
(UNIFESP/EPM)
Conti MSB1*; Quadros AAJ1; Pereira LRL2; Oliveira ASB1

1UNIFESP/EPM;
2USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: monibrito@hotmail.com

A Síndrome Pós-Poliomielite (SPP) é uma neuro-
nopatia motora, que aparece em indivíduos que 
tiveram poliomielite aguda muitos anos antes, e 
se caracteriza por uma nova fraqueza muscular 
e/ou fatigabilidade muscular anormal. Indivídu-
os sobreviventes da Poliomielite encontraram no 
Ambulatório de Doenças Neuromusculares da 
UNIFESP/EPM, um trabalho reabilitador e tera-
pêutico fundamentado num olhar multidiscipli-
nar. Como medida terapêutica observa-se a utili-
zação de medicamentos – como parte integrante 
do plano de assistência ao paciente quanto a 
sintomatologia, além da condução à diversos fár-
macos para múltiplas comorbidades. No entan-
to, estes medicamentos, necessários para suas 
diversas situações clinicas, podem exacerbar os 
sintomas gerais da SPP como a falta de força e 
a fadiga, devendo ser utilizados com vigilância 
maior e controle cuidadoso para não compro-
meter o comportamento funcional dos pacientes 
atendidos pelo Ambulatório. OBJETIVO: Conhe-
cer o perfil de utilização de medicamentos pelos 
pacientes com SPP atendidos no Ambulatório 
de Doenças Neuromusculares da UNIFESP/
EPM. MÉTODO: Estudo descritivo de dados de 
prontuários dos pacientes, de forma aleatória. 
Verificou-se através de Estatística descritiva o 
grupo, subgrupo terapêutico e quantidade de 
medicamento em uso por paciente – classifi-
cados em categoria terapêutica de acordo com 
Anatomical Therapeutical Classification Sys-
tem. RESULTADOS: Foram analisados 60 pron-
tuários - 30 mulheres (M) e 30 homens (H) com 
idade média na 1º avaliação de 48,8 anos (H 49,7 
[32/72] e M 47,8 [33/80]). Percebeu-se que 90% 
(54) utilizam medicamentos (28 M e 26 H), em 
uma média de utilização de 3,16/dia [1/9]. O 
grupo terapêutico mais utilizado foi o do sistema 
nervoso 67% (22 M e 14 H), seguido do sistema 
cardiovascular 37% (12 H e 8 M), trato digestivo 
e metabolismo 46% (14 M e 11 H), musculoes-
quelético 22% (7 M e 5 H) e outros. O subgrupo 
terapêutico mais utilizado foi o de antidepres-
sivos 40,7% (13 M e 9 H), agentes que atuam no 
sistema renina-angiotensina 20,4% (9 H e 2 M), 
analgésicos 18,5% (8 M e 2 H), anti-inflamató-
rios 18,5% (6 M e 4 H), diuréticos 14,8% (4 H e 
4 M), hipoglicemiantes 11,1% (3 H e 3 M) e ou-
tros. CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que a 
população estudada utiliza medicamentos para 
diversas situações clínicas, sendo necessário 
uma pesquisa sobre o perfil farmacoterapêutico 
utilizado, a se evidenciar a segurança, necessida-
de, efetividade, racionalidade e particularidade.
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ANÁLISE BIOMÉTRICA DO CORPO CALOSO POR 
IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM 
ADULTOS SAUDÁVEIS
Zicarelli CAM3; Aguiar LR1; Fernandes KBP1; 
Georgetto SM2; Caleffi MC1*; Cotrim MO1

1Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR);
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3UNOPAR.
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OBJETIVO: O corpo caloso (CC) é a principal 
via de conexão inter-hemisférica, sendo que 
participa de muitas funções neurológicas como 
a cognição, a função motora-sensitiva, visual e 
o planejamento do indivíduo. O entendimento 
global da sua anatomia pode ajudar a compreen-
der muitas doenças neuro-psiquiátricas. Desta 
forma, este estudo objetivou analisar a biometria 
do corpo caloso a partir da análise de imagens de 
Ressonância Magnética (RM) e do processamen-
to digital das mesmas. MATERIAL E MÉTODOS: 
Oitenta indivíduos adultos voluntários saudá-
veis, foram submetidos a RM de crânio em cortes 
sagitais na ponderação T1. Utilizando o softwa-
re Osirix®, foi desenvolvida uma metodologia 
seguindo a subclassificação modificada do CC 
proposta por Witelson em 1989. A morfologia 
do corpo caloso e do rostro foram mensuradas 
através do software Illustrator®, considerando 
as seguintes variáveis independentes: gênero, 
idade, nível de escolaridade e dominância ma-
nual. RESULTADOS: Foi observado que o corpo 
anterior (p = 0,04) e o diâmetro do CC (p = 0,02) 
foram maiores no gênero masculino, enquanto 
o rostro foi maior nas mulheres (p = 0,03). Em 
relação à dominância manual, foi observado 
que os canhotos apresentam maior área do CC 
(659,6mm x 612,6mm) em comparação aos des-
tros (Teste t de Student). Além disso, foram ob-
servadas diferenças na área do joelho (p = 0,003), 
no corpo anterior (p = 0,02), no corpo médio 
(p = 0,04) e no esplênio (p = 0,02). Quanto à fai-
xa etária, foi observada uma correlação inver-
sa entre a idade e os corpos anterior (r= -0,39, 
p = 0,002), médio (r= -0,35, p = 0,002) e posterior 
(r= -0,34, p = 0,002) do corpo caloso segundo o 
coeficiente de Pearson. Em relação ao grau de es-
colaridade, foi observada uma associação entre 
o corpo anterior (r= 0,23, p = 0,04) e o posterior 
(r=0,24, p = 0,03) segundo o coeficiente de Pear-
son. CONCLUSÃO: Existe diferença da área do 
CC entre os gêneros, dominância manual, grau 
de escolaridade e faixa etária. Com os resultados 
da biometria do CC apresentados, futuros estu-
dos comparativos poderão ser realizados, com o 
intuito de compreender melhor as diversas do-
enças que envolvam o CC.
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ANÁLISE DA COERÊNCIA ORDINÁRIA INTRA E 
INTER-HEMISFÉRICA EM 1 CASO DE SREDA
Kanda PAM3*; Yokomizo TO6; Kanda RG5; Pereira TB1; 
Fernandes LCB3; Aguiar TS4; Cimini VT2; Nicolatti VL3

1Clínica neurológica Professor Fernando Pompeu ;
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Subclinical Rhythmic Electrographic Discharge 
of adults (SREDA) ou descargas eletrográficas 
rítmicas subclínicas dos adultos é variante nor-
mal rara (0,07 a 1,2%).no EEG. É caracterizada 
por descarga bilateral e repetitiva, de contornos 
agudizados, na faixa teta a delta, durando de se-
gundos a minutos, difusa e de predomínio parie-
to-temporal. Revisão pubmed (2010 a 2016) não 
revelou análise por EEGq do SREDA. OBJETIVO: 
Estudo de coerência ordinária de um caso de 
SREDA em EEGq ocupacional de rotina com-
parado a grupo controle de EEGs ocupacionais. 
MÉTODO: Avaliamos EEGq no sistema 10-20, 
vigília, repouso, com olhos fechados. Compara-
mos a coerência ordinária (CoEo) de 2 grupos: (I) 
controle com 20 adultos normais (10 homens), 
de 21 a 51 anos (média 34,3; dp 11,64); grupo (II) 
5 amostras (30 épocas/4 segundos) retiradas de 
2 traçado com padrão SREDA, do mesmo pa-
ciente (homem, 44 anos). A CoEo foi estudada 
em banda delta (0,5-3,5 Hz), teta (4-7,5 Hz), alfa 
(8-12,5 Hz), beta 1 (13-20 Hz) e beta 2 (21-35 Hz). 
Aplicamos Teste T para duas amostras indepen-
dentes assumindo-se a normalidade das amos-
tras. Paciente e controles apresentavam exame 
clinico normal, sem relato de uso de medicações 
psicoativas. Trinta épocas de 4 segundos foram 
selecionadas, sem artefatos, com sobreposição 
de épocas de 50%. RESULTADOS: O grupo con-
trole apresentou maiores coerências em relação 
ao SREDA tanto inter-hemisféricas (Fp1-Fp2: 
delta/p 0,04; teta/p < 0.021; alfa/p 0.002; be-
ta2/p 0,001) quanto intra-hemisféricas (Fp1-F7: 
delta/p 0,01; teta/p 0,001; alfa/p 0,005; beta1/p 
0,006; beta2/p < 0,001 e para Fp2-F4: delta/p 
0,03; teta/p 0,001; alfa/p 0,002; beta1/p 0,009; 
beta2/p < 0,001). CONCLUSÃO: A CoEo é calcu-
lada entre dois sinais simultâneos de EEG a par-
tir de diferentes localizações do couro cabeludo 
por banda de frequência. A redução da CoEo no 
EEG (sem artefatos) do paciente com SREDA su-
gere redução de associação ou de acoplamento 
de espectros de frequência entre duas diferentes 
séries temporais. Isto é, mesmo sendo considera-
da variante benigna, a presença do SREDA neste 
paciente mostrou alteração de associações intra 
e inter-hemisféricas. Este trabalho necessita re-
plicação com n maior e suscita questionamento 
quanto a possibilidade de comprometimento 
neurofisiológico nos casos de SREDA.
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BLINK REFLEX RECOVERY CURVE AS A USEFUL 
TOOL IN MACHADO-JOSEPH DISEASE PHENOTYPE 
DIFFERENTIATION
Gasque GP*; Martins Júnior CR; Domingues 
JDP; Martinez ARM; Faber I; Nunes MB; Nucci A; 
França Júnior MC
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Machado-Joseph disease or spinocerebellar ata-
xia type 3 (MJD/SCA3) is the most common au-
tosomal dominant ataxia worldwide. The clinical 
picture encompasses multiple neurological do-
mains throughout the central e peripheral ner-
vous system. MJD/SCA3-related dystonia is pre-
sent in a range of 5-33% of the patients and has 
a not fully known substrate. The blink reflex re-
covery curve (BRRC) is a neurophysiological test 
that indirectly evaluates the refractory period of 
brainstem’s neurons and was proved useful in the 
dystonic patients’ evaluation. Several neuroima-
ging studies have proposed possible mechanisms 
for MJD/SCA3-related dystonia suggesting that a 
neuronal hyperexcitability circuitry may play an 
important role in these patients. OBJECTIVE: to 
evaluate BRRC as a tool to identification MJD/
SCA3 dystonic patients. METHODS: Patients 
with molecular confirmation of MJD/SCA3 and 
healthy subjects were invited to participate. The 
patients underwent to a standard BRRC protocol 
with three stimuli pairs in the supraorbital fis-
sure and crescent intervals between them (200, 
300, 500, 1000, e 3000ms). Caption was made in 
the orbicular oculi muscle and with an in-hou-
se software the area under the R2 curve for each 
stimuli pair for each interval was obtained. The 
mean value for BRRC was compared between 
groups and a linear regression with age as a cova-
riate was made. p values <0.05 were considered 
significant. RESULTS: The subjects were divi-
ded into three groups: MJD/SCA3-dystonic (A: 
n = 10), MJD/SCA3-non-dystonic (B: n = 9) and 
healthy controls (C: n = 10). Mean age and dise-
ase duration were 36.8±11/8.2, 49.7±15/11.4 and 
32.2±9.64/n/a years respectively. Mean BRRC 
areas were 0.72, 0.57 and 0.48 and the group A 
was different from B (p = 0.048) and C (p = 0.012), 
however groups B and C did not differ between 
them (p = 0.536). CONCLUSION: BRCC may be 
a useful tool to identification of MJD/SCA3 pa-
tients with dystonia. These results suggest that 
brainstem’s hyperexcitability is present in this 
subset of patients and it should be considered 
as a possible target for future treatment options.
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COMPARAÇÃO DA ANÁLISE 
ELETRONEUROMIOGRAFICA DO NERVO CIÁTICO 
COM ELETRODOS DE AGULHA E DE SUPERFÍCIE 
EM NEUROFISIOLOGIA EXPERIMENTAL COM 
RATOS NORMAIS
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O estudo eletroneuromiográfico com a utilização 
de técnica por eletrodos de superfície e de agulha 
é utilizado no estudo da condução nervosa em 
humanos. A utilização de técnicas neurofisioló-
gicas em modelos experimentais com ratos ga-
rante novas perspectivas no estudo de modelos 
de doenças neuromusculares. OBJETIVO: Com-
parar as técnicas de eletroneuromiografia com 
eletrodos de superfície e de agulha no estudo 
de condução nervosa do nervo ciático em ratos 
normais. METODOLOGIA: Estudo experimen-
tal, em 7 ratas fêmeas (Rattus norvegicus), anes-
tesiadas com mistura de ketamina e xilazina. A 
avaliação eletroneuromiográfica foi realizada 
em aparelho Neuropack S1 MEB- 9400. Animal 
posicionado em decúbito lateral esquerdo com 
imobilização da perna direita a ser testada. A es-
timulação foi realizada em região da incisura is-
quiática direita, intensidade de 10mA e duração 
de 0,2ms. A captação do estímulo com eletrodos 
de superfície e de agulha foi realizada no mús-
culo tibial cranial e gastrocnêmio. Parâmetros 
avaliados: Peso, altura, temperatura, duração, 
latência, área e amplitude do potencial de ação 
muscular composto. RESULTADOS: Os dados 
de normatização da eletroneuromiografia apre-
sentaram distribuição normal. Para os eletrodos 
de superfície não houve correlação significativa 
das variáveis eletroneuromiográficas com peso, 
altura e temperatura. Com as agulhas houve 
correlação significativa entre: altura e latência 
para o nervo tibial e entre temperatura e dura-
ção para o nervo fibular, ambas as correlações 
negativas. As médias dos valores obtidos para o 
nervo ciático ao nível dos músculos foram: Gas-
trocnêmio com eletrodo de superfície: Latência 
1,11(±0,13); Duração 2,33(±0,42); Amplitude 
27,13(±12,11); Área 39,43(±25,06). Gastrocnêmio 
com eletrodo de agulha: Latência 1,01 (±0,19); 
Duração 2,52(±0,29); Amplitude 38,72 (±12,51); 
Área 55,11(±18,66). Tibial Cranial com eletro-
do de superfície: Latência 1,09 (±0,18); Dura-
ção 2,19(±0,45); Amplitude 28,43(±11,96); Área 
37,5(±18,28). Tibial Cranial com eletrodo de agu-
lha: Latência 1,22(±0,19); Duração 2,27(±0,42); 
Amplitude 38,72(±12,51); Área 33,61(±13,64). 
Não houve diferença estatística entre eletro-
dos de agulha e de superfície. CONCLUSÃO: As 
técnicas descritas geraram excelente padrão de 
condução nervosa para o nervo ciático seja para 
eletrodos de superfície ou de agulha. Estes acha-
dos reforçam que ambas as técnicas são seguras 
para fins de pesquisa experimental em neurolo-
gia e reprodutíveis em outros serviços.
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DIFUSÃO SISTÊMICA DE TOXINA BOTULÍNICA - 
RELATO DE CASO
Aurenção JCK1*; Silva DS3; Deslandes MQ1; Nobrega FR2; 
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A toxina botulínica tem indicação no tratamento 
da espasticidade e distonia por bloquear a libera-
ção da acetilcolina em nível pré-sináptico, resul-
tando em bloqueio neuromuscular transitório. A 
eficácia e segurança do tratamento dependem da 
acurada seleção e identificação do sítio de apli-
cação, entretanto, há possibilidade de difusão 
da molécula para outros sítios por via axonal ou 
hematogênica ou ainda relacionado ao volume 
de aplicação e diluição. A maioria das complica-
ções, embora não grave, se deve a difusão inde-
sejada ou atividade biológica da toxina em mús-
culos distais ou adjacentes. OBJETIVOS: Chamar 
a atenção para a difusão da toxina botulínica à 
distância, apesar da utilização de doses abaixo 
da máxima preconizada. RELATO DE CASO: Ho-
mem, 36 anos, negro, sem comorbidades prévias, 
com paraparesia espástica de etiologia inconclu-
siva após extensa investigação, foi inserido em 
programa de reabilitação há cerca de 3 anos com 
fisioterapia e aplicações de toxina botulínica de 
4/4 meses. O paciente foi submetido a aplicação 
de toxina botulínica dysport 500 UI (3 frascos), 
750 UI distribuídas nos músculos semitendíneo, 
semimembranáceo e bíceps femoral bilateral-
mente, sem intercorrências, porém, após 10 dias 
apresentou diplopia, dificuldade na mastigação, 
fraqueza nos membros superiores e piora global 
da paresia de membros inferiores. Ao exame físi-
co: Sem paresia crânio-cervical. Força grau 4 em 
membros superiores, flexão da perna e coxa: G 3 
e extensão da perna: G 4, hiperreflexia em mem-
bros inferiores com Babinski bilateral. No exame 
da neurocondução dos 4 membros e face não 
foram observadas alterações, mas no estudo de 
eletromiografia havia descargas repetitivas com-
plexas, fibrilações e ondas positivas em masse-
teres, bíceps femoral bilateral, deltoide bilateral, 
quadríceps direito, iliopsoas bilateral, tibial an-
terior direito e primeiro interósseo dorsal direito. 
Na realização do esforço voluntário apresentava 
potenciais de baixa amplitude e curta duração. 
CONCLUSÃO: Os dados clínicos e eletrofisioló-
gicos são compatíveis com a difusão da toxina 
botulínica para outros sítios além do local de 
aplicação. Apesar de rara, deve-se estar alerta 
para difusão sistêmica da toxina botulínica que 
pode resultar em aumento da morbidade sendo 
fundamental acompanhamento criterioso após 
aplicação, buscando ativamente ocorrência de 
efeitos adversos.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0560

DISAUTONOMIA NA ATAXIA DE FRIEDREICH: 
AVALIAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA PRELIMINAR
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: Ataxia de Friedrei-
ch (AF) é a ataxia autossômiva recessiva mais fre-
quente, causada por uma expansão de tripletos 
GAA em homozigoze no primeiro íntron do gene 
FXN, localizado no cromossomo 9. A patologia é 
caracterizada por perda neuronal nos gânglios 
das raízes dorsais, seguida por degeneração da 
coluna dorsal da medula espinhal e dos tractos 
espinocerebelares, atrofia da medula espinhal 
e do núcleo denteado do cerebelo. No entanto, 
pouco se sabe a respeito do envolvimento do 
sistema nervoso autonomico nessa doença. O 
teste do reflexo axonal quantitativo sudomotor 
(Q-sweat®) avalia a função colinérgica pós-gan-
glionar, sendo portanto um método localizatório 
de possíveis alterações da sudorese. MÉTODOS: 
Selecionamos 10 pacientes portadores de AF 
(5 mulheres). Realizamos o estudo do reflexo 
axonal sudomotor quantitativo (Q-Sweat) nos 
locais padronizados para o teste: antebraço, 
região proximal da perna, região distal da per-
na e dorso do pé, sob temperatura de 24º. Foi 
quantificado o volume de suor produzido após 
iontoforese de solução de acetilcolina a 10%. Os 
valores obtidos foram considerados alterados se 
abaixo do percentil 5 para idade, gênero e altura. 
RESULTADOS: A média das idades dos pacientes 
foi 32,7±12.2 anos e a média do tempo de início 
da doença foi 17,6±7,0. Nesta amostra, observa-
mos a presença de diabetes mellitus em 4 pa-
cientes. Já a análise do reflexo axonal sudomotor 
quantitativo mostrou alteração da sudorese em 
pelo menos um ponto do estudo em 7 pacientes, 
sendo que apenas 1 paciente diabético não apre-
sentou alteração. Observamos ainda que dentre 
os 7 pacientes com alteração da sudorese, 3 apre-
sentaram nítido comprometimento comprimen-
to-dependente. CONCLUSÃO: Estes resultados 
indicam que há comprometimento das fibras co-
linérgicas cutâneas na AF, mostrando que o dano 
periférico é mais extenso do que se supunha.
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ELECTROPHYSIOLOGICAL FINDINGS IN GBS 
PATIENTS FOLLOWING ARBOVIRUS INFECTION
Nascimento OJM; Davidovich ER; Vianna FSL; 
Nogueira CB; Faria SJ; Moreira Filho P; Santos PP*; 
Almeida IM; Pagliarini LFD; Silva IRF

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: pamelaneuro@gmail.com

BACKGROUND: A significant increase in the in-
cidence of Guillain-Barré syndrome (GBS) in Bra-
zil has been observed since after the World Cup 
of 2014 and its connection to infection with Zika 
virus (ZIKV) has been suggested. OBJECTIVE: 
Report electrophysiological findings in patients 
with GBS treated in a tertiary university hos-
pital in Brazil, with preceding ZIKV infection. 
METHODS: Collection of demographic and cli-
nical data and characteristics of nerve conduc-
tion studies and electromyography of patients 
with GBS preceded by ZIKV infection. RESULTS: 
All of 10 recruited patients presented with GBS 
with a pattern of acute inflammatory demye-
linating polyneuropathy (AIDP) by NCS/EMG 
criteria that could also identify the following 
changes: I. Demyelination with distal predomi-
nance; II. Increase of distal motor latencies; III. 
Increase of negative peak duration of distal com-
pound muscle action potentials; IV. Preservation 
of sensory potentials of superficial fibular and 
sural nerves. CONCLUSION: Under the context 
of the increment in incidence of GBS cases ran-
ging around 5-6 times the expected rates some 
particular findings on NCS/EMG studies should 
be highlighted. The observed results provide a 
hypothesis generator for the pathogenesis and 
electrophysiological manifestations of a known 
but rare syndrome, GBS, with a now recently fou-
nd possible cause.
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ELETROMIOGRAFIA PARA ANÁLISE DO JITTER 
COM ELETRODOS DE AGULHA CONCÊNTRICA EM 
PACIENTES COM MIOPATIAS CONGÊNITAS
Domingues JDP*; Martinez ARM; Faber I; 
Martins Júnior CR; Gasque GP; Carneiro MRP; 
Martins MP; Nucci A; França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: josedarlan@gmail.com

As miopatias congênitas (MC) podem apresentar 
clínica de fatigabilidade flutuante por disfunção 
da junção neuromuscular (JNM). Objetivar esta 
disfunção pode ter implicações terapêuticas. 
OBJETIVOS: Descrever a eletromiografia de fi-
bra única (EMGFU) em 3 pacientes com MC e 
os resultados de terapia pertinente. MÉTODOS: 
Os pacientes foram submetidos à EMGFU com a 
técnica estimulada e captação no músculo fron-
tal (FR) e a ativação voluntária no músculo ex-
tensor comum dos dedos (ECD); mínimo de 90 
registros, com captação em pontos diferentes. 
Dados comparados aos valores de referência se-
gundo Stalberg, Kouyoumodjian. RESULTADOS: 
Caso #1 menina, 9 anos, com miopatia centronu-
clear (MCN), períodos de intensa fatiga e aparen-
te agravo da miopatia. Caso #2: homem, 37 anos, 
MCN. Caso #3: mulher, 37 anos, miopatia por 
desproporção congênita de tipo de fibras. Todos 
apresentaram evidências de disfunção da JNM, 
por aumento do jitter e/ou bloqueio de trans-
missão (BT). Os valores do jitter médio no FR fo-
ram 50,9 μs, 38 μs e 161 μs, respectivamente para 
#1,2,3. O jitter no ECD foi teve análise impossibi-
litada pelo recrutamento aumentado miopático. 
A percentagem de BT no FR foi de 16,2 (#1), 6,3 
(#2) e 23,3 (#3) Iniciou-se piridostigmina para 
#1,#2,#3 e posteriormente salbutamol para #3, 
com melhora parcial da fadiga. CONCLUSÃO: 
Pacientes com MC podem apresentar fadiga 
decorrente de distúrbio da JNM, detectável pela 
EMGFU; medicamentos pertinentes podem 
amenizá-la, abre uma janela terapêutica para o 
manejo destes, com melhora parcial do desem-
penho motor.
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ENCEFALOPATIA EPILEPTIFORME POR CEFEPIME 
– UMA SÉRIE DE CASOS
Abdalla ND*; Neves LHM; Lourenco FHB; Araújo FA; 
Lemos Júnior MA; Gonçalves LCS; Yanaze LL; 
Galego AR; Cruz MM; Faria FO

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP).

* E-mail: nabilaabdalla@hotmail.com

Cefepime é uma cefalosporina de quarta gera-
ção, amplamente utilizada no tratamento de 
infecções graves. Seu registro de segurança é 
considerado favorável, embora seja conhecida 
a existência de casos de encefalopatia epilép-
tica grave. OBJETIVO: Relatar uma série casos 
de pacientes que desenvolveram encefalopatia 
epileptiforme, após iniciar uso de cefepime em 
um hospital terciário e descrever os achados 
clínicos e os obtidos no eletroencefalograma 
(EEG). MÉTODOS: Análise retrospectiva de onze 
pacientes que desenvolveram encefalopatia du-
rante o uso de cefepime. Foram realizados EEG 
no período da alteração clínica, que variou entre 
confusão do estado mental, sonolência e coma. 
O EEG foi repetido em 7 desses pacientes após 
a suspensão da droga. Utilizamos aparelhos di-
gitais de 18 canais, seguindo o sistema 10-20, 
utilizando montagens bipolares e referenciais. 
RESULTADOS: Foram analisados onze pacientes 
no período de 07/07/2015 a 23/03/2016. Estes 
tinham idade entre 50 e 94 anos, sendo 6 deles 
mulheres e 5 homens. Os motivos da utilização 
da droga foram variados: 4 por pneumonia, 4 por 
infecção do trato urinário e 2 infecção de corren-
te sanguínea, além de 1 por neutropenia febril. O 
período de início de alteração do estado mental 
variou entre o segundo e o décimo dia de aplica-
ção do fármaco. Os EEGs realizados na vigência 
do quadro clínico demonstram-se todos com 
atividade elétrica cerebral desorganizada, 5 deles 
evidenciavam padrão de ponta-onda aguda se-
guida de onda lenta difusa e contínua por todo o 
exame, por vezes ocupando 90% do traçado. E os 
outros 6 apresentavam-se com ondas agudas de 
morfologia trifásica em descargas epileptiformes 
lateralizadas periódicas (PLED) ou descargas 
epileptiformes periódicas generalizadas (GPED) 
muito frequentes durante todo o exame. Todos 
os pacientes apresentaram melhora clínica após 
suspensão do fármaco, em 7 deles foram reali-
zados EEG de controle cujo traçado apresentou 
normalização. CONCLUSÃO: Ao utilizarmos o 
termo encefalopatia epileptiforme nos referimos 
a desordens de alteração da função mental, que 
levam a um prejuízo do paciente, associada a um 
EEG com alterações epileptiformes. O que parti-
cularizamos nesses casos com o uso do cefepi-
me, é a que suspensão do fator causal levou re-
versão completa do quadro, tornando o EEG um 
exame fundamental para o diagnóstico e evolu-
ção de paciente com encefalopatia epiléptica em 
nosso meio.
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ESTADO DE MAL AUSÊNCIA NO ADULTO. RELATO 
DE CASO
Monfredinho AR1*; Bello YB5; Yokomizo TO7; Kanda RG6; 
Pereira TB4; Fernandes LCB4; Cimini VT3; Nicolatti VL4; 
Cury IJ2; Kanda PAM4
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* E-mail: arthurmonfredinho@hotmail.com

Estado de mal epiléptico ausência (EA) é de-
finido como crise com mais de 30 minutos de 
duração, às vezes, durando dias. Pode ser típica 
(epilepsias generalizadas idiopáticas) e atípica 
(epilepsia generalizada sintomática ou prova-
velmente sintomática). O EEG é fundamental 
no diagnóstico que pode ser desafiador clinica-
mente. RELATO: Mulher 54 anos a 3 dias com 
comportamento estranho, lenta e confusa. Na 
emergência, foi sugerido quadro psicogênico e 
sugerida consulta neurológica. Paciente apre-
sentava-se sem déficits focais motores, cons-
ciente, confusa, com resposta verbal incomple-
ta e fragmentada. Apática, olhar vago, obedecia 
comandos simples. EEG na emergência, mostrou 
pontas-onda difusas, bilaterais e simétricas de 
predomínio anterior a 2-3 Hz, sugerindo quadro 
de status ausência. Medicada com clonazepam 
oral e encaminhada ao repouso. Após 2h encon-
trava-se consciente, orientada no tempo e espa-
ço, respondendo adequadamente a comandos. 
Sem antecedentes familiares conhecidos (adota-
da), referiu que apresentou várias crises convul-
sivas a partir dos 12 anos de idade, que passaram 
a ser infrequentes a partir dos 20 anos de idade, a 
última convulsão ocorrera há 5 anos. Havia sido 
medicada com fenobarbital dos 12 aos 20 anos. 
Somente quando questionada referiu que, ge-
ralmente pela manhã, apresentava episódios de 
sustos, em que objetos pulavam para longe das 
mãos. Negava outros eventos, mas, filho relatou 
episódios raros de desligamentos breves (menos 
de 20 segundos). EEG realizado no dia seguinte 
mostrou várias descargas generalizadas pon-
ta-onda 3-4 Hz, difusas e bilaterais e atividade 
de fundo normal. EEG após 1 mês foi normal. 
CONCLUSÃO: Esta paciente nos mostra que: 
(1) O diagnóstico de EA pode ser difícil para o 
não especialista. (2) A crise pode se prolongar 
por dias. (3) Epilepsia mioclônica juvenil pode 
ser uma das etiologias, entretanto, os pacientes 
podem não valorizar crises mioclônicas e ausên-
cias. Assim, devem ser questionados enfatica-
mente a respeito destes eventos.
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ESTUDO EPIDIOMIOLOGICO DAS 
ELETRONEUMIOGRAFIAS REALIZADAS NO HU 
UFJF E SUA ACURÁCIA DIAGNÓSTICA
Jorge FAA*; Pereira AR; Cruzeiro MM

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

* E-mail: flip_jorge@hotmail.com

A eletroneuromiografia (ENMG) é um exame 
neurofisiológico de grande auxílio na avaliação 
complementar de doenças neuromusculares, 
possibilitando a análise funcional do sistema 
nervoso periférico e complementando o exame 
clínico. Trata-se de um exame no qual a suspei-
ção clínica desempenha um papel importan-
te na realização e interpretação do exame, por 
permitir ao neurofisiologista utilizar recursos 
de modo individualizado. OBJETIVO: Analisar 
o perfil epidemiológico dos pacientes submeti-
dos à ENMG no HU/UFJF e também comparar 
a acurácia clínica e neurofisiológica nos exames 
realizados. MÉTODO: Estudo transversal dos 
exames realizados no HU/UFJF no período de 
julho de 2014 a fevereiro de 2016. Foram feitas as 
análises qualitativas e quantitativas, de 102 estu-
dos por ENMG, registrando as hipóteses clínicas 
e os resultados da avaliação neurofisiológica. 
RESULTADOS: No total de pacientes, 39,21% dos 
indivíduos eram do sexo masculino e 60,78% em 
pacientes do sexo feminino. A média de idade 
dos pacientes foi de 49,36 anos (variando de 2 
meses a 83 anos). Em 20 solicitações de ENMG 
não constavam a suspeita diagnóstica o que não 
permitiu a inclusão na análise. Ao analisarmos 
os 82 exames com suspeita clínica explicita no 
pedido, 65,85% hipóteses diagnósticas foram 
confirmadas e os demais resultados divergiram 
da hipótese inicial. Entre as principais hipóteses 
encontramos polineuropatia sensitivo-motora 
(12,8%), CIDP (8,5%), Miastenia Gravis (6%), sín-
drome de Guillian-Barré (6%) e mononeuropatia 
múltipla (4,8%). Posteriormente, os principais 
diagnósticos mais frequentes foram neuropatias 
(19,5% - mononeuropatias, mononeuropatias 
múltiplas e polineuropatia sensitivo axonal), 
achados dentro da normalidade (14,6%), síndro-
me do túnel do carpo (13,5% - majoritariamente 
como achado acidental) e radiculopatias (10,9%). 
CONCLUSÃO: Observa-se que a ENMG tem 
grande relevância como auxiliar na investigação 
clínica do diagnóstico das doenças neuromuscu-
lares. Apesar de um terço aproximadamente das 
hipóteses não se confirmarem, mais da metade 
dos exames realizados (65,85%) confirmaram a 
hipótese inicial, e ainda foi possível estabelecer 
temporalidade, tipo de acometimento, distribui-
ção e gravidade das doenças. Assim, concluímos 
que a ENMG é fundamental na avaliação com-
plementar nas doenças neuromusculares por 
complementar o exame físico do médico assis-
tente, tendo grande relevância como auxiliar na 
investigação clínica e na conduta das doenças 
neuromusculares.
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MONONEURITE MÚLTIPLA SECUNDÁRIA A 
VASCULITE SISTÊMICA ANCA-POSITIVA COM 
PSEUDOBLOQUEIOS DE CONDUÇÃO
Barbosa BJAP*; Santos GJ; Caldas VM; Castro D; 
Holanda RM; Mello AA; Comerlatti LR; Heise CO

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: brenojb@usp.br

Mononeurite múltipla é forma clássica de apre-
sentação neuromuscular das vasculites sistêmi-
cas. Apresenta-se à eletroneuromiografia tipica-
mente como neuropatia axonal multifocal assi-
métrica. OBJETIVO: relatar caso de mononeurite 
múltipla subaguda associada a vasculite C-ANCA 
com pseudobloqueio de condução no estudo 
neurofisiológico. RELATO DE CASO:Mulher, 49 
anos, previamente hígida, com história de 3 me-
ses de astenia, perda ponderal, hipoacusia bila-
teral, parestesia e fraqueza assimétrica nos mem-
bros inferiores, com evolução para os membros 
superiores 2 dias antes da admissão. À ectosco-
pia, apresentava lesões purpúricas nos membros 
inferiores. Ao exame neurológico, evidenciada 
surdez bilateral de padrão neurossensorial, hipo-
estesia, hiporreflexia e fraqueza dos 4 membros, 
assimétrica, de predomínio distal. Exames gerais 
evidenciaram provas inflamatórias elevadas e 
pesquisas infecciosas negativas. Eletroneuro-
miografia (ENMG) demonstrou mononeuropa-
tia múltipla, de padrão axonal, sensitivo-motora, 
sugerindo evolução hiperaguda nos membros 
superiores e subaguda nos membros inferiores, 
porém com presença de bloqueios de condução 
em sítios não compressíveis nos membros supe-
riores (nervos ulnares e medianos). A pesquisa 
reumatológica foi positiva para C-ANCA em altos 
títulos (1:80). O exame de liquor foi normal. A bi-
ópsia das lesões cutâneas compatível evidenciou 
espessamento subintimal e parede permeda por 
mononucleares. Indicada pulsoterapia com me-
tilprednisolona por 5 dias, com melhora parcial 
dos sintomas sensitivos e dos parâmetros infla-
matórios. ENMG evolutiva após 1 semana da 
admissão revelou resolução completa dos blo-
queios de condução e queda mais acentuada das 
amplitudes dos potenciais sensitivos e motores 
nos quatro membros. Atualmente em seguimen-
to ambulatorial e com programação de ampliar 
imunoterapia. CONCLUSÃO: O bloqueio de 
condução, apesar de comumente visto em neu-
ropatias desmielinizantes, pode ocorrer em neu-
ropatias axonais vasculiticas hiperagudas, sendo 
um achado neurofisiológico raro. Quando evolui 
para padrão de lesão axonal em poucos dias deve 
ser denominado pseudobloqueio de condução. 
Sua interpretação correta é necessária para evi-
tar o diagnóstico errôneo de mononeuropatias 
multifocais desmielinizantes adquiridas, como 
a neuromopatia motora multifocal (MNM) e a 
neuropatia sensitivo-motora multifocal adquiri-
da (MADSAN), nas quais o bloqueio de condu-
ção persiste, e cujo tratamento e prognóstico são 
diferentes.
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NORMATIZAÇÃO DA ANÁLISE 
ELETRONEUROMIOGRAFICA DO NERVO CIÁTICO 
PARA NEUROFISIOLOGIA EXPERIMENTAL EM 
RATOS NORMAIS
Somensi DN2; Loureiro KD1*; Feijó DH2; Xavier TC2; 
Valente AL2; Teixeira RKC2; Feitosa Júnior DJS2; 
Gouveia EHH2; Barros RSM2
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Os modelos murinos de doenças neuromuscula-
res simulam características chaves de patologias 
humanas, gerando excelentes ferramentas para 
o estudo da patogênese de diversas doenças. A 
eletroneuromiografia (ENMG) é um valioso mé-
todo para avaliar a função de nervos periféricos 
em humanos e um recurso promissor em mode-
los experimentais para estudo da condução ner-
vosa em ratos. OBJETIVO: Descrever e normati-
zar técnica de estudo de condução nervosa do 
nervo ciático em ratos. METODOLOGIA: Estudo 
experimental, em 7 ratas fêmeas (Rattus norve-
gicus), anestesiadas com a associação de keta-
mina e xilazina. A eletroestimulação e o registro 
eletromiográfico foram realizados com o equi-
pamento Neuropack S1 MEB- 9400. O animal foi 
posicionado em decúbito lateral esquerdo com 
imobilização da perna direita a ser testada. O 
eletrodo de superfície correspondente ao terra 
foi posicionado em área neutra no dorso lateral 
direito do animal, e o eletrodo referência na pata 
direita no segundo interdígito. A estimulação foi 
realizada em região da incisura isquiática direi-
ta, intensidade de 10 mA e duração de 0,2ms. 
A captação do estímulo foi por meio de eletro-
dos de agulhas, colocadas de forma intercalada 
no músculo tibial cranial e gastrocnêmio, dos 
quais os parâmetros analisados foram duração, 
latência, área e amplitude do potencial de ação 
muscular. RESULTADOS: Os dados de norma-
tização oriundos dos parâmetros eletroneuro-
miográfico apresentaram distribuição normal. 
As variações dos valores obtidos para o nervo 
ciático ao nível do músculo gastrocnêmio foram: 
Latência 0,8–1,4 ms, média:1,01 (±0,19); Duração 
2,1-2,9 ms, média: 2,52(±0,29); Amplitude 19,4 
– 53,2 mV, média: 38,72 (±12,51); Área 30,1-86,4 
mVms, média 55,11(±18,66); com ocorrência de 
dispersão temporal em apenas um rato. As varia-
ções dos valores obtidos para o nervo ciático ao 
nível do músculo tibial cranial foram: Latência 
0,9 – 1,5 ms, média: 1,22 (±0,19); Duração 1,7-2,9 
ms, média: 2,27(±0,42); Amplitude 15 – 35,3 mV, 
média: 38,72 (±12,51); Área 16,51 mVms, média: 
33,61(±13,64); sem ocorrência de dispersão tem-
poral. CONCLUSÃO: A técnica descrita gerou um 
excelente padrão de condução nervosa do nervo 
ciático, de fácil execução e passível de reprodu-
ção em outros serviços. Os resultados mostra-
ram-se estatisticamente adequados para as va-
riáveis eletroneuromiográficas do nervo ciático 
em seus ramos fibular e tibial de ratos normais.
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POLIMORFISMO ELETROGRÁFICO NO EEG DA 
DOENÇA DE CREUTZFELDT-JACOB.
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O eletrencefalograma (EEG) está incluído entre 
os critérios diagnósticos da doença de Creutzfel-
dt-Jakob (dCJ) da Organização Mundial de Saú-
de. Na forma esporádica, o EEG mostra: (1) No 
estágio precoce, lentificação difusa e atividade 
delta rítmica frontal intermitente (FIRDA). (2) 
No estágio intermediário, complexos periódicos 
(CP), curtos, difusos por ondas agudas. (3) No 
estágio avançado, traçado, não reativo, de coma 
ou coma alpha. CP ocorrem em dois terços dos 
pacientes com dCJe e tem valor preditivo positi-
vo de 95%. O CP típico da dCJe é constituído por 
ondas sharp difusas, bilateralmente nos hemis-
férios cerebrais, síncronas, simétricas a 1 Hz de 
frequência. Porém, o EEG pode variar causando 
confusão diagnóstica. OBJETIVO: Descrever as 
diferentes morfologias dos CP em 4 pacientes 
com dCJe. MÉTODOS: Foram selecionados 4 ca-
sos de dCJe provável, com base nos critérios do 
Department of Health and Human Services, Cen-
ters for Disease Control and Prevention, 2010. 
Critérios clínicos: 1. Mioclonus, 2. Problemas 
visuais ou cerebelares, 3. Achados piramidais ou 
extrapiramidais, 4. Mutismo acinético. Critérios 
laboratoriais: (a) CP no EEG, (b) Proteina 14, 3, 
3 no liquor, (c) RM com alteração de sinal no 
núcleo caldado/putamen na DWI ou FLAIR. Pro-
vável dCJe ocorre se há demência rapidamente 
progressiva com 2 critérios de 1 a 4 e um critério 
de a até c. Pacientes: (1) NE, homem, 71 anos, 
demência, mutismo e parkinsonismo, óbito em 
5 meses, proteína 14.3.3 positiva no liquor. (2) 
RT, mulher, 60 anos, 6 meses de evolução com 
demência, mioclonias e mutismo. (3) MAFD, 
mulher, 52 anos, 8 meses com desequilíbrio, 
mutismo, ataxia, demência. (4): SF, homem, 65 
anos, evoluiu em 4 meses com Demência pro-
gressiva, mioclônus e mutismo. RESULTADOS: 
Paciente 1: EEG com atividade periódica por 
ritmo delta pontiagudo (sharp lentos), a 1 Hz, 
de baixa amplitude, facilmente confundido com 
lentificação difusa. Paciente 2 : traçado com ati-
vidade trifásica, alta amplitude (150-200 μV) a 
2 Hz, pseudo-periódica. Paciente 3: traçado ora 
trifásico ora por sharps lentos, em muitos mo-
mentos com predomínio posterior dos CP, sem 
clínica de variante Heidenhain. Paciente 4: EEG 
típico com CP trifásicos, porém, pseudo-perió-
dico e de amplitude muito variável (50 até 200 
μV). CONCLUSÃO: O neurofisiologista deve es-
tar atendo à variabilidade de morfologia do CP 
na dCJe e abre-se questionamento quanto à ne-
cessidade de classificação destes modelos, para 
aprimoramento diagnóstico.
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PRESENÇA DE DESCARGAS MIOTÔNICAS EM 
EXAMES DE ELETROMIOGRAFIA
Kay CSK*; Lorenzoni PJ; Werneck LC; Scola RH
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A descarga miotônica (DM) caracteriza-se por 
descarga repetitiva das fibras musculares, numa 
frequência de 20 a 80 Hz, com variação crescen-
te e/ou decrescente da frequência e amplitude 
dos potenciais. Deve durar pelo menos 500 ms. 
Seu achado durante o exame de eletromiografia 
(EMG) deve ser descrito, pois dá importantes 
pistas com relação à investigação diagnósti-
ca. Objetivo: Verificar a frequência de DM en-
contradas em exames de EMG do Serviço de 
Doenças Neuromusculares do Hospital de Clí-
nicas da Universidade Federal do Paraná e re-
lacioná-las ao diagnóstico clínico e histológico. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Análise retrospectiva 
dos exames de EMG realizados no nosso servi-
ço nos últimos seis anos. Foram selecionados 
exames com alteração na atividade de repouso 
(fibrilações, ondas positivas, fasciculações, mio-
quimias, descargas repetitivas complexas, neu-
romiotonia, descarga miotônica). Foram anali-
sados os pacientes que apresentavam DM com 
relação ao seu diagnóstico final clínico e histo-
lógico. Os exames que consistiam apenas em 
estudo da condução nervosa foram computados 
como exame normal. Um laudo de exame não 
estava disponível para consulta e foi considera-
do como perda (não computado na estatística). 
RESULTADOS: Nesse período foram realizados 
1803 exames de EMG no nosso serviço. Desses, 
51 (2,83%) tinham DM, realizados em 44 pacien-
tes. Os diagnósticos encontrados foram distrofia 
miotônica, doenças miotônicas não-distróficas, 
outros e indeterminados. Em média, foram estu-
dados 5,88 músculos em cada paciente. As DM 
foram encontradas distribuídas em 163 múscu-
los num total de 300 analisados, mais frequente 
na região proximal de membros superiores. Os 
músculos que mais comumente encontramos 
DM foram bíceps braquial e tibial anterior. Em 
11 pacientes, o exame foi realizado também em 
musculatura paraespinhal. Em 6 deles foi en-
contrada DM, sendo que em um paciente esse 
foi o único local onde encontramos tal alteração. 
DISCUSSÃO: A DM pode ser vista tanto em mio-
patias quanto em doenças com perda axonal. 
Devido o seu significado diagnóstico, os eletro-
miografistas devem estar atentos a sua presença, 
especialmente nos músculos bíceps braquial e ti-
bial anterior, onde mais frequentemente encon-
tramos DM. A musculatura paraespinhal pode, 
por vezes, ser o único local onde a encontramos 
devendo, portanto, ser estudada em todos os pa-
cientes que se apresentarem fraqueza muscular.
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SÍNDROME DE HORNER SECUNDÁRIO A 
NEOPLASIA DE ESÔFAGO: RELATO DE CASO
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A síndrome de Horner resulta de uma lesão das 
fibras simpáticas destinadas ao olho e classica-
mente se apresenta com ptose palpebral parcial, 
miose e anidrose de uma hemiface ipsilateral ao 
local acometido. As causas mais comuns relacio-
nadas a ela são o traumatismo cirúrgico de es-
truturas cervicais, dissecção da carótida interna, 
processos isquêmicos, hemorrágicos e neoplási-
cos (Ex: tumor de Pancoast) mas raramente re-
laciona-se com neoplasia esofagiana. O presente 
estudo tem como objetivo relatar um raro caso 
de síndrome de Horner secundária a tumor de 
esôfago e descrever a classificação topográfica 
da lesão. Este é um estudo descritivo do tipo re-
lato de caso. As informações foram obtidas após 
a aprovação pelo Comitê de ética e Pesquisa, 
CAAE 54029316.0.0000.5119, por meio de revisão 
de prontuário, registro fotográfico dos métodos 
diagnósticos aos quais a paciente foi submetida 
e revisão da literatura. Paciente apresentava qua-
dro de emagrecimento, prostração, disfagia, odi-
nofagia há 4 meses e disfonia há 2 meses. Ao exa-
me físico foi notado: ptose palpebral à esquerda, 
miose e anidrose ipsilateral, sugerindo diagnós-
tico de Síndrome de Horner. Foi constado por bi-
ópsia de esôfago carcinoma epidermóide invasor 
bem diferenciado. A tomografia de pescoço de-
monstrou lesão circunferencial em terço médio 
do esôfago, condicionando acentuada redução 
de sua luz e rechaçando as estruturas adjacen-
tes, trajeto comum ao das fibras simpáticas. A 
principal complicação neurológica do tumor de 
esôfago é a disfonia, causada por compressão do 
nervo laríngeo recorrente. Raramente a extensão 
tumoral atinge tamanho o suficiente para com-
primir as fibras simpáticas causando Síndrome 
de Horner. De acordo com a topografia, pode-se 
classificar a afecção em central (do hipotálamo 
ao nível C8-T2 da medula espinhal), pré-gan-
glionar (da saída da medula ao gânglio cervical 
superior – C3 a C4) e pós-ganglionar (do gânglio 
cervical superior ao músculo dilatador da íris). 
Foi realizada Ressonância magnética de crânio 
afastando lesão de tronco encefálico como causa 
dos sintomas neurológicos. Ao exame de tomo-
grafia computadorizada foi constatado lesão a 
nível pré-ganglionar. A atenção ao exame físico, 
a propedêutica adequada e sua correta classi-
ficação fazem total diferença na Síndrome de 
Horner. A suspeição da síndrome deve conduzir 
o caso a uma detecção precoce da causa base, 
sendo que esta muitas vezes sugere malignidade.
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STIMULATED JITTER USING CONCENTRIC NEEDLE 
ELECTROMYOGRAPHY IN A PATIENT WITH 
LAMBERT-EATON MYASTHENIC SYNDROME
Carneiro MRP*; Martins MP; Domingues JDP; 
Gasque GP; Faber I; Martinez ARM; Martins Júnior CR; 
Nucci A; França Júnior MC
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The Lambert-Eaton myasthenic syndrome 
(LEMS) is an autoimmune disorder of neuro-
muscular junction characterized by fluctuating 
proximal limb muscle weakness, decreased 
deep tendon reflexes and autonomic symptoms. 
Electrodiagnosis is confirmed by an increase in 
compound muscle action potential (CMAP) am-
plitude during high-frequency repetitive nerve 
stimulation (RNS) or following brief exercise. We 
describe a case report and results of stimulated 
single-fiber electromyography (SFEMG) in a pa-
tient with LEMS. A 55-year-old female patient 
presented with a 5-year history of progressive 
proximal limb weakness associated to dyspha-
gia, constipation and urge urinary incontinence. 
The neurological examination presented muscu-
lar strength grade IV globally. Deep reflexes were 
grade +/IV globally at rest and grade ++/IV after 
physical effort. The ulnar nerve CMAP amplitude 
was reduced (1,7mV). Following brief exercise, 
the CMAP amplitude increased 276%. RNS at 
3Hz demonstrated a decremental response abo-
ve 10% in 2 distal muscles. AChR antibodies in 
serum and evaluations for malignancy have been 
negative. VGCC antibodies were positive. SFEMG 
was performed at 3 and 10Hz in different fibers. 
All stimulated recordings showed improvement 
in jitter (250% reduction in mean consecutive di-
fference) with no difference in frequency of blo-
cks. LEMS and myathenia gravis (MG) are disor-
ders that present with weakness and fatigability 
of proximal limb muscles. They are distinguished 
electrophysiologically by repetitive nerve stimu-
lation at different rates and measurement of the 
percent change in CMAP amplitude. In patients 
with LEMS, there is a small initial CMAP ampli-
tude, a decremental response at low rate of sti-
mulation, and an increment greater than 100% 
in CMAP amplitude after activation or during 
high rates of stimulation. Stimulated SFEMG es-
timates interpotential interval variability (jitter) 
between the stimulus artifact and the action po-
tential. An increased jitter occurs in both LEMS 
and MG. The distinction between pre- and post-
synaptic disorders can be made by monitoring 
the activation rate. In MG, there is an increase in 
jitter and block with an increase in firing rates, 
whereas in LEMS, a decrease in jitter and block 
occurs with increasing firing rates. We demons-
trated this change in jitter in our patient. SFEMG 
is a practical method diagnosing LEMS and mi-
ght even distinguish between LEMS and MG by 
measuring the neuromuscular jitter at different 
stimulation frequencies.
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UTILIZAÇÃO DO CLORIDRATO DE 
DEXMETEDOMIDINA COMO SEDATIVO PARA 
REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA: 
RELATO DE SÉRIE DE CASOS
Honorato MM*; Santana IG; Neto DPL; Passarelli V; 
Rocha MSG

Hospital Santa Marcelina.

* E-mail: mairahonorato@gmail.com

O eletroencefalograma (EEG) é utilizado no 
diagnóstico de pacientes com epilepsia. A seda-
ção induzida por medicamento é necessária em 
crianças e pacientes não colaborativos, de forma 
a atingir melhor qualidade e eficácia do exame. 
Após a suspensão do Hidrato de cloral, tornou-
-se fundamental o estudo de outros agentes para 
auxílio na realização de EEG. Benzodiazepínicos 
e barbitúricos devem ser evitados devido suas 
propriedades anticonvulsivantes e interferência 
no resultado do exame. O propofol provoca ate-
nuação da atividade elétrica cerebral e não deve 
ser utilizado. O cloridrato de dexmetedomidina 
é um agonista adrenérgico dos receptores alfa-
2 que promove sedação e analgesia sem causar 
depressão respiratória ou efeito anticonvulsi-
vante, podendo ser útil como sedativo para re-
alização do EEG. OBJETIVO: relatar a experiên-
cia com uso do cloridrato de dexmetedomidina 
como sedativo para auxílio na realização de EEG 
em pacientes pediátricos e não cooperativos. 
MÉTODO: dez pacientes com idade entre 1 e 27 
anos foram submetidos a sedação com cloridra-
to de dexmetedomidina antes da realização do 
EEG. Todos os pacientes foram sedados em cen-
tro cirúrgico por um anestesiologista no período 
entre julho a outubro de 2015. A indução foi re-
alizada com Sevoflurano inalatório com pacien-
te mantido em ventilação espontânea assistida, 
seguido da infusão endovenosa do cloridrato de 
dexmetedomidina a 1mcg/kg em dose de ataque 
em 10 minutos. Mantida dose de 0,7mcg/kg/h 
durante toda a obtenção do traçado. Ao térmi-
no do exame, os pacientes foram submetidos a 
despertar rápido e, logo em seguida, transferidos 
para sala de recuperação anestésica, recebendo 
alta hospitalar ao final do dia. RESULTADOS: 
Dez pacientes (80% do sexo masculino), com 
idade média de 6,7±7,5 anos, obtiveram ade-
quada sedação sem necessidade de alterações 
no protocolo descrito. Não foram observadas 
complicações ou efeitos adversos. Os traçados 
eletrográficos apresentaram padrão de sono em 
todos os pacientes, sendo que dois evidenciaram 
carência de grafoelementos do sono e outros 
2 apresentaram atividade epileptiforme focal, 
ambos com diagnóstico de epilepsia. Não foram 
registradas crises eletrográficas. CONCLUSÃO: O 
cloridrato de dexmetedomidina mostrou-se dro-
ga eficaz e segura, podendo ser usada para seda-
ção na realização de EEG por tratar-se de medi-
camento que não causa depressão respiratória e 
não possui propriedades anticonvulsivantes.
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A CASE OF LATE ONSET FRIEDREICH ATAXIA (LOFA) 
MIMICKING CHARCOT-MARIE-TOOTH
Salomão RPA; Moura F; Gama MTD; Pedroso JL; 
Dutra LA; Barsottini OGP
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Charcot–Marie–Tooth disease (CMT) is the most 
common inherited neurological disorder is the 
hereditary neuropathies. CMT has traditionally 
been subclassified into demyelinating (CMT1) 
and axonal (CMT2), but There are others forms 
having mixed motor and sensory, named here-
ditary motor and sensory neuropathies (HMSN). 
The duplication of peripheral myelin protein 22 
(PMP22) gene on chromosome 17 as the cause of 
CMT1A . The majority have an autosomal domi-
nant inheritance pattern, but with X-linked and 
autosomal recessive patterns can occurs. Frie-
dreich’s ataxia (FRDA) is the most common au-
tosomal recessive cerebellar ataxias, and is cha-
racterized by progressive gait and limb ataxia, 
dysarthria, areflexia, loss of position sense and a 
progressive motor weakness of central origin, Ex-
tra-neurological deficits include cardiomyopathy 
and diabetes. The disease is caused by a GAA tri-
nucleotide repeat expansion in the first intron of 
the FRDA gene on chromosome 9q13-212. FRDA 
has been classified in classic presentation when 
onset is before age 25, and Late-onset Friedreich 
Ataxia (LOFA) is characterized as onset after age 
25 year, These patients have smaller GAA expan-
sion and present blend, slowly progressive dise-
ase, which are commonly associated with lower 
limb spasticity and retained reflexes. Some clini-
cal signs are shared by both pathologies, among 
them are neuropathy, kyphoscoliosis , pes cavus, 
distal limb atrophy, with reduced or absent deep 
tendon reflex, proprioceptive loss, both disea-
se may cause sensory gait ataxia. sensorineural 
deafness may occasionally occur in some cases, 
between two entities. We report a patient that 
presented with late onset progressive steppage 
gait, neuropathy and pes cavus, suggesting CMT 
disease. Subsequent genetic investigation confir-
med FRDA. We demonstrate that LOFA may be a 
CMT mimicker.
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ACHADOS NEUROLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS 
EM UM PACIENTE COM SÍNDROME DE WOLF-
HIRSCHHORN
Rosa RFM2; Amaral AAG3; Mesquita GLJ3*; Páfaro JN3; 
Caversan L3; Riegel M1; Bodi MA3; Zen PRG2; 
Mergener R1; Maciel V3
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a síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH) é uma 
doença genética resultante da deficiência ou de-
leção de parte do braço curto do cromossomo 4 
(4p). OBJETIVO: relatar um paciente com a SWH 
identificada somente através de técnica de hibri-
dização in situ fluorescente (FISH), salientando 
os seus achados neurológicos e comportamen-
tais. MÉTODO: realizou-se a descrição do caso 
com uma revisão da literatura. RESULTADOS: o 
paciente é o segundo filho de pais adultos jovens, 
sem casos conhecidos de doenças genéticas na 
família. Nasceu de parto normal, a termo, pesan-
do 2515 gramas, medindo 44 cm, com perímetro 
cefálico de 35 cm e escores de Apgar de 9/9. Ao 
nascer, necessitou de oxigenioterapia com venti-
lação mecânica e apresentou parada cardiorres-
piratória. Evidenciou-se sopro cardíaco, sendo 
diagnosticada estenose de valvular pulmonar 
aos 4 meses. Necessitou ser submetido ao cate-
terismo nesta mesma época. Evoluiu com crises 
convulsivas, disfagia orofaríngea e importante 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. 
Na sua avaliação com 1 ano e 9 meses, eviden-
ciou-se retardo de crescimento, macrocefalia, 
sobrancelhas arqueadas, hipertelorismo, pregas 
epicânticas, ptose palpebral à esquerda, fosseta 
pré-auricular à esquerda, orelhas baixo implan-
tadas e rotadas posteriormente, hipospádia frus-
tra, dedos dos pés finos e longos e pé torto con-
gênito à direita. O seu cariótipo de alta resolução 
foi normal. A avaliação através do FISH eviden-
ciou uma microdeleção de 4p, confirmando o 
diagnóstico de SWH. O paciente evoluiu com 
crises convulsivas e alteração comportamental, 
com manifestações frequentes de agressividade 
(incluindo contra si mesmo). CONCLUSÃO: a 
SWH é uma condição genética rara que frequen-
temente cursa com alterações cognitivas, neuro-
lógicas e comportamentais. O déficit intelectual 
entre estes pacientes usualmente é moderado 
a grave. Convulsões são um achado frequente. 
Eles podem apresentar uma deleção impercep-
tível ao cariótipo (no caso uma microdeleção), 
como visto em nosso paciente, necessitando de 
exames pouco acessíveis, como o FISH, para a 
confirmação diagnóstica. Um achado físico bas-
tante característico e sugestivo do diagnóstico da 
síndrome é o chamado “sinal do capacete grego 
de guerra” (pela semelhança do aspecto do nariz 
e da fronte com o mesmo).
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ACHADOS PRÉ- E PÓS-NATAIS DE UMA CONDIÇÃO 
RARA E GRAVE: SÍNDROME DE HYDROLETHALUS
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a síndrome de Hydrolethalus é uma doen-
ça genética autossômica recessiva rara e le-
tal. OBJETIVOS: relatar o caso de um feto com 
achados compatíveis com a síndrome, que se 
confirmaram no período pós-natal. MÉTODOS: 
realizou-se a descrição do caso com revisão da 
literatura. RESULTADOS: a criança é a primeira 
filha de pais jovens e não consanguíneos. Na ava-
liação fetal de 2º trimestre através do ultrassom, 
identificou-se malformação de Dandy-Walker, 
agenesia de corpo caloso, microftalmia, redu-
ção do diâmetro torácico e do comprimento dos 
membros, lesão cística retrovesical e polidrâm-
nio. Após confirmação desses achados à resso-
nância magnética fetal, suspeitou-se da síndro-
me de Hydrolethalus. A criança nasceu de parto 
cesáreo, com 35 semanas de gestação, pesando 
2649 g e Apgar de 3/5. Ao exame físico, identifi-
caram-se achados adicionais como fenda labial 
mediana e palatina, língua hipoplásica e malfor-
mada, orelhas displásicas e baixo implantadas, 
pescoço curto, tórax estreito, polidactilia pós-
-axial de mãos e háluces bífidos. Seu cariótipo foi 
normal (46,XX). O ultrassom cerebral confirmou 
os achados pré-natais e identificou dilatação dos 
ventrículos cerebrais. A ecografia abdominal/
pélvica evidenciou rins com dilatação pieloca-
licinal e de ureteres, e útero didelfo com hidro-
metrocolpo. A avaliação radiográfica mostrou 
tórax estreito com costelas curtas, vértebras hi-
podesenvolvidas e encurtamento dos úmeros. 
A criança faleceu por insuficiência ventilató-
ria aguda com 25 dias de vida. CONCLUSÃO: a 
soma dos achados apresentados pela paciente 
foi compatível com o diagnóstico de síndrome de 
Hydrolethalus. Em nossa revisão, não encontra-
mos casos desta condição descritos na literatura 
brasileira. A maioria dos pacientes foi relatada na 
Finlândia, onde a incidência desta doença é de 
1:20.000 nascimentos.
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Acidúria Glutárica tipo 1 (AG1), doença de erro 
inato do metabolismo do grupo das acidúrias 
orgânicas, herança autossômica recessiva, de-
vido a mutações no gene GCDH, resultando em 
deficiência da enzima glutaril-coenzima A desi-
drogenase e acúmulo de metabólitos como: Glu-
caril CoA, ácidos glutárico e 3OH-glutárico, nos 
tecidos corporais e urina. A doença se manifesta 
por três formas diferentes: crises encefalopáticas 
agudas, evolução insidiosa ou regressão de início 
tardio. O diagnóstico baseia-se na clínica, testes 
bioquímicos e exames de neuroimagem. Quanto 
mais precoce o diagnóstico e tratamento, melhor 
o prognóstico. Em países da Europa, a triagem 
para AG1 é realizada no período neonatal, visan-
do tratamento antes das manifestações clínicas. 
OBJETIVO: Descrição da variabilidade fenotípi-
ca e alterações em exames de neuroimagem de 
uma série de crianças com diagnostico de AG1. 
MÉTODO: Revisão de prontuários de cinco pa-
cientes com diagnóstico de AG1, baseado em cri-
térios clínicos, neuroradiológicos e bioquímicos, 
acompanhados em um Centro de Referência. 
RESULTADOS: Cinco crianças do sexo feminino, 
com idade média de 3,6 anos (2–9 anos) e pri-
meiras manifestações clínicas no primeiro ano 
de vida. Quatro apresentaram quadro de encefa-
lopatia aguda, caracterizada por vômitos, perda 
súbita de marcos do desenvolvimento e distonia, 
e o tempo médio entre o início das manifes-
tações clínicas e o diagnóstico foi de 1,5 anos. 
Destas, três apresentam convulsões. Há relato 
de consanguinidade parental nos casos de duas 
irmãs, em que uma cursou com atraso do desen-
volvimento neuropsicomotor (DNPM), dificul-
dades de aprendizagem e episódios recorrentes 
de vômitos, rastreada a partir do caso índice. 
Macrocrania evidenciada em três pacientes. Ao 
exame de neuroimagem observa-se alargamento 
dos espaços subaracnóideos em regiões ante-
riores dos lobos temporais em quatro pacientes, 
e na quinta criança, atrofia cerebral difusa. Em 
todas foi detectado elevação de ácidos glutárico 
e 3OH-glutárico na urina. CONCLUSÃO: Em ca-
sos de pacientes com atraso do DNPM ou rápida 
regressão do DNPM associada ao surgimento 
agudo de movimentos involuntários, e presença 
de alargamento do espaço subaracnoideo nas 
regiões anteriores dos lobos temporais em exa-
mes de neuroimagem, deve-se investigar AG 1, 
doença passível de tratamento. Irmãos de casos 
índices devem ser rastreados por exames bio-
químicos ou de neuroimagem, de acordo com a 
disponibilidade.
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BRAZILIAN CASES WITH MOLECULAR DIAGNOSIS
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Autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoi-
x-Saguenay (ARSACS) is an early-onset neurode-
generative disorder caused by bi-allelic mutations 
in SACS gene that was first reported in Quebec, 
Canada. ARSACS is typically characterized by ata-
xia, spasticity, neuropathy and retinal hypermye-
lination. OBJECTIVE: To report the first Brazilian 
cases of ARSACS with molecular confirmation. 
METHODS: The authors describe the clinical and 
molecular findings of two female cousins from 
Rio Grande do Sul, Brazil, with early-onset slowly 
progressive spastic ataxia and neuroradiologi-
cal findings that raised the suspicion of ARSACS. 
RESULTS: Cases 1 and 2 were female cousins, both 
born from consanguineous parents. They started 
with gait unsteadiness at ages 2 and 5, respectively. 
Today, with 30 and 28 years of age, they present 
spastic-ataxic gait, limb ataxia, broken-up smooth 
pursuit and gaze evoked-nystagmus, dysarthria, 
lower limb spasticity, general hyperreflexia (ex-
cept for ankle reflexes that were absent), bilateral 
Babinski sign, pes cavus and hammertoes. Case 
1 nerve conduction studies showed symmetrical 
sensory-predominant axonal polyneuropathy, with 
secondary demyelination. Case 2 MRI showed pon-
tine linear hypointensities in T2-weighted images 
and marked superior cerebellar vermian atrophy. 
Ophthalmological evaluation (fundoscopy and op-
tical coherence tomography) showed thickening of 
the nerve fiber retinal layer characteristic of hyper-
myelination. An extensive diagnostic work-up for 
autosomal recessive and dominant ataxic disorders 
was performed with negative results. SACS sequen-
cing revealed homozygous c.5151insA frameshift 
mutation in the cousins. CONCLUSIONS: ARSACS 
was first described in the 1970s among inhabitants 
of Quebec as a homogenous syndrome. The clinical 
picture of ARSACS patients born outside Quebec 
is often different, including atypical findings such 
as mental retardation, later onset, ophthalmople-
gia, hyperlipidemia and absence of spasticity and 
retinal hypermyelination. The phenotype of these 
Brazilian patients is very similar to the described in 
Quebec. The DNA variation observed, c.5151insA, 
was never reported before. It produces a frameshift 
mutation with pathogenic consequences for the 
coded protein sacsin, a protein believed to integrate 
the ubiquitin-proteasome system and HSP70 cha-
perone machinery. As far as we know, these patients 
might be the first ARSACS cases with molecular 
confirmation reported in Brazil.
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CEREBRAL AUTOSOMAL DOMINANT 
ARTERIOPATHY WITH SUBCORTICAL INFARCTS 
AND LEUKOENCEPHALOPATHY (CADASIL): 
UNUSUAL PRESENTATION WITH ATAXIA AND 
TREMOR
Grippe TC1*; Aguilar ACR1; Ferreira AGF1; Lobo ME1; 
Pereira FFC1; Natal MRC1; Freitas MCDNB2; Takata R2; 
Brandão PRP1
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CADASIL is an autosomal dominant disorder. 
Migraine, subcortical infarcts, white matter le-
sions, mood disturbance, and progressive cog-
nitive impairment classically characterize the 
diagnosis. However, clinical presentation may 
vary from acute encephalopathy with hyperre-
flexia and coma, to epilepsy and status epilep-
ticus, movement disorder, and stroke episodes. 
OBJECTIVE: To report an unusual case of CA-
DASIL. METHODS: Medical reports revision and 
video records. RESULTS: A 30 y.o. man, smoker, 
seven days after a gastroenteritis episode, pre-
sented subacute postural tremor, gait incoordi-
nation, bradykinesia and bilateral frontotem-
poral headache. A week later, he was referred to 
our service, with hemiataxia (mostly left-sided), 
left arm dysmetria, postural and action tremor 
on the left arm and a cerebellar ataxic gait. Fa-
miliar history of stroke on her mother at 40 y.o. 
Laboratory results were normal, no infection 
was found. Rheumatologic and Wilson disease 
screening results were negative. CSF showed a 
lymphocytic pleocytosis (25 cells). On the follow 
week, he developed arthritis on the left meta-
carpophalangeal joints. Thus, oral prednisone 
was empirically started, with great improvement 
of the neurological symptoms. EEG showed sli-
ghtly disorganized electrical activity. Brain MRI 
showed focal white matter lesions (hyperinten-
se in FLAIR and T2) distributed bilaterally, with 
greater involvement of superior frontal gyrus, 
and anterior temporal region. After prednisone 
tapering, a new CSF analysis was unremarkable. 
Based on MRI features, the diagnosis of CADASIL 
was considered. Genetic sequencing of the NO-
TCH3 gene exons 3, 4 and 19 showed a cysteine 
sparing mutation at c.3058G>C (p.1020A>P). This 
is a heterozygous missense mutation in exon 19 
of the NOTCH3 gene, which was also identified 
in his mother´s sample. DISCUSSION: Our re-
port exhibits an unusual, not previously descri-
bed, subacute presentation of CADASIL. As illus-
trated, in this case report, hemiataxia and tremor 
should now also compose the clinical spectrum 
of this rare disease. Moreover, it is important to 
highlight the self-limited course of this symptom, 
similar to the already described presentation of 
encephalopathy. In such unusual presentation, 
brain imaging provided the missing link to final 
diagnosis. Typical MRI findings guarantee im-
proved accuracy for the diagnosis of CADASIL, 
even if clinical features are uncommon.
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CRANIOESTENOSE EM GEMELARES - UM RELATO 
DE CASO
Maeda AK; Campos ACPN; Sperandio AA; Monteiro J; 
Fernandes JPA*; Couto NT; Krüger N
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A cranioestenose é uma doença que cursa com 
a fusão prematura de uma ou mais suturas cra-
nianas, podendo ser sindrômicas ou isoladas. 
O crânio do recém-nascido é composto de cin-
co ossos principais, dois parietais, dois frontais 
e um occipital, e o contato entre eles da origem 
às suturas, que são importantes por permitir a 
passagem da cabeça da criança pelo canal do 
parto e por acomodar o encéfalo permitindo seu 
crescimento. Quando há o fechamento precoce 
destas suturas, temos a cranioestenose. A apre-
sentação mais comum é a cranioestenose do tipo 
escafocefalia, que envolve a sutura sagital entre 
os dois ossos parietais; levando ao aumento da 
região ântero-posterior do crânio e estreitamen-
to da região parieto-temporal. O tratamento 
desta doença é cirúrgico e seu diagnóstico pre-
coce. O adiamento desta correção, pode resultar 
em deformidade estética, aumento da pressão 
intracraniana e alterações na fala, sendo avalia-
dos, ainda, alterações de cognição e intelecto. 
A incidência em gêmeos é rara, e sugerem uma 
herança autossômica recessiva. O objetivo deste 
estudo é identificar as características da Cranio-
estenose e expor um caso clinico raro de Cranio-
estenose do tipo escafocefalia, em gemelares bi-
vitelínicas, cujo pai também fora diagnosticado 
tardiamente com a deformidade craniana, aten-
didos no Hospital Pequeno Príncipe (HPP) na ci-
dade de Curitiba, PR. Os instrumentos utilizados 
na pesquisa foram os prontuários médicos e re-
sultados de exames complementares das pacien-
tes, que se encontram arquivados no HPP. Des-
tes documentos, foram coletados dados sobre a 
doença e sua evolução, dados da cirurgia, bem 
como informações sobre pré e pós-operatório 
das mesmas. Foi realizada entrevista com os pais 
das pacientes para esclarecimentos pertinentes 
ao caso e coleta de informações que não esta-
vam contidas nos prontuários médicos. Em um 
campo ainda pouco pesquisado, é desconhecido 
a real influência genética em quadros de escafo-
cefalia. O raro relato reforça a possibilidade da 
herança genética ter influência nos casos desta 
doença, onde gemelares bivitelínicas foram aco-
metidas simultaneamente, com um pai também 
acometido, abrindo caminho para estudos gené-
ticos que poderão ser desenvolvidos futuramen-
te para melhor avaliação do quadro, suas causas 
e alternativas de tratamento.
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DIAGNÓSTICO DE HIPERGLICINEMIA 
NÃO CETÓTICA EM UM RECÉM NASCIDO 
APRESENTANDO HIPOATIVIDADE E MIOCLONIAS
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Zen PRG3
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3UFCSPA e CHSCPA;
4Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
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A hiperglicinemia não cetótica é um erro inato 
do metabolismo em que grandes quantidades 
de glicina se acumulam nos tecidos, incluindo 
o cérebro. OBJETIVOS: relatar um recém nas-
cido com quadro de hipoatividade/hiporrea-
tividade e diagnóstico de hiperglicinemia não 
cetótica. MÉTODO: realizou-se a descrição do 
caso juntamente com uma revisão da literatura. 
RESULTADOS: a paciente nasceu de parto cesá-
rio, com 40 semanas de gestação, pesando 2970 
g, medindo 45 cm e com perímetro cefálico de 
33 cm. A mãe apresentava 16 anos, sendo que 
era hígida e não consanguínea. Possuía história 
de ter tido um filho na gestação anterior que te-
ria nascido e ido a óbito devido a complicações 
perinatais. O paciente atual apresentava história 
de ter iniciado, a partir do segundo dia de vida, 
com quadro de sonolência e hipoatividade, além 
de dificuldade de sucção. A criança evoluiu com 
piora da hipoatividade e surgimento de mioclo-
nias. Seus exames laboratoriais, incluindo dosa-
gem de lactato, enzimas musculares e provas de 
função da tireóide, foram normais. A criança não 
era dismórfica. O eletroencefalograma mostrou 
um traçado de surto-supressão, com descargas 
de pontas ondas no hemisfério direito, mescla-
das com surtos de ondas lentas. Neste momento, 
suspeitou-se de hiperglicinemia não cetótica. A 
ressonância magnética de crânio foi normal. Os 
primeiros exames de erros inatos do metabolis-
mo, através da cromatografia de aminoácidos, 
mostraram aumento da excreção de glicina na 
urina. A análise de aminoácidos em sangue im-
pregnado em papel filtro evidenciou leve au-
mento de glicina. Os resultados da cromatografia 
quantitativa de aminoácidos por HPLC no plas-
ma e no líquor constataram aumento acentuado 
de glicina (existia também aumento da relação 
entre as concentrações de glicina no líquor e no 
plasma), o que foi compatível com o diagnóstico 
de hiperglicinemia não cetótica. CONCLUSÃO: a 
maioria dos casos de hiperglicinemia não cetó-
tica apresenta-se no período neonatal. A doen-
ça possui um padrão de herança autossômico 
recessivo, ou seja, os pais possuem um risco de 
25% de terem outro filho com a mesma condição. 
Em nosso caso, não podemos descartar a possi-
bilidade de que o filho anterior do casal, que fale-
ceu no período perinatal, apresentasse também 
o mesmo diagnóstico.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANENCEFALIA NO 
PERÍODO PRÉ-NATAL ATRAVÉS DE UMA SÉRIE DE 
CASOS
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A anencefalia pode ser difícil de diferenciar no 
período pré-natal de outras condições que en-
volvam a calota craniana. OBJETIVOS: relatar 
uma série de casos de condições que se asseme-
lham à anencefalia, visando chamar a atenção 
para o seu diagnóstico diferencial no período 
pré-natal. MÉTODO: descrição de uma série 
de casos, juntamente com revisão da literatura. 
RESULTADOS: o primeiro caso era de uma ges-
tante de 24 anos que veio encaminhada com 17 
semanas de gravidez apresentando massa cís-
tica complexa saindo através de defeito na re-
gião mediana occipital, contendo tecido neural 
herniado juntamente com ventrículos laterais. 
No ultrassom morfológico com 20 semanas de 
gestação observou-se defeito de fechamento 
em nível de fontanela posterior, com exteriori-
zação de grande parte do conteúdo encefálico 
e consequente microcefalia, sugerindo possível 
encefalocele. A característica ultrassonográfica 
lembrava em muito a de um feto com anence-
falia, mas havia evidência de calota craniana. A 
ressonância magnética (RM) confirmou o diag-
nóstico de volumosa encefalocele posterior. A se-
gunda gestante, uma primípara de 16 anos, veio 
para avaliação com 21 semanas de gravidez por 
suspeita de anencefalia. A avaliação ultrassono-
gráfica evidenciou artéria umbilical única, acra-
nia associada à anormalidade do conteúdo ce-
rebral, hipertelorismo ocular, imagem sugestiva 
de encefalocele acima da órbita esquerda, fenda 
labial e imagem linear sugestiva de banda amni-
ótica. A RM fetal mostrou achados compatíveis 
com os do ultrassom, confirmando o diagnósti-
co de acrania. A terceira gestante apresentava 32 
anos e estava em sua primeira gravidez. Ela veio 
encaminhada por suspeita de anencefalia, após 
um ultrassom fetal realizado com 21 semanas 
de gestação. O ultrassom morfológico realizado 
com 24 semanas de gravidez identificou a calota 
craniana fetal, compatível com uma importante 
microcefalia. As estruturas encefálicas não eram 
bem definidas. A RM fetal revelou severa atrofia 
dos hemisférios cerebrais, tálamos, mesencéfa-
lo, cerebelo e tronco cerebral; sinais de atrofia 
difusa da medula e microcefalia. Os achados 
foram compatíveis com microhidranencefalia. 
CONCLUSÃO: a determinação do correto diag-
nóstico pode ter importantes implicações, tanto 
em relação ao aconselhamento genético como 
aos aspectos legais. Nestes casos, a RM fetal 
foi importante também não só para a elucida-
ção dos achados como para a correta definição 
diagnóstica.
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DISPLASIA SEPTO-ÓPTICA (SÍNDROME DE DE 
MORSIER): RELATO DE DOIS CASOS
Costa MDP1*; Marques JC1; Barreto Y1; Lacerda MS1; 
Motta IRF1; Nolasco M1; Souza CT1; Muratori C1; 
Melo TR1; Neri VC2

1Faculdade de Medicina de Campos;
2Professor da Faculdade de Medicina de Campos.

* E-mail: marcinhadias93@gmail.com

A displasia septo-óptica (DSO) é uma condição 
congênita rara,caracterizada pela tríade clássica 
que consiste em disgenesia do septo pelúcido, 
hipoplasia dos nervos ópticos e disfunção do eixo 
hipotálamo-hipofisário.Alguns com evidência de 
DSO apresentam septo pelúcido.OBJETIVO:Re-
latar dois casos de diagnóstico tardio de DSO,-
com retardo mental associado e epilepsia de di-
fÍcil controle.MÉTODOS:Revisão de prontuários 
médicos e da literatura médica especializada.
Relato do Caso:Caso 1:Homem, 21 anos,apre-
senta crises convulsivas desde os primeiros 
anos de vida.As crises são recorrentes,todas ge-
neralizadas (várias manifestações ao dia).Parto 
cesárea,sem intercorrências durante a gestação.
Ao exame apresenta-se com grande dificuldade 
de comunicação com o examinador;não intera-
ge,nem mira nos objetos durante a estimulação 
visual.Linguagem pobre,articulando palavras in-
completas quando estimulado;paraparesia fláci-
da,hiporreflexia profunda;espasmos musculares 
recorrentes.RM de crânio evidenciou ausência 
do septo pelúcido,afilamento do quiasma óptico.
Diagnóstico tardio,aos 21 anos.Caso 2:Mulher 24 
anos,apresenta crises convulsivas desde a infân-
cia,generalizadas, recorrentes,de difícil controle.
Nascida de parto normal,sem intercorrências.
Apresenta um retardo no desenvolvimento neu-
ropsicomotor,com pouca interação durante a 
consulta,linguagem comprometida,sobretudo 
na articulação das ideias.Apresenta proptose 
ocular e estrabismo divergente,redução da acui-
dade visual,com dificuldade para leitura;sinais 
de hipogonadismo,obesidade associada.RM com 
sinais de alteração da linha media: ausência de 
septo pelucido,atrofia de quiasma óptico.Diag-
nóstico tardio,aos 24 anos.CONCLUSÕES:Barko-
vich,1989 classificou a DSO em dois subgrupos:-
pacientes com esquizencefalia de ventrículos 
de tamanho normal,um remanescente do septo 
pelúcido e radiações ópticas de aparência nor-
mal,o segundo sem esquizencefalia,porém com 
ausência completa de septo pelúcido e hipopla-
sia substância branca que resultou em ventricu-
lomegalia difusa.O termo DSO-Plus foi proposto 
por Miller,2000 para descrever DSO associada à 
malformação de organização cortical,que se ma-
nifesta como atraso no desenvolvimento global 
com ou sem déficits motores espásticos.Os casos 
descritos referem-se provavelmente a forma des-
crita por Miller,com estrutura encefálica compa-
tível,mas com importante retardo no desenvol-
vimento neuropsicomotor e acometimento cor-
tical (epilepsia primária),além de déficit motor 
importante associado.
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DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE POR 
MUTAÇÕES INÉDITAS – UM RELATO DE CASO
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A distrofia muscular de Duchenne trata-se de 
um distúrbio neuromuscular hereditário que 
se caracteriza por degeneração contínua e irre-
versível de alguns tecidos do corpo como mus-
culatura lisa, cardíada, do SNC, com destaque 
para as fibras musculares esqueléticas. Classi-
camente possui herança ligada ao cromossomo 
X, afetando por sua vez, de forma predominante, 
indivíduos do sexo masculino, com uma menor 
parcela dos casos oriunda de mutações gênicas 
inéditas. Apresenta manifestações clínicas norte-
adas por fraqueza muscular com início durante a 
infância e hipotonia muscular. O diagnóstico se 
reflete através da história clínica, achados labo-
ratoriais e genéticos somados à contribuição de 
exames laboratoriais e histológicos. O prognós-
tico da doença ainda permanece reservado pela 
ausência de terapia específica; todavia o diag-
nóstico precoce torna-se de extrema importân-
cia uma vez que promove uma maior expectativa 
e qualidade de vida para os indivíduos portado-
res da disfunção. OBJETIVO: Relatar caso de dis-
trofia muscular de Duchenne com achados com-
patíveis com nova mutação não ligada à expres-
são clássica de alterações no gene da distrofina. 
RELATO DE CASO: Paciente de 14 anos, mascu-
lino, estudante, sem comprometimento do de-
senvolvimento neuropsicomotor com histórico 
de quedas freqüentes, dificuldades para correr e 
praticar esportes desde os 6 anos de idade, com 
progressão paulatina para incapacidade de su-
bir escadas e astenia. Em investigação etiológica 
fora evidenciados aumento de enzimas CPK, al-
dolase, TGO, TGP; a biopsia muscular revelou al-
terações de padrão miopáticos compatíveis com 
distrofia muscular progressiva. Não obstante, em 
testes genéticos não foram detectados seleções 
ou duplicações no gene da distrofina (achado 
presente em 70% dos casos), mas demonstrou-se 
variante patogênica no éxon 37 do gene DMD, 
resultando em geração de proteína truncada ou 
em completa ausência de RNAm. DISCUSSÃO: A 
confirmação do diagnóstico de distrofia muscu-
lar de Duchenne se dá mediante testes molecula-
res para comprovação de ausência da distrofina 
na biopsia muscular ou presença de mutações 
(deleções no gene DMD – correspondendo a 30% 
dos casos e de difícil detecção). O sequencia-
mento de éxons trata-se do método padrão-ou-
ro para identificação de mutações patogênicas 
como a do caso em questão.
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DOENÇA DE FABRY: UMA VARIANTE NÃO DESCRITA 
NA LITERATURA
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A doença de Fabry é uma doença genética, mul-
tisistêmica ,metabólica e progressiva resultante 
da atividade deficiente ou ausente da enzima 
alfa-Galactosidase A, caracterizada pelo depó-
sito lisossômico de glicoesfingolipídeos, princi-
palmente a globotriaosilceramida (Gb3). Possui 
caráter hereditário e está ligada ao cromossomo 
X (Xq22.1). São conhecidos atualmente, mais de 
400 tipos de mutações enzimáticas, sendo que a 
grande maioria é adquirida de forma herdada, 
tornando-se assim específicas para cada família 
. No Brasil, atualmente, há cerca de 220 casos. 
No mundo, estima-se 25 mil casos .O acúmulo 
de glicoesfingolipídeos já se inicia antes do nas-
cimento, de maneira cumulativa, acometendo 
o endotélio vascular, músculo cardíaco, sistema 
nervoso, epitélio da córnea, tecido conjuntivo, 
néfrons, e trato gastrointestinal. Geralmente, a 
manifestação clássica apresenta-se nos homens 
e tem início na infância com quadro de hipo-
-hidrose, córnea verticilata, parestesias e angio-
queratomas. Os adultos jovens tem piora pro-
gressiva dos sintomas e evoluem com alterações 
multissistêmicas como, hipertensão arterial, 
angina , proteinúria, insuficiência renal crônica, 
acidente vascular encefálico, doenças psiquiátri-
cas e edema de membros inferiores. A paciente 
em questão apresenta a variante p.P323T em 
homozigoze. Esta alteração não está descrita 
na literatura consultada , porem foi analisada 
nos softwares Polyphen 2 e Mutation Taster , os 
quais predizem ser potencialmente patogênica. 
A paciente é do sexo feminino, 26 anos, com pais 
consanguíneos, apresentava-se no ínicio com al-
terações comportamentais e de humor, foi então 
solicitada RNM de crânio que apresentou alte-
rações inespecíficas e também apresentava-se 
com alteração da função renal. Foi feito estudo 
genético para Doença de Fabry, tendo sido pela 
primeira vez relatado esta mutação genética. 
Atualmente a mesma encontra-se em reposição 
enzimática com Frabrazyme 1 mg/kg 2x por mês, 
em acompanhamento com neurologista, nefro-
logista e cardiologista, com melhora progressiva 
do quadro clínico. CONCLUSÃO: Apesar de ser 
uma patologia extremamente rara, tem diagnos-
tico e tratamento e quanto antes iniciado leva a 
menor chance de progressão da doença e lesão 
irreversível de órgãos alvos , melhorando a qua-
lidade de vida dos pacientes e possibilitando in-
vestigação e tratamento dos demais familiares.
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DOENÇA DE KENNEDY: CONDIÇÃO MUITO RARA OU 
POUCO SUSPEITADA NO BRASIL?
Oliveira BM; Fussiger H*; Rodrigues LP; Saraiva-
Pereira ML; Saute JAM; Jardim LB

HCPA.

* E-mail: helena.fussiger@gmail.com

A atrofia muscular espinal e bulbar (SBMA), ou 
doença de Kennedy, é uma afecção genética cau-
sada por uma expansão CAG (> 35 repetições) no 
gene do receptor androgênico, (AR), localizado 
no cromossomo X. Devido a maior expressão 
do AR nos homens, a doença é limitada ao sexo 
masculino. A SBMA é caracterizada por fraqueza 
muscular em membros, face e músculos de de-
glutição secundária à degeneração do neurônio 
motor inferior. Sintomas de insensibilidade an-
drogênica também são frequentemente relata-
dos. OBJETIVOS: Descrever um caso de SBMA 
diagnosticado na nossa instituição. MÉTODOS: 
Relato de caso. RESULTADO: Paciente masculi-
no, de 60 anos, iniciou, aos 50 anos, com fraque-
za em membros inferiores, fasciculações difusas, 
câimbras e tremores. Havia realizado investiga-
ção por infertilidade e referia disfunção sexual há 
cerca de 10 anos. Negava sintomas bulbares asso-
ciados. Ao exame físico, apresenta ginecomastia, 
força muscular preservada, reflexos presentes e 
simétricos, fasciculações em face e membros su-
periores, tremor postural e cinético simétrico em 
membros superiores. Dois dos seus cinco irmãos 
homens têm história de infertilidade, mas sem 
outras queixas. Não há outros casos na família. 
Amplificação por PCR e análise de fragmentos do 
gene AR identificou a presença de uma expansão 
CAG (40 repetições) confirmando o diagnóstico 
de SBMA. DISCUSSÃO: A SBMA é uma doença 
de progressão lenta, muito semelhante às atro-
fias musculares espinais. O presente caso apre-
senta idade de início, progressão e manifestações 
bastante clássicas, insensibilidade androgênica 
e os sintomas neuromusculares aqui descritos. 
Embora a prevalência da SBMA seja estimada em 
1; 50.000 sujeitos em populações ocidentais, ela 
é raramente suspeitada no nosso meio. Entre 17 
suspeitas levantadas desde 2007, este é o segun-
do caso identificado. É possível que a hipótese de 
SBMA seja pouco considerada. Alternativamen-
te, uma frequência muito mais rara entre brasi-
leiros não pode ser desconsiderada
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FÁSCIES SIMILAR À MAQUIAGEM DO TEATRO 
JAPONÊS ASSOCIADA A DÉFICIT INTELECTUAL: 
SÍNDROME DE KABUKI
Nogueira LT2*; Kauling IE2; Corte BMD2; Santos CBL2; 
Morais CO2; Yonamine TM2; Arenas DL2; Andrejew R2; 
Zen PRG1; Rosa RFM1

1UFCSPA e CHSCPA;
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA).

* E-mail: leticiathn@gmail.com

A síndrome de Kabuki é uma doença genética 
rara caracterizada por uma fáscies que lembra 
a maquiagem dos atores do teatro Kabuki, uma 
forma tradicional de teatro japonês. Déficit in-
telectual, de leve a moderado, e hipotonia são 
comuns entre estes pacientes. OBJETIVO: re-
latar uma paciente com a síndrome de Kabuki. 
MÉTODO: realizou-se assim a descrição do 
caso, juntamente com uma revisão da literatura. 
RESULTADOS: a paciente, uma menina, veio en-
caminhada para avaliação genética aos 10 anos 
de idade por apresentar dificuldade escolar. Ela 
nasceu de parto cesáreo, prematura de 35 sema-
nas de gestação, pesando 2220 gramas, medindo 
44 cm, com perímetro cefálico de 32 cm e escores 
de Apgar de 6 e 9. Apresentou dificuldade de suc-
ção e atraso no desenvolvimento neuropsicomo-
tor. Durante sua evolução, diagnosticou-se uma 
comunicação interatrial do tipo ostium secun-
dum. Ela foi submetida à cirurgia cardíaca aos 7 
anos. Ao seu exame físico, com 10 anos de idade, 
verificou-se baixa estatura (media 120 cm), fen-
das palpebrais alongadas com eversão do terço 
lateral das pálpebras inferiores, madarose do ter-
ço lateral das sobrancelhas, estrabismo, pregas 
epicânticas, columela nasal curta, clinodactilia 
de quintos dedos das mãos, proeminência da 
“almofada” da ponta dos dedos, hipoplasia das 
unhas e pele seca e áspera. A avaliação derma-
tológica foi compatível com dermatite ictiosi-
forme. A avaliação audiométrica mostrou perda 
auditiva condutiva em ouvido esquerdo. O seu 
cariótipo foi normal. CONCLUSÃO: os achados 
clínicos apresentados pela paciente foram com-
patíveis com síndrome de Kabuki. Nosso objeti-
vo principal foi chamar a atenção para as carac-
terísticas clínicas que levam ao seu diagnóstico. 
Este usualmente é difícil, especialmente pela 
grande variabilidade clínica da síndrome.
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FENÓTIPO ADRENOMIELONEUROPATIA 
DA ADRENOLEUCODISTROFIA: ASPECTOS 
CLÍNICOS
Avellar GS*; Bezerra JMF; Schmidt FR; Pinto LFR; 
Vasconcellos PRSA; Platino RMC; Braga RS; 
Schettini DTM; Mourão LO

UERJ.

* E-mail: gabriel.neuro@yahoo.com.br

Adrenoleucodistrofia ligada ao X é uma doen-
ça peroxissomal, devido a mutações no gene 
ABCD1, no Xq28, levando ao comprometimento 
da beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia 
muito longa (AGCML), com acúmulo destes nos 
tecidos, podendo afetar o sistema nervoso, córtex 
adrenal e testículos. Fenótipos clínicos incluem 
a forma cerebral com leucodistrofia progressi-
va, adrenomieloneuropatia (AMN), e doença de 
Addison isolada. O diagnóstico é estabelecido 
através da avaliação dos níveis séricos dos AG-
CML com suas relações, e pela pesquisa da mu-
tação do gene. OBJETIVO: Apresentação de um 
paciente com adrenoleucodistrofia, com fenóti-
po adrenomieloneuropatia. RELATO DE CASO: 
Homem de 35 anos, com início, progressivo, há 
4 anos de paraparesia, que evoluiu em meses 
com retenção urinária, e diminuição da sensibi-
lidade tátil em membros inferiores. Há 8 meses, 
apresentou piora motora significativa, associado 
a diminuição progressiva da sensibilidade tátil e 
térmo-álgica em bota, e irritabilidade. Ao exame 
havia hiperpigmentação cutânea, com rarefação 
de pelos. Membros inferiores com paraparesia 
espástica, retração tendínea, arreflexia, reflexo 
cutâneoplantar em extensão bilateral, diminui-
ção simétrica da sensibilidade profunda, e hipos-
tesia tátil e termo-álgica em bota. Exames labo-
ratoriais com evidências diretas e indiretas de in-
suficiência adrenal. Vitamina B12 normal. Níveis 
séricos de AGCML evidenciando: ácido hexaco-
sanóico (C26:0): 3,8mml/L (0,22-0,88), ácido di-
cosanóico (C22:0): 73,8mml/L (51,1-113,4), ácido 
tetracosanóico (C24:0): 115,0mml/L (44,3-92,4), 
C24:0/C22:0 : 1,57 (0,55-0,89), C26:0/C22:0: 0,05 
(0,0021-0,04). À ENMG havia desnervação dos 
músculos tibial posterior e gastrocnêmio. Com 
RM de coluna (2014) sem alterações na medula 
espinhal, e RM de crânio (2016) com hipersinal 
em T2 e FLAIR envolvendo os tratos corticoes-
pinhais no tronco cerebral, com hipersinal nos 
pedúnculos cerebelares médios e na substancia 
branca cerebelar. DISCUSSÃO: AMN apresenta-
-se, geralmente, em homens entre 20 e 40 anos, 
havendo mielopatia e neuropatia periférica. 
Caracterizando-se por paraparesia espástica 
progressiva, com disfunção esfincteriana, e alte-
ração da sensibilidade superficial e profunda. A 
maioria apresenta insuficiência adrenal, muitas 
vezes com disfunção gonadal. Cerca de 20% a 
40% tem envolvimento cerebral. CONCLUSÃO: 
O quadro clínico-laboratorial, corrobora para o 
diagnóstico de ANM, sendo o estudo genético 
importante para sua confirmação.
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FROM CHILDHOOD EPILEPSY TO ADULT KEARNS-
SAYRE SYNDROME: CASE REPORT AND REVIEW OF 
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS
Simeoni C*; Franciscatto L; Martins WA; Teixeira AB; 
Marrone LCP; Marrone ACH

HSL da PUCRS.

* E-mail: camilasimeoni01@gmail.com

Mitochondriopathies are among the most mys-
terious diseases in the neurologist care. In 1958, 
Kearns and Sayre described a unique syndrome 
of progressive external ophthalmoplegia, pig-
mentary retinopathy and cardiac block. Diagno-
sis relies on clinical features, histopathological 
findings and genetic tests. Several neurological 
symptoms may overlay this syndrome and cellu-
lar heterosplamy leads to an unpredictable clini-
cal expression. Case: a 40-years-old woman with 
progressive difficult in moving her eyes, particu-
larly upwards, along with bilateral loss of vision. 
She reported these symptoms had begun early 
in her childhood, but progressed substantially in 
the last few years. Visual symptoms were worse 
in dark or unlighted rooms. In addition, fatigue 
started in the last 6 years and severely disrupted 
her daily activities. Past medical history revealed 
mild hypothyroidism and cryptogenic epilepsy 
since 7 years. Neurological examination was 
remarkable for bilateral ptosis and gait ataxia. 
Strength was mildly weak in pelvic and scapular 
regions. Ophthalmologic examination displayed 
paresis in extra-ocular muscles, particularly the 
superior and lateral rectus. Funduscopic exam 
showed bilateral pigmentary alterations in the 
peripheral retina, resembling a ‘salt and pepper’ 
appearance. Fluorescein angiography confir-
med pigmentary atrophy in retinal periphery. 
Brain magnetic resonance imaging demonstra-
ted mild diffuse atrophy in brain hemispheres 
and moderate to severe atrophy in cerebellum. 
Cerebrospinal fluid (CSF) demonstrated normal 
cell count and lactate (1.7mmol), but displayed 
a protein content of 127mg/dl. Genetic testing 
showed a large mitochondrial DNA deletion. 
Cerebrospinal fluid demonstrated a protein con-
tent of 127mg/dl. Electrocardiogram disclosed 
incomplete right bundle block. Echocardiogram 
showed mild diastolic dysfunction. She received 
genetic counselling and coenzyme Q10 160mg/
day. Nowadays, she continues without progres-
sion of her symptoms. DISCUSSION: Mitochon-
drial disorders remain a mystery for clinicians 
and high degree of suspicion is required for early 
diagnosis. Kearns-Sayre syndrome should be 
suspected when patients present with unexplai-
ned systemic features, especially when disrup-
ting high-energy consumption systems. As the-
re are no effective treatments to reverse or stop 
neurological disability, early diagnosis remains 
crucial to institute genetic counseling and de-
tection of life-threatening cardiac complications.
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HOMOCISTINÚRIA NO ESTADO DA BAHIA: UMA 
SÉRIE DE CASOS
Lessa KP2*; Alves TN2; Rios AFA2; Cerqueira WOS2; 
Corrêa PB1; Cavalcante CEO1; Leite MEQ1; Sorte NCAB1; 
Schwartz IVD3; Leão EKEA1

1COM-HUPES;
2UNEB;
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

* E-mail: krysnapireslessa@gmail.com

A homocistinúria clássica (HC), doença genética 
rara autossômica recessiva, devido à deficiência 
da enzima cistationina ß-sintase, dependente da 
piridoxina, deve-se ao acúmulo da homocisteí-
na no plasma, na urina e tecidos ósseo, ocular, 
vascular e nervoso, ocasionando ação tóxica. As 
manifestações clínicas sobre o sistema nervoso 
são caracterizadas por crises epilépticas, defici-
ência intelectual (DI) e transtornos psiquiátricos. 
Prevalência mundial em torno de 1-9:100.000 
habitantes. Em 2015, de acordo com a Associa-
ção Brasileira de Homocistinúria, existiam cer-
ca de 60 pacientes vivos com a doença no país. 
OBJETIVO: Descrever a variabilidade fenotípica 
dos pacientes com diagnóstico de HC do estado 
da Bahia. MÉTODO: Descrição de série de ca-
sos de pacientes com diagnóstico de HC, assis-
tidos em um centro de referência para Doenças 
Metabólicas Hereditárias na Bahia. Revisão de 
prontuários de pacientes com diagnóstico base-
ado em critérios clínicos e laboratoriais de HC. 
RESULTADO: Foram revistos 6 pacientes com 
diagnóstico de HC, média de idade de 13,5 anos 
(5-19); idade média de início dos sintomas aos 3 
anos (1-7); e tempo médio entre o início dos sin-
tomas e diagnóstico foi de 6,8 anos (1-13). Cinco 
são do sexo masculino. Um caso identificado a 
partir do irmão e primo com HC. Três são natu-
rais de Valente e da mesma família, e os outros de 
diferentes cidades. Todos tiveram miopia como 
primeiro sintoma, e destes, 5 evoluíram com lu-
xação do cristalino. O aspecto marfanóide é ob-
servado em 2 casos e a deformidade em coluna 
em 3. Dentre as manifestações neurológicas: três 
cursaram com atraso do desenvolvimento neu-
ropsicomotor, sendo que 1 deles evoluiu com 
regressão. Todos apresentam DI, três evoluíram 
com sinais extrapiramidais e três com transtor-
nos psiquiátricos. Um tem crises epilépticas con-
troladas com fármacos antiepilépticos e passado 
de acidente vascular encefálico. Três pacientes 
apresentam a mesma mutação em homzigose 
(c.969G>A) e um outro, apresenta uma nova mu-
tação em heterozigose (c.329A>T; c.770C>T). O 
tratamento consiste em uso de betaina, piridoxi-
na e em restrição proteica. CONCLUSÃO: Crian-
ças com luxação de cristalino ou miopia grave 
associadas a DI devem ser investigadas para 
HC, doença metabólica hereditária passível de 
tratamento e subdiagnosticada. A partir do caso 
índice, deve se rastrear os irmãos visando diag-
nóstico e tratamento precoces, possibilitando 
melhor qualidade de vida e uma desaceleração 
da progressão da doença.
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KLIPPEL-TRENAUNAY-WEBER OR PROTEUS 
SYNDROME? A CLINICAL OVERLAP SYNDROME.
Alves CN1*; Menezes JR2; Pedroso JL2; Barsottini OGP2

1Universidade do Estado do Pará (UEPA);
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: camilaalves@msn.com

The features of Klippel-Trenaunay-Weber syn-
drome (KTWS) include cutaneous capillary mal-
formations, venous malformations, and soft tis-
sue and/or bony hypertrophy of the extremities. 
On the other hand, Proteus syndrome is a rare 
condition whose clinical features may be present 
at birth, but typically develop over time, starting 
between 1 and 18 months of age. Characterized 
by malformations and overgrowth of various 
tissues, as connective tissue, bone, skin, colon 
and central nervous system, although any tissue 
may be involved The postnatal, progressive, and 
asymmetrical overgrowth occurs in a mosaic pat-
tern. OBJECTIVES: We report a case that fit both 
syndromes and a clinical diagnostic work-up was 
performed. CASE REPORT: A 28-year-old wo-
man presented with asymmetrical lower limbs 
hypertrophy, blue rubber nevus and diffuse va-
ricose veins (figure). There was marked lymphe-
dema. Since childhood there was asymmetrical 
overgrowth of the lower limbs. Parents were con-
sanguineous. Brain MRI was normal. Doppler 
of lower limbs disclosed veins malformations. 
KTS and Proteus syndrome were suspected. 
DISCUSSION: Asymmetrical overgrowth of the 
limbs has several differential diagnoses with pos-
sible overlaps. Positives clinical features to KTWS 
was the presence of port-wine stain, varicose 
veins and soft limb tissues hypertrophy. Proteus 
syndrome there was asymmetrical members, her 
right leg and arm was bigger and enlarged uterus 
with adenomyosis Differentiate KTS from Pro-
teus syndrome is usually difficult and may beco-
me a diagnostic dilemma.
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MICROCEFALIA ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS: 
DISMORFIAS E ACHADOS RADIOLÓGICOS DO 
PRIMEIRO CASO NOTIFICADO NO RIO GRANDE DO 
SUL.
Silva EA1*; Schuler-Faccini L2; Sanseverino MTV3; 
Silva AA3; Abeche AM3; Vianna FLS3

1Faculdade de Medicina - UFRGS;
2Sistema Nacional de Informação sobre Agentes 
Teratogênicos (SIAT) - Porto Alegre, RS;
3Sistema Nacional de Informação sobre Agentes 
Teratogênicos (SIAT), Porto Alegre, RS.

* E-mail: edu_dearaujo@yahoo.com.br

Desde 2015, tem sido identificado no Brasil um 
aumento da prevalência de microcefalia. Evi-
dências apontam que esta malformação possui 
uma associação à transmissão vertical do Zika 
Vírus (ZIKV). O conjunto de achados clínicos e 
radiológicos das crianças afetadas pela embrio-
patia por ZIKV sugere um fenótipo diferenciado 
de outras síndromes ou causas de microcefalia 
já determinadas. OBJETIVO: Descrever as carac-
terísticas morfológicas externas do crânio, bem 
como radiológicas do primeiro caso de microce-
falia associada ao ZIKV notificado no Estado do 
Rio Grande do Sul. MÉTODO: Descrição morfo-
lógica e radiológica de crânio de caso de micro-
cefalia associada ao ZIKV e posterior compara-
ção da gravidade em relação às microcefalias de 
outras etiologias. RESULTADOS: Trata-se de um 
bebê do sexo feminino, nascido a termo, com 
44 cm e perímetro cefálico de 27 cm (inferior a 
3 desvios-padrão em relação à média). Teve ex-
posição pré-natal ao vírus Zika, com quadro in-
feccioso característico. Tal infecção foi contraída 
fora do Estado, no terceiro mês de gravidez, em 
um Estado do Nordeste. Ao exame físico obser-
vava-se importante desproporção crânio-face, 
pele redundante no couro cabeludo, duplo rede-
moinho em região occipital, além de acentuada 
depressão nesta região, e alterações neurológicas 
como irritabilidade, hipertonia e hiperreflexia. 
A ressonância nuclear magnética mostrou di-
minuição do volume encefálico, hipossinal em 
substância branca sugerindo infecção congênita; 
disgenesia do corpo caloso e presença de calcifi-
cações no parênquima cerebral. As microcefalias 
constituem um achado clínico e podem decorrer 
de anomalias congênitas ou ter origem após o 
parto. As microcefalias têm etiologia complexa 
e multifatorial, envolvendo fatores genéticos e 
ambientais e algumas das causas mais comuns 
são infecções congênitas, exposição intrauteri-
na ao álcool, drogas, radiação, diabetes materno 
mal controlado, lesões traumáticas cerebrais e 
intoxicações. O caso notificado, pelas caracterís-
ticas morfo-radiológicas, aponta para uma maior 
gravidade em relação às microcefalias atribuídas 
a outras etiologias. CONCLUSÃO: As caracterís-
ticas do caso notificado são muito similares às 
encontradas em outros casos de microcefalia 
descritos no Nordeste e Sudeste do Brasil com 
exposição pré-natal ao ZIKV. Observa-se que o 
quadro neurológico é bastante grave e este caso 
aqui descrito aporta evidência adicional da tera-
togenicidade de infecção por ZIKV.
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NEUROFIBROMATOSE TIPO 2 DE MANIFESTAÇÃO 
TARDIA COM PERDA AUDITIVA BILATERAL: RELATO 
DE CASO.
Silva EA*

Faculdade de Medicina - UFRGS.

* E-mail: edu_dearaujo@yahoo.com.br

A neurofibromatose é uma doença autossômica 
dominante que pode se manifestar em qualquer 
fase da vida, em ambos os sexos, e é classificada 
em dois tipos: 1 (periférica) e 2 (central), sendo 
a neurofibromatose tipo 2 (NF2) mais rara e res-
ponsável por apenas 10% dos casos de neurofi-
bromatose, com incidência mundial estimada 
de um em cada 33.000 indivíduos. Descrição do 
caso: Paciente leucoderma, sexo masculino, 56 
anos, ex-tabagista moderado por vinte anos e ex-
-etilista por trinta anos, sem histórico de doen-
ças genéticas na família, procurou a emergência 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, queixan-
do de cefaleia, tontura, dores pelo corpo, dificul-
dade de deglutição, de fonação e audição, além 
de elevação da pressão arterial. Dois meses an-
tes estava em tratamento ambulatorial para dor 
nas pernas e já se queixava de dificuldade para 
engolir. Os sintomas que culminaram com sua 
internação iniciaram-se há pouco menos de um 
mês, progredindo com o tempo, sendo a eleva-
ção súbita da pressão arterial o principal motivo 
da ida ao serviço de emergência. Realizou res-
sonância magnética que constatou presença de 
meningeoma paraclival à esquerda e múltiplos 
neurinomas bilaterais, acometendo V, VIII, IX, X 
e XII pares cranianos. Os achados radiológicos 
justificam o quadro clínico apresentado, com-
patível com NF2. Na ressonância magnética de 
neuroeixo encontrou-se múltiplas lesões intra-
durais e extra-medulares junto às raízes dorsais 
e da cauda equina, possivelmente schwanomas 
e meningeomas, de até 8 mm. Na audiometria 
verificou-se perda neurossensorial profunda à 
direita e leve à esquerda, que progrediu para sur-
dez bilateral em um período inferior a dois me-
ses. Ao exame de campimetria observou-se re-
dução da sensibilidade difusa e inespecífica, sem 
sinais de compressão nervosa e catarata 1+ no 
olho direito. Paciente apresentava fundo de olho 
de aspecto usual. Progrediu para afonia e sub-
meteu-se a uma fibronasolaringoscopia cons-
tatando paralisia da prega vocal direita. Agra-
vou-se o quadro de disfagia, iniciando dieta por 
gastrostomia. Não houve alterações motoras de 
membros superiores e inferiores, bem como de 
tônus e força muscular. Paciente passou a utilizar 
a escrita como principal forma de comunicação. 
CONCLUSÃO: A NF2 é uma doença degenerativa 
e, ainda, incurável, sendo o tratamento clínico e/
ou cirúrgico voltado para a prevenção e controle 
das complicações. O conhecimento dos esparsos 
casos no Brasil é necessário para se chegar a um 
manejo adequado destes.
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NIEMANN PICK TIPO C: VARIABILIDADE 
FENOTÍPICA, UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Rios AFA2*; Gomes ILS2; Lessa KP2; Alves TN2; 
Cerqueira WOS2; Corrêa PB1; Costa MCM1; Costa FO1; 
Leão EKEA1
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Niemann-Pick C (NP-C), doença metabólica 
hereditária de padrão autossômica recessiva, 
decorrente de alteração no metabolismo lisosso-
mal do colesterol, ocasiona acúmulo intracelular 
de colesterol não-esterificado em diferentes teci-
dos. As manifestações clínicas são multissistêmi-
cas e o início dos sintomas varia desde o período 
neonatal à idade adulta. O diagnóstico baseia-se 
na suspeita clínica, dosagem de quitotriosidase e 
oxiesteróis, teste de Filipin e pesquisa de muta-
ção nos genes NPC1 e NPC2. OBJETIVO: Descre-
ver a variabilidade fenotípica de pacientes com 
diagnóstico de NP-C. METODOLOGIA: Revisão 
de prontuários de pacientes com diagnóstico de 
NP-C, baseado na dosagem de quitotriosidase e 
oxiesterois e teste de Filipin, acompanhados em 
um centro de referência para erros inatos do me-
tabolismo na Bahia. RESULTADO: Foram revis-
tos seis pacientes com diagnóstico de NP-C, mé-
dia de idade 18,6 anos (6-31), três do sexo mascu-
lino. Três pacientes apresentam a forma infantil 
precoce; um, a forma juvenil e; dois, a adulta. A 
média de intervalo entre o início dos sintomas 
e o diagnóstico foi de 6 anos. Paralisia do olhar 
vertical foi observada em todos os pacientes, as-
sim como disfagia em graus variados. Alterações 
dos movimentos sacádicos foram observados 
em 4 pacientes. Atraso do desenvolvimento neu-
ropsicomotor –DNPM- (2/6) e visceromegalia 
(3/6), nos casos de início precoce. Manifestações 
neurológicas presentes: demência (4/6); altera-
ções comportamentais (2/6); crises epilépticas 
(2/6); ataxia (5/6); dismetria, disdiadococinesia 
e disartria (3/6); espasticidade (4/6); distonia 
(3/6). Dosagem elevada: quitotriosidase (5/6); 
oxiesteróis (5/6). Teste de Filipin positivo (5/6). 
Atualmente 3 pacientes tomam o miglustate, en-
quanto os outros aguardam a medicação. Iden-
tificado mutações no gene NPC1 em 4 pacientes 
e 2, aguardam o resultado. CONCLUSÃO: Altera-
ções na motricidade ocular extrínseca associado 
a atraso do DNPM ou a ataxia e alterações cog-
nitivas, são características clínicas sugestivas de 
NPC. Manifestações viscerais são evidentes em 
início precoce. O grande intervalo entre o início 
dos sintomas e o diagnóstico, deve-se a raridade 
da doença e a diversidade do fenótipo, que varia 
com a idade de início dos sintomas.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0594

PERFIL CLÍNICO-DEMOGRÁFICO, BIOQUÍMICO, 
IMUNOHISTOQUÍMICO E MORFOLÓGICO EM 
PACIENTES COM GLIOBLASTOMA
Benelli PM2*; Gregorio ML3; Neiva CM3; Faitarone MB3; 
Lancelotti CLP1; Ferraz Filho JRL2; Calastri MCJ2; 
Godoy MF2; Souza DRS2; Tognola WA2

1Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo;
2Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP);
3Universidade de Franca (UNIFRAN).

* E-mail: pmbenelli@gmail.com

Os glioblastomas (GBM) são neoplasias do SNC, 
associados a anormalidades moleculares. O 
diagnóstico é realizado por exames de imagem, 
biópsia e imunohistoquímica. Biomarcadores 
podem favorecer o diagnóstico, prognóstico e 
tratamento da doença. Objetivos - Caracterizar o 
perfil demográfico, bioquímico, imunohistoquí-
mico e morfológico por ressonância magnética 
(RM) de pacientes com GBM; avaliar a correlação 
entre os dados de perfil bioquímico; e avaliar a 
relação entre marcadores por RM e perfil bioquí-
mico e imunohistoquímico na doença. Métodos 
- Selecionamos 48 indivíduos com GBM (72,9% 
do sexo masculino, média de idade 56,5±13,4 
anos), atendidos no Hospital de Base da FAMERP 
(2012-2014). Desses, 42 tinham no prontuário 
perfil bioquímico, em 38 foi realizada imunohis-
toquímica e em 21 deles RM. Imunohistoquími-
ca: glial fibrillary acidic protein (GFAP), sinapto-
fisina, proteína S100 e ki-67. Perfil bioquímico: 
análise sérica de creatinina, uréia, glicose, só-
dio, potássio, hemoglobina e eritrócitos. Análi-
se estatística: média e desvio padrão (variáveis 
quantitativas) e teste de correlação para o perfil 
bioquímico. Valor P < 0,05. Resultados - Perfil 
bioquímico (dentro dos limites de referência): 
eritrócitos=4,34±0,68 milhões/L, hemoglobi-
na=13,1±2,00 g/dL, uréia=36,05±28,04 mg/dL, 
creatinina= 0,89±0,29 mg/dL, sódio=139,9±5,6 
mmol/L e potássio=4,27±0,5 mmol/L, exceto 
glicose=132,34±55,4 mg/dl. Imunohistoquími-
ca: 94,8% tiveram marcação positiva para S100; 
94,9% apresentaram positividade para GFAP; 
60,5% para sinaptofisina e 81,5% para ki-67. Per-
fil bioquímico mostrou correlação positiva entre 
hemoglobina e eritrócitos (r2 = 0,827, P < 0,0001), 
creatinina e uréia (r2 = 0,1417, P = 0,0153), uréia 
e potássio (r2 = 0,234, P = 0,001) e creatinina e 
potássio (r2 = 0,10925, P = 0,034). RM: valor mé-
dio do tamanho do tumor 5,91±1,66 cm. Todos 
pacientes apresentaram edema, necrose e realce 
ao contraste, 71,4% apresentaram hemorragia e 
61,9% difusão. Localização: 52,4% região frontal, 
4,8% occipital, 19% parietal e 23,8% temporal. 
Discussão - Neste estudo nota-se presença de 
GBM em faixa etária equivalente a adultos jo-
vens, principalmente do sexo masculino. A cor-
relação positiva dos dados bioquímicos demons-
tra funcionamento normal da função circulató-
ria e renal. A análise de imunohistoquímica e RM 
reforçam a agressividade do tumor, destacando 
necrose e atividade proliferativa, característicos 
deste tipo de tumor.
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RELATO DE CASO DE ADOLESCENTE COM 
SINDROME DE FAHR
Ferreira CM*; Serão CLC; Alvarenga RMP; Paiva CLA

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO).

* E-mail: annecrhiss@yahoo.com.br

A Síndrome de Fahr (PFBC) é uma desordem 
neurodegenerativa rara, autossômica dominan-
te, caracterizada por calcificações simétricas e 
bilaterais nos núcleos da base e outras áreas o 
córtex cerebral. Seu diagnóstico é clinico, corro-
borado por exames de imagem e laboratoriais, 
testes moleculares específicos e história familial 
consistente com herança autossômica dominan-
te. Recentemente, mutações em quatro genes 
foram identificadas como causadoras da síndro-
me: SCL20A2, PDGFRB, PDGFB e XPR1. Descre-
vemos o caso de A.C.L.A., feminina, 15 anos, com 
dificuldade na aprendizagem, crises convulsivas 
e cefaleia. O eletroencefalograma revelou altera-
ção inespecífica. Foi medicada com diferentes 
drogas antiepiléticas, sem obtenção do controle 
total. Evoluiu com tremores grosseiros manuais. 
Realizou Tomografia e Ressonância Magnética 
do crânio que indicaram calcificações nos núcle-
os da base e substância branca subcortical nos 
lobos frontais e parietais. Diante dos achados foi 
levantada a hipótese de Síndrome de Fahr. Poste-
riormente o geneticista evidenciou história fami-
lial positiva: genitor apresentava convulsões, ce-
faleia, déficit cognitivo leve e seu tio- avô paterno 
história clinica de ataxia e tremor manual. A Res-
sonância Nuclear Magnética de crânio do genitor 
mostrava inúmeros focos de calcificação assimé-
trica nos núcleos da base e lobos cerebelares. O 
exame de cariótipo da paciente encontrava-se 
normal. O sequenciamento do gene SLC20A2 
não revelou mutações pontuais , inserções ou 
deleções .O método FISH detectou o rearranjo 
t(9;22)(ABL,BCR) em cinquenta por cento dos 
núcleos analisados. O diagnóstico diferencial 
foi feito com hipoparatireoidismo, desordens 
mitocondriais, Esclerose Tuberosa, doenças in-
fecciosas, Lupus Eritematoso Sistêmico e doença 
celíaca. Atualmente o tratamento medicamento-
so está sendo feito com 900 mg/dia de divalpro-
ato de sódio, 300 mg/dia de oxcarbazepina,100 
mg/dia de topiramato e reposição oral de cálcio 
e vitamina D. Devido a variabilidade de sinais e 
sintomas decorrentes da heterogeneidade do lo-
cus, a Síndrome de Fahr deve ser considerada em 
casos de pacientes apresentando crises convulsi-
vas de difícil controle, declínio cognitivo, história 
familial positiva e achados radiológicos de calci-
ficações esparsas nos núcleos da base. A inves-
tigação molecular precisa faz-se necessária, pois 
mutações no gene SLC20A2 foram encontradas 
em mais de quarenta famílias em todo o mundo.
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MUCOPOLISSACARIDOSE DO TIPO III-C
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Alegre (UFCSPA).

* E-mail: lucas.cnmed@gmail.com

A mucopolissacaridose do tipo III (MPS-III), 
também conhecida com doença de Sanfilippo, 
é uma doença genética autossômica recessiva 
rara, decorrente de um erro inato do metabolis-
mo. OBJETIVO: relatar duas irmãs apresentando 
o diagnóstico de MPS-III-C. MÉTODO: realizou-
-se o relato dos dois casos, juntamente com uma 
revisão da literatura. RESULTADOS: a primeira 
paciente é o quarto filho de pais consanguíneos. 
Ela evoluiu com atraso de desenvolvimento neu-
ropsicomotor. Na sua avaliação, aos seis anos, 
notou-se epicanto bilateral, telecanto, raiz nasal 
baixa e larga, hirsutismo e pés cavos. Não havia 
hepatoesplenomegalia. A criança caminhava na 
ponta dos pés e falava somente frases incomple-
tas. Ela estava para frequentar a escola especial. 
Não possuía história de crises convulsivas. Na 
sua avaliação radiográfica, evidenciou-se oste-
openia, clavículas alargadas, sinais de modera-
da expansão e deficiência de modelamento da 
diáfise de ambos os úmeros que apresentavam 
aspecto tubular, arqueamento lateral de ambos 
os rádios e aspecto cilíndrico dos metacarpianos 
e falanges de ambas as mãos. A sua irmã de 11 
anos apresentava alteração comportamental, 
com importante agitação psicomotora e dificul-
dade escolar. Iniciou com crises convulsivas aos 
sete anos. Estava em uso de risperidona, ácido 
valproico, carbamazepina e prometazina. Seus 
achados faciais eram similares, acrescidos de ca-
belos secos, sobrancelhas espessas e cílios lon-
gos. A avaliação metabólica de ambas as irmãs 
evidenciou a presença de heparan sulfato na 
urina e diminuição da dosagem da enzima ace-
til-Coa glicosamina N-acetiltransferase em leu-
cócitos. Estes resultados foram compatíveis com 
o diagnóstico de MPS-III-C. CONCLUSÃO: pa-
cientes com MPS-III-C apresentam um quadro 
neurodegenerativo grave de início precoce, com 
proeminentes distúrbios de cognição, comporta-
mento e convulsões. Diferentemente do quadro 
clássico das mucopolissacaridoses, a MPS-III 
usualmente apresenta um menor envolvimento 
esquelético e de órgãos internos, como o fígado 
e o baço. O diagnóstico é importante tanto para 
melhorar o tratamento de suporte dos pacientes 
como para o aconselhamento genético da famí-
lia. Nestes casos, os pais apresentam um risco de 
recorrência para um filho afetado de 25%.
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RELATO DE UMA CRIANÇA APRESENTANDO 
A ASSOCIAÇÃO RARA ENTRE MENINGOCELE 
OCCIPITAL E MALFORMAÇÃO DE DANDY-WALKER
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Souza LAC2; Zen PRG1
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A meningocele ou, no caso, cefalocele, é definida 
como a herniação das meninges através de um 
defeito ósseo no crânio. Na maioria dos casos, a 
lesão origina-se na linha média em região occi-
pital, e menos frequentemente nos ossos parietal 
ou frontal. OBJETIVOS: Descrever um caso de 
diagnóstico pré-natal de meningocele occipi-
tal associada à malformação de Dandy-Walker. 
MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, 
baseado em um relato de caso com revisão da 
literatura. RESULTADOS: A paciente era uma 
gestante de 26 anos que estava em sua primeira 
gestação. Ela foi encaminhada ao serviço devido 
a ultrassom fetal com descrição de cisto em re-
gião cervical posterior. No primeiro exame mor-
fológico realizado no hospital, com 30 semanas 
de gestação, verificou-se solução de continuida-
de na calota craniana com meningocele occipital 
medindo 5,1 cm X 4,3 cm X 3 cm e aparente cisto 
de fossa posterior medindo 1,9 cm X 1,2 cm. Não 
havia sido identificada dilatação dos cornos pos-
teriores dos ventrículos laterais. O cariótipo fetal, 
realizado através da amniocentese, revelou uma 
constituição cromossômica feminina normal 
(46,XX). A ressonância magnética fetal realiza-
da logo após evidenciou anormalidade do ver-
me cerebelar, havendo ampla comunicação do 
quarto ventrículo com o espaço subaracnoideo, 
compatível com malformação de Dandy-Walker. 
Além disso, observou-se meningocele occipital 
medindo 5 cm X 4 cm, além de moderada hidro-
cefalia supratentorial. A avaliação ultrassonográ-
fica com 37 semanas de gestação foi concordante 
com os achados da ressonância magnética fetal. 
A criança nasceu de parto cesáreo, com 38 sema-
nas de gestação, medindo 46 cm, com perímetro 
cefálico de 35 cm e escores de Apgar de 9 tanto 
no primeiro como no quinto minutos. A cirurgia 
de correção da meningocele occipital foi reali-
zada com 6 dias de vida. Aos 2 meses de idade, 
foi colocada a derivação ventriculoperitoneal. 
CONCLUSÃO: apesar do número escasso de re-
latos na literatura, sabe-se que meningoceles oc-
cipitais podem estar associadas à malformação 
de Dandy-Walker, tal como observado em nosso 
caso. Neste, ainda, a ressonância nuclear magné-
tica foi fundamental para o adequado reconhe-
cimento das alterações. Assim, estes aspectos 
deveriam ser sempre considerados na avaliação 
de fetos portadores de meningoceles occipitais.
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SANDO SYNDROME – CASE REPORT
Sollero CEV*; Albuquerque CRC; Honório GLF; Vallier R; 
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Sensory ataxic neuropathy with dysarthria and 
ophthalmoparesis (SANDO) is a mitochondrio-
pathy phenotype associated with multiple mito-
chondrial DNA (mtDNA) deletions. We present 
a clinically established SANDO syndrome with 
confirmed deletions on mtDNA. To the best of 
our knowledge, this is the first report of SANDO in 
Brazil. A 55-year-old female patient was referred 
for a second opinion. Her symptoms started in 
2003 with diplopia and imbalance. She was diag-
nosed with Miller-Fisher syndrome and was tre-
ated with intravenous immunoglobulin without 
improvement. Symptoms continued to progress, 
and in 2011, due to diagnosis of hypothyroidism, 
Hashimoto’s encephalopathy was considered. 
She received regular pulse steroids, along with 
maintenance prednisone until 2015, when she 
was referred to our hospital due to poor response 
and several side effects of the steroid therapy. On 
examination, she had a sensory ataxic gait with 
Romberg’s sign; slurred speech; horizontal oph-
thalmoplegia with minimal vertical movements; 
abolished reflexes; dysmetria; hypoesthesia and 
hypopallesthesia in a long socks pattern. Cere-
brospinal fluid (CSF) studies and brain magnetic 
resonance imaging (MRI) were normal. A clinical 
diagnosis of SANDO syndrome was made. Mus-
cle biopsy was normal. mtDNA studies revealed 
multiple deletions, but no POLG (DNA polyme-
rase α) gene mutations were found. Steroids were 
discontinued. Symptoms remained stable and 
her quality of life improved. The combination of 
sensory ataxia, CPOE and dysarthria should lead 
to the diagnosis of mitochondriopathy, more 
specifically SANDO syndrome. Adult age of on-
set with only mild dysarthria is compatible with 
previous reports. Cerebellar signs and polyneu-
ropathy are known adjunct symptoms. Typical 
muscle biopsy presents ragged red and cyclooxy-
genase-deficient fibers. However only about 1% 
of fibers are usually altered, which could explain 
false negative results. The most common gene 
associated with SANDO is POLG, whose muta-
tions are related to multiple mtDNA deletions, 
present in all SANDO cases. mtDNA deletions 
with normal POLG suggests mutation in a dif-
ferent gene, and at the time of this submission, 
exome sequencing is being performed. In con-
clusion, the triad of SANDO should lead the neu-
rologist to consider the possibility of mitochon-
driopathy and prompt mtDNA analysis in search 
of multiple deletions. Though there is no specific 
treatment, suspension of futile drugs and genetic 
counseling benefit patients.
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SÍNDROME DA SUBSTÂNCIA BRANCA 
EVANESCENTE – RELATA DE CASO
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Leucodistrofias são doenças mais comuns no 
ambulatório de neurologia infantil, porém, po-
dem buscar atendimento com neurologista adul-
to, mesmo em emergência. OBJETIVOS: relatar 
o caso de uma paciente que aos 44 anos apre-
sentou cefaléia inédita e progressiva, seguida 
por desorientação temporoespacial, paraparesia 
e crises epilépticas. MATERIAL E MÉTODOS: 
apresentamos um caso clínico de paciente de 
44 anos, sexo feminino, tendo como diagnóstico 
nosológico síndrome da substância branca eva-
nescente. RESULTADOS: paciente analfabeta, 
com história de amenorreia desde os 35 anos de 
idade, iniciou quadro no dia 24/10/15 com cefa-
leia inédita em região frontal, de caráter pulsátil, 
de moderada intensidade, sem outros sintomas 
associados. Evoluiu em 3 dias com desorienta-
ção, paraparesia, febre, vômitos e crises com ge-
neralização, sendo levada à emergência. Na ad-
missão, apresentava-se com desorientação alo e 
autopsíquica, hemiparética em dimidio esquer-
do, força muscular grau 4, e Mini Exame do Esta-
do Mental (MEEM) de 8, sem outros achados. Re-
alizada tomografia computadorizada de crânio 
(TCC) sem contraste, que mostrou hipoatenua-
ção marcante da substância branca difusamen-
te. Punção lombar: aspecto límpido, glicorraquia 
71mg/dl, proteinorraquia 13,55; celularidade de 
4. Devido a possibilidade de ADEM, realizou-se 
pulsoterapia de metilprednisolona por 5 apre-
sentando melhora marcante dos sintomas, recu-
perando a força muscular totalmente e melhora 
do bradipsiquismo e MEEM, que aumentou para 
17. Foi realizada Ressonância Nuclear Magnética 
( RNM ) de crânio com hipersinal em T2 e Flair 
difusamente em substância branca profunda 
e subcortical e presença de cavitações císticas. 
RNM coluna cervical e torácica (19/11/15): Hi-
persinal difuso em medula cervical até o nível de 
D9. Investigação da amenorréia compatível com 
insuficiência gonadal (FSH 38,5; Progesterona: 
0.20; Estradiol: 28,3; LH: 20,7. ACTH: 36,6 pg/ml). 
USG Pélvica(30/11/15): Ovário direito normal e 
ovário esquerdo não identificado. Recebeu alta 
hospitalar sem déficits. DISCUSSÃO: o neurolo-
gista geral deve conhecer formas mais comuns 
de leucodistrofias no adulto, como a doença da 
substância branca evanescente. CONCLUSÃO: 
devido ao quadro discognitivo importante, as-
sociado à crises epilépticas, falência ovariana 
precoce e RNM de crânio compatível, trata-se 
de quadro de leucoencefalopatia da substância 
branca evanescente com falência ovariana na 
sua forma do adulto.
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SÍNDROME DE SECKEL: UMA CONDIÇÃO GENÉTICA 
RARA CARACTERIZADA POR IMPORTANTE 
NANISMO DE INÍCIO PRÉ-NATAL, DÉFICIT 
INTELECTUAL, MICROCEFALIA E FÁSCIES 
CARACTERÍSTICA
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* E-mail: barbaradc@hotmail.com

A síndrome de Seckel é uma doença genética 
autossômica recessiva rara caracterizada por 
nanismo, microcefalia com déficit intelectual 
e uma aparência facial de “cabeça de pássaro”. 
OBJETIVO: relatar uma paciente com síndrome 
de Seckel, tentando salientar os achados que le-
varam ao seu diagnóstico. MÉTODO: realizamos 
a descrição do caso juntamente com uma revi-
são da literatura. RESULTADOS: a paciente, uma 
menina, nasceu de parto cesáreo, com 8 meses 
de gestação, pesando 1220 gramas. Ela chegou 
a apresentar episódios de crises convulsivas e 
evoluiu com atraso no desenvolvimento neurop-
sicomotor. Começou a caminhar com 1 ano e 6 
meses. A tomografia computadorizada de crâ-
nio evidenciou atrofia cortical e microcefalia. A 
criança foi hospitalizada aos 3 anos de idade por 
apresentar quadro de anemia importante, suges-
tiva de anemia de Fanconi. A pesquisa comple-
mentar de quebras cromossômicas induzidas 
pela mitomicina-C foi normal. O raio-X de mãos 
e punhos para idade óssea, realizado aos 2 anos, 
mostrou uma idade óssea de 1 ano e 2 meses 
(atraso >2 desvios-padrões). Ela foi submetida a 
uma cirurgia de correção de luxação congênita 
do quadril com 6 anos de idade. No exame físico, 
com 10 anos e 8 meses, a paciente apresentava 
altura de 112 cm (média para 3 anos e 11 meses), 
microcefalia absoluta e relativa, face pequena 
com nariz proeminente e micrognatia, prega 
palmar única e clinodactilia de quintos dedos 
das mãos. O seu cariótipo foi feminino normal. 
Estava em acompanhamento com a Neurologia, 
estando em uso de ácido valproico. Não estava 
frequentando o colégio. Apresentava indicação 
de escola especial. CONCLUSÃO: a soma dos 
achados foi compatível com o diagnóstico de 
síndrome de Seckel. A chance de recorrência 
nestes casos é de 25%, uma vez que a síndrome 
apresenta um padrão de herança autossômico 
recessivo. Chama a atenção que algumas anor-
malidades hematológicas, incluindo anemia, 
também têm sido relatadas em alguns casos des-
ta síndrome. A presença de importante nanismo 
de início pré-natal associados à microcefalia, 
déficit intelectual e achados faciais, como face 
pequena com nariz proeminente (lembrando “as 
de um pássaro”), devem lembrar a possibilidade 
do diagnóstico de síndrome de Seckel. O déficit 
intelectual verificado nestes pacientes usual-
mente é grave.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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SÍNDROME DO TRIPLO A - RELATO DE CASO
Costa FO1*; Lourenço CM2

1Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);
2USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP).

* E-mail: felipeocosta@yahoo.com.br

A síndrome do triplo A (MIM #231550) é uma 
doença autossômica recessiva causada por uma 
mutação é localizada no gene AAAS que codifica 
a proteína ALADIN. O fenótipo da síndrome do 
triplo A (síndrome de Allgrove) é caracterizado 
principalmente por acalásia, alacrimia e insufici-
ência adrenal. No entanto, achados neurológicos 
são comuns, presente na maioria dos pacientes. 
RELATO DE CASO: A.B., sexo feminino, com uma 
história de “ausência de lágrimas”, observado 
primeiramente aos 6 anos de idade, epigastral-
gia e vômitos recorrentes iniciados aos 16 anos 
e, três anos mais tarde, ela passou a cursar com 
leve dificuldade para caminhar e subir escadas. 
Feita inicialmente suspeita de síndrome de Sjö-
gren, retomou a investigação aos 40 anos, devido 
à piora do quadro neurológico. A eletroneuro-
miografia mostrou neuropatia sensitivo-motora 
desmielinizante e axonal. Ao exame, mostrou 
anormalidade dos nervos cranianos (anisocoria, 
atrofia e fasciculações da língua e fala anasalada), 
disartria e uma perda de massa muscular grave e 
tetraparesia, predominante nos membros infe-
riores. Demonstrava sensibilidade reduzida dis-
talmente. Ela também tinha sintomas piramidais 
(reflexos vivos) e disautonomia. Foi feita suspei-
ta de síndrome do triplo A por um geneticista. 
O teste molecular foi solicitado, confirmando a 
síndrome de Allgrove, revelando duas mutações 
patogênicas: um frameshift G14fs no exon 1 e 
uma mutação intrônica c.1331 + 1 G> A no íntron 
14. Ela foi investigada para insuficiência adre-
nal, não sendo confirmada. Não havia história 
de consanguinidade. Ela tinha dois irmãos - um 
irmão saudável e uma irmã que morreu com seis 
anos de idade com história de febre e pneumo-
nia recorrente. DISCUSSÃO: O caso relatado de 
síndrome do triplo A teve alguns resultados espe-
rados na história e exame físico, embora alguns 
elementos foram imprevisíveis ou incomuns. O 
paciente teve três dos quatro sinais principais 
(acalásia, alacrimia, insuficiência adrenal e neu-
ropatia), sendo claro que nem todos esses quatro 
elementos devem estar presentes. No entanto, 
é incomum a ausência de insuficiência adrenal. 
Os achados neurológicos foram de acordo com o 
relatado na literatura, sendo caracterizados por 
polineuropatia sensitivo-motora, degeneração 
de tratos longos, sintomas oftálmicos, disfunção 
cerebelar e disautonomia. CONCLUSÃO: Síndro-
me do triplo A é uma doença rara, com um pe-
queno número de casos relatados (cerca de 200). 
No Brasil, ela é ainda mais escassa.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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SÍNDROME WAGRO: UMA CONDIÇÃO RARA 
ASSOCIADA A DÉFICIT COGNITIVO E OBESIDADE
Rosa RFM2; Mesquita GLJ2; Amaral AAG2; Ferreira LB1; 
Rosa MB2; Kuratani DK2; Kimura K2; Almeida I2; 
Zen PRG2; Donato AB2

1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS);
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA).

* E-mail: ikauling@hotmail.com

O acrônimo WAGR diz respeito a uma síndrome 
que cursa com tumor de Wilms, Aniridia, ano-
malias do trato Geniturinário, Retardo mental/
déficit intelectual e Obesidade. OBJETIVO: re-
latar um paciente com diagnóstico de síndrome 
WAGRO, resultante de uma deleção do braço 
curto do cromossomo 11. MÉTODO: realizou-
-se o relato do caso e uma revisão da literatura. 
RESULTADOS: o paciente era um menino de 8 
anos e 9 meses com história de anirirdia e atra-
so no desenvolvimento neuropsicomotor e de 
fala. Começou a sentar sem apoio com cerca de 
1 ano, a caminhar sozinho com 1 ano e 9 meses 
e a pronunciar as primeiras palavras com 3 anos. 
Apresentava história de comportamento agres-
sivo, especialmente quando contrariado, e usu-
almente não brincava com as demais crianças. 
Quando brincava sozinho, ficava balançando 
as mãos e os braços. A avaliação oftalmológica 
havia evidenciado também catarata e subluxa-
ção do cristalino esquerdo. O eletroencefalo-
grama mostrou sinais de epilepsia rolândica da 
infância. Contudo, não apresentava descrição 
de crises convulsivas. Estava em uso de risperi-
dona e ácido valproico. Evoluiu com quadro de 
enurese. Ao exame físico, aos 8 anos e 9 meses, 
observou-se também obesidade: ele pesava 39,5 
Kg (acima do percentil 97) e media 133 cm (per-
centil 50-75). A ecografia abdominal foi normal. 
A avaliação cariotípica evidenciou a presença 
de uma deleção intersticial do braço curto de 
um dos cromossomos 11, envolvendo a região 
p13-p14. O exame de cariótipo dos pais foi nor-
mal. CONCLUSÃO: a síndrome WAGRO pode 
resultar de uma pequena deleção envolvendo o 
braço curto do cromossomo 11, como observado 
em nosso paciente, onde se localizam os genes 
WT1, PAX6 e BDNF. Este último vem sendo as-
sociado à obesidade. Nosso relato salienta a im-
portância do diagnóstico da síndrome WAGRO 
em casos de indivíduos portadores de aniridia. 
Este é de grande importância em longo a prazo, 
tanto pelo risco de desenvolvimento de tumor 
de Wilms e pela presença de anomalias do trato 
urinário que podem levar a um possível acome-
timento da função renal como pela detecção de 
um possível déficit intelectual (verificada em até 
70% dos casos), que pode levar a dificuldades 
escolares e de aprendizado, como verificadas em 
nosso paciente. Pacientes com a síndrome WA-
GRO podem também apresentar anormalidades 
comportamentais, com sintomas autistas, além 
de alterações neurológicas, como hipotonia e 
epilepsia.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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TRANSLATION AND VALIDATION INTO BRAZILIAN 
PORTUGUESE OF THE SPASTIC PARAPLEGIA 
RATING SCALE (SPRS)
Servelhere KR*; Faber I; Coan AC; França Júnior MC

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: kaservel@hotmail.com

Hereditary Spastic Paraplegias (HSP) are cha-
racterized by progressive lower limb weakness 
and spasticity. There are no validated instru-
ments to quantify disease severity in Portuguese. 
OBJECTIVE: To translate and validate the Spastic 
Paraplegia Rating Scale (SPRS) into Brazilian-
-Portuguese. METHODS: Two experienced and 
English-fluent neurologists translated SPRS into 
Portuguese, creating SPRS-BR. We then assessed 
inter and intra-rater reliability of this version 
using coefficients of correlation and variability 
in a cohort of 30 patients. RESULTS: Mean age 
of patients and disease duration were 47.7±10.5 
and 17.0±10.6 years, respectively. Twenty-one 
had pure HSP and SPG4 was the most frequent 
genotype. Mean Rankin and SPRS-BR scores 
were 2.2±0.9 and 19.9±9.9, respectively. Mean 
intra and inter-rater correlation coefficients of 
SPRS-BR scores were 0.951 and 0.934, whereas 
coefficients of variation were 11.5% (inter-rater) 
and 9.9% (intra-rater). Cronbach’s alpha for the 
whole SPRS-BR scale was 0.873. CONCLUSION: 
SPRS-BR is a useful, reliable and valid clinical 
instrument.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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UMA APRESENTAÇÃO RARA DE XERODERMA 
PIGMENTOSO, EM UMA PACIENTE BRASILEIRA 
COM MÚLTIPLOS TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS 
DE ORIGEM CENTRAL E PERIFÉRICA, SECUNDÁRIA 
MUTAÇÃO NO GENE XPA
Salomão RPA; Moura F; Gama MTD; Pedroso JL; 
Dutra LA; Barsottini OGP

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: rubenspas@yahoo.com.br

Xeroderma Pigmentoso( XP) é uma doença de 
origem genética caracterizada por incapacidade 
de defesa diante da radiação solar provocada no 
DNA das células da pele, com fotossensibilidade 
importante, desenvolvimento de sardas e cerato-
ses actínias, com uma susceptibilidade de apre-
sentar câncer de pele 10.000 vezes superior a po-
pulação geral. Além das lesões dermatológicas, o 
paciente pode apresentar lesões oftalmológicas, 
doenças neurodegenerativas e tumores de Siste-
ma Nervoso Central. O xeroderma pigmentoso 
é classificado em subdivisões de acordo com o 
defeitos de reparo da excisão do DNA , as dife-
rentes mutações resultam em múltiplas síndro-
mes clínicas. Até o momento foram identificadas 
treze anormalidades moleculares responsáveis 
pelas subtipos clínicos. O tipo XP é classificado 
de A até G atém da variante XP ( XPV) . O Siste-
ma Nervoso Central é afetado significativamente 
nos Subtipos XP, principalmente os grupos XPA 
e XPD. O acometimento neurológico é carac-
terizado por déficit cognitivo, déficit auditivo, 
disartria,arreflexia, ataxia, neuropatia periféri-
ca.XPA é o subtipo mais comum em população 
Japonesa. Relatamos um caso raro da doença 
Xeroderma Pigmentoso, numa paciente brasi-
leira, filha de pais consangüíneos, portadora da 
mutação XPA, que apresenta um quadro com 
alterações dermatológicas com inicio antes do 
primeiro ano de vida e desenvolvimento neurop-
sicomotor dentro do esperado para a faixa etária 
até os 5 anos de idade, período que teve início de 
quedas com dificuldade de marcha caracteriza-
da por desequilíbrio, incoordenação e inicio de 
déficit cognitivo caracterizada por dificuldade de 
alfabetização, paciente evolui com piora lenta-
mente progressiva do quadro motor e cognitivo, 
refere que antes do 10 anos apresentava fala de 
difícil compreensão e déficit de acuidade visual 
e auditiva. No momento paciente com 17 anos, 
apresenta lesões dermatológicas difusas compa-
tíveis ceratose solar, escoliose, atrofia peroneal, 
pés cavus bilateral e dedo em martelo, fraqueza 
de predomínio distal, pior em membros inferio-
res, ataxia apendicular e disartria severa, reflexos 
tediosos ausentes e reflexo cutâneo plantar em 
flexão, apresenta marcha com componente talo-
nante e escarvante, Paciente realizou Eletroneu-
romiografia compatível com neuropatia axonal 
sensitiva e motora, apresenta , tem imagem de 
Ressonância Magnética de Crânio com atrofia 
difusa e alteração de substância branca.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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A IMPORTÂNCIA DO EXAME NEURO-
OFTALMOLÓGICO EM CASOS DE NEURITE ÓPTICA
Saraiva MG*; Inojosa JLMC; Lima LC; Muniz MG; 
Franco CMR; Andrade MC; Borges KB; Oliveira FJL

Hospital das Clínicas da UFPE.

* E-mail: matheus_gurgel_pb@hotmail.com

Neurite óptica (NO) é uma inflamação do tipo 
desmielinizante que ocorre no nervo óptico, de 
início súbito, que progride em horas, com re-
dução da acuidade visual de um ou ambos os 
olhos, associada a dor a movimentação ocular. 
Entre seus diagnósticos diferenciais incomuns 
encontra-se a Retinopatia Serosa Central (RSC) 
caracterizada pelo descolamento seroso da re-
tina na região macular, geralmente temporária, 
sendo mais comum em jovens. Acomete ambos 
os sexos, porém gravidez é um fator de risco. 
OBJETIVO: Relatar caso de RSC simulando NO 
clínica e laboratorialmente MÉTODO: Estudo 
descritivo tipo relato de caso, análise do quadro 
clínico, evolução e exames radiológicos e oftal-
mológicos. DESCRIÇÃO DO CASO: E.S.S., femi-
nino, 27 anos, GIII PII A0, 09 semanas de gesta-
ção, previamente hígida e sem antecedentes fa-
miliares, apresentou em abril de 2015 queixa de 
baixa de acuidade visual (BAV) bilateral de início 
súbito, com dor a movimentação ocular associa-
do a discromatopsia. Com a hipótese inicial de 
neurite óptica, enquanto investigação era reali-
zada, optou-se pela pulsoterapia com metilpred-
nisolona por 05 dias. Houve discreta melhora do 
déficit visual. Função tireoidiana normal. Soro-
logias para hepatites, HIV, sífilis, CMV e toxoplas-
mose negativas. Discreta deficiência de vitamina 
B12 (anticorpos anti-célula parietal e anti-fator 
intrínseco negativos), anti-aquaporina 4 não re-
agente. Realizou ressonância magnética (RM) de 
crânio que constatou hipersinal de nervo óptico 
bilateralmente. Não havia hipersinal medular 
cervical. RM de crânio sem hipersinal e queixa 
visual mantida. Avaliação oftalmológica incluiu 
tomografia de coerência óptica que identificou 
retinopatia serosa central. Foi adotado fotoco-
agulação a laser, com melhora expressiva das 
queixas visuais. CONCLUSÃO: A RSC em raros 
casos simula NO. Exame neuro-oftalmológico 
completo para identificar correta etiologia de 
BAV principalmente em gestantes. Há poucos 
casos de RSC com hipersinal em RM de crânio.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ACEITAÇÃO DE RISCO EM PACIENTES COM 
ESCLEROSE MÚLTIPLA E SUA PERCEPÇÃO SOBRE 
O NATALIZUMABE
Franco CA2*; Elias I2; Castro I1; Bichuetti DB2; 
Oliveira EML2

1Universidade de São Paulo (USP);
2Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: carolina.azze@gmail.com

OBJETIVO: Na última década, novos medicamen-
tos para esclerose múltipla foram testados e apro-
vados. Entre eles está o natalizumabe, que, apesar 
de sua alta eficácia, tem o seu uso limitado pelo 
risco de desenvolvimento de leucoencefalopatia 
multifocal progressiva (LEMP). MÉTODOS: Apli-
cação de questionário pré-definido com informa-
ções sobre a percepção da gravidade da doença e 
aceitação de riscos, com foco nos riscos de desen-
volvimento de LEMP com uso de natalizumabe, a 
pacientes com esclerose múltipla remitente recor-
rente. O questionário inclui uma folha explicativa 
sobre a doença, riscos de desenvolver incapacidade 
a longo prazo comparando a riscos de eventos co-
tidianos como morrer em um acidente de aviação, 
ganhar na loteria, morrer de um acidente de carro, 
ser diagnosticado com epilepsia e câncer, com in-
tenção de ilustrar riscos conhecidos no cotidiano 
de cada um. O questionário conta com 13 ques-
tões sobre a percepção de gravidade de doença, 
riscos de desenvolvimento de incapacidade, risco 
do uso do medicamento natalizumabe e aceitação 
de riscos por parte dos pacientes, adaptado de Tur 
(Tur, PLos One 2013;10:e82796). O questionário foi 
aplicado com 42 pacientes de um total de 45 pa-
cientes convidados. RESULTADOS: A maioria dos 
pacientes percebe a esclerose múltipla como uma 
doença grave e identificam que o natalizumabe e 
outros medicamentos são eficazes na redução de 
incapacidade neurológica. A maioria dos pacientes 
também considera alto o risco de LEMP com uso de 
natalizumabe e apenas 40% manteriam seu uso de 
forma contínua por mais de 2 anos. Além disso, a 
maioria dos pacientes identifica um risco de LEMP 
acima de 1:100 como impeditivo para receber uma 
medicação para tratamento de esclerose múltipla. 
CONCLUSÃO: Esta pesquisa identifica a percepção 
dos pacientes com esclerose múltipla em um am-
bulatório especializado sobre sua doença e risco de 
uso das medicações. Estes resultados poderão ser 
usados para desenvolvimento de estratégias para 
decisão informada e compartilhada na escolha de 
tratamentos.
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ACOMETIMENTO DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
E PERIFÉRICO SECUNDÁRIO A LINFOMA DE 
HODGKIN
Herculano FGN2*; Teles M2; Doelinger M2; Diniz BF2; 
Wedemann DLM2; Turon R1; Terrana D1; Matta APC2

1CHN;
2Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: nogueira_fernanda@yahoo.com

O linfoma de Hodgkin (LH) corresponde a cerca 
de 10% de todos os linfomas. O SNC envolvido, 
como área extralinfonodal, configura um caso 
bem raro, ocorrendo em apenas 0,2% a 0,5% do 
total de casos em estágio avançado. Habitual-
mente, indicam mau prognóstico. Não há relato 
na literatura de acometimento do SNP no estágio 
avançado da doença. OBJETIVO: Relatar o caso 
de uma paciente com diagnóstico de linfoma 
de Hodgkin e acometimento do SNC e sistema 
nervoso periférico (SNP). MÉTODO: Avaliação 
clínica, laboratorial e radiológica de paciente 
com diagnóstico de linfoma de Hodgkin e tetra-
paresia subaguda. RELATO DE CASO: Mulher, 42 
anos, com diagnóstico de linfoma de Hodgkin 
em 2013, apresentou síndrome de Stevens-John-
son ao esquema terapêutico de primeira linha. 
Inicia quadro progressivo de fraqueza proximal 
em membros inferiores (MMII), evoluindo com 
tetraparesia, parestesias, disfagia e disfonia em 
15 dias. Ao exame encontrava-se tetraparética 
e com cervicoparesia; hipotonia e arreflexia em 
MMII e hiporreflexia em MMSS, reflexo cutâ-
neo-plantar indiferente. Presença de reflexos 
peitorais e mentoniano e paresia do nervo abdu-
cente bilateral. Sensibilidade preservada. Resso-
nância magnética de neuroeixo: lesão expansiva 
hiperintensa em T2 e Flair, isointensa em T1, 
restrição a difusão com epicentro na ponte e es-
tendendo-se até o mesencéfalo. Espectroscopia 
com aumento da relação Cho/NAA. Realizou 
tratamento quimioterápico intratecal e intrave-
noso, mas foi a óbito. DISCUSSÃO: Trata-se de 
um caso raro de LH com envolvimento do SNC e 
SNP 2 anos após o diagnóstico inicial. A evolução 
desfavorável da forma esclerose nodular pode ter 
sido pela reação adversa ao esquema de primeira 
linha. O acometimento da ponte foi responsável 
pela fraqueza e presença dos reflexos peitorais e 
mentoniano. A polirradiculopatia por infiltração 
tumoral cursou com fraqueza ascendende, disfa-
gia, disfonia e paresia do VI nervo craniano, além 
da redução ou abolição dos reflexos profundos. 
Encontramos relato de caso na literatura apenas 
com lesão metastática supra-tentorial e medular, 
sendo muito raro acometer o tronco e raízes ner-
vosas. O tratamento realizado foi off-label, já que 
as descrições e evidências são escassas e não há 
um esquema definido. CONCLUSÃO: Apresenta-
ção clínica rara do LH, em especial pelo acome-
timento simultâneo do SNC e SNP. A má resposta 
ao tratamento de segunda linha pode ter sido um 
forte preditor neste caso.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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ACOMPANHAMENTO EM LONGO PRAZO DE UMA 
PACIENTE COM “CLIPPERS”
Lima TOS1*; Almeida KJS3; Ferreira FMAM4; Araújo ERS5; 
Barreto RS2; Bor-Seng-Shu E3
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3Universidade de São Paulo - USP;
4Universidade Federal do Piauí - UFPI;
5Universidade Federal do Píauí - UFPI.

* E-mail: veredagrande@hotmail.com

Inflamação linfocítica crônica com realce pon-
tino perivascular responsiva a esteroides (CLI-
PPERS) foi descrita pela primeira vez em 2010 
como uma inflamação do sistema nervoso cen-
tral responsiva à imunoterapia com glicocorti-
coides. Com etiologia incerta, as características 
diagnósticas da doença são: sinais e sintomas 
de acometimento do tronco cerebral; melhora 
clínica e radiológica com glicocorticoides e de-
terioração do quadro após a cessação da terapia 
imunossupressora. OBJETIVOS: Relatar um caso 
de inflamação linfocítica crônica com realce 
pontinho perivascular responsiva a esteroides ( 
CLIPPERS ) e apresentar seu manejo em longo 
prazo. RELATO DE CASO: Paciente do gênero 
feminino, 19 anos de idade, apresentando qua-
dro de diplopia progressiva no olhar para longe 
e cefaleia, seguido por tetraparesia espástica, 
disfagia e incoordenação. A resposta radiológica 
e clínica à terapia glicocorticoide e a ausência de 
achados de outras doenças inflamatórias foram 
sugestivas de síndrome CLIPPERS. DISCUSSÃO: 
A paciente apresentou-se ao serviço de saúde 
com características clínicas compatíveis com 
CLIPPERS, quais sejam: diplopia no olhar para 
longe, tetraparesia espástica, ataxia apendicular 
e axial, disfagia e estrabismo. A melhora clínica e 
neuroradiológica da paciente após a terapia com 
glicocorticosteroides corrobora a hipótese diag-
nóstica. CONCLUSÃO: O seguimento em longo 
prazo da doença é desafiador e o uso crônico das 
medicações imunossupressoras passa a ser im-
perativo diante da possibilidade de recorrência. 
O reconhecimento das características clínicas 
e de neuroimagem da doença é fundamental 
para o início precoce do tratamento e estudos 
com seguimento a longo termo tem importante 
papel para reconhecimento da evolução desses 
quadros.
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ADEM HEMORRÁGICO APÓS INFECÇÃO PELO 
VÍRUS DA DENGUE: RELATO DE CASO
Cavalcante WCP*; Grativvol RS; Spera RR; Quadros DG; 
Castro JPS; Santos GJ; Neto HRS; Comerlatti LR

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: wagner_cid@hotmail.com

As manifestações neurológicas associadas à in-
fecção pelo vírus da dengue são infrequentes, 
porém bastante variadas. A Encefalomielite 
Disseminada Aguda (ADEM), caracterizada por 
um envolvimento multifocal do sistema nervo-
so, tem sido relatada principalmente na fase de 
convalescência da infecção pelo vírus da den-
gue. ADEM se refere a uma condição aguda e 
inflamatória que leva a desmielinização com 
envolvimento multifocal do sistema nervoso 
no contexto de um quadro pós-infeccioso. Uma 
variante do ADEM caracterizada por lesões he-
morrágicas na substância branca também é 
raramente descrita após infecção pelo vírus da 
dengue. OBJETIVO: Relatar um caso de ADEM 
hemorrágico após infecção pelo vírus da dengue. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo feminino de 
66 anos e sem comorbidades apresentou curso 
autolimitado de febre, astenia e mialgia por uma 
semana. Dez dias após o início desses sintomas 
a paciente foi admitida no pronto socorro por 
início súbito de confusão mental e hemiparesia a 
esquerda que progrediu rapidamente para coma. 
A tomografia de crânio revelou hipodensidades 
nucleocapsulares bilaterais de até 3 cm com 
realce pós-contraste. O exame do líquor (LCR) 
apresentava pleocitose discreta (10 células) com 
aumento de proteínas (101mg/dl). Sorologia 
para Dengue IgM e IgG foram positivas. Exa-
mes laboratoriais gerais e sorologias para outros 
agentes infecciosos foram negativos. A ressonân-
cia (RNM) de encéfalo realizada três dias após a 
admissão demonstrava áreas de sangramentos 
intraparenquimatosos nucleocapsulares bilate-
rais, com extensas áreas de edema vasogênico 
e efeito de massa ao redor das lesões, regiões 
de realce pós-contraste e aumento de perfusão. 
Em função da possibilidade de lesões neoplási-
cas hemorrágicas, foi realizada biópsia cerebral 
estereotáxia, a qual foi inespecífica. A paciente 
recebeu suporte clínico em unidade de terapia 
intensiva, mas não foi realizado tratamento es-
pecífico. Um mês após o início dos sintomas, ela 
melhorou lentamente para um estado de cons-
ciência mínima, o LCR evoluiu para normalida-
de, assim como a RNM de seguimento mostrava 
reabsorção parcial da hemorragia. A impressão 
diagnóstica final do quadro foi ADEM hemor-
rágico. CONCLUSÃO: Diversas complicações 
neurológicas da dengue são descritas particular-
mente no período de convalescência da infecção. 
Nesse contexto, ADEM hemorrágico representa 
uma manifestação muito rara e potencialmente 
fatal da infecção pelo vírus da dengue.
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ANÁLISE DOS FATORES DESENCADEANTES DA 
SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ EM PACIENTES 
ATENDIDOS EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO DO 
DISTRITO FEDERAL
Carvalho ACP1; Araújo IO1*; Tauil CB2

1Escola Superior de Ciências da Saúde;
2Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: isabel-oa@hotmail.com

A síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma polir-
radiculoneurite aguda, é a maior causa de para-
lisia flácida generalizada no mundo. Caracteriza-
-se por paresia progressiva simétrica, bilateral, 
ascendente, associada a hipo ou arreflexia e al-
terações sensitivas leves ou ausentes. No Brasil, a 
incidência anual estimada é de 0,6:100000 habi-
tantes e a mortalidade varia entre 4,9% e 7,4%. É 
frequentemente relacionada a infecções prévias 
e, ainda, a vacinas para tétano, hepatite e in-
fluenza. Há maior incidência no inverno e outo-
no e os pródromos podem ser gerais e inespecífi-
cos como febre, tosse, odinofagia e sintomas gas-
trintestinais. As sequelas se relacionam ao estado 
do paciente na admissão, idade, necessidade de 
ventilação mecânica e lesão axonal sendo pre-
dominante o déficit motor. OBJETIVO: Analisar 
os fatores desencadeantes da SGB nos pacientes 
atendidos entre 2010 e 2014 em hospital terciá-
rio no Distrito Federal (DF). MÉTODO: Estudo 
transversal, retrospectivo e quantitativo, com pa-
cientes diagnosticados com SGB na unidade de 
neurologia de um hospital terciário do DF, Brasil, 
entre 2009 e 2014. Foram coletados dados a partir 
dos prontuários físicos e eletrônicos, com poste-
rior correlação com sazonalidade, estimativa dos 
possíveis agentes etiológicos com base na epide-
miologia e análise dos prognósticos relacionados 
aos pródromos. A análise estatística foi realizada 
no software Statistical Package for Social Scien-
ce 20.0. RESULTADOS: De 54 pacientes, 57,4% 
eram do sexo masculino e 42,6%, feminino. 
57,4% eram oriundos de cidades-satélites do DF, 
29,6% do entorno do DF, 11,1% de outras cida-
des brasileiras e 1,9% do centro de Brasília. Em 
relação aos pródromos, 27,8% relataram quadro 
gripal e 27,8% gastroenterite. 18,5% negaram 
quaisquer eventos antes da síndrome. 7,4% re-
lataram vacinas, 3,7%, cirurgias, 3,7%, Dengue, 
1,9%, traumatismo e 9,3%, outras infecções ou 
intercorrências. No sexo feminino, os pródromos 
se relacionaram mais a vacinas, enquanto no 
masculino, a traumatismos, quadros gripais, ci-
rurgias e dengue (p < 0,05). Não houve diferença 
estatisticamente significante entre o sexo e a pre-
sença de gastroenterite. Relacionando a proce-
dência e o evento prodrômico, não houve relação 
estatisticamente relevante. CONCLUSÃO: A SGB 
relaciona-se a diversos eventos, principalmente 
infecções. Os agentes etiológicos específicos e a 
relação destes com a evolução da doença ainda 
não são totalmente conhecidos e requerem estu-
dos mais abrangentes.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0611

ANOTHER DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF 
LEUKOENCEPHALOPATHY IN A YOUNG ADULT: 
3-HYDROXY-3-METHYLGLUTARYL- COA LYASE 
DEFICIENCY.
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Paixão VS; Calia CT; Ramos GCD; Rodrigues ABR; 
Bastos DMC; Messenberg BC
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The present case refers to an 18-year-old cauca-
sian man with 3-hydroxy-3-methylglutaryl co-
enzyme A deficiency (OMIM 246450), an inborn 
error of leucine catabolism and ketogenesis, who 
presented with mild mental retardatation, re-
current episodes of noketotic hypoglycemia and 
seizures since birth. Metabolic acidosis, hype-
rammonemia associated with elevation of serum 
liver enzyme levels were found. The patient 
undergone to MRI exam and there were found 
T2/FLAIR periventricular white matter lesions 
without enhancing. The urinary organic acid 
analysis showed increased amounts of 3-hydro-
xy-3-methyl-glutaric, 3-methylglutaconic, 3-me-
thylglutaric and 3-hydroxyisovaleric acid. The 
diagnosis was confirmed by demonstration of 
the deficient enzyme in cultured skin fibroblasts. 
The patient improved clinically on oral L-carni-
tine substitution. This is a treatable disease, but 
permanent neurological consequences can oc-
cur following hypoglycemic episodes in undiag-
nosed patients. 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coa 
lyase deficiency should be considered a potential 
cause of leukoencephalopathy.
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ASSOCIATION BETWEEN RESPONSE TIMES AND 
FUNCTIONAL SYSTEMS IN MULTIPLE SCLEROSIS
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1Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique 
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Multiple Sclerosis (MS) is a neurological demye-
linating disease that causes slowing of nerve 
conductivity, and consequently, wide symptoms 
variation. It is necessary to identify new methods 
to evaluate MS. The purpose of this study is 
analyze response time (RT) tests comparing with 
systems function of Expanded Disability Status 
Scale (EDSS) in MS subjects. MATERIAL AND 
METHODS: Sixteen MS subjects participated 
in this cross sectional study. A portable electro-
nic device designed was used to measure twelve 
tests, simple and choice RT that measure hands 
and feet responses (both side) with visual and 
auditory stimuli. A descriptive statistics and Spe-
arman correlation were developed. RESULTS: 
The MS sample consisted of 6 men and 10 wo-
men aged 18 to 59 years old (40.12±12.4y).The 
EDSS range was 1.5 to 5.5. There was no associa-
tion between RT tests and functional systems, 
except for the pyramidal, cognitive and fatigue 
systems. Comparing with pyramidal system, 
eight of twelve tests demonstrated moderate to 
strong associations with 95% confidence interval 
(p-values<0.05) and Spearman correlation coef-
ficients αs between 0.52 and 0.76. The most part 
of these tests with strong association were feet 
RT. For feet tests, only choice auditory has no as-
sociation. Comparing with cognitive and fatigue 
system, two of twelve tests showed moderate as-
sociations (p-values< 0.05) and both coefficients 
αs of 0.53. All simple left side visual RT tests pre-
sented moderate to strong association in pyra-
midal, cognitive and fatigue terms. DISCUSSION 
AND CONCLUSIONS: This study results suggest 
MS response times have influence by pyramidal, 
cognitive and fatigue systems impairments. Be-
sides, results suggest there are less or no influen-
ce by other evaluated systems. RT tests for lower 
limbs and non-dominant side seem to be more 
influenced by pyramidal systems impairments, 
while cognitive and fatigue system shows more 
influence over non-dominant side.
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ATAXIA CEREBELAR AUTOIMUNE ASSOCIADA 
A ANTICORPOS ANTI-GAD RESPONSIVA AO 
RITUXIMAB
Santos PSF2*; Wang AMP1; Laurindo JA1; Silveira RB1; 
Pedro MKF2; Kowacs PA2

1Faculdade Evangélica do Paraná (FEPAR);
2Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).
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A ataxia cerebelar autoimune com presença 
de anticorpos anti-ácido glutâmico descar-
boxilase (anti-GAD) é classificada como uma 
ataxia adquirida não paraneoplásica. Pode es-
tar relacionada ao diabetes mellitus tipo 1 e a 
outros distúrbios endócrinos autoimunes. O 
diagnóstico é baseado nas manifestações clí-
nica e títulos positivos de anticorpos anti-GAD. 
OBJETIVO: Descrevemos um caso de um indi-
víduo com ataxia cerebelar autoimune por as-
sociada a anticorpos anti-GAD e responsiva ao 
rituximab. RELATO DE CASO: Homem, 30 anos, 
previamente hígido, há 3 anos com episódios 
de fraqueza em membro inferior direito, dis-
túrbio de marcha, dificuldades para atividades 
manuais. O exame neurológico revelou nistag-
mo vertical, reflexo pendular, decomposição de 
movimentos, bradicinesia, hipertonia plástica, 
clônus e ataxia de marcha. Na investigação, a 
ressonância magnética do encéfalo e das colunas 
cervical e torácica, além da eletroneuromiografia 
foram normais. A pesquisa laboratorial revelou 
apenas a presença de anticorpos anti-GAD. Após 
tratamento com rituximab, evoluiu com melho-
ra sub-total dos sintomas, voltando a lecionar 
e a atividades físicas rotineiras. DISCUSSÃO: A 
ataxia cerebelar autoimune associada a anticor-
pos anti-GAD é uma condição rara, que acomete 
principalmente mulheres na faixa dos 55 anos de 
idade. A maior parte dos indivíduos apresentam 
associação com outra doença autoimune. Classi-
camente é uma condição que progride durante 
meses a anos, cujas manifestações são a ataxia 
de marcha e de membros, disartria e nistagmo. 
Podem estar presentes ainda rigidez e espasmos 
musculares. A ressonância magnética do encéfa-
lo mostra atrofia cerebelar em metade dos indi-
víduos e o líquido cefalorraquidiano (LCR) revela 
pleocitose e bandas oligoclonais. O anticorpo 
anti-GAD deve ser pesquisado sangue e no LCR, 
sendo a positividade maior neste. São descritas 
respostas ao uso de esteroides, imunoglobulina 
humana endovenosa e apenas um com associa-
ção desta ao rituximab. CONCLUSÃO: A ataxia 
cerebelar associada a anticorpos anti-GAD é 
uma síndrome pancerebelar de prevalência rara 
e evolução lenta e progressiva, cujo diagnóstico 
é confirmado pela imunologia positiva. Dentre 
os tratamentos imunossupressores e/ou modu-
ladores destacamos a resposta positiva ao rituxi-
mab, a qual poupa o uso de esteróides e de exe-
cução mais fácil que aquela da imunoglobulina.
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ATAXIA CEREBELAR E EPILEPSIA ASSOCIADOS AO 
ANTICORPO ANTI-GAD: RELATO DE CASO.
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A descarboxilase do ácido glutâmico (GAD) é 
uma enzima presente nas células beta pancreáti-
cas e no sistema nervoso central, onde é respon-
sável pela conversão do ácido glutâmico em áci-
do gama-aminobutírico (GABA). Em virtude da 
ampla distribuição dos neurônios GABAérgicos 
no sistema nervoso central, a presença de anti-
corpos anti-GAD em elevados níveis pode resul-
tar em síndromes neurológicas diversas, como 
síndrome da pessoa rígida, ataxia cerebelar e epi-
lepsia. Condições associadas às manifestações 
neurológicas resultantes do ataque dos anticor-
pos à GAD são diabetes mellitus tipo I e neopla-
sias. O tratamento das síndromes neurológicas 
relacionadas ao anticorpo anti-GAD inclui cor-
ticosteróides, imunossupressores, plasmaférese, 
imunoglobulina humana e drogas GABAérgicas, 
com taxa de sucesso variável. OBJETIVO: Relatar 
caso de paciente de 42 anos com quadro de epi-
lepsia focal e ataxia cerebelar de início insidioso 
associados à presença de anticorpos anti-GAD 
em elevados títulos. MÉTODO: Paciente diabé-
tico com quadro de início aos 32 anos caracte-
rizado por episódios paroxísticos de perda da 
consciência, olhar fixo e piscamento frequente, 
parcialmente controlados com o uso de car-
bamazepina. Paulatinamente notou dificuldade 
de deambulação devido ao surgimento de ata-
xia de predomínio axial e postura em extensão 
do membro inferior esquerdo. Há 3 anos houve 
recrudescência dos episódios paroxísticos, os 
quais cederam após troca por ácido valpróico. 
Ao exame paciente apresentava MoCA: 22/30, 
nistagmo downbeat, ataxia de predomínio axial 
e marcha cautelosa com componente parapa-
rético espástico. Eletroencefalogramas seriados 
revelaram distúrbio epileptiforme temporal à 
esquerda e análise liquórica via método ELISA 
revelou presença de anticorpos anti-GAD em 
títulos superiores a 2000 UI/ml. RNM de crânio 
mostrou atrofia hipocampal predominante à es-
querda com hipersinal em FLAIR. RESULTADO: 
Detectada a presença de anticorpos anti-GAD, 
iniciou-se tratamento com imunoglobulina hu-
mana. No retorno ambulatorial, após a terceira 
infusão, encontrava-se livre de crises epilépticas 
e com melhora parcial da marcha e da rigidez 
do membro inferior esquerdo. CONCLUSÃO: A 
presença de anticorpos anti-GAD deve ser sem-
pre lembrada como causa de ataxia de início na 
idade adulta e epilepsia refratária, em especial 
quando associadas a distúrbios endócrinos, uma 
vez que é uma causa tratável para condições que 
acarretam grande prejuízo funcional e estigmati-
zação do paciente.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE 
UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 
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A Esclerose Múltipla (EM), doença crônica desmie-
linizante com etiologia autoimune, esta relacionada 
a graves sequelas neurológicas e comprometimen-
to da qualidade de vida. A LANN/USCS, para aten-
der a ABCEM (Associação dos Pacientes Portadores 
de EM do ABC), desenvolveu projeto para avaliar o 
conhecimento da EM entre os acadêmicos da área 
da saúde da Universidade Municipal de São Caeta-
no do Sul (USCS), para ajudar na campanha do re-
conhecimento precoce. Foi aplicado questionário 
entre 20/03/16 e 20/04/16, com perguntas e respos-
tas objetivas para acadêmicos da USCS com área de 
atuação na Saúde. O questionário oferecia questões 
sobre dados epidemiológicos (sexo, raça, idade, fa-
tores de risco e frequência da ocorrência da EM), 
sugeria algumas manifestações mais frequentes e 
outras não relacionadas à EM, bem como investiga-
ção por exames complementares e tratamento da 
EM. Foram incluídos 140 acadêmicos (127 de Me-
dicina, 05 de Fisioterapia, 01 de Enfermagem, 05 de 
Educação Física e 02 de Nutrição). Cento e trinta e 
oito acadêmicos afirmaram que a EM já era conhe-
cida (98,6%). Cinquenta e sete acadêmicos (40,7%) 
reconhecem que EM acomete mais adultos jovens, 
trinta e sete alunos (26,4%) afirmaram ser o sexo 
feminino e nove alunos (6,4%) acreditam acometer 
os mais jovens. A hereditariedade foi associada a 
causa da EM por 40,4% dos entrevistados e 59,6% 
acreditam estar ligada a um fator ambiental. As ma-
nifestações reconhecidas como mais frequentes fo-
ram: paralisia do movimento/fraqueza (86,4%), de-
sequilíbrio (45,0%), vertigem (14,3%), perda visual 
(15,7%), incapacidade para andar (59,3%), alteração 
da fala (47,1%), perda do controle urinário (24,3%), 
fadiga (16,4%) e visão dupla (4,3%). Quantos aos 
exames complementares, a Ressonância Magnética 
foi citada por 65,7%. Apenas 41,4% dos acadêmicos 
reconheceram a existência de terapêutica medica-
mentosa específica para EM. Cento e três acadêmi-
cos (75,7%) acreditam na necessidade de acompa-
nhamento por fonoaudiologista, cento e dezenove 
(85,6%) por terapêutica ocupacional e finalmente, 
cento e trinta e um acadêmicos (94,2%) acreditam 
na participação da fisioterapia no tratamento inte-
grado da EM. Nesse estudo evidenciamos um eleva-
do grau de conhecimento da EM entre os universi-
tários da área da saúde da USCS, bastante positivo 
e encorajador para as campanhas da ABCEM, que 
atua junto aos alunos em ambiente universitário.
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BICKERSTAFF ENCEPHALITIS FOLLOWING A 
PROBABLE ZIKA VIRUS INFECTION
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Since 2015, an outbreak of Zika virus (ZIKV) was 
observed in Brazil. Though typically benign and 
often asymptomatic, ZIKV has been linked to 
neurological complications, including Guillain-
-Barré syndrome (GBS). OBJECTIVE: Report a 
case of Bickerstaff encephalitis probably pre-
ceded by ZIKV infection. RESULTS: 32 year-old 
man with previous report of suggestive symp-
toms of ZIK infection (cutaneous rash, fever, 
conjunctival hyperemia and myalgia) was admit-
ted to our emergency unit seven days later pre-
senting neurological manifestations. He had no-
ticed progressive paraparesis for the preceding 
two days associated to urinary retention on that 
day. Upon admission he was somnolent, with te-
traparesis (predominantly in lower limbs – MRC: 
2), global hyperreflexia and facial diplegia. The 
sensitivity exam was considered inconsistent 
due to the disturbed level of patient conscious. 
He was transferred to the ICU for vigilance. It was 
initiated IV Ig, but three days later, he needed to 
be intubated due to respiratory muscle fatigue.
T2 and FLAIR weighted brain MRI showed ovoid 
hyperintensity in posterior thalamus capsular re-
gion , bilaterally and symmetric, extending from 
corona radiata to cerebral peduncles, especially 
in their bases. Spinal cord MRI only signalized 
enhancement of cauda equina roots. After 10 
days of ICU internship, he evolved with deterio-
ration of consciousness level and tetraparesis. 
Brain CT disclosed diffuse edema, which was 
well managed. Two days later, it was eletroneu-
romiography (ENMG) exam registered Acute 
motor axonal neuropathy (AMAN). It was pres-
cribed plasmapheresis. Over the following three 
month, the patient restored his consciousness 
status, his facial/neck and part of the shoulders 
movements. However, ENMG signalizes seve-
re diffuse desnervation. Based on neurological 
symptoms, MRI and ENMG, this patient was the 
diagnosis of Bickerstaff encephalitis was made. 
CONCLUSION: The present case exemplifies a 
rare variant of GBS, the Bickerstaff, which also 
evolved with unexpected edema. Dramatic clini-
cal courses, as the aforementioned, justifie spe-
cial attention directed to possible neurological 
events during Zika virus epidemics.
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Multiple Sclerosis (MS) is a disease with wide 
symptoms variation and gait disturbances are 
amongst the most impactful. It is crucial to 
identify early gait deviations. The objective of 
this study is to describe and analyze biomecha-
nical characteristics of gait deviations in sub-
jects with minimally impaired MS (less then 
4.0 in Expanded Disability Status Scale-EDSS). 
MATERIAL AND METHODS: Thirteen subjects 
with minimally impaired MS (4 man and 9 wo-
men) participated in this cross-sectional study. 
Vicon system®, AMTI OR6-6 force plates, Delsys 
Trigno electromyography and descriptive statis-
tics were used. RESULTS: Age range was 18 to 
59 years (35,3±11,1y) and time since diagnosis 
15 days to 22 years. When compared to normal 
data (p < 0,05), All subjects showed some gait 
disturbance. Only one has not shown tempo-
rospacial alteration. 46% of the subjects had 7 
to 30% decrease on gait speed. On kinematics, 
61,5% of the subjects had decreased Gait Devia-
tion Index (GDI), 100% showed abnormal ankle 
kinematics as decreased foot progression angle 
and low plantar flexion (both 62%). 70% showed 
some pelvic abnormality been increased pelvic 
tilt the most common (46%). Hip abnormality 
was seen in 92% of the subjects. The most com-
mom were excessive adduction (62%) followed 
by lack of extension (46%). Knee problems were 
present in 84% of the subjects and the most fre-
quent was reduced swing knee flexion (46%) and 
hyperextension (38%). Kinetic abnormalities 
were found in 92% of the subjects. Reduced an-
terior-posterior ground reaction force positive 
and negative peaks (38%), increased hip (30%) 
and knee (38%) flexor moment, increased hip 
power generation (38%) and reduced knee power 
generation (30%) were the most frequent ones. 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS: These re-
sults suggest that even in minimally impaired EM 
subjects temporospatial, kinematic and kinetic 
gait disturbances can be found
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The purpose of this paper was to evaluate the cau-
ses of noncompliance in the treatment of Multiple 
sclerosis (MS) in a reference center in Rio de Janeiro, 
Brazil. The drugs asssessed were interferon beta-1a 
SC, interferon beta-1a IM, interferon beta-1b, glati-
ramer acetate, natalizumab, fingolimode and teri-
flunomide. The treatment of MS has become com-
plex over the years as a result of success in clinical 
research and drug development. The introduction 
of a series of disease-modifying therapies (DMTs) 
as a rational approach to alter the course of MS has 
a general acceptance in its relapsing form based 
on adequate controlled clinical trials. Previously 
suggesting a specific therapy, the physician must 
meticulously balance the potential for therapeutic 
effects facing drug and individual specific risk pro-
files and preferences. We conducted a descriptive 
cross-sectional study in patients diagnosed with 
MS from a secondary care center. We observe 64 pa-
tients along 6 months monitoring compliance and 
continuous use of therapy until discontinuation or 
interruption, and causes of suspension. A total of 74 
medication profiles (17 interferon beta-1a IM, 10 
interferon beta-1b, 11 glatiramer acetate, 18 interfe-
ron beta-1a SC, 12 fingolimode, 1 natalizumab and 
5 teriflunomide) from 64 patients were included 
into the analysis. Primary outcomes found that the 
ratio of suspension of medication were: interferon 
beta-1a IM 47% (8) (nonrespondent 87,5% (7) , side 
effects 12,5% (1)); interferon beta-1b 70% (7) (non-
respondent 28,6% (2), side effects 42,8% (3), poor 
adherence 28,6% (2)); glatiramer acetate 36,4% (4) 
(nonrespondent 75% (3), side effects 25% (1)); inter-
feron beta-1a SC 38,9% (7) (nonrespondent 42,8% 
(3), poor adherence 14,3% (1), side effects 42,8% 
(3)); fingolimode 25% (3) (side effects) and nata-
lizumab 100% (1) (side effects). DMTs are primarily 
preventative, with modest efficacy, and they can 
possibly cause significant side effects. These factors 
can lead patients to stop taking their medication 
because they continue to experience symptoms or 
relapses of the disease. Howbeit, the major reason 
of suspension of these medications in our center 
(57,7%) was therapeutic failure. On the other hand, 
when we analyze fingolimode and natalizumab 
separately, we see that discontinuation is exclusive 
due to side effects.
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A CASE SERIES
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Natalizumab is a humanized monoclonal anti-
body, highly effective and well-tolerated therapy 
for patients with active multiple sclerosis (MS). 
The aim of this study is to describe the profile of 
patients in use of natalizumab from December 
2013 until June 2015 in the Neurology Unit from 
Hospital de Base – Brasilia. And also, to evaluate 
the drug possibles effects and adverse effects in 
our population. MATERIAL AND METHOD: Re-
trospective analysis of the medical records from 
30 patients diagnosed with MS relapsing-remit-
ting form (RRMS) who were treated with nata-
lizumab. And, evaluation of selected outcomes as 
annualized relapse rate (ARR), EDSS (Expanded 
Disability Status Scale score) and radiological 
status. Resuts: There were 30 patients, 23 (77%) 
women and 7 (23%) men with an average age of 
39.5 years. The pyramidal signs were the most 
prevalent initial symptom 47%; followed by sen-
sory 43 %, brainstem 27%; visual 23%; cerebellar 
6%; and sphincters 6% involvement. The first sig-
ns and symptoms appeared at the mean age of 28 
years (16-49), and the diagnosis was made with a 
mean delay of 3,7 years. The mean time between 
diagnosis and the first natalizumab infusion was 
of 6 (1-15) years. In our sample, 96.6% had pre-
viously used interferon; 83% glatiramer acetate 
and 10% fingolimod. There was a variable gap 
time from the indication to the first natalizumab 
infusion of 3,9 (0-13) months. Regarding the ou-
tcome, there was a reduction of the ARR from 2,0 
before the use of natalizumab to a rate of 0,02 af-
ter the initiation . And, the mean EDSS, calcula-
ted including only the patients with a time of tre-
atment superior to 12 months, was of 5,5 before 
the treatment and 5,0 after. The radiological data 
showed no radiographic progression in 85%, 
contrast enhacement in 10% and a new lesion 
in 5%. The adverse effects were related by 13% 
of the patients including fatigue, leg pain and 
urticarial rash. A total of 6 (20%) discontinued 
the use; 4 for presenting JC virus positive serolo-
gy and 2 years of infusions; 1 for noncompliance 
and 1 due to pregnancy. DISCUSSION: The profi-
le of our patients is similar to the described in the 
current literature. In our experience, treatment 
with Natalizumab was effective in control the 
disease progression with minimal reported ad-
verse effects. Our data suggest it is a safe and well 
tolaret second line type of drug in MS treatment.
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Neuromyelitis optica (NMO) is characterized by 
severe attacks of optic neuritis and transversal 
myelitis. When untreated, the patients develop 
bilateral blindness and paraplegia in 70-80% of 
cases. In our outpatient clinic, twelve patients 
were followed-up and treated with azathiopri-
ne alone or in combination with prednisone. 
OBJECTIVES: Determine the clinical characte-
ristics and therapeutic response of patients in 
treatment to NMO. METHODS: We conducted a 
retrospective study of patients with NMO treated 
in our clinic in the last 10 years. The clinical as-
pects and treatment of patients with NMO were 
revised. RESULTS: The mean age was 40.5 years 
and the female sex was predominant (91.7%). 
The patients received azathioprine in the mean 
dose of 2 mg/Kg/day. Prednisone was associa-
ted in the treatment of six patients. Aquaporin- 
4- antibody was positive in 60% of cases. The 
mean follow-up of patients was 40.1 months (SD 
= 34.7). The mean EDSS score (scale of neurolo-
gical disability) after the first relapse was 6.5 (SD 
= 1.4), while in the last evaluation was 4.83 (SD 
= 2.4), demonstrating a statistically significant 
reduction (p = 0.01). The average pre-treatment 
relapses was 2.7 (SD = 2.7), while post-treat-
ment relapses reduced to 0.33 (SD = 0.9), de-
monstrating a significant difference (p = 0.01). 
CONCLUSION: The treatment with azathioprine 
isolated or associated with prednisone showed 
significant reduction in relapse rate and disabili-
ty after a mean of 40.1 months of follow-up. The-
refore, our results suggested azathioprine with or 
without prednisone can be an effective and safe 
treatment for patients with NMO.
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COMPLICAÇÃO NEUROLÓGICA RARA DEVIDO 
À VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA: UM CASO 
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MANIFESTADA POR PARAPLEGIA FLÁCIDA E 
SIMÉTRICA
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A imunização anual contra a influenza tem sido 
a principal medida para a profilaxia à doença. 
Eventos adversos como a Síndrome de Guillain-
-Barré e a Encefalomielite Disseminada Aguda 
(ADEM) podem ocorrer. A ADEM é uma síndro-
me desmielinizante que ocorre em associação 
temporal a um estímulo imunogênico desenca-
deador, como vacinas com vírus vivos. O diag-
nóstico é feito com base na presença de áreas es-
parsas de desmielinização aguda vistas por meio 
da Ressonância Nuclear Magnética (RNM) e lí-
quor com elevação das proteínas com celularida-
de normal a elevada. OBJETIVO: Descrever um 
caso de complicação neurológica rara pela vaci-
nação contra influenza. MÉTODOS: Revisão de 
prontuário médico e busca de material científico 
publicado em revistas indexadas. RESULTADOS: 
Paciente feminina, 42 anos, previamente hígida, 
apresentou quadro de alodínia e paraparesia 
em membros inferiores associado à dor lombar 
intensa e incontinência paradoxal uma semana 
após vacinação contra influenza. Na ocasião, foi 
observada a presença de bandas oligoclonais e 
discreto aumento de proteínas no líquor. RNM 
de neuroeixo sem alterações. Eletroneuromio-
grafia sugestiva de comprometimento axonal e 
desmielinizante pré-ganglionar grave motor e 
sensitivo agudo-subagudo em membros infe-
riores. Submetida ao tratamento com imunoglo-
bulina sem efeito sobre a paresia. Houve piora 
progressiva da paraparesia para paraplegia após 
quatro meses. Ao exame neurológico, apresenta-
va paraplegia flácida e simétrica em membros in-
feriores com atrofia importante e arreflexia, sem 
alteração de sensibilidade, reflexo cutâneo plan-
tar em extensão ausente bilateralmente e con-
trole esfincteriano preservado. Líquor manteve 
discreto de proteínas, sem detecção de bandas 
oligoclonais. Auto-anticorpos e sorologias ne-
gativas. Nova eletroneuromiografia com as mes-
mas alterações descritas anteriormente. RNM de 
neuroeixo evidenciando achados inespecíficos 
com hipersinal difuso em T2 comprometendo as 
colunas anteriores da medula espinhal no nível 
cervical e dorsal, compatível com desmieliniza-
ção pós-vacinal. CONCLUSÃO: Embora sejam 
raras, as complicações neurológicas após vaci-
nação contra influenza existem e podem gerar 
danos irreversíveis. A equipe médica assistente 
deve ficar atenta para que o tratamento seja esti-
pulado o mais rápido possível, evitando, assim, o 
surgimento de sequelas que possam afetar dras-
ticamente a qualidade de vida dos pacientes.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



245

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0622

COMPORTAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
EM PACIENTES COM TEMPO DE DOENÇA 
IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS: UM ENFOQUE 
EPIDEMIOLÓGICO, CLÍNICO E TERAPÊUTICO
Oliveira BES6; Nóbrega PV7; Dantas IHS2*; Barbosa BNL5; 
Silva AC8; Leite JM3; Silva AB7; Ximenes GBAS4; 
Santos LFS1; Souza LF7

1Escola de Enfermagem Santa Emília de Rodat;
2Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba;
3Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE);
4Fundação de Ensino Superior de Olinda - FUNESO / 
UNESF;
5Instituto de Educação Superior da Paraíba;
6UFAM;
7UFPB;
8Universidade Estadual do Vale do Acaraú.

* E-mail: iuryhelder@hotmail.com

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmie-
linizante, inflamatória e auto-imune que acome-
te o sistema nervoso central (SNC). Os primeiros 
sintomas surgem entre a 2ª e 4ª década de vida, 
sendo o pico da incidência na 3ª década, o da 
prevalência na 4ª e a mortalidade na 7ª década. 
Não há uma causa específica, sendo uma doen-
ça de caráter multifatorial. OBJETIVOS: Avaliar 
o comportamento da EM em pacientes com 
tempo de doença igual ou superior a 10 anos. 
MÉTODOS: Estudo observacional, transversal, 
com abordagem qualiquantitativa, baseado na 
revisão dos prontuários de 208 pacientes com 
EM atendidos em um Centro de Referência, lo-
calizado na cidade de João Pessoa – Paraíba, no 
período de novembro 2012 à Fevereiro de 2016. 
As variantes abordadas foram: sexo, idade atu-
al, tempo de doença e tempo de diagnóstico em 
anos, forma clínica, EDSS e uso de drogas modi-
ficadoras da doença. RESULTADOS: Dos 208 pa-
cientes do estudo, 23,6% apresentam tempo de 
doença igual ou superior a 10 anos. Deste grupo, 
houve predomínio do sexo feminino (67,9%), es-
tando o maior número de casos entre a 5ª e 6ª dé-
cadas de vida (57,1%), com índices semelhantes 
entre o tempo de doença e o tempo de diagnósti-
co. A forma clínica predominante foi secundária 
progressiva (55,1%), seguida da forma remitente-
-recorrente (44,9%). Sob análise do EDSS, 46,9% 
dos pacientes avaliados tiveram pontuação igual 
ou superior a 5.0, com comprometimento na 
qualidade de vida e na realização das atividades 
de vida diárias (AVDs). No prisma de abordagem 
terapêutico, as beta-interferonas (61,2%) cons-
tituem a principal forma de tratamento, assim 
distribuídas: interferon beta 1A SUBCUTÂNEO: 
42,8%, interferon beta 1A INTRAMUSCULAR: 
6,2% e interferon beta 1B: 12,2%. CONCLUSÃO: 
A EM promove impacto variável na qualidade 
de vida dos pacientes, sobretudo, nos pacien-
tes com tempo de doença igual ou superior a 
10 anos. Reconhecer este impacto é profícuo na 
abordagem clínica e terapêutica da doença.
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CONCOMITTANT AUTOIMMUNE DISEASES AND 
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Neuromyelitis optica (NMO) is an autoimmu-
ne inflammatory demyelinating disease of the 
central nervous system. It is classically charac-
terized by recurrent attacks of optic neuritis and 
longitudinally extensive myelitis. NMO is asso-
ciated with a specific auto-antibody that targets 
aquaporin-4 channels (anti-NMO) and, in many 
cases, multiple other non-specific auto-antibo-
dies. Moreover, in some cases there is a conco-
mitance between NMO and other autoimmune 
diseases. OBJECTIVE: We analyzed the rela-
tionship between NMO and otherautoimmune 
diseases. METHODS: Cross-sectional study of 24 
consecutive patients from the Neuroimmunolo-
gy Service of the Federal Fluminense University, 
Rio de Janeiro, Brazil. They all fulfilled Winger-
chuk criteria (2006). Besides a systematic anam-
nesis and routine biochemistry and blood cell 
count, serological markers for other autoimmu-
ne diseases were studied: ANA, anti-DNA, Anti-
-SSa, anti-SSb, anti-Sm, anti-TPO, Anti-thyroglo-
bulin, rheumathoid factor, anti-cardiolipin IgM 
and IgG, ANCA, anti-Ach receptor. RESULTS: 
Our sample showed a predominance of women 
(87.5%) Caucasian (62.5%) subjects, with age at 
diagnosis between 5 and 75 years (mean 36.58 
years). We found the following concomitant au-
toimmune diseases: Hashimoto‘s thyroiditis (3 
patients), thyroiditis of unknown etiology (1 pa-
tient), diabetes mellitus type 1 - DM1 (1 patient), 
Myasthenia Gravis-MG (1 patient) and Systemic 
Lupus Erythematosus - SLE (1 patient). We also 
assessed the family history of these patients. Der-
matomyositis (n = 1), psoriasis (n = 1), thyroiditis 
(n = 1), vitiligo (n = 1) and SLE (n = 2) were pre-
sent in first-degree relatives. Anti-NMO positivity 
was found in 9 patients (37.5%). Of those NMO 
positive, 3 patients had an autoimmune comor-
bidity (DM1, Hashimoto‘s thyroiditis and MG), 
2 patients had family history of an autoimmune 
disease (dermatomyositis and SLE) and 1 patient 
was seropositive for anti-SM, anti-DNA and ANA 
without fulfilling clinical criteria for any specific 
disease. CONCLUSION: There is a close rela-
tionship between NMO and other autoimmune 
diseases. This emphasizes a susceptibility to au-
toimmunity among NMO patients.
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Magnetic resonance imaging (MRI) measure-
ments of the corpus callosum (CC) have been 
proposed as biomarkers in multiple sclerosis 
(MS), since they have been shown to correla-
te with brain volumes and some parameters of 
disease severity. The primary aim of this study 
was to investigate the correlation between the 
CC measurements and an expanded panel of 
disability scores and neuropsychological tests. 
METHODS: Patients with relapsing-remitting 
MS underwent a T1-weighted 3.0 T brain MRI. 
Two examiners were trained to perform the 
manual measurement of the CC index (CCI), as 
proposed elsewhere by Figueira et al; the arith-
metical mean of the values obtained by each exa-
miner was used for the analysis. Post-processing 
of the images using the FreeSurfer© software 
allowed for the automated estimation of the CC 
volume (CCV). At the time of each MRI, with at 
least 6-month intervals, all patients underwent 
comprehensive clinical assessment, including 
the Expanded Disability Status Scale (EDSS), 
the MS Functional Composite (MSFC), the Brief 
Repeatable Battery of Neuropsychological Tests, 
the Wechsler Memory Scale III, the Stroop test, 
and the Boston Naming Test. RESULTS: Twen-
ty-three MRI scans of 19 patients were included. 
Age ranged from 18 to 46 years (mean = 28.6), 
disease duration ranged from 5 to 140 mon-
ths (mean = 43.9), and EDSS ranged from 0 to 
5 (mean = 2.3). There was a strong correlation 
between CCI and CCV (r=0.685, p < 0.001). No 
correlation between the CC measurements and 
age or disease duration was observed. The CCI 
correlated moderately with the PASAT (r=0.459, 
p = 0.04) and the Stroop test (r=-0.398, p = 0.013), 
and correlated weakly with the SDMT (r=0.353, 
p = 0.30). The CCV correlated only, but strongly, 
with the PASAT (r=0.601, p = 0.001). There was 
no significant correlation between the CC mea-
surements and other neuropsychological tests, 
other MSFC subtests, or EDSS. CONCLUSIONS: 
Manual and automated techniques provided si-
milar measures of the CC. In our sample, both 
CCI and CCV correlated with the performance in 
tests of attention, working memory and informa-
tion processing, but not with scores of motor or 
global disability.
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DENGUE E ESCLEROSE MULTIPLA
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A dengue é a infecção arboviral humana mais 
freqüente com mais de cinqüenta milhões de ca-
sos por ano e dois bilhões de pessoas em risco 
de contaminação (OMS). A infecção se apresenta 
classicamente como febre do dengue autolimi-
tada severa. Na Ásia é doença de predomínio 
infantil e com características de aumento da 
permeabilidade vascular, perda de plasma, ma-
nifestações de trombocitopenia e hemorragias. 
Os sintomas da dengue depende da forma clíni-
ca variando de cefaléia a complicações neuroló-
gicas graves. A dengue clássica tem como sinto-
mas: cefaléia, febre, mialgia grave, dores articu-
lares e Manifestações hemorrágicas. A mialgia do 
dengue deve-se à presença de infiltrado mono-
nuclear, perivascular e com acúmulo de gordura. 
As complicações neurológicas da dengue podem 
ser explicadas por eventos de edema cerebral, 
hemorragia cerebral, queda do sódio plasmático 
e liberação de produtos tóxicos. A infecção do 
sistema nervoso pela dengue requer o conhe-
cimentos das três hipóteses e de infecção viral 
sistêmica: teoria da infecção seqüencial, teoria 
de hiperendemicidade e ocorrência de combi-
nação gênica. A etiopatogenia das manifestações 
neurológicas resultariam de deposição de imu-
nocomplexos do que o envolvimento direto do 
vírus no cérebro. MATERIAL E MÉTODOS: Des-
crevemos o comportamento de cinco casos de 
pacientes com Esclerose Múltipla em uso de 
fingolimode ou natalizumabe que contraíram 
dengue. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Não ocor-
reram complicações da infecção dengue ou pio-
ra da doença Esclerose Múltipla nesta associação 
de patologias. Houve necessidade de suspensão 
da medicação da Esclerose Múltipla por causa 
de uma linfopenia intensa na vigência da doença 
dengue.
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença au-
toimune, desmielinizante, crônica do sistema 
nervoso central (SNC), mais comum em adultos 
jovens e rara em crianças. Trata-se de uma con-
dição complexa e heterogênea devido ao envol-
vimento de diversos processos fisiopatológicos. 
OBJETIVO: Apresentar um caso clínico de uma 
criança com EM e chamar a atenção para o diag-
nóstico diferencial de afecções desmielinizantes 
na faixa etária pediátrica. RELATO DE CASO: Pré-
-escolar, 2 anos e 6 meses, masculino, admitido 
em hospital de referência pediátrica, na cidade 
de João Pessoa - Paraíba, com déficit motor em 
membros inferiores e marcha claudicante há 3 
dias. Ao exame neurológico: Função cognitiva e 
reflexos preservados, sem rigidez de nuca e défi-
cit motor em MMII, predominando à esquerda. 
Cuidadora negava febre, convulsão ou trauma, 
bem como internações, uso de medicações, co-
morbidades e cirurgias prévias. Antecedentes 
Neonatais: Recém-nascido a termo, adequado 
para idade gestacional, parto cesariano, marcos 
do desenvolvimento adequados e calendário 
vacinal em dia. Ressonância Nuclear Magnética 
de crânio revelou vários focos de lesões desmie-
linizantes, em região periventricular e interface 
caloso-septal, com realce anelar após infusão do 
contraste paramagnético. A eletroforese do lí-
quor, por sua vez, demonstrou ausência de ban-
das oligoclonais. Houve melhora clínica satisfa-
tória com uso de metilprednisolona e Imunoglo-
bulina Humana. O diagnóstico de leucopatia foi 
estabelecido e o paciente, encaminhado ao am-
bulatório de neurologia, para melhor investiga-
ção clínica. Atualmente com 6 anos; diagnóstico 
estabelecido de EM (forma clínica: surto-remis-
são); em uso de interferon beta 1A: subcutâneo 
há menos de 6 meses, sem efeitos adversos. Sur-
tos ausentes após a introdução da droga modifi-
cadora da doença e em desmame de corticóide. 
DISCUSSÃO: Interpretar adequadamente o am-
plo espectro de manifestações da EM, na faixa 
etária pediátrica, é fundamental para que ocor-
ra intervenção o mais precocemente possível e 
sejam traçadas metas terapêuticas efetivas, de 
modo a diminuir as sequelas e a incapacitação 
funcional da doença. O exame clínico detalhado 
e o arsenal de exames complementares são es-
senciais no processo investigativo e na tomada 
de decisão clínica, como no caso apresentado. 
CONCLUSÃO: A definição diagnóstica de EM 
não é tarefa fácil, sobretudo, em crianças, as 
quais podem apresentar um quadro clínico di-
verso, sendo um desafio na prática médica.
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DESORDENS DO ESPECTRO DE NEUROMIELITE 
ÓPTICA (NMOSD): APRESENTAÇÃO TUMEFATIVA 
MIMETIZANDO NEOPLASIA
Mendes LS*; Neto JAA; Martins GJ; D‘Almeida JAC; 
Maia FM

Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

* E-mail: lucasilvestre@hotmail.com

As desordens do espectro neuromielite óptica 
podem se apresentar de diversas formas. No 
início, acreditava-se ser restrita ao nervo óptico 
e medula. Atualmente, sabemos que pode afe-
tar outros locais do SNC, incluindo a substância 
branca cerebral. Esta forma foi descrita nos no-
vos critérios para NMO como clássica, muitas ve-
zes com aspecto tumefativo e realce “cloud-like” 
característico. OBJETIVOS: Documentar 2 casos 
de NMOSD com aspecto radiológico inicialmen-
te sugestivo de natureza neoplásica. MÉTODO: 
Relatamos os casos de duas pacientes acompa-
nhadas em serviço de referência em neurologia, 
ambas sem diagnóstico prévio. A primeira, 21 
anos, foi admitida na emergência com quadro 
agudo de hemiplegia a direita, sendo imedia-
tamente internada. A segunda, 47 anos, apre-
sentou-se inicialmente com síndrome medular 
aguda, e somente 11 meses depois evoluiu com 
lesão cerebral tumefativa. RESULTADO: Caso 1: 
Iniciou o quadro com paralisia facial à direita, 7 
dias depois evoluiu com hemiplegia ipsilateral. 
Ressonância de crânio revelou lesões em subs-
tância branca bilateral (lesão a esquerda tumefa-
tiva), e uma em pedúnculo cerebelar direito. An-
ti-aquaporina 4 foi reagente 1:40α. Pulsada com 
corticóide, seguido de 6 sessões de plasmaférese, 
sem melhora dos déficits. Caso 2: Sintomas ini-
ciais de síndrome medular aguda, internada e 
diagnosticada mielite longitudinalmente exten-
sa cervico-torácica. Tratada com metilpredniso-
lona e ciclofosfamida, evoluindo com melhora 
parcial. 11 meses depois apresentou quadro agu-
do de cefaléia, hemianopsia homônima à direita 
e afasia de compreensão. Ressonância com lesão 
tumefativa parieto-occipital esquerda e edema 
peri-lesional. Melhora importante da lesão após 
pulsoterapia. Anti-aquaporina 4 negativa, porém 
preencheu critério diagnóstico para NMOSD. Es-
sas lesões hemisféricas extensas, habitualmen-
te são maiores que 3 cm, restritas a substância 
branca, porém sem efeito expansivo. Podem 
estar relacionadas a edema vasogênico e causar 
encefalopatia. Apresentam como diagnóstico 
diferencial as lesões neoplásicas e encefalopatia 
posterior reversível. CONCLUSÃO: A apresenta-
ção pseudo-tumoral da NMOSD é uma entidade 
recentemente reconhecida, porém já descrita 
nos critérios diagnósticos. Pode estar associada a 
pior prognóstico, com formas mais agressivas da 
doença. Com o avanço dos métodos sorológicos 
como a transfecção celular e Anti-MOG, é pos-
sível que novas nuances de seu espectro clínico 
passem a ser devidamente reconhecidas.
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DIAGNÓSTICO DE NEURO-BEHÇET APÓS 
PARALISIA DE MÚLTIPLOS NERVOS CRANIANOS: 
RELATO DE CASO
Souza LS*; Passos SS; Andrade EJ; Cendes F; Nucci A; 
Formentin C; Alcantara FB; Tavares PSO; Silva EC; 
Maeda FL

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: letssouza@yahoo.com.br

A doença de Behçet (DB) é uma doença infla-
matória crônica e multissistêmica, que pode 
acometer pele, mucosa, olhos, articulações e sis-
tema nervoso central (SNC), sendo esta última a 
forma mais grave da doença. É mais frequente na 
população adulta entre 18-40 anos, com predo-
mínio no sexo masculino. Sua etiologia e patogê-
nese são desconhecidas. RELATO DE CASO: JS, 
27 anos, sexo masculino, previamente hígido, 
com quadro súbito de diplopia e fala disártrica. 
Ao exame, apresentava déficit de abdução e ele-
vação do olho esquerdo, reflexo nauseoso dimi-
nuído e apagamento do sulco nasogeniano am-
bos à esquerda. A ressonância magnética (RNM) 
evidenciou, na sequencia Flair ponderada em T2, 
lesão hiperintensa com captação de contraste 
periférica em região mesencéfalo-pontina. Após 
descartadas causas vasculares e infecciosas, e 
com imagem altamente sugestiva de Neuro-Beh-
çet (NB), paciente relatou ter aftas orais frequen-
tes. Teste de patergia negativo e líquor (LCR) com 
pleocitose. Foi submetido a curso de metilpred-
nisolona por 5 dias, com melhora parcial dos sin-
tomas. Associado pulsoterapia mensal com ci-
closporina durante um ano. DISCUSSÃO: Na DB, 
o primeiro sintoma em adultos pode ser neuro-
lógico em 5% a 7% dos casos, mas a prevalência 
de NB pode variar de 10% a 50% . Há três apre-
sentações da doença no SNC: parenquimatosa 
(síndrome do tronco encefálico, forma stroke 
like, psiquiátrica, mielopática e forma difusa); 
hipertensão intracraniana com papiledema; e 
meningite símile. A RNM do crânio é o método 
mais sensível, com aumento de sinal em T2 em 
tronco encefálico, diencéfalo e hemisférios. De-
ve-se incluir no diagnóstico diferencial outras 
vasculites, doenças inflamatórias e esclerose 
múltipla. O tratamento com corticoesteroides 
pode ser associado a agentes citotóxicos (azatio-
prina, ciclofosfamida, metotrexato, clorambucil) 
nos casos de maior gravidade, como enterite de 
delgado grave e vasculite do SNC, porém há risco 
de infertilidade. O prognóstico é ruim quando há 
envolvimento parenquimatoso do SNC, aumen-
to de proteína e/ou de células no LCR, lesão do 
tronco cerebral e curso progressivo primário ou 
secundário. CONCLUSÃO: A NB é relativamente 
incomum e deve ser diagnosticada precocemen-
te, uma vez que representa importante causa de 
morbimortalidade, e é potencialmente tratável.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
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DISTONIA COMO MANIFESTAÇÃO DE ESCLEROSE 
MÚLTIPLA - RELATO DE CASO
Pereira CA2; Pitta IJR1*; Miranda IRP2; Oliveira LC2; 
Cal HSR2; Teles M2; Matta APC2

1Unirio;
2Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: izabelap@gmail.com

A Esclerose Múltipla é uma doença inflamató-
ria desmielinizante crônica do sistema nervoso 
central. A doença acomete adultos jovens e tem 
manifestações clínicas extremamente variáveis, 
já que as placas de desmielinização podem ocor-
rer em qualquer região do sistema nervoso cen-
tral. Enquanto tremor é um sintoma comum da 
doença, desordens do movimento como parkin-
sonismo, coréia, distonia, mioclonia, balismo 
e síndrome das pernas inquietas são raramen-
te descritas. OBJETIVO: Relatar o caso de uma 
paciente com quadro recorrente de distonia em 
hemicorpo direito sendo manifestação de surto 
de Esclerose Múltipla. RELATO DE CASO: H.G.P., 
sexo feminino, branca, apresentou quadro de he-
midistonia à direita aos 14 anos, com remissão 
completa após pulsoterapia com metilpredniso-
lona endovenosa. A pesquisa diagnóstica realiza-
da na ocasião, em outro hospital, foi inconclusi-
va (não tivemos acesso aos exames). A paciente 
ficou 8 anos sem apresentar qualquer sintoma. 
Em outubro de 2015, porém, aos 22 anos, reini-
ciou o quadro de hemidistonia à direita, sendo 
internada em hospital particular, que optou por 
tratá-la novamente com corticoterapia em pul-
so, visto que a ressonância magnética de crânio 
(RMc) evidenciava alta carga de lesões desmie-
linizantes. Foi encaminhada para o ambulatório 
de neuroimunologia do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP), onde foi realizada a in-
vestigação etiológica, que não só evidenciou le-
sões típicas de Esclerose Múltipla à RMc e líquor 
com presença de bandas oligoclonais, como 
também pôde excluir todos os diagnósticos di-
ferencias possíveis. DISCUSSÃO: Apesar de a 
Esclerose Múltipla ser uma doença de apresen-
tação clínica extremamente variável, já que as 
lesões desmielinizantes podem acometer qual-
quer área do sistema nervoso central, desordens 
do movimento são manifestações raras da doen-
ça. O caso descrito é de uma paciente do nosso 
serviço com diagnóstico de Esclerose Múltipla e 
manifestação clínica muito pouco comum.
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DOENÇA CELÍACA E NEURITE ÓPTICA: 
CORRELAÇÃO?
Santos RWV3*; Coutinho VAG2; Cabeça HLS1

1Neurologia/Hospital Ophir Loyola;
2Residente de Neurocirurgia/HOL;
3Universidade do Estado do Pará/Neurologia (UEPA/
Neurologia).

* E-mail: renywane@gmail.com

A doença celíaca (DC) é uma doença inflamató-
ria e autoimune desencadeada pela ingestão de 
cereais (trigo, centeio, cevada e aveia), encon-
trados em vários alimentos industrializados. A 
prevalência da DC entre os países e populações 
europeias ou de ancestralidade europeia varia 
de 0,3% a 1,0%. No Brasil, os dados estatísticos 
oficiais são desconhecidos, estima-se que exis-
tem 300 mil brasileiros portadores da doença, 
acometendo principalmente o sexo feminino. 
Neurite óptica é uma afecção relativamente fre-
quente que se caracteriza por perda visual devi-
do à inflamação do nervo óptico. Pode ser idio-
pática, associada à esclerose múltipla, causada 
por infecções virais, por sífilis ou associada a 
outras afecções como lúpus eritematoso sistêmi-
co, outras doenças do colágeno, sarcoidose e do-
ença de Lyme. MÉTODO: estudo de caso clínico. 
CASO: Mulher de 24 anos, branca, fisioterapeuta, 
em janeiro de 2016, apresentou dor a movimen-
tação ocular, fosfenos e redução da acuidade 
visual do olho direito, de caráter progressivo. No 
7º dia do quadro foi submetida a ressonância nu-
clear magnética de crânio, de orbita, e de coluna 
cervical, que evidenciou espessamento do nervo 
óptico do olho direito, sem outros achados. Após 
2 semanas do início dos sintomas, o quadro esta-
bilizou, com discreta melhora da acuidade visu-
al. Três meses após os primeiros sintomas apre-
sentou astenia, parestesia e ausência do paladar 
em língua, a esquerda. Nega tabagismo, etilismo. 
E portadora de Doença Celíaca desde 1 ano de 
idade, diagnostico realizado com biopsia intesti-
nal. Ao exame físico, hipoestesia tátil, dolorosa e 
térmica em língua a esquerda e reflexo nauseo-
so abolido a esquerda, sem outros achados. Foi 
introduzido prednisona 1mg/kg/peso. Realizado 
investigação para doenças autoimune, pesquisa 
de anti-aquaporina 4, analise do líquor com pes-
quisa de bandas oligoclonais, e novo estudo de 
imagem de crânio, por ressonância magnética, 
demonstrou lesões com alto sinal em T2/FLAIR, 
com tênue captação de contraste em pedúnculo 
cerebelar médio e superior esquerdo, com subs-
trato desmielinizante. CONCLUSÃO: Neurite óp-
tica em até 20% dos casos e a primeira manifes-
tação de Esclerose Múltipla. A coexistência entre 
doença celíaca e doença desmielinizante do sis-
tema nervoso central é sugerida desde a década 
de 1960, contudo há poucos trabalhos publica-
dos e os resultados encontrados são conflitantes.
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DOENÇA DE PARKINSON E ESCLEROSE MÚLTIPLA: 
COINCIDÊNCIA? CAUSA E EFEITO?
Gonçalves DH*; Hatasa CC; Pinto TVL; Araujo RV; 
Neto APG

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

* E-mail: diegohogon@yahoo.com.br

A co-ocorrência de doença de Parkinson (DP) e 
Esclerose Múltipla já foi descrita e, pelo menos, 
um estudo recente mostrou possível relação de 
causa e efeito entre EM e DP. As lesões da subs-
tância cinzenta, corticais e subcorticais justifi-
cariam essa possibilidade. OBJETIVOS: Relatar 
o caso de paciente com diagnóstico de DP, cujos 
sintomas motores se iniciaram ao mesmo tem-
po em que lesões típicas de EM (forma de Balo) 
eram identificadas à RM. MÉTODO: relato de 
caso. CASO CLÍNICO: J.A., 62 anos, sexo mascu-
lino, hígido anteriormente, passou a apresentar, 
em out/nov de 2013 lentidão de movimentos, 
rigidez muscular à esquerda, tremor de repouso 
no MSE e dificuldade de marcha, que se fazia a 
“petit pas”, alem de redução da força muscular 
no hemicorpo esquerdo, com piora progressiva 
dos sintomas. Em Janeiro de 2014 foi realizado 
diagnóstico de DP e iniciado levodopaterapia 
com boa resposta. Ressonância magnética (RM) 
de crânio em 17/01/14: lesão ovalada de aspec-
to lamelar tipo “casca de cebola” frontal direita, 
hiperintensa em T2 e FLAIR. Nova RM 05/02/14: 
mesma lesão e aparecimento de novas lesões 
ovaladas, periventriculares, características de 
EM. Líquor: hiperproteinoraquia. Biópsia cere-
bral: “doença desmielinizante”. Realizada pul-
soterapia com metiprednisolona com melhora 
da força muscular no hemicorpo esquerdo. Ne-
nhum relato pelo paciente de qualquer evento 
que pudesse sugerir surtos desmielinizantes 
prévios. DISCUSSÃO: O diagnóstico de DP é 
baseado na identificação da tríade motora ca-
racterística, tremor de repouso, rigidez muscular 
e bradicinesia, apresentando-se de forma pro-
gressiva e assimétrica. Além disso, a resposta à 
levodopa é outro fator diagnóstico importante. O 
paciente descrito apresenta critérios diagnóstico 
de DP. Por outro lado, a concomitância do inicio 
dos sintomas parkinsonianos à identificação das 
lesões à RM, à piora destas lesões, à biopsia cere-
bral, à resposta à levodopa e à resposta a pulsote-
rapia, nos obriga discutir sobre a coincidência ou 
eventual relação de causa e efeito desse quadro.
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DOES THE VOLUME OF SUBCORTICAL 
STRUCTURES CORRELATE WITH PARAMETERS OF 
DISEASE SEVERITY IN MULTIPLE SCLEROSIS?
Costa BK*; Zandoná ME; Passos GR; Gonçalves LI; 
Azambuja LS; Burguer JLP; Franco A; Sato DK; Gomes I; 
Becker J

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).

* E-mail: brunakleinc@hotmail.com

Measurements of brain volume, either as a whole 
or segmented by white and gray matter, are po-
tential biomarkers of disease severity and pro-
gression in multiple sclerosis (MS). However, the 
volumetry of subcortical structures has been less 
explored. We aimed to investigate possible cor-
relations between the volume of six subcortical 
structures and parameters of neurological disa-
bility and cognition. METHODS: Patients with 
relapsing-remitting MS, who had been relapse-
-free for at least 30 days, underwent assessment 
of the Expanded Disability Status Scale (EDSS), 
MS Functional Composite (MSFC), Brief Repea-
table Battery of Neuropsychological Tests (BRB-
-N), Wechsler Memory Scale III (WMS), Stroop 
test, Boston Naming Test (BNT), Beck Depres-
sion Index (BDI), and Beck Anxiety Index (BAI). 
T1-weighted brain magnetic resonance images 
(MRI) were obtained with 3.0 T scanner. The Fre-
eSurfer© software estimated the volumes of the 
thalamus, caudate nucleus, putamen, pallidum, 
hippocampus, and amygdala. The arithmetical 
mean between each structure’s left- and right-si-
de volumes was used for the analysis. RESULTS: 
Twenty-one patients were included (age: 18-46 
years, mean = 29.7; disease duration: 5-140 
months, mean = 44.7; EDSS: 0-5; mean = 2.4). 
The thalamus correlated with all of the MSFC 
components (p < 0.029), the 10/36 Spatial Re-
call Test delayed recall (SPART-DR) subtest of 
the BRB-N (p = 0.012), and the BNT (p = 0.042). 
The putamen correlated with the 9-Hole Peg 
Test component of the MSFC (p = 0.020) and the 
Symbol Digit Modalities Test subtest of the BRB-
-N (p = 0.009). The caudate correlated only with 
the SPART-DR (p = 0.023). The pallidum corre-
lated only with the Logical Memory I subtest of 
the WMS (p = 0.035). All of the mentioned corre-
lations were of moderate size (r = -0.4 to -0.6 or 
+0.4 to +0.6). Neither the hippocampus nor the 
amygdala correlated with any of the neuropsy-
chological tests. None of the structures corre-
lated with the EDSS, Stroop test, BDI, and BAI. 
In summary, among the subcortical structures 
assessed in our sample, the thalamus correlated 
with the wider variety of neurological and neu-
ropsychological domains, including leg func-
tion/ambulation, arm/hand function, attention, 
working memory, information processing, visu-
al spatial memory/delayed recall, and naming 
ability. CONCLUSIONS: Based on these results, 
studies using thalamic volume as a monitoring 
parameter or as endpoint of therapy are warran-
ted in order to clarify its role as biomarker in MS.
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EFEITOS DO MODELO DE ESCLEROSE 
MÚLTIPLA INDUZIDO POR CUPRIZONA SOBRE O 
COMPORTAMENTO DE RATOS WISTAR
Perla AS3*; Rodrigues R2; Sanchez E1; Souza DO1; 
Gonçalves CA1; Battú C1

1Departamento de Bioquímica - ICBS /UFRGS;
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Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica 
degenerativa do sistema nervoso central (SNC), 
que afeta tipicamente adultos jovens, sendo 
mais prevalente em indivíduos do sexo femi-
nino. É caracterizada por lesões inflamatórias 
focais na substância branca, com infiltração de 
células imunes, desmielinização, degeneração 
astroglial e axonal. Estas alterações são acom-
panhadas por danos neurológicos com as mais 
variadas apresentações, podendo ir desde distúr-
bios sensoriais até alterações de coordenação, de 
visão e até mesmo sintomas neuropsiquiátricos 
(disfunção cognitiva, como perturbações da me-
mória e concentração e sintomas como depres-
são e ansiedade) A cuprizona (CPZ) é um agente 
neurotóxico que pode atuar como um quelante 
seletivo de cobre. Embora os mecanismos exa-
tos pelos quais a CPZ induz déficit de cobre que 
afeta células gliais ainda não sejam conheci-
dos, a perturbação do metabolismo energético 
é considerada como sendo uma das principais 
causas de desmielinização gerada por este mo-
delo experimental. Com base nestes dados, este 
trabalho foi elaborado com o objetivo de estudar 
o comportamento exploratório de ratos Wistar, 
machos (n = 10) e fêmeas (n = 10), submetidos 
à dieta com 0,2% de cuprizona (modelo experi-
mental). Após a 5 semana de tratamento, os ani-
mais foram avaliados por meio do teste de cam-
po aberto (open field –comportamento explora-
tório) e coordenação pelo Rota Rod. Na avaliação 
do comportamento exploratório, os animais de 
ambos sexos mostraram maior atividade após 5 
semanas de tratamento, evidenciando possíveis 
alterações no sistema límbico (neuropsiquiátri-
cas) na fase inicial da doença. Todavia no Rota 
Rod apenas as fêmeas apresentaram diminuição 
da coordenação motora após 5 semanas de dieta, 
inferindo possível maior comprometimento das 
vias cerebelares neste modelo durante esta fase.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE ANTI-GAD POSITIVO: 
RELATO DE CASO
Moraes AC*; Costa AT; Silva VM; Xavier MT; Melo RBS; 
Christo PP; Tavares RM; Neto APG

Serviço de Neurologia da Santa Casa de Belo Horizonte.

* E-mail: aline_curcio@yahoo.com.br

Encefalite límbica é uma doença rara que afeta 
o lobo temporal medial do cérebro. Foi, inicial-
mente, considerada apenas como de origem pa-
raneoplásica, mas casos de encefalites auto-imu-
nes não paraneoplásica têm sido cada vez mais 
relatados. Os anticorpos mais frequentemente 
associados são anticorpos contra canais de po-
tássio voltagem dependente(anti VGKC), anti 
receptor NMDA e anti receptor GAD. A hipótese 
de encefalite autoimune deve ser considerada 
em casos de encefalopatias subagudas, excluí-
das as causas tóxicas, metabólicas e infecciosas. 
A identificação precoce desses anticorpos tem 
possibilitado diagnósticos e tratamentos mais 
precoces, antes que as lesões se tornem defini-
tivas. RELATO DO CASO: Paciente feminina, 25 
anos, com história de início subagudo de irrita-
bilidade, depressão, psicose com alucinações 
visuais complexas, comprometimento cognitivo, 
convulsões e quedas devido à instabilidade da 
marcha. Em 3 meses ela progrediu para depen-
dência parcial para as atividades de vida diária. 
O exame físico mostrou desorientação no tempo 
e no espaço, MEEM de 23/30, sinais piramidais 
e ataxia. A rotina sérica, testes reumatológicos, 
sorologias virais(HSV 1, 2 e HIV), dosagens hor-
monais, anticorpos anti-tireoidianos, vitamina 
b12, análise do líquor, TC de tórax e crânio foram 
todos normais. A RNM de encéfalo mostrou hi-
persinal temporal mesial bilateral no FLAIR. Foi 
iniciado pulsoterapia com metilprednisolona(IV 
1g/dia). No quarto dia de tratamento ela desen-
volveu hipertensão intracraniana secundária à 
terapia com corticóide, que foi então suspenso. 
A paciente recebeu alta, mas foi readmitida com 
sintomas de cetoacidose diabética. O anti-GAD 
sérico foi usado para determinar a reativação e 
foi iniciado imunoglobulina(IVIG humana, 0,4 
g/kg/dia, por 5 dias) após a positividade do au-
toanticorpo( 288 U/ml por radioimunoensaio). 
Uma significativa melhora cognitivo/compor-
tamental e no padrão do sono foi observada, 
além de controle das crises convulsivas. A aná-
lise subsequente do anti-GAD após a terapia 
imunomoduladora mostrou uma discreta dimi-
nuição nos títulos(de 288 U/ml para 190 U/ml). 
CONCLUSÃO: A diminuição dos títulos do anti-
-GAD após a terapia, juntamente com a melhora 
dos sintomas, sugere uma relação causal possível 
entre os níveis de anti-GAD e a disfunção límbi-
ca. Atualmente a paciente é independente para 
as atividades de vida diária, está em uso de insu-
lina humana NPH, com a dose diminuída depois 
da queda dos títulos do auto-anticorpo.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE ANTI-GAD POSITIVO: 
RELATO DE CASO
Braga TLF*; Hatasa CC; Neto APG

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

* E-mail: tfbraga@hotmail.com

Encefalite límbica é uma doença rara que afeta 
o lobo temporal medial do cérebro. Inicialmente 
foi considerada apenas como de origem parane-
oplásica, porém casos não paraneoplásica têm 
sido cada vez mais relatados. Os anticorpos mais 
comumente associados à encefalite são contra 
canais de potássio voltagem dependente (anti 
VGKC), anti receptor NMDA e anti receptor GAD. 
Deve-se considerar a encefalite autoimune em 
casos de encefalopatias subagudas, excluídas as 
causas tóxicas, metabólicas e infecciosas. A iden-
tificação precoce desses anticorpos possibilita 
diagnóstico e tratamento mais precoces, antes 
das lesões se tornarem definitivas. OBJETIVO: 
Apresentar caso de paciente com alteração do 
comportamento, memória e marcha com diag-
nóstico de encefalite autoimune. MÉTODO: Re-
lato de caso. CASO CLÍNICO: R.M.D., 23 anos, 
sexo feminino, apresentou em setembro de 
2014 quadro de amnésia anterógrada, compul-
são alimentar e mudança de comportamento 
de maneira progressiva e rápida. Submetida a 
pulsoterapia com metilprednisolona com recu-
peração completa do quadro. Evoluiu após a alta 
com sonolência e em novembro de 2014 recor-
reu com os mesmos sintomas, agora associados 
à incontinência urinária e crises focais discogni-
tivas. Recebeu nova pulsoterapia sem melhora, 
sendo então optado por 5 dias de imunoglobu-
lina apresentando melhora parcial. Em fevereiro 
de 2015 intercorreu com nova piora do quadro e 
ao exame apresentava MEEM 7/30. Submetida 
a nova pulsoterapia com metilprednisolona, 3 
dias de imunoglobulina e 1 dia de ciclofosfami-
da, apresentando melhora parcial. Recebeu alta 
do hospital com prescrição de azatioprina. Evo-
lui com melhora progressiva desde então, agora 
MEEM 22/30. Exames laboratoriais mostraram 
anti-GAD sérico positivo e hiperproteinorraquia, 
ressonância magnética de encéfalo mostrou le-
sões no corpo caloso e região de núcleos da base 
e black hole intracaloso, levando ao diagnóstico 
de encefalite autoimune. CONCLUSÃO: A enzi-
ma GAD está relacionada à conversão de gluta-
mato em GABA no sistema nervoso central. Altos 
índices de anti-GAD provocam alterações nas 
vias inibitórias do encéfalo e medula espinhal, 
podendo se relacionar a encefalopatias, síndro-
me do homem rígido, ataxia cerebelar e epilep-
sia do lobo temporal. Relaciona-se também ao 
diabete melito tipo I e acomete principalmente 
mulheres jovens. O tratamento deve ser realiza-
do com imunossupressor, preferencialmente nos 
primeiros 6-12 meses da doença, para uma res-
posta neurológica favorável.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE ANTI-NMDAR EM 
PACIENTE ATENDIDA EM UTI PEDIÁTRICA – 
RELATO DE CASO
Schramm CC; Kondo GK*; Koliski A

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: gustavomedicina22@gmail.com

A encefalite autoimune é uma nova categoria 
de doenças neurológicas associada a anticor-
pos contra epítopos da superfície celular de 
neurônios ou proteínas sinápticas. OBJETIVO: 
relatar um caso de encefalite autoimune anti-
-NMDAR associada à discinesia e refratária ao 
tratamento. Relato: KBAJ, 2 anos e 4 meses, fe-
minino, natural e procedente de Ponta Grossa/
PR. Em 04/03/2016, apresentou dor em MID e 
dificuldade de deambulação. Em 07/03, iniciou 
abdução de mãos, hiperextensão de pescoço 
e irritabilidade. Em 09/03, foi levada ao hospi-
tal com afasia, movimentos mastigatórios e de 
membros. Ao exame físico, apresentou hipoativi-
dade, movimentos coreicos de mãos, movimen-
tos mastigatórios, hipertonia proximal de MMSS 
e desvio ocular. Em 12/03, transferida para a UTI 
pediátrica apresentando movimentos de hipe-
rextensão em MMSS e MMII, irritação com gritos 
associados à discinesia de membros e face, refle-
xos profundos: II/IV em MMSS, patelar ausente, 
Aquileu I/IV. LCR com pleocitose (leucócitos: 
23/mm³, 100% de monomorfonucleares). EEG 
apresentou disfunção cerebral difusa e ondas 
delta brush. RNM sem alterações. Em 14/03, foi 
considerada a hipótese de encefalite autoimune 
e iniciada pulsoterapia com metilprednisolona 
30mg/kg/dia. Em 19/03, imunoglobulina 2g/kg 
endovenoso. Em 21/03, paciente sem melhora, 
iniciado rituximab semanal por 4 semanas. Após 
3 semanas de rituximab, associada ciclofosfami-
da 800mg/m2, porém apresentou neutropenia 
intensa e cistite hemorrágica. DISCUSSÃO: a 
paciente apresenta um quadro clínico de ence-
falite autoimune anti-NMDAR, comprovada por 
citogenética em 11/04, com alterações compor-
tamentais, discinesia e crises convulsivas. O EEG 
apresentou ondas delta brush, as quais são con-
sideradas patognomônicas para a condição da 
paciente, somado ao LCR com pleocitose. Por-
tanto, todos os achados corroboram para o diag-
nóstico de encefalite autoimune anti-NMDAR, a 
qual neste relato mostrou-se refratária a todas as 
opções terapêuticas disponíveis. CONCLUSÃO: a 
encefalite autoimune anti-NMDAR é uma doen-
ça neurológica associada a diversas manifesta-
ções clínicas. O relato enfatiza a necessidade de 
melhor conhecimento sobre a doença, opções 
diagnósticas e terapêuticas, considerando a re-
fratariedade da paciente ao tratamento.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE BIOPSIADA SIMULANDO 
UM PSEUDOTUMOR INFLAMATÓRIO
Almeida IT*; Longo NM; Barbosa DG; Pellegrinelli A; 
Pessoa LFO; Schoeps VA; Rocha CMG; Oliveira FTM; 
Tilbery CP; Sanvito WL

Santa Casa de misericordia de Sao Paulo.

* E-mail: almeida.inara@yahoo.com.br

Estabelecer o diagnóstico de uma neoplasia ce-
rebral nem sempre é um processo fácil. Muitas 
doenças neurológicas não neoplásicas podem 
se apresentar como uma lesão com efeito de 
massa mimetizando uma neoplasia. OBJETIVO: 
relatar um raro caso de encefalite autoimu-
ne simulando um pseudotumor inflamatório 
cerebral. MÉTODO: apresentar um caso clí-
nico através da modalidade de relato de caso. 
RELATO DE CASO: R.O, sexo masculino, 24 anos 
procurou nosso serviço com história de fraqueza 
súbita a direita e dificuldade na fala em fevereiro 
de 2015. Ao exame neurológico apresentava fala 
disártrica, hemiparesia à direita e ROT exaltados 
ipsilateralmente. A RM de crânio evidenciou uma 
lesão expansiva com sinal heterogêneo localiza-
da no lobo frontal esquerdo medindo 6,7 x 4,7 x 
4,6 cm nos seus maiores diâmetros com aspecto 
pseudotumoral. Foi realizada biopsia da lesão 
feito diagnostico de encefalite autoimune simu-
lando um pseudotumor inflamatório cerebral. 
Realizado tratamento com corticoterapia sob o 
regime de pulsoterapia por 5 dias. Mantido cor-
ticoterapia oral e anticonvulsivantes, paciente 
evoluiu com melhora progressiva dos sintomas e 
exames de imagem de encéfalo de controle com 
progressiva resolução da lesão. CONCLUSÃO: 
as encefalites imunomedidas devem sempre ser 
lembradas também com diagnóstico diferencial 
nas lesões cerebrais com aspecto pseudotumo-
ral. Ressaltamos também a importância do diag-
nóstico por biópsia cerebral nesses casos com 
evolução atípica.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE COM ANTI-GAD 
POSITIVO
Faria AVC*; Marques FMC; Diniz DS; Mendonça HRS; 
Melo GS; Alencar JMD; Alves LL; Monteiro PPB; 
Diniz MAC

Faculdade Estácio de Sá de Goiás (UFG).

* E-mail: aracellevictor@yahoo.com.br

Encefalite autoimune (EAI) é uma doença infla-
matória com grande diversidade de sintomas na 
apresentação, sendo o diagnostico diferencial um 
desafio. Há um tempo considerada uma doença 
rara, possui nexo bem estabelecido com síndro-
mes paraneoplásicas, o que infere mau prognos-
tico. Porem, com a descoberta dos anticorpos di-
rigidos à superfície da membrana neuronal, no-
ta-se atualmente que grande parte dos casos não 
tem uma neoplasia subjacente e apresenta um 
bom prognostico quando instituída a terapêu-
tica adequada. Alguns dos anticorpos relacio-
nados com EAI são o anti-NMDA e o anti-GAD. 
OBJETIVO: Relatar um caso de encefalite do cór-
tex parietal imune-mediada associada a anticor-
pos anti-GAD. METODOLOGIA e RESULTADOS: 
Relatamos o caso de um paciente com 8 anos de 
idade, sexo masculino, sem morbidades prévias, 
que iniciou há 10 dias “câimbras” nos membros 
inferiores com queda da própria altura. Evoluiu 
com incapacidade de deambulação e movimen-
tos involuntários acometendo MMII e MSE do 
tipo coreoatetose, necessitando de internação 
para investigação diagnostica. Durante interna-
ção hospitalar o paciente iniciou quadro de agi-
tação psicomotora, mioclonias faciais e marcha 
atáxica. Realizada tomografia computadorizada 
de crânio e liquido cefalorraquidiano sem alte-
rações. A investigação para doenças infecciosas 
foi negativa, incluindo sorologia de citomegalo-
vírus, toxoplasmose, HTLV, herpes simples e her-
pes tipo 6. À ressonância magnética visualiza-se 
lesão com hipersinal em T2/FLAIR em córtex pa-
rietal esquerdo, com edema giral e restrição à di-
fusão, sugestivos de processo inflamatório agu-
do. Solicitado auto-anticorpos associados à EAI, 
com anti-GAD positivo. Paciente foi então trata-
do com imunoglobulina humana por 5 dias, com 
melhora expressiva dos sintomas. CONCLUSÃO: 
O relato desse caso mostra-se pertinente ao 
apresentar um importante diagnostico diferen-
cial de encefalite, não relacionado às síndromes 
paraneoplasicas, em criança com quadro clínico 
e imagem sugestivos. Além disso, enfatizamos 
a importância da dosagem de auto anticorpos. 
Apesar do anti-NMDA ser o auto-anticorpo mais 
comum, especialmente nas encefalites límbicas, 
a literatura descreve casos de encefalites relacio-
nadas ao anti-GAD.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE SORONEGATIVA 
ASSOCIADA A TERATOMA OVARIANO: RELATO DE 
CASO
Mourão LO*; Barcelos RM; Avellar GS; Braga RS; 
Schettini DTM; Viana AIC; Vasconcellos PRSA; 
Platino RMC; Pinto LFR; Bezerra JMF

UERJ.

* E-mail: lucas.omourao@gmail.com

Até metade dos casos de encefalite tem etiologia 
autoimune, tendo sido registrados no Californa 
Encephalitis Project 32 casos de encefalite an-
ti-NMDA entre 2007 e 2011. Atualmente exis-
tem 17 autoanticorpos contra o SNC descritos, 
porém 30-40% das encefalites autoimunes são 
soronegativas. OBJETIVO: Relatar um caso de 
encefalite autoimune soronegativa associada a 
teratoma ovariano. RELATO DE CASO: Jovem, 22 
anos, negra, em Abril de 2015 apresentou náu-
seas e vômitos precedidos por dificuldade de 
deambular, hipersexualidade, riso e choro imo-
tivados. Teve diagnóstico de Doença de Wilson 
e foi encaminhada em uso de Fluoxetina 20 mg/
dia, clobazam 2mg à noite e sulfato de Zinco. Em 
Julho apresentava marcha atáxica, flutter ocular, 
mioclonias em tronco e reflexo palmo-mento-
niano bilateral. LCR revelou: pleiocitose, ausên-
cia de bandas oligoclonais, índice de IgG normal, 
anti-NMDA, anti-VGKC, anti-GAD, anti-Hu, an-
ti-Yo e anti-fifisina negativos. RM de crânio sem 
alterações. RM de pelve com provável teratoma 
ovariano. Em agosto recebeu Ig I.V. por 5 dias 
sucedida por ooforectomia e confirmação histo-
patológica de teratoma ovariano. Houve melhora 
do flutter ocular seguida de piora em novembro. 
Recebeu Ig I.V. por 5 dias, com remissão total dos 
sintomas. Foi iniciada Azatioprina 50 mg/dia. 
Em Março de 2016 houve piora da marcha. Fo-
ram solicitados RM de pelve e PET. DISCUSSÃO: 
É possível diferenciar as encefalites autoimunes 
com base na clínica – encefalite límbica, pan-
cencefalite – e sorologia. No caso apresentado 
trata-se de panencefalite soronegativa, apesar da 
existência de lesão tumoral e curso clínico carac-
terizado por pródromos seguidos de manifesta-
ções neuropsiquiátricas, tipicamente associados 
ao anticorpo anti-NMDA. Explicações para a 
negatividade do anti-NMDA incluem: declínio 
espontâneo de autoanticorpos; autoimunidade 
celular; possível autoanticorpo ainda não descri-
to. CONCLUSÃO: O soro e o LCR dos pacientes 
com encefalite autoimune soronegativa devem 
ser testados em laboratórios de pesquisa com 
o objetivo de permitir a identificação de novos 
autoanticorpos. A exérese tumoral e/ou imuno-
terapia precoce implica em melhor prognósti-
co na encefalite autoimune. A paciente do caso 
apresentado teve períodos de melhora seguidos 
por recaída após ooforectomia, bem como após 
terapias imunes. Portanto está sendo investigada 
uma possível lesão tumoral oculta.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE: UM DIAGNÓSTICO 
POSSÍVEL, PROVÁVEL OU DEFINIDO – RELATO DE 
TRÊS CASOS
Gigante RLG1*; Ferreira AGF1; Rocha DA3; Gigante SLG2; 
Barzilai CCRM1; Martins HNF1; Batista JS1; 
Carneiro NM1; Bezerra AK1; Dias FM1

1Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF);
2Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian;
3Universidade Vila Velha.

* E-mail: rebecagigante@gmail.com

Encefalite autoimune é uma doença inflamatória 
complexa. Apresenta-se classicamente em mu-
lheres jovens, iniciando com pródromos viral-
-like evoluindo com alteração comportamental, 
por vezes crises convulsivas. OBJETIVOS: Relatar 
três casos de encefalite autoimune em Hospital 
Terciário de Brasília, DF, e realizar revisão de li-
teratura. PACIENTE 1 G.A.N., feminino, 24 anos. 
Admitida no Dia(D) 8 de início dos sintomas 
com relato de febre, mialgia, alteração compor-
tamental e crises convulsivas. Tomografia com-
putadorizada (TC) de crânio contrastada, líquor 
(LCR) e sorologias inocentes. D12 evoluiu para 
status epilepticus convulsivo. D17 ressonân-
cia magnética(RM) sugeriu encefalite. Iniciado 
pulso de dexametasona. D18 suspenso, iniciada 
imunoglobulina intravenosa (IGIV)(2g/kg). D24 
novo pulso metilprednisolona(metil) (5g). Não 
houve disponibilidade de rastreio neoplásico. 
D26 infecção sistêmica por Enterococo evo-
luindo a óbito, não foi à necropsia. PACIENTE 
2 T.L.S., feminino, 19 anos. Admitida no D31 
de início dos sintomas com relato de cefaléia, 
confusão mental e agitação psicomotora. Che-
gou torporosa com disautonomia, discinesia 
orobucolinguais e movimento estereotipado de 
membros inferiores (MMII). RM com hipersinal 
em corno temporal medial, LCR e EEG normais. 
Iniciada metil (5g). D32 lesão sugestiva de tera-
toma ovariano. D35 ooforectomia unilateral. D36 
realizada IGIV(2g/kg). Histopatológico confir-
mou teratoma e anti-NMDA foi reagente. D65 
novo pulso de IGIV. Sequela hemiparesia grau 
4. PACIENTE 3 B.C.S, feminino, 16 anos. Admi-
tida no D8 de início dos sintomas com relato de 
febre, prostração, rash, confusão mental e crise 
convulsiva. Chegou torporosa com discinesia 
orobucolingual e movimentos de adução de 
MMII, evoluiu para status. TC de crânio com 
edema difuso, LCR e sorologias inocentes e ras-
treio neoplásico negativo. D19 IGIV(2g/kg). D31 
respondeu à comandos. D32 novo ciclo de IGIV. 
D54 retorno gradual da força. Anticorpos e PET-
-CT indisponíveis. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
A encefalite autoimune tem sido extensamente 
estudada e foram descritos biomarcadores e in-
trínseca relação com neoplasia. No entanto, os 
autoanticorpos e a resposta à imunoterapia não 
conhecidos no início da doença, atrasando o 
diagnóstico. Assim, estão sendo delineadas sín-
dromes clínicas que orientam o manejo inicial, 
e levam à denominação do caso como possível, 
provável ou definido. Dentre as pacientes atendi-
das em nosso serviço, duas responderam à IGIV e 
uma evoluiu a óbito.
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ENCEFALOMIELITE AGUDA DISSEMINADA COMO 
COMPLICAÇÃO DE DENGUE
Silva JRB*; Shinosaki JSM; Barbieri RFP; Morales RR; 
Santos DF

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: jricardo_bento@yahoo.com.br

A dengue é uma arbovirose endêmica em vários 
países do mundo, principalmente nos de clima 
tropical. Nos últimos anos, têm sido relatados 
cada vez mais casos e tipos de manifestações 
neurológicas associadas. OBJETIVO: descrever 
uma complicação neurológica rara da dengue, a 
fim de alertar os neurologistas para um diagnós-
tico e conduta adequados. Descrição: mulher, 42 
anos, com febre, cefaleia, mialgia e vômitos há 
4 dias. Nos exames, vistos plaquetopenia, ele-
vação das transaminases, elevação de creatino-
fosfoquinase, liquor sem alterações, sorologias 
para HIV, hepatites, sífilis, Epstein Barr e CMV 
negativas e sorologia positiva para dengue. Após 
2 dias, evoluiu com confusão mental, paresia 
facial bilateral e anartria. A RM de encéfalo evi-
denciou hipersinal em T2 e FLAIR envolvendo a 
substância branca subcortical e a interface ca-
loso-septal bilateralmente de forma confluente 
e simétrica, com relace ao contraste. Foi feita a 
hipótese de encefalomielite disseminada aguda 
(ADEM) e estabelecido o tratamento com metil-
prednisolona endovenosa 1 g/dia durante 5 dias. 
Houve melhora progressiva dos sintomas, tendo 
recebido alta hospitalar apenas com disartria 
leve e labilidade emocional. Após 3 meses, havia 
melhora parcial destes sintomas, acrescidos de 
anorgasmia. A RM nesta época evidenciava alte-
rações semelhantes à inicial, porém sem realce 
ao contraste. DISCUSSÃO: a patogênese das ma-
nifestações neurológicas inclui efeitos: neuro-
trópicos do vírus; decorrentes de complicações 
sistêmicas da infecção; imunomediados. Encefa-
lopatia e encefalite são as manifestações neuro-
lógicas mais frequentes, sendo ADEM pouco re-
latada. Particularidades deste caso foram o curto 
período entre o início dos sintomas sistêmicos 
e os neurológicos, a dissociação clínico-radio-
lógica (houve pouca melhora radiológica) no 
seguimento, e a anorgasmia, que poderia estar 
relacionada tanto à labilidade emocional quan-
to à doença desmielinizante (descrições em pa-
cientes com esclerose múltipla). CONCLUSÃO: 
Devido ao grande numero de casos de infecção 
por dengue em paises de clima tropical e ao aco-
metimento cada vez mais frenquente do sistema 
nervoso central e periférico, se torna importante 
o relato de todas as complicações associadas a 
esta infecção para que os médicos estejam aten-
tos para identifica-las, realizando o tratamento 
adequado.
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ENCEFALOMIENLITE DISSEMINADA AGUDA PÓS 
INFECÇÃO PELO VÍRUS CHIKUGUNHYA: RELATO 
DE CASO
Lucena PAF2*; Cardoso E1

1Faculdade Santa Maria;
2Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 
Lucena, João Pessoa-PB.

* E-mail: pauloflucena@yahoo.com.br

No Brasil, a transmissão da chikungunya foi 
detectada em setembro de 2014, no estado do 
Amapá, atingindo posteriormente outros esta-
dos. De acordo com o Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde, no ano de 2014, foram 
notificados 3.657. Esse vírus tem a capacidade de 
reprodução em diferentes tecidos corporais, des-
de o tegumento até o sistema nervoso central. 
Relatamos caso em paciente do sexo feminino, 
14 anos, internada em João Pessoa (PB). Ao exa-
me neurológico apresentou ataxia apendicular a 
direita, diplopia e anisocoria. Foi diagnósticada 
laboratorialmente com Chikugunhya e subme-
tida a ressonância magnética de encéfalo, apre-
sentando presença de placa desmielinizante 
ativa assumindo aspecto pseudotumoral, ocali-
zada no pedúnculo cerebelar direito no trajeto 
intraparenquimatoso do nervo trigêmeo. Encon-
trando-se, também, outras lesões de dimensões 
menores localizadas no tronco encefálico parti-
culamente no pedúnculo cerebral esquerdo, no 
tálamo direito e na substância branca subcortical 
da alta convexidade fronto-parietal, de prováve 
natureza dismielinizante, caracterizando assim, 
encefalomielite disseminada aguda(ADEM). Foi 
tratada com pulsoterapia com metilpredinisolo-
na, por 5 dias, seguindo de melhora do quadro 
clínico. Após alta hospitalar, permanece em uso 
de predinisona, com regressão completa dos 
sintomas.
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ENCEFALOPATIA DE HASHIMOTO ASSOCIADA À 
SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOIMUNE TIPO 2
Silva BNV*; Andrade RS; Mota IA; Moura TBL; 
Beltrão FEL; Beltrão FEL

Universidade Federal da Paraíba/HULW.

* E-mail: bruna_nadiely_vs@yahoo.com.br

A Síndrome Poliglandular Autoimune tipo II 
(APAS II) é definida pela presença da Doença 
de Addison (AD) associada à Disfunção Tireoi-
diana Autoimune e/ou Diabetes Mellitus Tipo I. 
A Encefalopatia de Hashimoto (HE) é uma rara 
doença autoimune, em pacientes com tireoi-
dopatia, caracterizada clinicamente por crises 
convulsivas, distúrbios do movimento, disfun-
ção cognitiva subaguda e sintomas psiquiátri-
cos, observando-se frequentemente o aumento 
nos títulos do antitireoperoxidase (Anti-TPO) no 
soro, além de alterações não específicas no EEG 
e na RNM de Encéfalo. Há poucos relatos na li-
teratura da concomitância dessas patologias em 
um único paciente. OBJETIVO/MÉTODO: Rela-
to de caso de uma paciente com APAS II e HE. 
RELATO DE CASO: Feminino, 42 anos, com 
diagnóstico de AD cinco meses antes do início 
de declínio cognitivo, crises convulsivas, rigidez, 
piramidalismo, distúrbio psiquiátrico e mioclo-
nias, sendo estes, de caráter progressivo em 45 
dias. Na ocasião detectado hipotireoidismo e ini-
ciado tratamento, quando recebeu o diagnóstico 
de APAS II. Neste momento apresentava hipona-
tremia, sem outros distúrbios hidroeletrolíticos, 
estando hemograma, provas reumatológicas, 
função renal e hepática sem alterações. LCR sem 
hiperproteinorraquia. EEG evidenciou ativida-
de epileptiforme em região temporal posterior 
direita com repercussão contralateral. RNM de 
Encéfalo demonstrou hipersinal dos núcleos 
caudados, putâmens, córtex dos lobos tempo-
rais e das ínsulas em T2 e Flair, sem restrição à 
difusão. Dosagem de antitireoperoxidade eleva-
da (58U/ml). Optado por iniciar tratamento com 
metilprednisolona, 1g/dia durante 05 dias, com 
resposta parcial, tendo evoluído com nova reca-
ída 10 dias após o seu témino, apesar do uso de 
1mg/dia de prednisona. Posteriormente realiza-
da infusão de imunoglobulina 2g/dia, com ótima 
resposta. Ainda sem resultado do painel para 
pesquisa de Encefalites autoimunes no soro e no 
sangue. CONCLUSÃO: Apesar de cerca de 90% 
dos pacientes responderem à corticoterapia, 
cerca de 10% necessitam de uma segunda linha 
de tratamento (imunoglobulina e/ou plasmafe-
rese), seja por falha terapêutica ao corticoide ou 
recidiva, como observado com nossa paciente. 
Múltiplas outras doenças autoimunes têm sido 
associadas com APAS II, com poucas descrições 
da concomitância entre HE e APAS II, requeren-
do esses pacientes, na maioria das vezes, de um 
tratamento de segunda linha para regressão dos 
sintomas da encefalopatia.
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ESCLEROSE MÚLTIPLA ASSOCIADO A SÍNDROME 
DE VOGT-KOYANAGI-HARADA: RELATO DE CASO
Rodrigues MVG*; Sousa NAC; Takatani M; Birman D; 
Vieira KS; Oliveira MM; Rabelo RMP; Portela FQ; 
Aguiar RB; Silva RP

UFAM.

* E-mail: marcusrodrigues.mvgr@gmail.com

A esclerose múltipla (EM) é uma doença infla-
matória desmielinizante do sistema nervoso 
central (SNC) que afeta predominantemente 
adultos jovens. Dentre suas manifestações oftal-
mológicas, neurite óptica retrobulbar (NO) e a 
papilite são as mais comuns, raramente podem 
desenvolver uveíte granulomatosa anterior ou 
pauveíte. Síndrome de Vogt-Koyanagi-Hara-
da (VKH) é caracterizada por uma inflamação 
granulomatosa crônica bilateral envolvendo a 
úvea, meninges, sistema auditivo e sistema te-
gumentar. Relatos em literatura da combinação 
entre EM e VKH são raros, e estudos sugerem 
que a natureza autoimune possa ser semelhan-
te. RELATO DE CASO: Um homem de 30 anos 
de idade, oriundo de Manaus - Amazonas, de 
descendência indígena, apresenta meningismo 
seguido por déficit visual por panuveíte granu-
lomatosa bilateral e descolamento de retina se-
roso; surdez bilateral com tinnitus e vertigem. 
Possui diagnóstico de EM desde 2010. Foi trata-
do com corticoides sistêmicos com melhora dos 
sintomas. DISCUSSÃO: VKH é mais comum em 
indivíduos entre idade de 20 – 50 anos, mulheres, 
população asiática ou americana nativa. Na fase 
prodrômica surgem sintomas sistêmicos inespe-
cíficos como febre, cefaleia, náuseas, meningis-
mo, vertigem e disacusia. Na fase aguda ocular 
ou uveítica, 3-5 dias após a fase prodrômica po-
dem surgir turvação visual, fotofobia, dor ocular, 
injeção conjuntival. Ocorre déficit auditivo bila-
teral com tinnitus e vertigem. Na fase de conva-
lescença os precipitados exsudativos e a uveíte 
diminuem. Nessa fase pode envolver a pele, com 
vitiligo, alopecia e poliose. Na EM são mais co-
muns a uveíte intermediária e vasculite. Em con-
traste, na VKH inclui uveíte posterior com vítreo 
claro, coroidite difusa, edema ou descolamento 
retiniano seroso. Esse paciente desenvolveu uma 
panuveite granulomatosa, com surdez, tinnitus, 
vertigem e pródromos de meningismo, sem le-
sões tegumentares. Sabe-se que as alterações 
cutâneas podem só aparecer dois a três meses do 
início dos sintomas. A imunopatogenia da EM 
envolve principalmente células T helper do tipo 
1 (Th1). Uma regulação positiva de citocinas Th1 
também foram encontradas em pacientes com 
VKH. Análise das concentrações de citocinas no 
líquido cefalorraquidiano e soro de pacientes 
com VKH mostrou alterações semelhantes às 
encontradas nos pacientes com EM, de domínio 
Th1. Portanto, a associação EM e VKH, apesar 
dos poucos relatos de casos em literatura, suge-
rem substratos autoimunes em comum.
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E ALTERAÇÃO INCOMUM 
DO LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO : RELATO DE 
CASO
Rodrigues MVG*; Oliveira MM; Rabelo RMP; Portela FQ; 
Sousa NAC; Takatani M

UFAM.

* E-mail: marcusrodrigues.mvgr@gmail.com

A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflama-
tória desmielinizante do sistema nervoso central 
(SNC) que afeta predominantemente adultos 
jovens e a análise do líquor cefalorraquidiano , 
em sua maioria, encontra-se dentro da normali-
dade. Os níveis de proteína maiores que 100 mg/
dL e a contagem maior que 100 células/mm³ são 
incomuns. Essas alterações no LCR parecem ter 
relação com atividade mais destrutiva da doença 
nos períodos de exacerbação clínica, o que pode 
auxiliar na decisão de tratamento mais agressivo 
nesses pacientes. RELATO DE CASO: Homem de 
29 anos, pardo, nascido em Manaus – AM, há 3 
meses com parestesia em dermátomos C7-C8 
à esquerda, evoluindo em 10 dias com melhora 
espontânea. Após 4 semanas, apresenta pare-
sia e parestesia crural e de tronco, com disfun-
ção esfincteriana. Ao exame neurológico: força 
muscular Grau 0 (Medical Research Council ) 
em membros inferiores, com hipoestesia em C7 
– C8 e apalestesia abaixo do nível de T6. À RNM, 
lesões hiperintensas na sequência STIR/T2 em 
medula cervical (C6/C7), torácica média e infe-
rior (T6/T7) e múltiplas lesões ovaladas hiperin-
tensas encefálicas. A análise do LCR mostrou- se 
límpida, com 133 células mononucleadas/ mm³, 
proteínas 66,9mg/dL e glicose 53mg/dL, além de 
bandas oligoclonais positivas. Paciente recebeu 
diagnóstico de EM e foi tratado com metilpred-
nisolona 1 grama por 5 dias , evoluindo com me-
lhora dos sintomas. Após, foi iniciado Natalizu-
mabe e há seis meses encontra-se assintomático. 
DISCUSSÃO: A análise do LCR nos pacientes 
com EM é límpida e incolor e, na maioria dos 
casos, apresenta contagem de células e nível de 
proteínas totais normais ou com alteração mo-
desta, mesmo durante uma exacerbação aguda. 
Em 99% dos casos, o nível de proteínas totais 
não ultrapassa 98mg/dL e a celularidade é me-
nor que 20 por mm³. Elevações importantes da 
celularidade no líquor parece estar diretamente 
relacionado a um ambiente inflamatório agressi-
vo. Além disso, a redução da pleocitose é obser-
vada logo após o início dos sintomas, o que su-
gere ser um fenômeno normalmente transitório. 
CONCLUSÃO: Relatamos um caso com diagnós-
tico recente de EM, onde o cáracter agressivo dos 
sintomas relaciona-se com alterações liquóricas 
incomuns que podem justificar a necessidade de 
um tratamento mais enérgico nesses pacientes.
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ESCLEROSE MÚLTIPLA E DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 – DISCUTINDO A RELAÇÃO
Benevides TPR*; Ferreira ACAF; Magalhães TN; 
Assis ACD; Kirmse A; Westin LK; Nascimento OJM; 
Matta APC

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: tais.prbenevides@gmail.com

A esclerose múltipla (EM) e a diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) são doenças autoimunes órgão-
-específicas com componente inflamatório. A 
ocorrência simultânea dessas doenças já foi 
reportada por vários estudos, sugerindo o com-
partilhamento de fatores etiológicos, tanto ge-
néticos como ambientais. OBJETIVO: Estudar a 
relação entre EM e DM1, tendo como base casos 
clínicos e revisão da literatura. MÉTODOS: Rela-
tar os casos de dois pacientes com EM e DM1 por 
meio da revisão do prontuário hospitalar. A par-
tir disso, revisar a relação dessas duas doenças 
autoimunes, incluindo das fisiopatologias, com 
o uso da literatura do banco de dados do Pub-
Med®. RESULTADOS: Paciente, de 48 anos e com 
DM1 (em uso de insulina em bomba de infusão 
subcutânea), apresentou episódios de neuri-
te óptica em 2009 e em 2014, além de perda de 
equilíbrio. Foi diagnosticada com EM remiten-
te-recorrente (EMRR). O manejo foi difícil, ha-
vendo hepatotoxicidade após uso de interferon 
beta-1a; intolerância (precordialgia e palpitação) 
ao uso de glatirâmer; contra-indicação (retino-
patia diabética) ao uso de fingolimode. Expan-
ded Disability Status Scale (EDSS) manteve-se 
dois. Paciente, de 48 anos e com DM1 (em uso de 
insulina lispro), apresentou neurite óptica à di-
reita em 2009 e sinal de Lhermitte. Diagnosticada 
EMRR, foi iniciado interferon beta-1a, com rea-
ção flu-like, leucopenia, TSH no limite superior, 
discreto aumento de TGP e hiperemia em sítio de 
injeção. Optou-se pela troca por teriflunomida. 
Ocorreu aumento transitório de transaminases 
e discreta leucopenia, mas registrou-se ausên-
cia de surtos e EDSS igual a zero. CONCLUSÃO: 
Os casos clínicos exemplificam o maior risco de 
desenvolvimento de EM, seja por fatores gené-
ticos (ex: polimorfismos de um único nucleo-
tídeo –SNPs), imunológicos (ex: mediação por 
Th1) e/ou ambientais (ex: infecções virais), em 
indivíduos com DM1 em relação à população 
geral, assim como a maior dificuldade de mane-
jo dos pacientes com ambas as doenças. Marrie 
et al. (2010) apontaram a associação de diabetes 
(DM1 e DM2) com uma progressão mais rápida 
da EM e, portanto, da incapacidade num grupo 
de 8983 pacientes. O provável impacto da DM1 
na progressão da incapacidade na EM pode ser 
direto e/ou indireto, tendo em vista a neuropatia 
diabética e o risco aumentado de doenças cere-
brovasculares. Evidência que a concomitância de 
DM1 e EM influencie o curso e a gravidade da EM 
ainda é necessária.
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ESPECTRO DE MANIFESTAÇÕES DE NEURO-
BEHÇET
Modolo GP*; Moura JVL; Dalbem AS; Gonzaga SC; 
Rocha CMG; Oliveira FTM; Sanvito WL; Tilbery CP

ISCMSP.

* E-mail: gpmodolo@gmail.com

O comprometimento neurológico pela doença 
de Behçet (20-40% dos casos) pode ser classifi-
cado como: parenquimatoso (cefaleia, mielopa-
tia, neuropatia óptica, convulsões, hemiplegia 
ou paralisias de nervos cranianos) e vascular 
não parenquimatosa (trombose venosa cerebral, 
aneurismas, meningite ou meningoencefalite). 
Objetivo e MÉTODO: descrever cinco casos de 
neuroBehçet , após revisão de prontuários mé-
dicos. RESULTADOS: Caso 1: Mulher, 22 anos, 
apresentava úlceras orais e genitais recorrentes 
desde os 12 anos e artralgia desde os 15 anos. 
Apresentou três episódios de meningite assépti-
ca. Após o episódio de 2012 evoluiu com avch e 
coreoatetose em HCE e epilepsia, com bom con-
trole com valproato e azatioprina. Caso 2: mu-
lher, 44 anos, iniciou há dois anos cefaleia, ver-
tigem, hipoacusia bilateral e paresia do VII NC E. 
Evoluiu com eritema nodoso em MMSS e livedo 
em MMII. Apresentava história de úlceras orais 
recorrentes e uveíte. Recorrência da cefaleia e 
paquimeningite hipertrófica com desmame de 
corticoide. Caso 3: homem, 27 anos iniciou qua-
dro de vasculite cutânea em MIE. Após apresen-
tou CTCG, e alguns dias após apresentou cefaleia 
importante, uveíte bilateral. Foi investigado com 
RM e LCR. Apresentava AP de aftas orais recor-
rentes. Bom controle com corticoide e azatiopri-
na. Caso 4: mulher, 52 anos, acompanhada em 
outro serviço com diagnóstico de esclerose múl-
tipla, deu entrada no PS com quadro de confu-
são mental. Durante a investigação verificou-se 
o histórico de úlceras orais e genitais, associados 
a uveíte e lesões pseudofoliculares em MMII e 
tronco. Tratada com metilprednisolona e pos-
teriormente prednisona e azatioprina, apresen-
tando remissão completa dos sintomas clínicos 
e redução das lesões desmielinizantes em SNC. 
Caso 5: homem, 40 anos, iniciou quadro de alte-
ração comportamental maniforme em abril de 
2013. Apresentou LCR com padrão inflamatório 
linfomonocitário e foi tratado com aciclovir. Du-
rante internação evidenciou quadro de úlceras 
orais e genitais e lesões cutâneas recorrentes. A 
RM de encéfalo apresentava vasculopatia infla-
matória diencéfalo-mesencefálica, sendo inicia-
da pulsoterapia com corticóide, com melhora 
clínica. CONCLUSÃO: NeuroBehçet tem amplo 
espectro de manifestações clínicas, devendo ser 
lembrada como diagnóstico diferencial de várias 
síndromes neurológicas, principalmente quan-
do há presença de úlceras orais e/ou genitais e 
comprometimento ocular.
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DE UM RARO CASO DE 
ASSOCIAÇÃO DE ARTERITE DE TAKAYASU, 
DOENÇA DE CROHN E VASCULITE SECUNDÁRIA DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL.
Pessoa LFO*; Rocha CMG; Oliveira FTM; Longo NM; 
Schoeps VA; Almeida IT; Pellegrinelli A; Sanvito WL; 
Tilbery CP; Barbosa DG

ISCMSP.

* E-mail: lucasfariasdop@gmail.com

A Doença de Crohn é uma patologia inflama-
tória, crônica, idiopática, que pode acometer 
todo o trato digestivo e afetar toda a espessura 
da parede do segmento acometido. A Arterite 
de Takayasu é uma vasculite de grandes vasos, 
idiopática, recidivante, que acomete, geralmen-
te, a aorta e seus principais ramos. OBJETIVO: 
relatar um raro caso clinico da associação de 
arterite de Takayasu e vasculite secundária de 
SNC. MÉTODO: apresentação do caso clíni-
co através da modalidade de Relato de Caso. 
RELATO DE CASO: D.S, sexo feminino, 20 anos, 
natural e procedente de Bom Repouso – MG; 
acompanhada pelo serviço de Gastropediatria 
desde os 11 anos de idade, devido a quadro de 
Doença de Crohn. Internada diversas vezes por 
atividade da doença, trombose de veia esplêni-
ca, e carotidínea, quando foi diagnosticada com 
arterite de Takayasu. Em novembro de 2013, foi 
internada por ambliopia de olho esquerdo (piora 
em relação ao défict que já possuía) há 10 dias 
de apresentação súbita, com melhora após uso 
de prednisona oral. RM e angioRM de encéfalo 
evidenciaram áreas com lesões em região occi-
pital à direita compatível com vasculite em SNC, 
provavelmente secundária à atividade sistêmica 
da doença de base da paciente. Otimizado tera-
pia imunomodulatória e paciente vem evoluin-
do com melhora clínica desde então. Faz uso de 
Adalimumabe 40mg a cada 15 dias; Mesalazina 
1g 6/6h; Azatioprina 50mg 8/8h; AAS 100mg uma 
vez ao dia; Enoxaparina 40mg 12/12h; Sinvasta-
tina 40mg à noite. CONCLUSÃO: Alguns relatos 
na literatura mostram a associação entre essas 
doenças, sugerindo afinidades fisiopatológicas 
entre elas ou considerando-as como manifesta-
ções atípicas de uma delas, com confusão diag-
nóstica quando a evolução da doença de base 
não apresenta resposta favorável ao tratamento 
padrão. Diversos trabalhos correlacionam a do-
ença inflamatória intestinal com lesões de siste-
ma nervoso central, que podem ser causadas por 
inflamação vascular, tromboembolismo, efeito 
adverso de medicações, disabsorção e infecção.
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EVOLUÇÃO FULMINANTE DE VASCULITE LÚPICA 
NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: RELATO DE 
CASO
Hatasa CC*; Alvarenga TCE; Leite LOS; Neto APG

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

* E-mail: cintiahatasa@yahoo.com.br

Eventos isquêmicos são mais comuns em por-
tadores de lúpus eritematoso sistêmico (LES) 
quando comparados à população geral, corres-
pondendo a 20-30% das causas de óbito nesses 
pacientes. OBJETIVOS: Apresentar caso de pa-
ciente com diagnóstico de vasculite lúpica do 
SNC de evolução devastadora. MÉTODO: Relato 
de caso. CASO CLÍNICO: N.B.O.S., 22 anos, sexo 
feminino, diagnóstico de LES em 2012 sob acom-
panhamento reumatológico. Apresentou em 
março de 2016 agitação psicomotora de rápida 
instalação. Levada ao pronto atendimento sendo 
diagnosticado “transtorno psiquiátrico”. Pres-
crito haloperidol e mantida “sob observação”. 
Após uma semana, sem melhora, foi transferi-
da para hospital terciário. À admissão: confusa, 
desorientada no tempo e espaço. Submetida à 
tomografia computadorizada de crânio (TCC) 
em 01/04/2016 que mostrou áreas de isquemia 
aguda e subaguda nos núcleos da base e região 
temporal esquerda com edema difuso. Evoluiu 
em 6 horas para escala de coma de Glasgow grau 
3, anisocoria com pupila midriática à esquerda 
e edema de papila óptica bilateral. Nova TCC 12 
horas após a primeira mostrava expansão da área 
isquêmica, atingindo os núcleos da base à direita 
e piora do edema. Realizada pulsoterapia com 
metilprednisolona por 3 dias, 1 infusão de ciclo-
fosfamida e mantida com corticóide por sonda 
nasoenterica em dose imunossupressora, sem 
melhora clínica. Outra TCC, 48h após o início do 
tratamento, mostrou novas lesões isquêmicas 
subcorticais, parietais à esquerda e frontal bila-
teralmente e progressão do edema cerebral. No 
dia 06/04/2016 apresentou instabilidade hemo-
dinâmica, pupilas midráticas fixas bilateralmen-
te e ausência de reflexos de tronco. Nova TCC: 
grande aumento da área isquêmica, se estenden-
do pelos dois hemisférios cerebrais, aumento do 
edema e sinais de herniação. Óbito em 070/4/16. 
DISCUSSÃO: A frequência dos eventos vascula-
res do SNC nos paciente portadores de LES va-
ria de 2-17%, sendo mais comuns em mulheres 
jovens, nos 5 primeiros anos da doença e com 
evidências clínicas ou laboratoriais de ativida-
de da doença. A causa mais comum de AVC em 
pacientes com LES é cardio-embólica, vasculites 
são menos frequentes e eventos hemorrágicos 
são raros. O principal fator de prevenção e rever-
são dos casos de vasculite é o tratamento do LES, 
para cessar a atividade dessa doença. O diag-
nóstico precoce é fundamental, mas sintomas 
comportamentais abrindo o quadro podem agir 
como “confundidores” e protelar o diagnóstico.
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FINGOLIMODE NO TRATAMENTO DA ESCLEROSE 
MÚLTIPLA: EXPERIÊNCIA COM 18 PACIENTES
Oliveira PN2*; Andrade ACA1; Freitas JL2; Oliveira LFR2; 
Oliveira MO2; Platzeck G2; Rocha MSG2; Piccolo AC2

1Ana Carolina Amaral Andrade;
2Hospital Santa Marcelina.

* E-mail: pablonasc@gmail.com

O fingolimode (FIN) tem perfil de segurança e 
eficácia bem caracterizados no tratamento da 
Esclerose Múltipla (EM). As evidências demos-
tram benefício na redução de surtos e retardo 
da progressão da incapacidade física. A experi-
ência clínica com esta medicação em pacientes 
brasileiros ainda é limitada. OBJETIVOS: Relatar 
a experiência clínica do uso do FIN numa coor-
te de pacientes brasileiros com EM. MÉTODOS: 
Análise retrospectiva de dados clínicos de 18 
pacientes com EM (período de janeiro de 2013 
a março de 2016), tratados com FIN 0,5mg/dia 
via oral. Foram avaliados dados demográficos, 
clínicos e radiológicos: EDSS, taxa de surtos, te-
rapias prévias, indicação e tempo de uso do FIN, 
ocorrência de eventos adversos (EA) na primei-
ra dose e durante o tratamento, e resultados de 
ressonância magnética (RM). RESULTADOS: 
A idade variou entre 25 e 53 anos (média 39,2; 
DP 9,4), sendo 14 pacientes do sexo feminino 
(77,8%). Doze pacientes (66,7%) tinham EMSR, 5 
(27,8%) EMSP e 1 (5,6%) EMPP. Treze pacientes 
(72,2%) tinham sorologia positiva para o vírus 
JC. O tempo de uso do FIN variou entre 4 e 34 
meses (média 17,1, DP 7,9). Drogas previamente 
utilizadas foram: acetato de glatiramer (44,4%), 
IFN Beta 1a SC (55,6%), IFN Beta 1a IM (27,8%), 
IFN Beta 1b (44,4%), Natalizumabe (22,2%) e 12 
pacientes (66,7%) usaram outras drogas imu-
nossupressoras. A principal indicação para FIN 
foi falha terapêutica com a droga previamente 
utilizada (77,8%). O EDSS pré-tratamento variou 
de 0-6,5 (media: 2,5) e no pós-tratamento 0-6,5 
(media: 2,6). O EDSS manteve-se estável após o 
tratamento, não havendo diferença significante 
entre as médias do EDSS (pré e pós tratamento), 
tanto no grupo de EMSR (Test T – p = 0,9063), 
como no grupo EMSP (Wilcoxon – p = 0,500). 
Quatro pacientes (22,2%) apresentaram surtos 
clínicos após início do FIN. Nenhum paciente 
apresentou aumento de carga de lesão na RM em 
T2 ou lesões Gd (+) pós-FIN. Na primeira dose da 
medicação, ocorreu um evento de hipotensão ar-
terial e outro de bradicardia, ambos assintomá-
ticos. Durante o tratamento, o principal EA foi 
linfopenia (35,3%), sendo cinco casos com ≤ 500 
linfócitos/dl e um caso com ≤ 200. Um pacien-
te apresentou edema de mácula. CONCLUSÃO: 
Evidenciamos boa resposta dos pacientes ao tra-
tamento com FIN, principalmente daqueles com 
EM muito ativa, com controle de surtos e carga 
lesional. O tratamento mostrou-se seguro na pri-
meira dose e os EA, na maioria dos casos, foram 
bem tolerados.
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FREQUÊNCIA DE IMUNOGLOBULINA M NO LIQUIDO 
CEFALORRAQUIDIANO DE 61 PACIENTES COM 
ESCLEROSE MÚLTIPLA DO RIO DE JANEIRO: 
CORRELAÇÃO COM VARIÁVEIS CLÍNICAS E IMAGEM
Neri VC2*; Lopes AB2; Brandao CO1; Alvarenga MP2; 
Vasconcelos CCF2; Alvarenga RMP2

1Universidade de Campinas;
2Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: vandersoncn@yahoo.com.br

A frequência de IgM no LCR de pacientes com 
EM varia de 46% (Villar, 2002) a 68% (Perini, 
2006) A presença desta imunoglobulina vem 
sendo correlacionada a piores valores no EDSS 
e progressão da doença. OBJETIVOS: Descre-
ver a presença de IgM no LCR de pacientes com 
EM e verificar a relação com outros marcadores 
liquóricos e as principais alterações radiológi-
cas encontradas nessa doença. Metodos: Estu-
do retrospectivo com 61 pacientes atendidos 
em um centro de referência em EM. Análise do 
perfil inflamatório do LCR (pleocitose, síntese 
intratecal de imunoglobulinas, BOC) e correla-
ção com alterações na RNM (lesões ativas em 
crânio e medula, redução do volume encefálico, 
lesão do nervo óptico) e EDSS realizados pró-
ximo à punção lombar. RESULTADOS: EMRR: 
55 (91,8%), EMSP: 3 (4,9%), EMPP: 2 (3,3%). 16 
(26,6%) homens, 45 (73,8%) mulheres; 37 (60,7%) 
caucasianos, 24 (37,3%) afrodescendentes. Pleo-
citose elevada (> 5céls/mm3) observada em 24 
(39,3%), elevação do Indice IgM e IgG em 5(8,2%) 
e 40 (65,6%), respectivamente; BOC IgG em 47 
(77%). Sintese intratecal de IgM em 12 (20,3%) e 
IgG 38 (64,4%) pacientes (Diagrama de quocien-
tes). EDSS: > 2, 35 (57,4%); tempo médio entre 
o inicio dos sintomas e a punção lombar de 20 
meses (±29,52). 5 (62,5%) pacientes apresenta-
ram lesão ativa em medula e elevação de Indice 
IgG, 13 (68,4%) lesão ativa em crânio e Indice IgG 
elevado. Nenhum dos pacientes com lesão ativa 
apresentou aumento do índice IgM. Não houve 
relação significativa entre a síntese de imuno-
globulinas com a presença de lesões ativas. Ele-
vação do Indice IgG apresentou correlação com 
piora do EDSS. 4 (6,8%) pacientes apresentaram 
síndrome de tronco cerebral próximo a punção, 
entretanto, não houve alteração significativa na 
produção de imunoglobulinas. Houve correlação 
significativa entre a elevação do indice de IgG e 
pleocitose (p = 0,01). Não houve diferença entre 
IgM e demais varivaeis. Conclusao: A frequência 
de imunoglobulina M em 61 pacientes com EM, 
na quase totalidade com a forma EMRR, e 60% 
de brancos, foi de 8.2%, a mais baixa até agora 
encontrada na literatura. Na amostra não houve 
correlação do IgM com piora clinica, assim como 
não houve entre o Indice de IgG com o EDSS, 
nem associação da imunoglobulina com a pre-
sença de lesões ativas na RNM. Trata-se de uma 
amostra preliminar, cuja continuidade se dará 
com a inclusão de mais pacientes com a forma 
progressiva da doença.
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GRANULOMA EOSINOFÍLICO EM OSSO PARIETAL 
ESQUERDO: RELATO DE CASO
Martins ACB1*; Almendra ICCG1; Souza FCL1; 
Gomes JL1; Andrade LGSB1; Meneses VNF1; Silva GR1; 
Silva Júnior JBS2
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2Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: augustobeserramartins@hotmail.com

O granuloma eosinofílico (GE) ou histiocitose 
de células de Langerhans de localização óssea é 
uma lesão pseudotumoral benigna de rara ocor-
rência com um curso clínico variável. Qualquer 
osso pode estar envolvido; os sítios mais comuns 
envolvem crânio, mandíbula, coluna vertebral e 
ossos longos. Em 2007, a incidência anual na fai-
xa pediátrica era estimada em três a quatro por 
milhão. Seu pico de incidência está entre os 5 e 
10 anos de idade e 75% dos casos ocorrem em in-
divíduos abaixo de 20 anos. Apresenta uma pre-
valência de 60-70% em homens, especialmente 
os da raça branca. Os sintomas mais frequentes 
incluem dor localizada, sudorese, febre, leucoci-
tose e aumento das provas inflamatórias (VSH, 
PCR e alfa glicoproteína). Quando na presença 
de uma lesão lítica única de crânio em pacien-
te adolescente, deve-se considerar histiocitose 
unifocal de abóbada craniana como uma das 
causas. É uma condição com bom prognóstico e 
as lesões regridem após, aproximadamente, três 
meses. Com a precariedade de estudos acerca, a 
doença é pouco conhecida. RELATO DE CASO: 
C.C.J.,18 anos, iniciou quadro de cefaleia parie-
tal esquerda moderada de evolução rápida há 9 
anos acompanhada de percepção de protube-
rância parietal esquerda dolorosa à palpação. Ao 
exame apresentava-se consciente, vigil, isento de 
déficits neurológicos focais. Sem história patoló-
gica pregressa. Exames laboratoriais: Leucocito-
se, VHS, PCR e alfa glicoproteína elevados. Exa-
mes de imagem: em radiografia e tomografia de 
crânio apresentou lesão lítica parietal esquerda e 
em ressonância magnética evidenciou-se conta-
to desta com a dura-máter. Anatomopatológico: 
Histiocitose de células de Langerhans. Paciente 
foi submetido à craniectomia parietal esquerda 
e cranioplastia, evoluindo com melhora do qua-
dro e normalização das provas inflamatórias. 
DISCUSSÃO: O caso descrito demonstra algu-
mas características importantes do diagnóstico 
e tratamento do GE. Embora de ocorrência rara, 
esta patologia interessa diversas especialidades 
médicas. Mostrou-se a rápida evolução da enti-
dade e a eficácia do tratamento cirúrgico precoce 
no prognóstico do paciente.
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GRAU DE ADERÊNCIA AO TRATAMENTO E 
QUALIDADE DE VIDA EM PORTADORES DE 
ESCLEROSE MÚLTIPLA ATENDIDOS NO INSTITUTO 
DE NEUROLOGIA DE CURITIBA, PARANÁ, BRASIL
Cavalli H*; Sato HK
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Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflama-
tória e crônica do Sistema Nervoso Central, que 
acomete adultos jovens. A forma Remitente-Re-
corrente é a mais comum. Os prejuízos à quali-
dade de vida podem surgir desde as fases iniciais. 
Essa doença não tem cura, mas 9 drogas são 
modificadoras da doença. O tratamento visa à 
incapacidade, evitar a progressão das lesões, ma-
nejar sintomas e manter a qualidade de vida. Ao 
estudar a qualidade de vida avaliam-se aspectos 
subjetivos. OBJETIVOS: Determinar o grau de 
aderência e a qualidade de vida na EM remiten-
te-recorrente. Comparar os resultados de ade-
rência e de qualidade de vida conforme tipo e via 
de administração do medicamento. MÉTODOS: 
estudo epidemiológico, transversal qualitativo, 
com 50 pacientes de EM atendidos no Ambula-
tório de Doenças Desmielinizantes. Aplicados 
questionários sociodemográfico, Determinação 
Funcional da qualidade de vida (DEFU) e Escala 
de Adesão Terapêutica de Morisky. Critérios de 
inclusão > 18 anos, homens e mulheres, diagnós-
tico de EM pelos Critérios de McDonald 2010, 
forma remitente-recorrente, em uso de droga 
modificadora de doença por pelo menos 2meses 
e com EDSS < 6. Os dados foram submetidos à 
análise estatística e valores de p < 0,05 foram 
significantes. RESULTADOS: O sexo feminino re-
presentou 56% da amostra, maioria com ensino 
superior, ativos profissionalmente e > 2 anos de 
diagnóstico. Destes, 74% está usando injetáveis 
e 26% oral. Em relação à escala DEFU, 20% atin-
giu ≥ 88 pontos (qualidade de vida aceitável). Os 
aderentes (Morisky ≥ 6pontos) foram 76% do to-
tal. Comparações diretas entre pacientes aderen-
tes versus aceitável qualidade de vida, 6 aderen-
tes tem qualidade de vida aceitável. Comparadas 
as escalas com cada medicamento, o acetato de 
glatirâmer mostrou significância estatística, a 
maioria dos pacientes em uso dessa medicação 
apresentou aderência e qualidade de vida acei-
táveis. Em relação à via de uso, dos 37 pacientes 
em uso de injetáveis, 8 atingiram DEFU ≥ 88 e 29 
Morisky ≥ 6. Dos 13 pacientes em uso oral, 3 pa-
cientes atingiram DEFU ≥ 88 e 9 foram aderentes. 
CONCLUSÃO: A maioria da amostra é aderente 
ao tratamento, porém apresenta baixa qualidade 
de vida. Houve tendência de resposta à melhor 
aderência e qualidade de vida quando em uso de 
Acetato de Glatirâmer.
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GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME AFTER DENGUE 
INFECTION - CASE REPORT
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Dengue is considered the most important arbo-
viral disease that affects man due to its morbidity 
and mortality. It is an acute feverish infectious 
disease caused by arboviruses of the Flaviviri-
dae family and transmitted by Aedes aegypti and 
A. albopictus. In Brazil, the disease is endemic. 
Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute in-
flammatory demyelinating polyradiculoneuro-
pathy of autoimmune origin that develops after 
infections, especially viral ones. Currently, se-
veral reports have associated GBS after dengue 
infection. OBJECTIVE: To describe a case of GBS 
after dengue infection in Campo Grande – MS. 
CASE: J.P.S , 33, male , referred to HUMAP with 
a history of loss of strength, myalgia, fever for 
10 days and a past dengue infection two weeks 
before. Patient developed flaccid quadriplegia, 
loss of vibratory and pain sensibilities standard 
boot and glove, global arreflexia, facial diparesis, 
dysarthria and preserved sphincter control. In 
the evolution presented acute respiratory failu-
re, pneumonia and worsening renal function. 
Cerebrospinal fluid (CSF) showed 3 leukocytes/
mm³ and 160 g/dL of protein. Human immuno-
globulin treatment was started, as well treatment 
for pulmonary infectious and general clinical 
care with respiratory and motor rehabilitation. 
DISCUSSION: In 2015 were recorded 1,649,008 
of probable cases of dengue in Brazil and 1,569 
confirmed cases of severe dengue. Three stages 
of evolution are described: febrile, critical and 
recovery. Severe impairment of the nervous sys-
tem is rare and may occur in the febrile period or 
in the recovery phase in different ways - among 
them the polyradiculoneuropathy (SGB). In this 
case, CSF analysis reveals an albumin-cytologi-
cal dissociation. In electrophysiological exami-
nation can be found demyelinating landmarks 
such as prolonged distal latencies, slowing of 
conduction velocity, temporal dispersion, con-
duction block and prolonged latencies of wa-
ve-F, usually symmetrical and multifocal. There 
is evidence that substances that participate in 
the immune response to dengue viruses (tumor 
necrosis factor α, complement, interleukins) also 
have an important role in the pathogenesis of 
GBS, which may establish the relationship be-
tween the two conditions. CONCLUSION: This 
case draws attention to dengue infection as a 
serious public health problem in Brazil despite 
little is known about the incidence of possible 
neurological complications.
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HEMORRHAGIC ACUTE DISSEMINATED 
ENCEPHALOMYELITIS (ADEM) AS FIRST 
NEUROPSYCHIATRIC PRESENTATION OF SYSTEMIC 
LUPUS ERYTHEMATOSUS
Ribas GC*; Chu B; Germiniani FMB; Santos FD; 
Morsch M; Paiva ES
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* E-mail: gustavoribas9@gmail.com

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) 
is a demyelinating central nervous system (CNS) 
disease, probably of autoimmune etiology1. 
It was described in association with systemic 
lupus erythematosus (SLE) in rare occasions. 
OBJECTIVE: To report a case of an uncommon 
variant of LES-induced ADEM, the hemorrhagic 
form, as a neuropsychiatric manifestation of sys-
temic lupus erythematosus (NPSLE). METHOD: 
Case report. CASE REPORT: A 18 year-old wo-
man was admitted in order to evaluate the cau-
se of sudden left hemiplegia, dysphagia and 
aphasia. Six months earlier, she presented with 
polyarthritis bilaterally affecting the elbows, 
wrists and knees, weight loss of approximately 18 
kg and daily fever. She had lost 18kg. n admission, 
in addition to the neurologic manifestations, she 
had pancytopenia characterized by anemia wi-
thout evidence of hemolysis, lymphopenia and 
thrombocytopenia. The inflammatory markers 
were elevated and kidney function was normal. 
There was consumption of C3 and C4 and the 
direct Coombs test was reagent. Cerebrospinal 
fluid analysis was normal. The autoimmune pro-
file demonstrated an ANA > 1:640 (homogeneous 
nuclear pattern), positive anti-Sm and anti-RNP 
antibodies, and negative antiphospholipid anti-
bodies. Brain MRI showed extensive deep white 
matter lesions in both hemispheres, with diffu-
sion restriction and sites of hemorrhage, com-
patible with the hemorrhagic variant of ADEM. 
The spinal cord was not affected. Eight days 
after admission the patient was treated with a 
course of intravenous methyprednisolone at 1g/
day for 5 days, followed by 1mg/kg of predniso-
ne, without any response. On hospital day 19, 
after SLE was diagnosed, she received IV cyclo-
phosphamide 500mg/m2, but again she did not 
respond. The patient was then submitted to five 
sessions of plasmapheresis, and had a significant 
improvement of dysphagia, muscular strength 
and verbal response, expressing monosyllabic 
words. CONCLUSION: Although uncommon, 
ADEM is a severe complication that has been 
described in SLE patients. The pathophysiology 
is yet unknown, but the numerous abnormalities 
of the immune system seen in SLE may trigger 
this abnormal inflammatory reaction against the 
myelin sheath. Therefore, any patient presenting 
with ADEM should be thoroughly investigated 
in order to rule out LES as a cause of ADEM and 
ADEM should be considered as a manifestation 
of NPSLE.
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HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA 
EM PACIENTE COM SÍNDROME DO ANTICORPO 
ANTIFOSFOLÍPIDE: CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS E 
CONTROLE MEDICAMENTOSO
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A Hipertensão intracraniana idiopática (HII) é 
uma das manifestações neurológicas provoca-
das pela síndrome do anticorpo antifosfolípide 
(SAAF). Menos de 20 casos publicados na lite-
ratura mundial, a HII ocorreu sem a instalação 
de trombose venosa cerebral (TVC). OBJETIVO: 
Descrever um caso raro de HII em paciente 
com SAAF, apresentando as manifestações clí-
nicas, radiológicas e resposta ao tratamento. 
RESUMO DO CASO: Homem, 23 anos, com ce-
faleia pulsátil, iniciada há nove meses, de inten-
sidade moderada e holocraniana. Após 15 dias, a 
dor tornou-se intensa e em hemicrânio esquer-
do, sendo acompanhada de baixa da acuidade vi-
sual ipsilateral à dor. Ao exame clínico evidencia-
mos perda parcial do campo visual e percepção 
de vultos na acuidade visual à esquerda, pupilas 
de Marcus-Gunn e papiledema óptico bilateral. 
A análise liquórica afastou causas secundárias 
de HIC, contudo a medida de pressão inicial foi 
de 60 cmH2O. Realizou ressonância, angioresso-
nância e arteriografia cerebrais com estudo arte-
riovenoso que foram normais. Foram realizados 
hemograma, coagulograma, funções hepática e 
renal, dosagem de vitamina A, HIV, testes para 
hepatites B e C, VDRL, FTA-Abs, fator reumató-
ide, FAN, Fator V de Leiden, Anti-trombina III, 
C3, C4, Alfa-1-glicoproteína ácida, Anti-ANCA, 
Anti-ENA, Anti-RNP que foram normais, com 
exceção do anticoagulante lúpico, reagente ( 
2,24 ). Paciente foi submetido a tratamento com 
acetazolamida 1g/dia, topiramato 100mg/dia e 
pulsoterapia com dexametasona por 5 dias, se-
guido de prednisona 60 mg/dia. Realizado novo 
LCR após 20 dias, obtendo pressão inicial de 31 
cmH2O. Diante dos relatos de casos semelhantes 
na literatura, alguns evoluindo com trombose 
catastrófica, optamos por iniciar anticoagulação. 
DISCUSSÃO: A relação entre TVC e HIC é bem 
conhecida. No entanto, poucos casos na litera-
tura demonstraram que a HII pode se instalar 
em paciente com SAAF, mesmo não constatando 
TVC. CONCLUSÃO: HII é uma possível compli-
cação neurológica da SAAF, mesmo na ausência 
evidente de TVC, e a anticoagulação pode ser 
indicada pelo risco de trombose em microcircu-
lação das granulações aracnoideas, não eviden-
ciada pelos exames de imagem.
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HYPERTROPHIC PACHYMENINGITIS: PREDICTORS 
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SERIES OF 22 PATIENTS
Silva GL; Xavier P; Dutra LA*; Pedroso JL; Barsottini OGP

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: liviaadutra@hotmail.com

Hypertrophic pachymeningitis (HP) is a locali-
zed or diffuse thickening of the duramater, with 
or without inflammation. Diagnosis requires 
brain MRI with abnormal dural enhancement. 
HP etiologies are variable and include Granulo-
matosis with polyangiitis (GPA), neurosarcoido-
sis, IgG4-related disorders, neuroinfections and 
tumors. Patients may also present idiopathic 
hypertrophic pachymeningitis (IHP). We aimed 
to describe 22 cases of HP and to study variables 
associates with relapse and progressive worse-
ning. METHODS: This is a cross-sectional study; 
charts from 22 patients were reviewed and data 
regarding clinical presentations, laboratory re-
sults, brain MRI findings and treatment were 
compiled. Correlations involving clinical varia-
bles, EDSS and mRs were performed. RESULTS: 
There were 4 patients with GPA, 5 with neurosar-
coidosis, 8 indetermined HP, 1 with IHP, 1 with 
hysthiocytosis and 3 with brain tumors (lympho-
ma, meningioma and myofibroblastic tumor). 
Most patients were women (81%) and mean age 
was 17,68±55,83 years. Most frequent neurologi-
cal manifestations were headache (81%), multi-
ple cranial neuropathy (45.5%), isolated cranial 
neuropathy (31,8) and myelitis (27,3%). Mean 
mRs was 1,11 and mean EDSS was 2. Approxima-
tely 70% of patients presented abnormal spinal 
fluid analysis and 17 had elevated acute fase re-
actants. Brain MRI enhancement was frequently 
found in temporal region (84%), tentorium (57%), 
cavernous sinus (60%) and cerebral parenchyma 
(52%). Twelve patients were biopsied; eight of 
them had brain biopsy. All patients received ste-
roids and 81% also received immunosuppressant 
agents. Most patients responded to first line the-
rapy (75%), however 50% presented progressive 
worsening despite treatment and 44% relapsed. 
Clinical, laboratory and brain imaging variables 
did not correlate with EDSS and mRs. However, 
relapse and worsening correlated with EDSS and 
mRs. CONCLUSION: Most common causes of 
HP in our population are neurosarcoidosis, GPA 
and brain tumors. Brain biopsy is important for 
the diagnosis. Progressive worsening of symp-
toms and relapse correlate with higher EDSS sco-
res and mRs.
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INFLAMMATORY RADICULOMYELOPATHY 
ASSOCIATED WITH SAPHO SYNDROME
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SAPHO Syndrome (Synovitis, Acne, Pustulosis, 
Hyperostosis and Osteitis) includes a variety of 
osteoarticular disorders associated with skin 
conditions. It is a rare and often unrecognized 
disease and its diagnosis is even more difficult 
when atypical sites are involved and there are no 
skin lesions. Spinal lesions in SAPHO syndrome 
are described in 50% of the cases but generally 
show a good prognosis and rarely cause neurolo-
gical deterioration. OBJECTIVE: To report a case 
of radiculomyelopathy in a patient with SAPHO 
Syndrome. RESULTS: A 73-year-old man referred 
difficulty to walk 18 months ago, becoming para-
plegic in the very first month. At the time, he was 
admitted in the ICU. He improved over a year but 
didn‘t recover the ability to walk. Neurologic exa-
mination showed spastic paraparesis with bilate-
ral Babinski sign, sensory level on D6, which was 
probably associated with SAPHO (despite the 
lack of skin lesions, the diagnosis was made with 
histopathological study of the D6 vertebral body, 
bone MRI and scintigraphy findings) spinal in-
jury. Laboratory analysis showed an inflamma-
tory reaction: high levels of C-reactive protein 
and erythrocyte sedimentation rate, even though 
the leucocyte count was normal. Tests for rheu-
matoid factor and HLA-B27 antigen were nega-
tive, also supporting the diagnosis. There was no 
evidence of malignancy. He presented intense 
pain with neuropathic characteristics in the D6 
site that persisted and spread to lower limbs, 
being treated with corticosteroids followed by 
Azathioprine. The treatment resulted in pain 
control and improvement of the walk disability. 
CONCLUSIONS: We would like to call neurolo-
gists’ attention to this association, since there are 
only a few reports of SAPHO syndrome with neu-
rological deficit, showing possible misdiagnosis 
owing to the rarity and limited knowledge about 
this disease.
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INFLUÊNCIA DO SISTEMA GLUTAMATÉRGICO 
ASTROGLIAL NA PATOLOGIA DA ESCLEROSE 
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Especula-se que na Esclerose Múltipla (EM) - do-
ença inflamatória autoimune do sistema nervoso 
central (SNC), além de crônica e degenerativa - 
possa haver um desequilíbrio na interação astro-
glial e células nervosas. Dados literários sugerem 
um papel da excitotoxicidade glutamatérgica en-
volvendo astrócitos no desenvolvimento e pro-
gressão desta doença. Estudos com espectros-
copia de ressonância magnética têm mostrado 
níveis elevados de Glutamato (Glu) nos cérebro 
de pacientes com EM, principalmente nas lesões 
agudas. Liberação excessiva de Glu leva à ativa-
ção de receptores ionotrópicos e metabotrópi-
cos, resultando no acúmulo de substâncias tóxi-
cas citoplasmáticas como os íons Ca2 + e conse-
quente morte celular. A cuprizona [ácido oxálico 
de bis (ciclo-hexilideno-hidrazida)] (CPZ) é um 
agente neurotóxico atuando como um quelante 
seletivo de cobre. Embora os mecanismos exatos 
pelos quais a CPZ induz déficit de cobre e afeta 
principalmente a glia ainda não sejam conheci-
dos, a perturbação do metabolismo energético 
é considerada como sendo uma das principais 
causas de desmielinização. Este modelo é van-
tajoso para a caracterização da resposta glial 
durante a desmielinização prolongada e remie-
linização. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o sistema glutamatérgico astroglial na pa-
tologia da EM no modelo experimental induzido 
pela cuprizona. Foram utilizados ratos Wistar, 
ambos sexos, de 60 dias, que foram submetidos a 
uma dieta contendo 0,2% de cuprizona durante 
1, 3 e 5 semanas. A captação de glutamato mos-
trou-se diminuída em hipocampo de machos e 
córtex das fêmeas tratados durante 1 semana, 
não teve diferença em córtex ou hipocampo de 
machos tratados durante 3 semanas, mas as fê-
meas mostraram diminuição da captação neste 
período. Com 5 semanas de tratamento apenas 
as fêmeas mostraram diminuição na captação de 
glutamato em córtex e hipocampo. A atividade 
da glutamina sintetase mostrou-se alterada ao 
longo do tempo em ambos os sexos, assim como 
as imunodetecções mostraram-se alteradas para 
expressão de GFAP e GLT-1 em 5 semanas de tra-
tamento, levando-nos a concluir que o sistema 
glutamatérgico está intrinsicamente envolvido 
no desenvolvimento da EM e este efeito possa ser 
via transportador GLT-1, podendo esta patologia 
apresentar um perfil de doença astroglial.
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INTERLEUCINA-2 MODULA OS NÍVEIS DOS 
RECEPTORES DE ACETILCOLINA EM CULTURAS DE 
CÉLULAS DA RETINA DE RATOS NEONATOS
Colares TG*; Granja MG; Rabelo AAS; Araujo EG

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: tamirisgago@gmail.com

Dados da literatura demonstram efeitos proli-
ferativos e de diferenciação da interleucina-2 
(IL-2), em diferentes regiões do sistema nervoso. 
Previamente nosso laboratório descreveu o efei-
to da IL-2 (50U/mL) no aumento da captação de 
[H3]Colina em células da retina de ratos neona-
tos mantidas em cultura. O objetivo do presente 
trabalho foi investigar o efeito da IL-2 na modu-
lação dos receptores de acetilcolina em culturas 
de células da retina, após diferentes intervalos 
de tempo. Retinas de ratos neonatos Lister Hoo-
ded (24 a 72h após o nascimento), foram disse-
cadas, dissociadas quimicamente e plaqueadas 
na densidade de 105 cel/cm2 em placas de Petri. 
As culturas foram mantidas em meio de cultura 
completo (199 acrescido de soro fetal bovino, 
glutamina e antibióticos), na presença ou não de 
IL-2 (50U/mL) e incubadas em atmosfera con-
trolada com 5% de CO2 e 95% de ar, por 45min, 
24h ou 48h. Os níveis dos receptores muscarí-
nicos e da subunidade α7 do receptor nicotínico 
foram analisados pela técnica de Western Blot, 
sendo os resultados expressos em porcentagem 
do controle. Os dados compreendem as médias 
de pelo menos 3 experimentos independentes. 
Nossos resultados demonstram que em 45min, 
ocorre diminuição dos níveis dos receptores M1 
(26%), M2 (35%), M3 (26%) e um aumento nos 
níveis dos receptores M4 (48%) e M5 (28%); já 
os níveis da subunidade α7 diminuem (34%). No 
período de tempo de 24h, observamos redução 
dos receptores M1 (30%), M3 (40%) e M5 (36%), 
no entanto, os níveis dos receptores M2 e M4 
não se alteraram. Já os níveis da subunidade α7 
aumentam em 24h (30%). No intervalo de tempo 
de 48h, observamos diminuição dos níveis dos 
receptores M1 (33%), M2 (50%), M4 (24%) e um 
aumento nos níveis dos receptores M5 (25%), e 
da subunidade α7 ( 23%). Os níveis dos receptores 
M3 não foram alterados. Nossos dados sugerem 
que a IL-2 exerça um papel abrangente na mo-
dulação do fenótipo colinérgico em células da re-
tina com possíveis relações com a diferenciação 
deste tecido nervoso.
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INTERNUCLEAR OPHTALMOPLEGIA: TWO 
DIFFERENT ETIOLOGIES FOR THE SAME 
SYNDROME
Moura JVL*; Costa SCG; Modolo GP; Dalbem ÂS; 
Longo NM; Almeida IT; Pagiola IC

Santa Casa de São Paulo.

* E-mail: jvluisimoura@gmail.com

Neuro-ophthalmic manifestations of multiple 
sclerosis (MS) are frequent. Internuclear ophtal-
moplegia (INO) and optic neuritis (ON) are some 
of it. Lacunar stroke is a disease of small vessel, 
that can result in ischemia or hemorrhage, the 
patient has a lacunar syndrome with no cerebral 
cortical dysfunction and a lesion with a diame-
ter of less than 1.5cm in neuroimaging studies. 
OBJECTIVE: Two case reports of INO, one of MS 
and another of stroke. METHODS: Two case re-
ports. RESULTS: A 56 years-old woman, with no 
previous known medical history, was admitted to 
the Emergency Department with unsteady walk 
and a mild trauma to her right knee 7 days ear-
lier. She had a progressive dizziness that started 2 
years earlier, with no associated head trauma or 
medications, and stumbled 7 days ago. She com-
plained that at the same time she had diplopia 
and blurred vision. At the neurological examina-
tion she presented the WEBINO (Wall-eyed bila-
teral internuclear ophtalmoparesis) syndrome, 
a Marcus Gunn pupil to the left, hypoesthesia 
in the left hemibody (vibration, proprioception, 
tactile). She was submitted to a Brain Magnetic 
Resonance Image (MRI) that showed an active 
demyelinated lesion to the dorsal pons, multi-
ple non-active periventricular lesions, and cor-
tical atrophy. Also in the brain MRI, there were 
no restriction at diffusion studies A diagnosis of 
MS was made. A 75 years old woman with sys-
temic hypertension and colorectal adenocar-
cinoma woke up with a sudden diplopia, at the 
presentation in the Emergency Department she 
had a right medial rectus palsy plus a horizon-
tal nystagmus in the left eye. She was submitted 
to a brain MRI that confirmed the stroke diag-
nosis. CONCLUSION: These two cases show us 
the spectrum of etiologies that the syndromic 
diagnosis of INO can be related. This report is a 
strong reinforcement that with a thorough neu-
rologic examination and well taken medical his-
tory, we can accurate make the diagnosis, confir-
ming with neuroimaging studies.
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LAMBERT EATON MYASTHENIC SYNDROME: A 
CASE REPORT
Henning PR*; Silva GCA; Shimabukuro GS; Amorim MO; 
Corazza LA; Massaro CS; Oda EY; Moro Júnior N; 
Domingos JA

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

* E-mail: pamrhenning@gmail.com

Lambert Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS) is 
an autoimmune disease of the neuromuscular 
junction characterized by proximal weakness, 
autonomic disorders and depressed reflexes1, of 
incidence 10 times smaller than myasthenia gra-
vis. It is often associated to paraneoplastic mani-
festations, resulting formation of autoantibodies 
against calcium channels, which reduces the 
release of acetylcholine at the nerve terminals. 
Diagnosis is based on clinical symptoms and 
electrophysiological findings. OBJECTIVE: To 
describe a case of LEMS. CASE REPORT: N.D.B, 
Male, 63, alcoholic, searched medical care by di-
ffuse muscle weakness, especially in the lower 
limbs and hypotension with three weeks of evo-
lution. Started cobalamin replacement for suba-
cute combined degeneration, and was referred 
to outpatient follow-up. Nine days later, he retur-
ned to hospital in Glasgow 6, in acute respiratory 
insufficiency, hypotensive and intubated. Began 
treatment for sepsis, with good initial response. 
On examination: muscle atrophy and diffuse 
arreflexia were found. Electroneuromyography 
showed axonal sensorimotor peripheral neuro-
pathy, moderated in upper and severe in lower 
members, with pathological increase in repetiti-
ve stimulation; Brain MRI: laminar bifrontal sub-
dural collection without expansive effect; CSF 
was normal. Suspecting of paraneoplastic syn-
drome, chest, abdomen and pelvis CT were held, 
those which did not identify neoplastic focus. Pa-
tient developed severe hypernatremia, hypokale-
mia, leukocytosis and worsening of renal func-
tion and death after 33 days of hospitalization. 
DISCUSSION: LEMS is associated with cancer 
(paraneoplastic) more than 50% of the cases, 
but can be isolated (idiopathic), as in our case. 
50-70% of patients with LEMS is diagnosed with 
cancer, but many patients remain undiagnosed. 
The main symptom in the report was progressive 
weakness in the limbs, without triggering factors. 
Most patients have multiple symptoms - often 
severe - and almost all restrict to daily activities, 
with a median survival of 7 to 8 months. This 
case, the evolution was aggressive, leading the 
patient to death in two months. CONCLUSION: 
At the diagnosis of LEMS, neoplasia must be in-
vestigated, as well LEMS must be suspected in 
oncological patients with complaints of muscle 
weakness, because, although rare, LEMS is likely 
underdiagnosed in this population.
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LEISHIMANIOSE MEDULAR ISOLADA COMO 
COMPLICAÇÃO DO USO DE IMUNOSSUPRESSORES 
EM PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS- RELATO 
DE CASO
Lima CC*; Carvalho EAN; Sancho TV; Silva GCL; 
Cardoso LGM; Maia VAIO; Jesus PAP; Fukuda TG; 
Oliveira Filho J; Schnitman SV

Universidade Federal da Bahia (UFBA).

* E-mail: coelholimacamila@gmail.com

Imunossupressores como azatioprina e metro-
texato, vêm sendo utilizados na prática médica 
em diversas especialidades, atuando como agen-
te importantes na manutenção de doenças infla-
matórias e desmielinizantes. Cuidados faz-sem 
necessários durante administração já que estas 
medicações além de deixar o paciente vulnerável 
a infecções severas podem atuar como precipi-
tantes de doenças medulares. OBJETIVO: Relato 
de caso de uma paciente portadora de Miastenia 
Gravis em uso de imunossupressor com compli-
cações relacionadas ao uso da medicação. Me-
todo: Revisão de prontuário com posterior dis-
cussão de possíveis complicações da utilização 
de imunossupressores. RESULTADOS: Z.R.A., 65 
anos, portadora de miastenia gravis, iniciou uso 
de azatioprina fazendo uso por 9 meses quando 
foi internada por conta de pancitopenia para in-
vestigação etiológica. Realizado mielograma que 
não evidenciou alterações primarias ou presença 
de parasitas. Feito fiogastrina com melhora par-
cial sendo liberada para investigação ambula-
torial. Permaneceu com uso de corticoide por 3 
meses quando foi introduzido metrotexato para 
manutenção da miastenia, fez uso por um mês 
necessitando de novo internamento por conta de 
neutropenia febril, mantendo anemia e plaque-
topenia. Fez uso de terapia antimicrobiana e fio-
gastrina com melhora clinica e parcial do quadro 
laboratorial, recebendo alta novamente. Após 2 
meses fazendo uso somente de corticoide, evolui 
com nova neutropenia febril e manutenção da 
anemia hipo/micro e plaquetopenia, sem alte-
rações ao exame clínico. Recebeu nova terapia 
antimicrobiana com nova investigação da me-
dula que evidenciou presença maciça de Leishi-
manias, sendo iniciado terapia com Anfotericina 
B lipossomal. DISCUSSÃO: Imunossupressores 
de uma maneira geral atuam diminuindo a res-
posta imunológica necessária para o tratamento 
de doenças autoimunes, desmielinizantes e até 
mesmo no pós-operatório de transplantes de 
órgãos sólidos. Pela imunodepleção o paciente 
se torna vulnerável a infecções letais como por 
exemplo a leishimaniose, no caso da paciente 
supracitada, na sua forma medular pura, não 
apresentando então hepato ou esplenomegalia, 
marcadores típicos da doença, dificultando seu 
diagnóstico. Conclui-se a importância do cui-
dado do paciente com uso de imunossupressor 
bem como o desafio de realizar diagnóstico de 
suas possíveis complicações seja pela toxicidade 
das medicações ou pelos potenciais malefícios 
da imunossupressão desejada
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LESÃO MEDULAR SUGESTIVA DE ESCLEROSE 
MÚLTIPLA EM PACIENTE COM NMO AQP4-IGG 
POSITIVO
Pires ÍAT; Ghem MRD; Lopez AM; Nakahashi ER; 
Tezone RJ; Silvado CES; Scola RH; Kay CSK

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: icaroatp@gmail.com

A neuromielite óptica (NMO) é uma doença in-
flamatória do sistema nervoso central que afeta 
principalmente os nervos ópticos e a medula 
espinhal (ME). Na ME caracteriza-se especial-
mente por lesões longitudinalmente extensas 
localizadas centralmente, mas em alguns casos 
pode ter lesões mais curtas que dificultam sua 
diferenciação com outras doenças inflamatórias 
como esclerose múltipla (EM). NMO diferencia-
-se da EM do ponto de vista fisiopatológico por 
ser essencialmente mediada pelo sistema imune 
humoral, com produção de anticorpos contra o 
canal de água do tipo aquaporina-4 (AQP4-IgG) 
em 60 a 70% dos pacientes. Apresentamos o re-
lato de uma paciente com neurite óptica, cuja 
imagem de ressonância magnética (RM) de co-
luna dorsal mostrou lesão periférica pequena 
captante de contraste em nível T4, sugerindo 
doença desmielinizante, cujo diagnóstico de-
finitivo foi possível pela presença do anticorpo 
específico NMO-IgG. RELATO DO CASO: Pa-
ciente de 37 anos, sexo feminino, com cefaleia 
associada à dor retrocular no olho esquerdo com 
perda no campo visual periférico, evoluiu para 
amaurose. Ao exame, observou-se palidez de pa-
pila óptica esquerda, reflexo pupilar fotomotor 
ausente e com reflexo consensual preservado e 
restante do exame neurológico normal. Subme-
tida a exame de RM, encontrou-se alteração de 
sinal da porção orbitária do nervo óptico esquer-
do, sugerindo neurite óptica, além de pequena 
imagem de sinal anômalo, captante de contraste, 
na porção lateral direita da medula espinhal em 
nível de T4. O exame de imagem inicial apontava 
para um diagnóstico de EM, entretanto a inves-
tigação laboratorial demonstrou anticorpo AQP4 
reagente em 1/160. DISCUSSÃO: Num conceito 
atual, o diagnóstico da NMO pode ser baseado 
na presença do anticorpo específico AQP4-IgG, 
quando basta a presença de uma característica 
clínica central. Quando a sorologia é negativa 
ou indisponível, o diagnóstico deve ser baseado 
na presença de pelo menos duas características 
clínicas centrais além de achados típicos de exa-
me de RM. Dentre esses achados, a imagem de 
medula espinhal deve mostrar lesão intrame-
dular com extensão de pelo menos três corpos 
vertebrais contíguos. Lesões menos extensas e 
periféricas como vistas nessa paciente poderiam 
levar a diagnóstico errôneo e consequentemente 
tratamento inefetivo se não fosse a presença do 
anticorpo AQP4-IgG, que um estudo multicêntri-
co mostrou uma especificidade de 100% e uma 
sensibilidade de 72% para pacientes com NMO.
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LESÕES DESMIELINIZANTES RELACIONADAS AO 
USO DE INFLIXIMABE EM PACIENTE COM ARTRITE 
PSORIÁSICA: RELATO DE CASO
Dongyang L*; Sant‘Ana MM; Cecato APM; 
Bergamasco NC; Paula DG; Andrade AC; Neto PM; 
Neto AO; Salarini DZ; Silva SMCA

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (IAMSPE).
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Tratamento com inibidores do fator de necrose 
tumoral alfa (TNF-α) tem sido amplamente utili-
zado há mais de 10 anos em doenças inflamató-
rias imuno-mediadas, como artrite reumatóide, 
doença inflamatória intestinal e artrite psoriási-
ca. Efeitos colaterais mais conhecidos são: infec-
ção, insuficiência cardíaca e linfoma de célula-T. 
Estudos recentes verificaram desenvolvimento 
de desordens desmielinizantes associadas ao 
uso desses agentes. OBJETIVO: Descrição de um 
caso com relação causal entre lesões desmieli-
nizantes sintomáticas e uso de infliximabe, um 
dos inibidores de TNF-α bastante utilizado atual-
mente. MÉTODO: Relato de caso de uma pacien-
te, 63 anos, com artrite psoriásica e uso prévio 
de infliximabe. Apresentou quadro de cefaléia, 
hemiparesia e hipoestesia à direita. Estudo do 
líquido cefalorraquidiano evidenciou pleocitose 
discreta, com proteína e glicose normais. Soro-
logias negativas. Ressonância magnética (RM) 
de encéfalo e coluna cervical evidenciou focos 
captantes de contraste na substância branca pe-
riventricular, ponte, pedúnculo cerebelar médio 
direito e medula cervical no nível C1-C2. Opta-
do por manter suspenso infliximabe e, devido a 
melhora progressiva, não foi iniciado nenhum 
tratamento específico. Após 2 meses do início do 
quadro, paciente encontrava-se assintomática, 
com exame neurológico normal. Nova RM de 
encéfalo e coluna cervical mostrou uma redução 
significativa nas dimensões das lesões e na in-
tensidade do realce pelo contraste. DISCUSSÃO: 
A associação entre doença desmielinizante e 
uso de agentes anti-TNFα foi observada na últi-
ma década e o mecanismo fisiopatológico ainda 
permanece desconhecido. Poucos estudos são 
encontrados na literatura, aproximadamente 
500 casos foram descritos com manifestações 
neurológicas variadas devido ao uso do inibidor 
de TNF-α, incluindo neurite óptica, esclerose múl-
tipla, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de 
Miller-Fisher, entre outros. Alguns estudos apon-
tam que cerca de 25% dos pacientes com lesões 
desmielinizantes desenvolveram após a suspen-
são do agente anti-TNFα, como ocorreu no nosso 
caso relatado. CONCLUSÃO: As complicações 
neurológicas relacionadas ao inibidor de TNF-α, 
apesar de raras, constituem uma urgência mé-
dica e são pouco reconhecidas na nossa prática. 
O diagnóstico precoce e terapêutica adequada, 
quando necessária, são fatores determinantes 
para um bom prognóstico da evolução clínica e 
redução de morbi-mortalidade ao longo prazo.
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LEUCOENCEFALOPATIA POSTERIOR REVERSÍVEL 
EM NEUROMIELITE ÓPTICA (NMO) APÓS 
RITUXIMABE
Honorato MM*; Nunes PP; Andrade HS; Piccolo AC; 
Rocha MSG; Brucki SMD
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Descrevemos paciente de 36 anos com diagnós-
tico de neuromielite ópitca (NMO) realizado em 
fevereiro de 2016, apresentando-se com quadro 
de déficit visual (acuidade visual 20/200 em olho 
esquerdo e amaurose à direita) e paraparesia as-
simétrica com déficit de força em membro infe-
rior direito (força muscular grau IV). Apresentava 
mielite torácica extensa (T1-T5) à RM de medula 
e RM de encéfalo normal. Anteriormente, ha-
via sido diagnosticada com esclerose múltipla, 
tendo usado Interferon beta-1a e Natalizumabe 
em outro serviço. A despeito do tratamento, teve 
persistência de surtos medulares e de neurite. 
Apresenta sorologia positiva para vírus JC. Em 
fevereiro teve seu diagnóstico modificado para 
NMO após surto visual e introduzida Azatiopri-
na. Após 2 meses retornou em novo surto visual, 
sendo optado pelo tratamento com Rituximabe. 
Fez uma dose e, após 24 horas, apresentou ce-
faleia frontal e occipital bilateral, latejante com 
foto e fonofobia, apresentando, em seguida, cri-
se convulsiva caracterizada por versão cefálica e 
ocular para cima e perda de contato com o meio 
e sialorreia, com duração de 5 minutos e confu-
são no pós-ictal, sendo trazida ao hospital, onde 
apresentou mais 2 crises convulsivas. Na entrada 
hospitalar, apresentava-se com pressão arterial 
de 170x110 mmHg (era normotensa previamen-
te) e sem nova alteração ao exame neurológico. 
Fez RM de encéfalo que evidenciou hiperintensi-
dade em T2 e Flair em região de substância bran-
ca bilateral em lobos occipitais, sem quebra de 
barreira. Realizada a hipótese de Leucoencefalo-
patia Posterior Reversível (PRES). Esta síndrome 
é descrita com o uso de anticorpos monoclonais 
e imunossupressores. Já foi descrita em alguns 
poucos casos após uso de Rituximabe em NMO. 
Deve-se discutir os riscos da introdução deste 
tratamento.
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LOST OF CONSCIOUSNESS AND MOVEMENT 
DISORDERS – ORGANIC OR NON-ORGANIC?
Grippe TC*; Aguilar ACR; Cabral M; Carneiro NM; 
Tauil CB; Dias RM; Tosta ED; Brandão PRP
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The anti-N-methyl-D-aspartate receptor (anti–
NMDAR) encephalitis occurs predominantly 
in young women. And, is characterized by viral 
prodomes followed by pshychiatric symptoms, 
seizures, movement disorders, dysautonomia 
and hypoventilation. The additional exams 
usually show an abnormal EEG, with non-spe-
cific, generalized slowing, epileptiform activity 
or theta burst pattern, associated with a pleo-
cytosis and high protein CSF. OBJECTIVES: To 
describe a case of encephalitis with antibodies 
against NMDA receptor with normal neurologic 
complementary exams that was initially treated 
like as psychosis and diagnosed based only on 
clinical examination. METHODS: Description 
of one case and clinical and pathological follow 
up. RESULTS: A 19-year-old woman previou-
sly healthy started with a repetitive behavior, 
followed one week later by spatial and temporal 
disorientation. After two days she presented ag-
gressive behavior and went to a psychiatrist, first 
diagnosed with acute psychosis associated with 
bipolar disorder and treated with lithium. After 
three days without improvement, was referred 
to a general Hospital to start investigation, the 
CSF had 0 cells, 20mg/dl protein, the brain MR 
and tomography were considered normal. Due 
to aggressive behavior, it was started haloperidol 
4 times a day for three days. Then, she went to 
our service. At the first examination, she presen-
ted no response to verbal stimulus, continuous 
movement of the legs “bicycling” and mouth 
“chewing”, high temperature and taquicardia. 
Normal levels of CPK and clear urine discarded 
neuroleptic malignant syndrome. The electro-
encephalogram was normal, the abdominal to-
mography reveled an ovarian teratome and the 
anti-NMDA antibodies was positive in CSF and 
blood samples. She was treated with pulse thera-
py with methylprednisolone, followed by the left 
ovary surgery extraction and infusion of immu-
noglobulin. After two months she received one 
more doses of immunoglobulin 1g/kg, presented 
right complete hemiparesis with strength grade 
4, normal mental status, and was discharged and 
went back to work. CONCLUSION: This case re-
presents a typical and well documented case of 
encephalitis anti-NMDA that was challenging 
due to the total normality of the complementary 
exams. Moreover, the presence of psychological 
symptoms at woman in early age also compose 
a stereotype of psychosis that delayed the right 
diagnosis.
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MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS COMO 
APRESENTAÇÃO INICIAL DE SARCOIDOSE
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Bastos PW; Tonolli NT; Consalter PA; Sato DK
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Sarcoidose é uma doença granulomatosa mul-
tissistêmica que, em mais de 90% dos casos, está 
associada à linfonodomegalia intratorácica, do-
ença pulmonar, cutânea ou ocular. Em autópsia, 
o acometimento neurológico ocorre em aproxi-
madamente 25% dos pacientes, embora apenas 
10% apresentem sintomas neurológicos. Des-
tes, os mais comuns são neuropatia craniana, 
cefaleia, ataxia, disfunção cognitiva, fraqueza e 
crises epilépticas. OBJETIVO: relatar 3 casos de 
sarcoidose confirmados por estudo anatomopa-
tológico, cuja apresentação inicial foi neurológi-
ca. MÉTODO: relato de casos mediante revisão 
de prontuário. RESULTADOS: CASO 1: paciente 
feminina, 38 anos, com história prévia de hiper-
tensão arterial, depressão, ansiedade e mamo-
plastia de aumento, apresentou neurites ópticas 
de repetição em olho esquerdo que culminaram 
com cegueira. Foi submetida a biópsia do ner-
vo óptico, cujo anatomopatológico demons-
trou granulomas não caseosos. Posteriormente, 
iniciou com perda ponderal, dispneia e foram 
identificadas linfonodomegalias mediastinais. 
Recebeu tratamento com metotrexate com re-
missão dos sintomas. CASO 2: feminina, 64 anos, 
com comorbidades cardiovasculares e psoríase 
prévias, apresentou paralisia facial periférica e, 
após 1 ano, sintomas constitucionais, mononeu-
rite múltipla e insuficiência renal aguda dialítica. 
Ademais, exames complementares evidenciaram 
infiltrado pulmonar reticular, linfonodomegalias 
mediastinais, distúrbio ventilatório combinado. 
Anatomopatológico de biopsia renal e brôn-
quica revelou granulomas não caseosos. Houve 
recuperação quase completa da função renal 
e dos sintomas neurológicos com pulsoterapia 
com metilprednisolona e tratamento de manu-
tenção com metotrexate. CASO 3: masculino, 36 
anos, com 3 anos de evolução de fraqueza difusa 
(perda de força de predomínio proximal), sin-
tomas constitucionais e dispneia. Exames com-
plementares evidenciaram elevação de CK (896 
U/L) e linfonodomegalias mediastinais. Anato-
mopatológico de biópsia pulmonar demonstrou 
granulomas epitelioides. Apresentou melhora 
significativa com pulsoterapia com metilpredni-
solona seguida de corticoide oral. CONCLUSÃO: 
o diagnóstico de sarcoidose pode ser desafiador, 
especialmente quando as manifestações neuro-
lógicas são o sintoma inicial. É necessário alto 
índice de suspeição, exclusão de outras doenças 
inflamatórias e infecciosas, além de busca ativa 
de sintomas sistêmicos a fim de diagnosticar 
precocemente, diminuindo a morbidade dessa 
doença potencialmente tratável.
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A síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada é um com-
plexo neurocutâneo-ocular raro caracterizado 
por uveíte, meningoencefalite, hipoacusia, des-
pigmentação da pele e do cabelo. Afeta ambos os 
sexos e costuma ter início na idade adulta, comu-
mente entre 20 e 50 anos de idade, sendo mais 
comum no sexo feminino e em asiáticos, india-
nos e latino-americanos. A fisiopatologia envolve 
um ataque de natureza auto-imune e multissis-
têmica, principalmente à superfície de tecidos 
que contenham melanócitos, promovendo uma 
reação inflamatória mediada por linfócitos T. O 
tratamento é realizado com corticoterapia e imu-
nossupressores. OBJETIVO: destacar as manifes-
tações neurológicas e sistêmicas em uma série de 
três paciente em acompanhamento no ambula-
tório de manifestações neurológicas de doenças 
sistêmicas de um hospital terciário. MÉTODO: 
revisão de prontuários. RESULTADOS: dos três 
casos em acompanhamento atual, dois pacien-
tes são do sexo feminino e um do sexo mascu-
lino, com faixa etária entre 29 e 39 anos. Dois 
tiveram como primeira manifestação clínica a 
hiperemia conjuntival, dor ocular e redução da 
acuidade visual, evoluindo posteriormente com 
cefaleia. O terceiro caso iniciou com cefaleia e 
quadro ocular concomitante, evoluindo com 
hipoacusia posteriormente, associado a despig-
mentação dos cabelos e pelos da barba. Todos 
apresentaram líquor com pleocitose de predo-
mínio linfomonocitário, ressonância de encéfalo 
com alterações variadas (realce inflamatório pelo 
agente paramagnético das folias cerebelares, afi-
lamento do nervo óptico, exsudato subrretiniano 
bilateral e simétrico). Apenas um paciente teve 
bom controle da doença com prednisona. Os de-
mais necessitaram de associação com fármacos 
imunossupressores (azatioprina, metotrexate e 
ciclofosfamida). Dois casos apresentaram seque-
las oculares. CONCLUSÃO: apesar de rara, é ne-
cessário que a síndrome de Vogt-Koyanagi-Hara-
da seja uma doença reconhecida precocemente 
pelas diversas especialidades médicas, já que seu 
acometimento é multissistêmico e o atraso em 
seu diagnóstico pode resultar em sequelas com 
comprometimento funcional importante.
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MIASTENIA GRAVIS ANTI-MUSK POSITIVO: 
ACHADOS CLÍNICOS E MANEJO TERAPÊUTICO
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Matta APC
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A Miastenia Gravis (MG) é uma doença auto-
-imune que acomete a sinapse da junção neu-
romuscular. Embora 80-85% dos casos se devam 
ao anticorpo (Ac) contra receptor nicotínico de 
acetilcolina (80-85%), 5-10% se relacionam à 
positividade para Ac contra tirosina quinase es-
pecífica do músculo - Anti-MusK. MG com An-
ti-Musk positivo representa um subtipo distinto 
dessa enfermidade, cujos achados clínicos e ma-
nejo terapêutico têm se mostrado desafiadores. 
OBJETIVO: Reportar quadro clínico e manejo de 
paciente com MG anti-Musk positivo e revisar a 
literatura. MÉTODOS: Revisão dos achados clíni-
cos e manejo terapêutico do paciente e compa-
ração com a literatura. RESULTADOS: Homem 
branco de 45 anos foi atendido no departamen-
to de neuroimunologia por quadro de diplopia, 
disfagia, disfonia e fraqueza de membros supe-
riores. Constatou-se paralisia dos músculos orbi-
culares dos olhos, do palato e úvula (sinal da cor-
tina), além de paralisia facial periférica bilateral 
e fraqueza de membros superiores, com predo-
mínio proximal (MRC4). Eletroneuromiografia 
(ENMG) e tomografia de crânio eram normais. 
Foi cogitado miastenia gravis bulbar e iniciado 
piridostigmina 60mg 4 vezes/dia. Contudo, na 
ausência de melhora, a posologia foi aumentada 
para 90mg 6 vezes/dia. Devido à persistência do 
quadro, prescreveu-se prednisona 80mg/dia por 
5 dias a cada 7 dias por 3 meses, com parcial res-
posta terapêutica. Na sequência, confirmou-se a 
positividade de anti-MusK. Durante o acompa-
nhamento, o paciente evoluiu com restrição do 
olhar para cima, e desvio da úvula para direita. 
Iniciou-se azatioprina, com orientação para au-
mento progressivo até a dose de 100mg/dia e se 
manteve piridostigmina 90mg 3 vezes/dia.O pa-
ciente perdeu o seguimento e, após 3 anos sem o 
uso das medicações, retornou apresentando lín-
gua trissulcada e paralisia dos músculos exten-
sores do pescoço, sendo reintroduzida a azatio-
prina, com resposta satisfatória. CONCLUSÃO: O 
caso clínico exemplifica de maneira objetiva um 
subtipo de MG que se manifesta de maneira dis-
tinta, dificultando o diagnóstico e o manejo te-
rapêutico. Os principais sintomas incluem: ptose 
palpebral, disfonia, disfagia, paresia de membros 
superiores com predomínio proximal e apenas 
5% dos pacientes exibem língua trissulcada. 
Além disso, a literatura reporta baixa resposta a 
piridostigmina, e ressalta a resposta ao uso de 
imunossupressores. O diagnóstico preciso desse 
subtipo é de grande importância, auxiliando no 
manejo precoce adequado.
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MIELITE TRANSVERSA PÓS VACINA DA GRIPE
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O termo mielite transversa descreve um grupo 
heterogêneo de desordens inflamatórias da me-
dula que se caracterizam por disfunções agudas 
ou subagudas dos sistemas motor, sensitivo e 
autonômico. Existem várias causas, sendo a mais 
comum, uma desordem autoimune após infec-
ções ou vacinação, ou então resultado de uma 
infecção direta, outras doenças autoimunes ou 
doenças desmielinizantes do SNC. Mesmo as-
sim, até 30% das mielites não se encontra a cau-
sa e estas são categorizadas como idiopáticas. 
RELATO: LCSD, feminina, 27 anos. Há 2 anos 
apresentou crise súbita de tetraparesia com du-
ração de 3 dias, disfunção de esfíncteres, nível 
sensitivo em C4, seguido por insuficiência respi-
ratória; refere ter tomado vacina da gripe nas se-
manas anteriores. Foi realizado imunoglobulina 
com melhora parcial. Ao exame: força grau 2 em 
membros inferiores e grau 3 em superiores com 
hiperreflexia difusa e espasticidade. Babinski à 
esquerda. Sensibilidade dolorosa e tátil diminu-
ída, pior em membro superior direito e membro 
inferior direito, com nível em C4. Realizado RM 
de crânio (sem alterações) e cervical (múltiplas 
áreas de hiperintensidade em t2 e flair entre c3 
e c7. Com sinal do “olho da cobra”. Líquor: 3 cé-
lulas nucleadas, glicose de 58, proteínas 15. PCR: 
15. VHS: 24. FR, HIV E VDRL não reagentes. Após 
15 meses, retorna referindo ter tomado nova-
mente vacina para gripe e quadro de piora da 
tetraparesia basal. Mantém hiperreflexia global. 
Hipoestesia com nível em C4. Sem controle de 
esfíncteres. RM de neuroeixo apenas com sinal 
do olho da cobra em região cervical. Líquor, 
parcial de urina, eletroforese de proteínas no 
líquor sem alterações. Reiniciado pulsoterapia 
com melhora parcial do quadro. DISCUSSÃO: 
Incidência de 1 a 8 casos por milhão por ano. A 
doença pode se desenvolver em qualquer idade, 
porém, apresenta pico bimodal, dos 10 aos 19 e 
dos 30 aos 39 anos. O tamanho da inflamação 
permite classificar a mielite em: mielite trans-
versa longitudinalmente extensa (mais que 3 
segmentos medulares), que está mais associada 
à neuromielite óptica e mielite transversa aguda 
parcial (menos que 3 segmentos medulares e não 
afeta todos os tratos medulares), que está mais 
associada à esclerose múltipla. CONCLUSÃO: 
Apesar de incomum, devemos ficar atentos às 
reações vacinais e realizar o diagnóstico precoce 
de mielite exacerbada por vacina, considerando 
e excluindo outras etiologias primeiramente.
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MIELOPATIA TRANSVERSA LONGITUDINALMENTE 
EXTENSA SECUNDÁRIA À CONGESTÃO VENOSA 
MEDULAR EM PACIENTE COM MALFORMAÇÃO 
ARTERIOVENOSA CEREBELAR.
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Brock RS; Nitrini R
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RELATO DE CASO: apresentamos o caso de uma 
paciente sexo femino, 30 anos, sem anteceden-
tes patológicos dignos de nota. Trazida ao pron-
to-socorro com quadro subagudo iniciado há 1 
mês de dor lombar, formigamento em membros 
inferiores de caráter ascendente e bexiga par-
cialmente inibida, evoluindo em 1 semana com 
fraqueza em MMII e constipação intestinal. De-
senvolveu fraqueza em membros superiores e 
hipoestesia em membros inferiores antes da in-
ternação. Ao exame neurológico da entrada, foi 
observado tetraparesia e nível sensitivo em C4, 
sendo optado por investigar a etiologia da sín-
drome medular. Realizado exame de ressonância 
magnética de encéfalo e neuroeixo que demons-
trou mielopatia transversa longitudinalmente 
extensa desde a transição bulbomedular até T1, 
como também efeito tumefativo. Exame do lí-
quor inicial com 4 células (linfócitos + monóci-
tos = 98%), com glicorraquia, proteinorraquia e 
lactato normais. Realizado hipótese diagnóstica 
inicial de Doença do Espectro da Neuromielite 
Óptica, aplicada imunoterapia com Metilpredni-
solona e Plasmaférese, com melhora significati-
va. Paciente seguiu em acompanhamento ambu-
latorial com Prednisona em ponte e Azatioprina, 
permanecendo estável por 1 ano. Nesse período 
realizado dosagem do anticorpo anti-aquapori-
na 4, sendo o resultado negativo. Paciente evolui 
de forma subaguda com piora da tetraparesia 
de predomínio em membros inferiores e bexiga 
neurogênica, sendo novamente internada. Novo 
exame de ressonância de neuroeixo demonstra 
hipersinal bulbomedular até T1, com redução 
do ingurgitamento medular, evidenciando va-
sos com aspecto tortuosos e ingurgitados no 
plexo venoso perimedular, sem identificar-se 
nidus. Realizado exame de arteriografia que de-
monstrou pequena malformação arteriovenosa 
da tonsila cerebelar direita associada a refluxo 
venoso perimedular e ingurgitamento venoso. 
Abordada lesão cirurgicamente, evoluiu com 
melhora da força em membros superiores, esta-
bilidade do quadro motor em membros inferio-
res e melhora radiológica em exame de controle. 
CONCLUSÃO: a mielopatia transversa longitudi-
nalmente extensa é um entidade relativamente 
rara, sendo classicamente a principal causa a 
Doença do Espectro da Neuromielite Óptica. 
Devemos estar atentos às nuances que levem 
o diagnóstico a outras etiologias, dentre elas a 
mielopatia congestiva venosa descrita em 1926 
por Foix e Alajouanine, pois possui tratamen-
to específico que pode levar a estabilização do 
quadro ou mesmo remissão parcial ou total dos 
sintomas.
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NATALIZUMAB COMO PRIMEIRA ESCOLHA NO 
TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA: UMA 
ABORDAGEM DE CUNHO EPIDEMIOLÓGICO, 
CLÍNICO E TERAPÊUTICO
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O Natalizumab é um anticorpo monoclonal contra 
a molécula integrina alfa-4, presente na superfície 
dos leucócitos, que bloqueia a passagem das célu-
las de defesa através da barreira hematoencefálica, 
diminuindo a atividade inflamatória na Esclerose 
Múltipla (EM). OBJETIVOS: Avaliar os aspectos 
epidemiológicos, clínicos e terapêuticos dos pa-
cientes que utilizaram o Natalizumab como pri-
meira escolha no tratamento da EM. MÉTODOS: 
Estudo observacional, transversal, com abordagem 
qualiquantitativa, baseado na revisão dos prontu-
ários de 208 pacientes com EM atendidos em um 
Centro de Referência, localizado na cidade de João 
Pessoa – Paraíba, no período de novembro 2012 à 
Fevereiro de 2016. Foram avaliados os seguintes 
parâmetros: sexo, cor da pele, tempo de doença e 
tempo de diagnóstico em anos, forma clínica, aná-
lise da Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de 
crânio, posição sorológica (vírus JC), uso de drogas 
modificadoras da doença e necessidade de troca de 
medicação. RESULTADOS: Dos 208 pacientes do 
estudo, o Natalizumab foi a droga de primeira esco-
lha em 4,80% dos casos, justificada pelo número de 
lesões na Ressonância Nuclear Magnética (RNM) 
de crânio, velocidade e/ou estágio de progressão 
da doença. Houve predomínio do sexo feminino 
(90%), brancos (70%), tempo de doença entre 2 a 5 
anos (50%), tempo de diagnóstico menor ou igual a 
1 ano (60%), história familiar negativa em todos os 
casos, predominância da forma clínica surto-remis-
são (70%), seguida da forma secundária progressiva 
(30%). À época do diagnóstico, 70% dos pacientes 
não apresentavam lesão em atividade na RNM de 
crânio. Ao término, o número dos que não apre-
sentavam lesão caiu para 40% e houve incremento 
no número dos que apresentavam realce anômalo: 
passando de 30%, no início, para 60% ao término. A 
posição sorológica (vírus JC) variou pouco no estu-
do. No início, 40% apresentavam vírus JC positivo, 
ao término do estudo, o número passou para 50%. 
Dentre as drogas modificadoras da doença, 70% 
permanecem em uso do Natalizumab. Por sua vez, 
30% dos pacientes tiveram necessidade de troca de 
medicação por razões ligadas a efeitos colaterais e/
ou não controle clínico da doença. É útil destacar 
que a falha da medicação predominou em pacien-
tes que apresentavam a forma clínica secundária 
progressiva (66,6%). CONCLUSÃO: O Natalizumab 
demonstrou eficiência no controle da doença na 
maioria dos pacientes do estudo, sendo uma droga 
segura e capaz de modificar o curso clínico da EM.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0674

NATALIZUMABE PARA O TRATAMENTO DA 
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A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crôni-
ca auto-imune, que se manifesta mais frequen-
temente na forma Remitente-Recorrente (RR), 
podendo apresentar-se como doença muito 
ativa / agressiva. OBJETIVO: Avaliar eficácia e 
segurança do tratamento das formas mais ativas 
/ agressivas da EM com o Natalizumabe (NTZ). 
MÉTODOS: Estudo retrospectivo de pacientes 
com EM muito ativa e que utilizaram NTZ entre 
novembro de 2012 e março de 2016. Foram anali-
sados idade e gênero, terapias prévias, indicação 
e tempo de uso do NTZ, EDSS pré e pós-trata-
mento, avaliação semestral do status do JC Vírus 
(JCV) antes e durante o tratamento, índice JCV 
nos casos positivos (+), e dados de Ressonância 
Magnética (RM), realizadas anualmente ou, a 
cada 4-6 meses, em caso JCV (+). RESULTADOS: 
Inicialmente avaliados 31 pacientes, sendo que 
26 foram incluídos nesta análise. Amostra com-
posta por 22 com a forma Remitente-Recorrente 
(EMRR) e 4 com as formas progressivas (Prima-
riamente – EMPP e secundariamente - EMSP). A 
idade média foi de 38,4 anos (21 a 54 anos), 76,9% 
mulheres. Doze pacientes (46,1%) utilizaram 
previamente um ou mais drogas modificadora 
de doença (DMD), e apresentaram falha terapêu-
tica (novos surtos, piora EDSS, novas lesões na 
RM), e 5 destes pacientes fizeram uso prévio de 
imunossupressor. Seis pacientes eram “virgens” 
de tratamento (1 com EMPP muito ativa). A me-
diana de tempo de doença até o início de NTZ 
foi de 4,5 anos (3-9 anos). Três pacientes (11%) 
eram JCV(+) antes de iniciar o NTZ, e 6 pacien-
tes tiveram soro-conversão (média 14,8 meses de 
infusões), 50% migraram para o tratamento com 
Fingolimode. Nenhum paciente apresentou sur-
to pós-NTZ, e a mediana de EDSS foi 4.0 pré e 3.5 
pós NTZ, sendo que 1 paciente com EMRR apre-
sentou melhora do EDSS 6.0 para 2.0 pós NTZ e 
1 paciente com EMPP de 6,0 para 2,5. Nenhum 
paciente apresentou novas lesões ou realce ao 
contraste nas RM´s subsequentes e 19,2% dos 
paciente apresentaram melhora da carga de le-
são na RM pós -NTZ. Não houve evento adverso 
nesta amostra. DISCUSSÃO: Nesse estudo pude-
mos confirmar o Natalizumabe como medicação 
essencial para o tratamento da EMRR muito ati-
va. Para melhor segurança quanto ao uso prolon-
gado, a monitorização através do índice JCV e da 
RM para detecção precoce dos casos de LEMP é 
uma boa estratégia. Apesar da pequena amostra, 
a boa resposta para os casos de EMPP apontam 
para a possibilidade do uso para essa forma da 
EM com evidência de atividade da doença.
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NEUROBEHÇET PARENQUIMATOSA POSSÍVEL, 
RESPOSTA A CORTICOTERAPIA COMO CRITÉRIO 
FAVORÁVEL AO DIAGNÓSTICO?
Matos AMB*; Araujo DS; Maia FM; Coimbra PPA; 
Martins GJ; Mendes LS
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Em 1937, Hulusi Behçet descreveu a tríade clí-
nica clássica da Doença de Behçet, com úlceras 
orais e genitais recorrentes associadas à uveíte. 
Com o passar dos anos, a descrição da tríade 
associada a manifestações neurológicas, re-
velou sua face mais agressiva, a neurobehçet. 
Tentativas foram feitas para estabelecer critérios 
diagnósticos desta, porém sua raridade torna 
difícil a realização de estudos de grande porte. 
OBJETIVO: Relatamos caso clínico de paciente 
assistida em hospital terciário brasileiro acome-
tida por neurobehçet parenquimatosa possível. 
MÉTODO: Estudo transversal de caso clínico. 
RESULTADOS: Paciente feminina, 40 anos, em 
agosto de 2015 foi acometida por cefaleia nova, 
diária e progressiva, pulsátil, com foto e fonofo-
bia, além de náuseas. Após 15 dias, apresentou 
perda progressiva de força em dimidio esquerdo, 
diplopia e discreta ptose em olho direito. Não 
houve relato de febre ou outro sinal sistêmico. 
Ao exame físico, apresentava pequenas úlceras 
orais indolores. No exame neurológico, paciente 
encontrava-se sonolenta, apresentando disartria 
moderada, semi-ptose à direita, pupilas assimé-
tricas e síndrome do um e meio. Apresentava ain-
da afeto pseudobulbar, hemiparesia incompleta 
a esquerda de predomínio braquial e ataxia ip-
silateral. Não houveram alterações oculares que 
sugerissem uveíte. Submetida a RNM de crânio, 
foi observado presença de múltiplos focos de 
hiperintensidades em T2 e FLAIR localizadas na 
ponte e no mesencéfalo, sem restrição à difusão 
e sem captação pelo meio de contraste, bastante 
sugestivas de Neurobehçet. Devido a cefaleia e 
para afastar trombose venosa cerebral, paciente 
realizou ainda arteriografia e estudo venoso que 
não revelaram anormalidades. Submetida a 2 
punções liquóricas que não evidenciaram altera-
ções. Sorologia para HIV foi negativa. Anticorpos 
para vasculites, FAN e FR foram negativos. Opta-
do por pulsoterapia com metilprednisolona com 
melhora clínica motora, sensitiva, de coorde-
nação e de diplopia, com permanência de afeto 
pseudobulbar. CONCLUSÃO: Os critérios diag-
nósticos para Neurobehçet ainda são baseados 
em evidências fracas. Neste contexto, a junção de 
dados clínicos, laboratoriais e de neuroimagem 
tornam-se fundamentais para a decisão clínica. 
Considerando a instituição frequente de cortico-
terapia para neurobehçet e a excelente resposta 
geralmente encontrada, sugerimos a prova tera-
pêutica com pulsoterapia como critério adicio-
nal ao diagnóstico desta entidade.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



263

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0676

NEURO-BEHÇET‘S DISEASE PRESENTING AS 
LONGITUDINALLY EXTENSIVE TRANSVERSE 
MYELITIS.
Pitombeira MS*; Torretta PHB; Marques AC; Gleizer RA; 
Tinone G; Pereira SLA; Callegaro D

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: milenapitombeira@yahoo.com.br

Involvement of the spinal cord (SC) as part of pa-
renchymal neuro-Behçet‘s disease (pNBD) pat-
tern is rare , represent only 11% of cases as repor-
ted by the most studies and, usually occurs as-
sociated with other syndromes of pNBD. Isolated 
acute longitudinally extensive transverse myeli-
tis, as observed in neuromyelitis optica spectrum 
disorders (NMOSD), is an exceptional presenta-
tion of NBD and can be easily misdiagnosed. 
CASE REPORT: A 19-year-old-man was admitted 
in the emergency departament with a two days 
history of interescapular pain, evolving to num-
bness and paresthesia in his right foot, loss of 
strength in legs and urinary retention. First neu-
rological examination showed piramidal signs in 
upper limbs, MRC grade 0 in lower limbs, hypo-
esthesia below T6 and complete loss of proprio-
ception in his feet. Initial cervical and thoracic 
MRI revealed a longitudinally extensive transver-
se myelitis (LETM) from craniocervical transition 
to upper thoracic spine. Brain MRI was unre-
markable. Lumbar puncture showed limphocytic 
pleocytosis with elevated protein level (282 cells, 
852 protein) with negative PCR and immuno-
logy for infectious diseases. Anti-aquaporin-4 
antibody was negative. The patient reported in 
the last year, recurrent oral and genital ulcers, 
papulopustular lesions, thrombophlebitis in his 
right leg, erytema nodosum and migratory ar-
thritis. He had been accessed by dermatologists 
and rheumatologists and conducted as reuma-
thic fever based on previous history of tonsilli-
tis. According to 2014 International Criteria for 
BD, these manifestations together classified the 
patient as having BD. High dose methylpredni-
solone (1g per 7 days), followed by plasmaphe-
resis (4 sessions) and maintenance therapy with 
monthly cyclophosphamide resulted in marked 
clinical improvement in 4-months follow-up. 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS: NBD lies 
within the clinical differential for NMOSD and 
clinical suspicion should be heightened in the 
presence of systemic findings suggestive of the 
disorder.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0677

NEUROMIELITE ÓPTICA E LESÃO TUMEFATIVA
Pinheiro TJ*; Cagy M; Vasconcellos LFR; Guimarães LF; 
Souki SWN; Pontes CM

HFSE.

* E-mail: talysjason@yahoo.com.br

A Neuromielite óptica (NMO) é uma doença 
desmielinizante tradicionalmente caracteriza-
da por envolvimento simultâneo ou sucessivo, 
geralmente grave, de nervos ópticos e medula 
espinhal. A descoberta de um marcador bioló-
gico, o anticorpo anti-aquaporina 4 (anti-AQP4), 
permitiu o reconhecimento de que outros fenó-
tipos também compõem desordens do espectro 
da NMO (NMOSD). Difere da esclerose múltipla 
(EM) em virtude de características clínicas e pa-
tológicas específicas, a saber: natureza necro-
sante, cavitária e extensa das lesões medulares, 
extendendo-se além de três metâmeros; raridade 
de lesões cerebrais típicas de EM segundo crité-
rios de Barkhof; raridade de bandas oligoclonais 
e tendência à pleocitose no líquor; e presença do 
anti-AQP4 (NMO-IgG). OBJETIVOS: Descrever 
características clínicas e de imagem por resso-
nância magnética (RM) de um caso de NMO 
expressando lesão cerebral tumefativa pseudo-
tumoral. MÉTODO/ RESULTADO: Homem, 59 
anos, com história, há dois anos, de dificuldade 
na deambulação, alteração de linguagem, além 
de confusão mental. RM de crânio, na época, 
evidenciou extensa lesão temporo-parieto-occi-
pital à esquerda, com hipersinal em T2 e FLAIR, 
sem efeito de massa, mas com captação anelar 
de contraste de forma incompleta (Figura 1). 
Realizada biópsia estereotáxica, com resultado 
inespecífico e ausência de células neoplásicas. 
Optaram por acompanhamento ambulatorial da 
lesão. O quadro atual caracterizou-se por escoto-
ma visual central bilateral e paraparesia espásti-
ca, sendo, dessa vez, internado em nosso serviço 
para investigação diagnóstica. Nova RM eviden-
ciou lesão cicatricial cerebral a esquerda, e pre-
sença de hipersinal longitudinalmente extenso 
medular, com envolvimento de região cervical 
alta, até torácica baixa (Figura 2). Potencial evo-
cado visual bilateralmente alterado; no líquor, 
índice de IgG normal e ausência de bandas oli-
goclonais; anti-NMO sérico negativo. Portanto, 
o paciente preenche critérios para “NMOSD sem 
AQP4-IgG”. Foi submetido a pulsoterapia com 
metilprednisolona venosa e mantido com pred-
nisona e azatioprina oral, havendo melhora par-
cial da marcha e força proximal. CONCLUSÃO: A 
neuromielite óptica é uma síndrome com espec-
tro clínico bastante amplo, podendo o quadro 
iniciar-se com lesão cerebral pseudotumoral.
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NEW PSYCHOSIS, SPEECH REGRETION AND 
FEVER OF CENTRAL ORIGIN IN A PREVIOUSLY 
HEALTHY PATIENT - THE CHALLENGES OF THE 
ENCEPHALITIS ASSOCIATED WITH ANTIBODIES 
AGAINST THE N-METHYL-D-ASPARTATE (NMDA) 
RECEPTOR
Assunção CDM1; Carneiro FG2; Wasilewski JHS2

1Hospital das Nações;
2Hospital Vitória.

* E-mail: catycata@gmail.com

Encephalitis associated with antibodies against 
the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor is 
a rare disease that affects the receptors of the 
main excitatory neurotransmitter in the brain: 
the glutamate. This encephalitis is characterized 
by symptoms that may range from initial men-
tal confusion, psychotic symptoms, regression 
of speech, memory deficits, apathy, movement 
disorders, seizures and decreased level of cons-
ciousness. This entity should be considered in 
patients with encephalitis after exclusion of 
other causes. It can be part of a paraneoplastic 
syndrome, and the most common association is 
with ovarian teratoma. OBJECTIVE: To report a 
case of anti-NMDA receptor encephalitis, asso-
ciated with fever of probable central origin. Re-
port: Female, 37 years old, no comorbidities, ad-
mitted to a psychiatric ward with psychosis and 
regression of speech. She then developed mo-
vement disorders and decreased level of cons-
ciousness and was admitted to a general hospital 
for clinical evaluation. Admitted in Glasgow 10 
with choreoathetosis, oral dyskinesia, cervical 
dystonia, global hyperreflexia, clonus, bilateral 
positive Babinski reflex. Unaltered brain mag-
netic resonance imaging (MRI). Routine cerebral 
spinal fluid (CSF) revealed mild pleocitosys and 
no other significant findings. Empyric treatment 
with acyclovir and methylprednisolone IV for 
herpetic encephalitis for 5 days. Two days later, 
patient developed high fever, with no apparent 
infectious origin. Abdominal ultrasonography 
identified a teratoma in the right ovary, later 
resected. EEG: bilateral periodic lateralized epi-
leptiform discharges predominant in the left ce-
rebral hemisphere. Further CSF workup revealed 
negative herpes polymerase chain reaction and 
positive anti-NMDA receptor antibody. Patient 
developed generalized seizures. Immunoglobu-
lin and cyclophosphamide for 5 days showed no 
improvement. She then developed pulmonary 
sepsis. High fever kept on, in spite of treatment. 
Level of consciousness decreased even further 
(Glasgow 6). New cyclophosphamide cycle with 
no response. She then developed abdominal 
sepsis. In spite of treatment, the patient died. 
DISCUSSION: Often, the MRI can be normal or 
with nonspecific changes as well as the CSF rou-
tine may show only minor changes. High index of 
suspicion is warranted. Treatment options inclu-
de immunossupression and removal of neoplas-
tic source, if any. This encephalitis is a potentially 
fatal disease, with best prognosis if treated early.
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE PULMONAR 
ASSOCIADA AO USO DE NATALIZUMAB EM 
ESCLEROSE MÚLTIPLA.
Soares RBV1; Ribeiro AC1*; Lima TOS2; Araújo MM1; 
Almeida KJS3; Sousa RNC4; Sousa MGC4; Bor-Seng-
Shu E3

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Uninovafapi;
3Universidade de São Paulo (USP);
4Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: allysoncoelho@hotmail.com

Natalizumab (NTZ) é um anticorpo monoclonal 
que impede a migração de leucócitos através da 
barreira hemato-encefálica. Possui como princi-
pal complicação a Leucoencefalopatia Multifo-
cal Progressiva(LMP) após a infecção por um po-
liomavírus que se torna virulento na presença de 
imunossupressão. A paracoccidioidomicose(P-
CM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo 
dimórfico Paracoccidioides brasilienses, endê-
mica nos países da America Latina observados 
em pacientes com depressão da resposta imune 
celular.OBJETIVO: Descrever um caso de PCM 
como complicação ao tratamento com NTZ em 
paciente portador de Esclerose Múltipla Remi-
tente Recorrente. RELATO DE CASO: Adulto, gê-
nero masculino, 46 anos. Iniciou um quadro de 
dor em queimação nos membros superiores com 
irradiação que evoluiu para parestesias. Em 2011 
houve piora da dor nos membros superiores com 
parestesia em todo o corpo e foi confirmada a 
Esclerose Múltipla Remitente Recorrente através 
de exames de RNM de crânio. Realizava o trata-
mento com NTZ, quando foi interrompido após 
início de dor torácica associada à dispneia, tosse 
seca e ausculta pulmonar com estertores crep-
tantes finos. Submetida à biópsia, a histopatolo-
gia evidenciou processo inflamatório por fungo 
Paracoccidioides brasilienses. Assim foi iniciado 
o tratamento com Itraconazol, 400mg por dia. 
Consentimento informado foi obtido do pacien-
te para relato da história clínica. DISCUSSÃO: 
Depois de quatro anos de tratamento com inter-
feron beta 1 a paciente apresentou novas lesões 
em lobo temporal direito. Foi iniciado o NTZ 
que demonstrou melhora significativa durante 
os 16 meses de tratamento, quando o paciente 
desenvolveu PCM. Para nosso conhecimento, a 
presença de paracoccidioidomicose de acome-
timento exclusivamente pulmonar associada à 
EMRR em tratamento com NTZ ainda não foi pu-
blicada. Nas circunstâncias epidemiológicas do 
caso relatado, a infecção primária possivelmente 
ocorreu antes dos 16 anos de idade, quando ele 
ainda residia na zona rural. Por tal motivo, neste 
caso ilustra a reativação de uma lesão quiescente 
devido à imunossupressão causada pela terapia 
para EMRR com o NTZ. CONCLUSÃO: No caso 
relatado percebemos que a intensa imunossu-
pressão causada pelo uso de NTZ pode desenca-
dear infecções latentes de doenças endêmicas. 
Além da LMP, como complicação mais comum 
ao uso do imunobiológico, outras patologias que 
não costumam complicar o uso do anticorpo 
monoclonal podem ser diagnosticadas com o 
uso do NTZ.
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PERFIL CLÍNICO E IMAGIOLÓGICO DOS PACIENTES 
DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM DOENÇAS 
DESMIELINIZANTES NA CIDADE DE SÃO PAULO
Moura JVL2*; Costa SCG2; Modolo GP2; Dalbem ÂS2; 
Olival GS2; Fortes ALVS2; Marcusso R1; Tilbery CP2

1Instituto de Infectologia Emilio Ribas;
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As doenças desmielinizantes, dentre elas a Escle-
rose Múltipla (EM) é uma das mais prevalentes, 
são umas das principais causas de incapacidade 
na população em geral. OBJETIVOS: Caracteri-
zação de amostra de pacientes do CATEM (Cen-
tro de Atendimento e Tratamento de Pacientes 
com Esclerose Múltipla) da Santa Casa de São 
Paulo Materiais e MÉTODOS: Foram randomi-
zados 101 prontuários do CATEM e levantados 
dados demográficos, clínicos e de ressonância 
magnética. Foi realizada estatística simples atra-
vés do SPSS 22.0 para estimativa populacional 
do grupo. RESULTADOS: Dos 463 pacientes 
cadastrados em nosso ambulatório, foram alea-
toriamente selecionados 101 prontuários. Des-
tes, 85% apresentavam diagnóstico de EM. 3% 
tinham o diagnóstico de Neuromielite óptica, 
2% de Encefalomielite Disseminada Aguda. Com 
relação à apresentação inicial, 31,7% dos pacien-
tes apresentou neurite óptica (NO) como mani-
festação inicial, sendo que um terço destes eram 
casos de NO bilateral. Com relação ao primeiro 
surto, independente dos sintomas apresentados 
e do tratamento realizado, 79% dos pacientes ti-
veram uma recuperação completa. Consideran-
do as alterações de ressonância magnética, 3% 
dos pacientes apresentavam algum tipo de lesão 
em coluna cervical (1% eram novas lesões) e 5% 
apresentaram novas lesões cerebrais durante 
o ano de 2014. Por último, analisando as medi-
cações imunomoduladoras, 15% dos pacientes 
apresentaram algum tipo de efeito colateral. 
CONCLUSÃO: É importante a revisão sistemá-
tica dos casos de nossa população para chamar 
a atenção de certos dados clínicos, muitas vezes 
negligenciados. Na nossa amostra a alta propor-
ção de Esclerose Multipla Primariamente Pro-
gressiva e neurite óptica diferem do que é usual-
mente esperado. Provavelmente o perfil de nos-
sos pacientes é de casos de maior complexidade, 
uma vez que somos um centro de referência de 
um hospital terciário de uma grande metrópole.
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PERFIL CLÍNICO E RESULTADOS TERAPÊUTICOS 
NA SÍNDROME DE TOLOSA-HUNT
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A síndrome de Tolosa-Hunt (STH) compreende 
um quadro clínico de oftalmoplegia dolorosa. 
Seu tratamento é baseado no uso de corticoide 
oral. Contudo, não há consenso sobre o tempo 
de uso desta dose inicial, o tempo total de uso do 
corticoide, nem a forma de redução da predni-
sona ao longo do tempo. OBJETIVO: Determinar 
as características de apresentação clínica da STH 
e a influência do corticoide oral na resposta te-
rapêutica desses indivíduos. MÉTODO: Estudo 
de série de casos, colaborativo, multicêntrico. 
Foram revisadas as fichas clínicas dos indivíduos 
com diagnóstico de STH atendidos no ambula-
tório de Oftalmologia do Hospital São Paulo, no 
ambulatório de Neurologia do Hospital de Clíni-
cas de Porto Alegre e de consultórios particulares 
de neurologistas e oftalmologistas que aderiram 
ao estudo. Foi aplicada uma ficha de extração de 
dados para cada caso, e os valores obtidos anali-
sados através do programa estatístico SPSS v.20. 
RESULTADO: Foram avaliados 17 indivíduos 
com diagnóstico de STH, com média de idade de 
47.6 anos (24-73), sendo 59% mulheres. Todos os 
indivíduos apresentavam dor e ptose unilateral. 
A disfunção do NC III foi de 88,2% dos casos, se-
guido de NC VI (47,1%) e NC IV (35,3%). Todos 
os indivíduos foram tratados com corticoide oral 
(prednisona), sendo que 4 deles (23.5%) foram 
tratados com metilprednisolona endovenosa em 
altas doses (pulsoterapia) inicialmente, seguido 
de prednisona. A dose média de prednisona uti-
lizada inicialmente foi de 67 mg/dia (40-100). A 
grande maioria dos indivíduos (82.3%) iniciaram 
o tratamento na dose de 60-80 mg. Os esquemas 
de redução de dose de prednisona foram bastan-
te variados. A dor foi o sintoma que mais rapi-
damente respondeu ao tratamento, em média 
3.7 dias (2-10); para a resolução completa dos 
demais sintomas o tempo médio foi de 23.2 dias 
(5-60). Em nossa amostra, 4 indivíduos submeti-
dos a pulsoterapia seguiram usando prednisona 
por um período médio significativamente mais 
curto que os demais (13.5 x 26.2 dias – p < 0,05), 
sem prejuízo na resposta terapêutica final. 
CONCLUSÃO: o corticoide (prednisona) na dose 
inicial de 60-80 mg/dia inicialmente, por 60 dias 
é o tratamento classicamente utilizado. Reco-
menda-se alternativamente o uso de metilpred-
nisolona em altas doses (pulsoterapia) seguido 
de prednisona oral por 60 dias.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



265

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0682

PERFIL DEMOGRÁFICO, CLÍNICO E EVOLUTIVO 
E O USO DO NATALIZUMAB EM UMA COORTE 
BRASILEIRA DE PACIENTES COM ESCLEROSE 
MÚLTIPLA
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Alvarenga MP1; Alves PTF2; Santos GAC2
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O natalizumab(NTZ) tem comprovada eficácia 
na esclerose múltipla(EM), porém, foi aprovado 
como droga de 2º linha pelo risco relacionado à 
infecção do sistema nervoso central pelo vírus 
JC. OBJETIVO: Analisar a efetividade e segu-
rança do uso do NTZ em uma coorte brasileira. 
MÉTODO: Foram consultados 57 prontuários de 
pacientes com EM em uso de NTZ, atendidos en-
tre 2014 e 2015. Dados clínico-epidemiológicos, 
laboratoriais e radiológicos foram analisados. 
RESULTADOS: Na amostra, 64% eram mulheres 
e 64% brancos. Quanto à forma clínica 73% remi-
tente recorrente, 18% progressiva secundária, 7% 
progressiva primária e 2% síndrome clínica isola-
da. As medianas da idade no início da doença e 
do tempo total de doença foram respectivamen-
te 27,5 anos (14-56) e 7 anos (2-22), mediana da 
idade atual igual a 35 anos (14-62). Em 50% dos 
casos a apresentação inicial foi monossintomá-
tica, sintomas piramidais e sensitivos ocorreram 
em 46% dos pacientes, visual em 29,6%, tronco 
cerebral em 29,5%, cerebelar em 15%, esfincte-
riano em 7,3% e mental em 1,8%. A recuperação 
do primeiro surto foi completa em 54,5%, parcial 
em 36,4% e 7,0% nenhuma. Entre o 1º e 2º surtos, 
a mediana de tempo foi 12 meses (2-144). O nú-
mero de surtos no 1º ano de doença variou de 1 a 
8. A coorte iniciou o uso do NTZ numa mediana 
de idade igual 34 anos (15-61), com mediana do 
EDSS igual a 3,5 (1-7,5), em 78% foi após falha 
terapêutica. Quanto a positividade ao vírus JC, 
50% eram positivos. O número total de infusões 
variou de 3 a 62 meses, mediana de 20. O número 
de surtos no ano anterior ao NTZ variou de 1 a 
10, mediana de 1 surto, e um ano após variou de 
0 a 4, mediana igual a 0 (0-4), 83% dos pacientes 
não apresentou nenhum surto, porém a media-
na do EDSS aumentou para 4,0. Atividade radio-
lógica antes de iniciar o NTZ foi observada em 
86% dos pacientes, e em 15% no ano seguinte. 
Descontinação do tratamento ocorreu em 31%, 
devido a reação adversa infusional e positividade 
ao JC vírus. CONCLUSÃO:A maioria dos pacien-
tes fizeram uso do NTZ como 2ª linha após falha 
terapêutica. O perfil de efetividade e segurança 
foram satisfatórios. Foi observada melhora tan-
to da atividade clínica quanto radiológica e ne-
nhum caso de infecção pelo vírus JC.
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PERFIL DOS NÍVEIS DE VITAMINA D DE PACIENTES 
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A vitamina D é um importante hormônio com 
outras funções no organismo além de sua ação 
no metabolismo ósseo. Tem atuação na modu-
lação do sistema imune e sua deficiência parece 
estar relacionada a algumas doenças imunológi-
cas, como a Esclerose Múltipla (EM). Em Curiti-
ba – PR, onde a prevalência para EM é maior do 
que na maioria das capitais do Brasil (18/100.000 
habitantes), a incidência de baixos níveis séricos 
de vitamina D na população em geral é alta. A 
explicação para a hipovitaminose D está ligada à 
sua localização geográfica (Latitude: 25º 25’ 40” 
S), onde é escassa a exposição solar dos habitan-
tes. OBJETIVOS: Verificar o perfil dos portadores 
de EM em relação aos seus níveis de vitamina 
D plasmática, frente à teoria de que a vitamina 
desempenha papel essencial na modulação do 
sistema imune. Sua deficiência poderia vir a ser 
considerada uma causa direta para o desenvol-
vimento ou evolução da EM. Desta forma, espe-
ra-se contribuir para a literatura sobre o meca-
nismo da ação da vitamina D e sua influência na 
EM. MÉTODOS: O estudo consistiu na análise 
retrospectiva de prontuários obtidos em uma clí-
nica de Neurologia em Curitiba - PR dos anos de 
2011 a 2015. RESULTADOS: A amostra foi com-
posta por pacientes com EM (n = 34) e um grupo 
controle (n = 33). Utilizando o teste t de Student, 
traçou-se o perfil dos níveis de vitamina D em 
ambos os grupos (p = 0,491). CONCLUSÃO: Não 
foram observadas diferenças entre os grupos 
analisados.

Apresentação: 28/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0684

PLASMAFÉRESE NO TRATAMENTO DE SURTOS 
DESMIELINIZANTES AGUDOS DO SNC E NA SGB - 
RESULTADOS IMEDIATOS PÓS-PLEX
Moraes AC*; Hatasa CC; Pinto TVL; Viana DCR; 
Araujo RV; Chagas Filho CAQ; Melo RBS; Christo PP; 
Neto APG

Serviço de Neurologia da Santa Casa de Belo Horizonte.

* E-mail: aline_curcio@yahoo.com.br

A plasmaférese é um procedimento utilizado, 
eventualmente, no tratamento de surtos des-
mielinizantes agudos do SNC, mas também na 
S. Guillain Barré, na Miastenia Gravis e nas En-
cefalites auto-imunes. OBJETIVO: Descrever os 
resultados imediatos pós PLEX, obtidos em 19 
pacientes submetidos ao procedimento durante 
o ano de 2015. MÉTODOS: Os 19 pacientes fo-
ram hospitalizados no Servico de Neurologia de 
um hospital terciario. Os diagnósticos: Esclerose 
Múltipla (1 paciente), NMO (7 pacientes), Mielite 
(2 pacientes), Neurite óptica (5 pacientes), Ence-
falite (3 pacientes), S.Guillan Barré (1 paciente). 
Todos foram submetidos à pulsoterapia com 
corticósteroides antes da plasmaférese, exceto 
a paciente com SGB, que recebeu IGIV, sem me-
lhora dos sintomas. RESULTADOS: 10 pacientes 
(53%) evoluíram com melhora significativa do 
quadro, 5 (26%) com melhora parcial e 4 (21%) 
sem resposta. Consideramos “melhora signifi-
cativa” quando a regressão dos sintomas (deficit 
visual ou motora) permitiu ganho funcional da 
marcha e da visão. Os piores resultados daque-
les considerados “melhora significativa”, foram: 
1)Acuidade Visual: de “contar dedos à 50cm” 
para 20/800; 2)Paraparesia: Força muscular grau 
2 (não deambula) para Força muscular grau 3 
(passos com apoio). Todos os outros pacientes 
com “melhora significativa” apresentaram ga-
nho funcional mais importante do que esses 
dois “scores”. Quanto aos sintomas, dos pacien-
tes com paraparesia (n = 6), 5 apresentaram 
melhora significativa; dos paciente com perda 
visual, “contar dedos” até amaurose (n = 10), 5 
apresentaram melhora significativa e 4 melhora 
parcial. Dois pacientes repetiram o procedimen-
to em função de novos surtos, um deles 3 meses 
depois, o outro 5 meses depois, ambos com diag-
nostico de NMO. Um deles, com manifestação 
motora, teve melhora significativa em seguida 
aos dois procedimentos. O outro, com manifes-
tação visual, apresentou melhora parcial depois 
dos dois procedimentos. CONCLUSÃO: A análise 
dos resultados nos permite concluir que a maio-
ria dos pacientes da nossa série, 79%, submeti-
dos à plasmaférese na fase aguda das doenças 
descritas, teve benefícios com o procedimento, 
sendo que em 53% a melhora foi significativa. As-
sim, concluímos que, concordando com a litera-
tura, a plasmaférese deve ser considerada como 
terapia adjuvante no tratamento de surtos des-
mielinizantes do SNC , quando não respondem 
à corticoterapia venosa, e também do SNP, como 
na SGB, sendo uma alternativaa à IGIV.
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PREVALENCE OF GAIT IMPAIRMENT IN MS 
PATIENTS USING MSWS-12
Diesel M2; Gumiero BR4; Androlage Filho CA2; 
Muller LHG2; Koech B2; Siqueira HH1; Mazzutti FC3; 
Motta ARM3

1UFMT/UNIC;
2UNIC/HGU;
3Universidade de Cuiabá (UNIC);
4Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

* E-mail: heloise_siqueira@hotmail.com

Multiple Sclerosis (MS) is a demyelinating neu-
rological condition affecting mainly young 
adults. It leads to myelin sheath destruction by 
local autoimmune reaction and can cause axo-
nal injury. Gait impairment is frequent and can 
be related to motor or sensory impairment, or 
even both. OBJECTIVE: To evaluate prevalence 
of gait impairment in patients with MS at Hos-
pital Geral Universitário (HGU), Cuiabá – MT, 
Brazil. METHODS: This is a descriptive clinical 
profile study in 11 MS patients, diagnosed by 
McDonald revised criteria 2010, monitored from 
May 2014 to April 2015. The following surveys 
were applied: EDSS for disability, MSWS - 12 
for gait evaluation, SF-36 for quality of life and 
Hamilton and Beck Scales. RESULTS: Sample 
consists of 11 patients with mean age of 32 years 
(12-59 years) and a F:M proportion of 1: 0,2. The 
mean time progression of disease was 1,4 years 
(2 months to 4 years) and mean treatment’s time 
was 1 year (2 months to 4 years). According MS 
classification, 80% were relapsing-remitting with 
mean EDSS 2,5 (3-8) and MSWS-12 average 57, 5 
(20-100). Mean time since last relapse was 25.8 
months. Patients were divided on the time sin-
ce the last relapse: <1 year (18.2%), 1-2 (54.5%) 
and> 2 years (27.3%). The group who had 1-2 
years since the last relapse had worse average 
on MSWS-12, depression rate (83.3%) and EDSS 
index. Concerning SF-36, worst domains was Ge-
neral health perception 60.6, Vitality 58.3, Social 
functioning 58.3 and Mental health 54.6. the do-
main that suffered the most change when related 
gait worse, was physical functioning, followed 
by physical role, demonstrating the influence 
in worsening the quality of life of these patients 
CONCLUSION: Even with a low EDDS average 
and a considerably small time progression of 
disease, it was noticed an important gait impair-
ment in this sample, despite being in its majority 
relapsing-remitting form.
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RARA ASSOCIAÇÃO DE MIASTENIA GRAVIS COM 
SENSIBILIDADE AO GLÚTEN NÃO CELÍACA E 
OUTRAS DESORDENS AUTOIMUNES
Schoeps VA2*; Pessoa LFO2; Pellegrinelli A2; Guida DL2; 
Almeida IT2; Longo NM2; Oliveira FTM2; Rocha CMG2; 
Tilbery CP1; Sanvito WL1

1Irmandade da Santa Casa de Misericordia de São 
Paulo;
2Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo.

* E-mail: vinicius.schoeps@terra.com.br

Sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC), 
assim como a doença celíaca (DC) tem sido as-
sociada à diversas manifestações autoimunes. 
Raramente essa associação se dá com a mias-
tenia gravis (MG). OBJETIVO: relatar um raro 
caso de associação de Miastenia Gravis e SGNC. 
RELATO DE CASO: N.A.S, 34 anos, natural de São 
Paulo, superior incompleto em psicologia, freira. 
Aos 20 anos iniciou quadro de diarreia crônica 
sendo diagnosticada com SGNC. Após um ano 
iniciou quadro de ataxia axial e apendicular asso-
ciada a crises epiléticas tônico-clônicas generali-
zadas e hipoestesia tátil em hemicorpo direito. 
Foi encaminhada ao serviço de neurologia onde 
realizou seguimento com a hipótese de ataxia 
relacionada ao glúten, epilepsia e neuropatia pe-
riférica secundária a deficiência de vitamina B12 
ou à SGNC. Apresentou melhora dos sintomas 
neurológicos e gastrointestinais somente após 
introdução de dieta livre de glúten (DLG). Há um 
ano iniciou quadro progressivo de astenia, tetra-
paresia de predomínio proximal, dispneia, disar-
tria, diplopia, disfonia e ptose palpebral bilateral. 
Apresentou resposta à terapêutica com piridos-
tigmina, já fazia uso de prednisona e azatiopri-
na pelo quadro gastrointestinal. CONCLUSÃO: 
As manifestações neurológicas da DC e da ESG 
são similares e igualmente responsivas à DLG 
sugerindo um mecanismo fisiopatofisiológico 
semelhante. Há indícios de que, apesar de rara, 
com prevalência de 1 em 5000, a miastenia gra-
vis (MG) pode ocorrer mais frequentemente se 
DC também estiver presente. Entre 13 e 22% dos 
pacientes com MG apresentam uma segunda 
doença autoimune. Assim, os sintomas de aco-
metimento da junção neuromuscular podem ser 
uma pista diagnóstica dessa doença neurológica 
imunomediada.
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RELATO DE CASO: ENCEFALOMIELITE 
DISSEMINADA AGUDA APÓS PROVÁVEL INFECÇÃO 
POR ZIKA VÍRUS
Modenezi LV*; Herculano FGN; Matta APC; Silva IRF; 
Santos PP; Ferreira ACAF; Costa HVM; Aleixo BLF; 
Araujo LM; Nascimento OJM

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: leomodenesi@hotmail.com

A encefalomielite disseminada aguda (ADEM) é 
uma doença monofásica inflamatória difusa do 
sistema nervoso central, imunomediada, que 
geralmente ocorre após infecção ou vacinação. 
O quadro clínico inicial pode ser inespecífico, 
mas traduz geralmente envolvimento da subs-
tância branca em várias localizações do SNC, 
sendo a ressonância magnética (RM) do neuro-
eixo o exame complementar de diagnóstico de 
eleição. OBJETIVO: Relatar o caso clínico de um 
paciente com ADEM após quadro infeccioso vi-
ral compatível com Zika vírus (ZIKV). MÉTODO: 
Foi acompanhado paciente masculino, 61 anos, 
que em dezembro de 2015 apresentou rash cutâ-
neo difuso maculopapular, febre baixa, mialgia 
e cefaleia. Após uma semana iniciou quadro de 
paraparesia e, em duas semanas, evolução para 
tetraparesia, hipotonia generalizada, disartria, 
disfagia, incontinência urinária, sonolência, 
turvação visual e nistagmo horizontal. Foram 
realizadas análises de líquido cefalorraquidiano 
(LCR), ressonância magnética (RM) de neuroei-
xo, eletroneuromiografia (ENMG) e marcadores 
laboratoriais (incluindo anti-aquaporina4), bem 
como exame neurológico diário. RESULTADOS: 
O primeiro estudo do LCR revelou-se acelular, 
com 47 mg/dL de proteínas e glicose normal. 
Após 12 dias, a segunda análise liquórica evi-
denciou pleocitose celular com predomínio de 
mononucleares. A RM revelou hipersinal em T2 e 
FLAIR periventricular, coroas radiadas e centros 
semiovais, nos tálamos, mesencéfalo, ponte, pe-
dúnculos cerebelares superiores e médios, colí-
culos superiores e na porção anterior da medula 
oblonga. Apresentou também hipersinal em T2 e 
STIR, da transição crâniocervical ao nível de C7, 
além de realce na emergência das raízes nervo-
sas lombares e sacrais. A ENMG evidenciou onda 
positiva e fibrilação nos músculos proximais e 
distais dos membros inferiores e superior direi-
to. Anti-aquaporina4 não reativo. CONCLUSÃO: 
O presente relato descreve um caso clínico de 
ADEM com acometimento predominante em 
substância branca e medula cervical, obrigando 
ao diagnóstico diferencial com outros quadros 
de tetraparesia flácida de instalação aguda ou 
subaguda. Pretende-se alertar para a possibili-
dade de ocorrência deste tipo de manifestações 
neurológicas após infecção por ZIKV.
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ ASSOCIADA A 
DENGUE - UM RELATO DE CASO
Truppel YM*; Siqueira PB; Feitosa AFC; Pessoa RR; 
Khouri JMN; Pereira BNGV; Witt MCZ

Hospital da Cruz Vermelha do Paraná.

* E-mail: lisetruppel@gmail.com

Dengue é uma doença infecciosa viral, transmiti-
da por dois mosquitos: Aedes aegyptis e Aedes al-
bopictus, com incidência anual estimada de 100 
milhões de infectados pela Organização Mundial 
de Saúde. Os sintomas neurológicos associa-
dos a essa infecção podem acometer até cerca 
de 25% dos pacientes. Dentre os mais comuns 
estão cefaleia, tontura e irritabilidade. Menos 
comumente ocorre encefalopatia e convulsões, 
doenças desmielinizantes como a Síndrome de 
Guillain Barré são ainda mais raras. OBJETIVO: 
Relatar um caso que correlaciona a Síndrome de 
Guillain Barré com dengue. RELATO: Mulher, 59 
anos, procedente de Paranaguá-PR, foi transferi-
da para hospital em Curitiba-PR após 2 semanas 
de evolução de uma síndrome álgica associada a 
parestesia aguda em mãos e pés com progressão 
ascendente para as pernas que progrediu para 
plegia. Não apresentou os sintomas clássicos de 
dengue, referia apenas mialgia inespecífica. Após 
uma semana de evolução só conseguia deam-
bular com apoio e com duas semanas não con-
seguia sustentar-se em pé, porém mantinha o 
equilíbrio do tronco. Apresentava arreflexia pro-
funda dos quatro membros, força muscular grau 
4 em membros superiores e grau 3 em membros 
inferiores. Foi realizado o diagnóstico de dengue 
através de sorologia específica e de Síndrome 
de Guillain Barré através de sintomas clínicos e 
de líquor (proteínas 1521 mg/dl, glicose 74, zero 
leucócitos). Apresentava em eletrocardiograma, 
realizado após 2 semanas do início da doença, 
alentecimento de onda R. No internamento foi 
realizado tratamento com imunoglobulina por 
5 dias. Não apresentou dispneia, arritmia ou di-
sautonomias. Na alta apresentava melhora refe-
rida da força em MMII, com discreta melhora ao 
exame físico. Após 2 semanas em retorno ambu-
latorial já mantinha-se em pé, embora necessi-
tasse ainda de apoio. DISCUSSÃO: A Síndrome 
de Guillain Barré tem uma incidência de 0,6-1,9 
por 100 milhões de habitantes e se caracteriza 
por uma paralisia flácida ascendente, arreflexa 
e com alterações sensitivas. O mecanismo de in-
teração entre as duas doenças não é claro, mas 
se presume que seja por uma reação imunome-
diada, onde agem fator de necrose tumoral alfa, 
interleucinas e fatores de complemento, que ao 
atuarem contra o vírus da dengue apresentem 
reação cruzada gerando a Síndrome de Guillain 
Barré. CONCLUSÃO: Embora rara, esta compli-
cação não pode ser esquecida devido a sua gravi-
dade e ao caráter epidêmico de dengue no Brasil.
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SÍNDROME DE PARALISIA DE MÚLTIPLOS PARES 
CRANIANOS COMO APRESENTAÇÃO INICIAL DE 
GRANULOMATOSE DE WEGENER: UM RELATO DE 
CASO.
Alencar JMD*; Oliveira BC; Diniz DS; Silva DJ; 
Mendonça HRS; Faria AVC; Marques FMC; Melo GS; 
Monteiro PPB; Diniz MAC
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A Granulomatose de Wegener, hoje conhecida 
como Granulomatose com Poliangeíte (GPA), é 
uma vasculite graulomatosa necrotizante asso-
ciada ao anticorpo anticitoplasma de neutrófi-
los (ANCA), com predileção pelas vias aéreas e 
os rins. O acometimento do Sistema Nervoso na 
GPA tem uma vasta apresentação clínica que in-
clui: cefaleia, meningite, convulsões, AVC, lesões 
da medula espinhal, paralisia de nervos crania-
nos, neuropatia periférica e lesões de massa. A 
paralisia do nervo facial periférica em pacientes 
com GPA é uma manifestação menos frequente, 
com uma incidência estimada entre 5% e 8% na 
literatura. A grande diversidade de possibilida-
des de quadros de síndrome de múltiplos pares 
cranianos impede o pronto diagnóstico da GPA. 
Relatamos o seguinte caso: J.A.P.N., 47 anos, há 2 
meses iniciou quadro súbito de cefaleia de forte 
intensidade frontal. Após cinco dias apresentou 
diplopia, turvação visual e ptose palpebral à es-
querda, evoluindo então com amaurose e ptose 
bilateral. História prévia de epistaxe recorrente e 
narinas ressecadas. No exame geral paciente se 
encontrava com lesões crostosas em região de 
nariz. No exame neurológico apresentava: pupi-
las fixas e não fotorreagentes, paralisia da MOE, 
ptose palpebral bilateral, disartria, hipoestesia 
de hemiface esquerda e desvio da rima para a 
direita. Nos exames laboratoriais apresentava 
C-Anca positivo. Nasofibroscopia com massa in-
filtrativa em rinofaringe. Biopsia de rinofaringe: 
alterações inflamatórias crônicas em foco de ne-
crose coagulativa e sinais de vasculite incipiente. 
OBJETIVO: Relatar um caso de GPA em que os 
sintomas neurológicos foram os principais na 
abertura do quadro clínico. MÉTODOS: Foi reali-
zado revisão do prontuário do caso apresentado 
assim como revisão da literatura atual do tema. 
RESULTADOS: Apresentamos um caso de um 
paciente com alteração de múltiplos pares cra-
nianos, que o fez procurar serviço médico, asso-
ciado a quadro de vias aéreas, que durante a in-
vestigação foi confirmado GPA por exames labo-
ratoriais e anatomopatológico. CONCLUSÃO: A 
GPA é uma importante patologia reumatológica, 
de difícil diagnóstico e condução. E dentre suas 
diversas formas de apresentações o acometi-
mento do sistema nervoso não pode ser esque-
cido. Como demonstrado no caso relatado essa 
vasculite pode ter como sintoma principal aco-
metimento neurológico, portanto deve-se lem-
brar da GPA no seu leque diagnóstico, principal-
mente quando associado ao quadro clássico de 
vias aéreas e alteração renal.
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SYSTEMIC INFLAMMATION IS LINKED TO DEFAULT 
MODE NETWORK FUNCTIONAL CONNECTIVITY IN 
AD AND AMCI
Magalhães TNC*; Teixeira CVL; Weiler M; Hayata T; 
Moraes A; Boldrini VO; Santos LMB; Campos BM; 
Cendes F; Balthazar MLF
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The default mode network (DMN) is early affec-
ted in Alzheimer’s disease (AD). Inflammatory 
processes also play a role in pathological AD 
cascade, but its relationship with changes in 
the DMN is still unknown. We aimed to investi-
gate the relationship between inflammatory cy-
tokines and DMN functional connectivity (FC) 
in amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI) 
and AD patients. Materials and METHODS: All 
images were acquired in a 3T scanner (Philips 
Achieva). 34 aMCI and 21 mild AD patients were 
included. DMN mask was used as a template to 
extract each patients FC value of the DMN subre-
gions. We performed multiple regression tests, 
adding inflammatory cytokines (IL-1B, IL-6, IL-8, 
IL-10, IL-12, TNF-α) as independent variables and 
DMN regions FC values as dependent variables. 
RESULTS: In the aMCI group, medial parietal re-
gion FC correlated with age (p = 0.004, t = -3.38) 
and IL 10 (p = 0.03; t = -2.25, model R2 = 0.50). 
The frontal medial region FC correlated with 
age (p = 0.03; t = -2.23), IL 8 (p = 0.001; t = -3.71) 
and TNF-α (p = 0.01; t = 2.71, model R2 = 0.53) 
and the temporal region FC correlated with 
TNF-α (p = 0.001; t = 3.71) and age (p = 0.02; t = 
-2.47, model R2 = 0.51). Regarding the AD group, 
the medial temporal region FC correlated only 
with IL 6 (p = 0.008; t = -3.04, model R2 = 0.39). 
DISCUSSION: This study showed that the ave-
rage serum concentrations of IL-6, IL-10, IL-12 
and TNF-α was higher in aMCI group in compa-
rison with AD and controls. As described above, 
both pro and anti-inflammatory interleukines 
predicted the FC of DMN subparts an AD and 
aMCI. These findings are interesting, since it 
suggests a systemic inflammatory condition in 
individuals with aMCI, which could contribute 
to the progression of cognitive impairment and 
development of dementia. In AD, only IL6 pre-
dicted the FC of the most commonly affected 
anatomical region, the medial temporal subpart. 
CONCLUSION: We showed that systemic in-
flammation predicts FC in the DMN of aMCI and 
mild AD patients. Peripheral inflammatory cy-
tokines could be potential biomarkers and the-
rapeutic targets in aMCI with physiopathological 
evidence of AD.
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USO DE NATALIZUMABE EM PACIENTES COM 
ESCLEROSE MÚLTIPLA: DADOS DE LONGO PRAZO
Thomaz RB; Vaccari AMH*; Fernandes MM; Santos EM; 
Soubkovsk MCS; Massaud RM; Miranda RCAN; Silva GS
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O natalizumabe é o primeiro anticorpo mono-
clonal aprovado para o tratamento de esclerose 
múltipla (EM) nas formas remitente-recorrente 
com falha ao tratamento com imunomodula-
dores convencionais, ou com doença mais gra-
ve e agressiva (formas muito ativas). Sabe-se 
também que há o risco do desenvolvimento de 
infecções oportunistas como leucoencefalopa-
tia multifocal progressiva (LEMP). Esse risco é 
acentuado após o segundo ano de tratamento, 
sobretudo nos pacientes com sorologia positiva 
para o vírus JC (John Cunninghan) e progressi-
vo aumento do “índex” de anticorpos séricos ou 
imunossuprimidos previamente. A interrupção 
do tratamento com natalizumabe é uma gran-
de discussão na maioria dos pacientes tratados, 
podendo provocar desde a reativação da doen-
ça ao surgimento de resposta imune exacerbada 
(rebote). OBJETIVOS: analisar a evolução de pa-
cientes com esclerose múltipla forma remiten-
te recorrente acompanhados em um centro de 
esclerose múltipla de um hospital terciário de 
grande porte que receberam e seguem com mais 
de 24 doses (2 anos) de natalizumabe. MÉTODO: 
análise de dados retrospectiva dos pacientes que 
receberam mais de 24 infusões de natalizumabe, 
de outubro de 2008 a março de 2016. Foram co-
letados dados da estratificação do risco de LEMP, 
considerando o uso prévio de imunossupres-
sores e os resultados da sorologia para o vírus 
JC, tanto qualitativa como quantitativamente, 
além dos testes de seguimento. RESULTADOS: 
O centro de de infusão do nosso hospital acom-
panha atualmente 86 pacientes em tratamento 
com natalizumabe com média de idade de 41,2 
anos. Desses, 50 pacientes (58,1%) estão entre 
24 a 74 infusões, e 72% deles apresentam a so-
rologia JCV positiva. Na amostra, 80% fizeram 
tratamento com imunossupressores e terapia 
modificadora de doenças (DMT). Não houve 
nenhum paciente confirmado e nem suspeita 
de LEMP. CONCLUSÃO: A terapia com natalizu-
mabe mostrou-se segura mesmo com a alta pre-
valência de pacientes com o considerado “triplo 
risco” para LEMP. Vale ressaltar que os pacientes 
estão inseridos em protocolo institucional onde 
são avaliados e reavaliados a cada infusão, por 
equipe especializada, multidisciplinar e treina-
da, submetidos a controles laboratoriais e de 
neuroimagem no máximo a cada 6 meses, o que 
vem nos assegurando da segurança da manuten-
ção do tratamento com natalizumabe por mais 
de 2 anos.
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A CASE STUDY OF SUBACUTE SCLEROSING 
PANENCEPHALITIS – REVIEWING AND UPDATING 
THE BRAZILIAN LITERATURE
Figueiredo NSV2*; Rezende Filho FM1; Abrantes FF1; 
Gomes ACD2; Zetehaku AC2; Girotto PN1; Dutra LA1; 
Pedroso JL1; Barsottini OGP1; Yacubian EMT2
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UNIFESP, Unidade de Pesquisa e Tratamento das 
Epilepsias (UNIPETE), Hospital São Paulo, São Paulo/SP.

* E-mail: nathstar@uol.com.br

Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) is a 
progressive encephalitis developed 6-10 years after 
measles infection (MI), leading to death in 12-18 
months. Typical clinical features are cognitive de-
cline, prominent myoclonus, pyramidal/extra-
pyramidal signs and ophthalmological changings. 
Its incidence differs around world, being less than 
10 cases/year in United States, 2.4/million in the 
Middle East and 21/million in India. In developed 
countries, vaccination led to a 90% reduction in MI, 
although its worse consequence SSPE still rates a 
case/million. OBJECTIVE: We aim to study a SSPE 
case to review and up-date Brazilian data in litera-
ture. CASE REPORT: A 17-year-old male from state 
of São Paulo had started neurological deterioration 
2 years-ago with frequent sudden falls followed by 
massive myoclonus and generalized tonic-clonic 
seizures, the last properly treated. One year later, 
he presented with walking difficulties due to legs 
rigidity and speech/swallowing concerns begun 6 
months later. In the last 3 months, he has been alert, 
without verbal answer, bed-bound with nasoente-
ral feeding due to spastic quadriparesis with hyper-
reflexia. Brain MRI showed diffuse cerebral atrophy 
with bilateral subcortical/periventricular posterior-
-predominant hyperintensities on T2/FLAIR. Elec-
troencephalogram evidenced Rademaker comple-
xes. Cerebrospinal fluid reveled raised gammaglo-
bulin. Serum measles serology showed non-IgM 
and IgG reagent. He had been previously measles 
immunized keeping the Brazilian public health 
program, without clinical MI manifestations. SSPE’s 
diagnosis probably related to vaccination was done. 
His family decided for palliative care. DISCUSSION: 
Viral infections are nowadays an important pu-
blic health topic in developing countries. Since 
2013-2015, Brazil had increasing measles sustained 
activity with 214-876 cases, shifting the 1990’s drop 
tendency. Despite any apparent direct relation, 
SSPE has become slightly more recognized in clini-
cal practice in Southeast Brazil. Additionally, there 
have been several case reports including immuni-
zation-related ones (Cruzeiro et al., 2007; Neto et. 
al., 2015) and a series with five patients from Alago-
as/Brazil (Tenório et al., 2014. The SSPE’s Brazilian 
Registry (Nunes et al., 1999) registered 48 cases, 29% 
from state of São Paulo and a post-immunization 
rate around 14%. CONCLUSION: Brazilian neuro-
logists need to keep up with currently knowledge in 
measles neurologic disorders including SSPE.
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ACIDENTE VASCULAR ISQUÊMICO SECUNDÁRIO À 
VASCULITE INDUZIDA POR NEUROSSÍFILIS
Sartori NR3*; Barbosa RWN2; Evangelista LA1; 
Nakano AT1; Copetti MCS3

1Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA);
2UNIMAR E. FAMEMA;
3Universidade de Marília (UNIMAR).

* E-mail: nely@usp.br

Sífilis é uma infecção adquirida ou congênita. 
Pode ser dividida em precoce ou tardia, com a 
forma tardia sendo dividida em latente e terciá-
ria; por sua vez, a sífilis terciária pode ser clas-
sificada nas formas cardiovascular, neurossífilis 
ou goma sifilítica. A forma meningovascular 
possui envolvimento focal neurológico no terri-
tório arterial craniano ou medular, na ausência 
de embolia cardíaca. Esta forma também pode 
apresentar sintomas de ataque isquêmico tran-
sitório ou acidente vascular cerebral, indistin-
guível do AVC/AIT aterotrombótico. A forma me-
ningovascular como causa de AVCi é rara, mas 
deve ser pesquisado em todos os pacientes com 
AVCi, principalmente homens jovens com isque-
mia criptogênica. RELATO DE CASO: Paciente, 
masculino, 61 anos, hipertenso, dislipidêmico e 
tabagista apresentando episódio súbito de ptose 
palpebral direita associada a diplopia; encami-
nhado ao PS onde foi submetido a TC de crânio 
cujo laudo evidenciou área hipodensa em cápsu-
la interna direita. Internado para tratamento clí-
nico de AVCi. Recebe alta sem melhora da ptose, 
e agendado para seguimento com oftalmologia 
que solicitou FTA-ABS e VDRL, os quais vieram 
positivos, e angioressonância cujo laudo eviden-
ciou lesão subaguda em cápsula interna direita, 
além de lesões agudas em mesencéfalo bilateral 
e ponte à esquerda; artéria basilar alongada e 
tortuosa com redução de sinal de fluxo em ter-
ço proximal e redução do fluxo segmento M2 da 
artéria cerebral média direita. Coletado liquor, 
FTA-ABS positivo (1:2). O paciente também apre-
sentava lesão em grande vaso com diminuição 
do fluxo na artéria cerebral média direita, que 
pode ser justificado pelos fatores de risco que 
o paciente apresentava (HAS, dislipidemia e ta-
bagismo). Ao exame neurológico, encontrava-se 
com hiperreflexia generalizada, propriocepção 
conservada, equilibrio prejudicado com Room-
berg positivo, quadrantopsia em olho direito e 
paralisia do 3° e 4 ° par craniano à direita, não 
possibilitando a movimentação ocular vertical, 
midriático, e pouco responsivo aos reflexos fo-
tomotores, caracterizando a síndrome de Pari-
naud. Internado aos cuidados da infectologia, 
com suporte da equipe de neurologia, para tra-
tamento clínico da neurossífilis e do AVC isquê-
mico. Realizado tratamento de neurossífilis com 
Ceftriaxone EV 2g/dia por 10 dias, antiagregante 
plaquetário e hipolipemiante. Paciente recebeu 
alta, clinicamente assintomático, porém com 
permanência da ptose palpebral.
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ACUTE MYELORADICULOPATHY DUE TO DENGUE 
VIRUS INFECTION: 2 CLINICAL CASE REPORTS
Martins DDC*; Araujo FMM; Silva GJSP; Nascimento LF; 
Teliz MAM; Fonseca MC; Silva MR; Silva THS; Gomez R

Hospital Madre Teresa.

* E-mail: deborah_d3@hotmail.com

Dengue is the most frequent arbovirosis, with 
approximately 50 million cases around the 
world. Implication of the central nervous sys-
tem (CNS) by the disease is rare and the physio-
pathology is unknown. We report two different 
clinical cases of myeloradiculopathy due to Den-
gue virus. METHOD: Information was obtained 
from medical reports and bibliographic review. 
RESULTS: The first case describes a female pa-
tient who initiated with the classic symptoms 
of Dengue fever but, in 24 hours, developed uri-
nary retention, lumbar pain irradiating to the left 
lower limb as well as flaccid paresis and anesthe-
sia up to level L1. Serum serology for Dengue was 
initially negative, but it was repeated and confir-
med the disease. Magnetic Nuclear Resonance 
of the lumbar spine evidenced impregnation by 
the contrast in some cauda equina roots. Liquor 
showed no abnormalities. Treatment for acu-
te inflammatory myeloradiculitis was initiated 
with no improvement of the motor aspects and 
a slight improvement of the urinary sphincter. 
Patient returned 30 days later with aggravation 
of the lower limb paresis, which was spastic and 
in a medial rotation dystonic posture. New image 
of the neuraxis evidenced inflammatory lesions 
from T5 to L2. Treatment with corticosteroids 
was repeated, as well as intravenous immuno-
globulin followed by plasmapheresis. The second 
report describes a male patient who initiated 
with distal progressive paraparesis, bilateral dis-
tal hypoesthesia of the lower limbs, mild urinary 
retention and myalgia. Presented CPK over 1000 
and NMR of the lumbar-sacral spine demons-
trating mild arachenoid thickening enhanced at 
the roots of the cauda equina. Liquor showed no 
abnormalities. Dengue IgM serology was positi-
ve 7 days after the initial symptoms. Treatment 
was initiated with methylprednisolone for acute 
myeloradiculopathy with a better outcome. Dif-
ferential diagnosis was made with other patho-
logies that also affect the CNS. At the time, there 
were no possibilities of investigating Dengue vi-
rus in the CNS in both cases. CONCLUSION: In 
endemic regions, Dengue virus should always be 
considered for the differential diagnosis. Unfor-
tunately, the disease can present few symptoms 
and be underestimated which leads to under-
diagnose of the neurological cases. More resear-
ches about the involvement of the CNS are ne-
cessary for effective therapeutics and accessible 
diagnostic methods.
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ANÁLISE DAS SÉRIES TEMPORAIS DE 2007 ATÉ 
2013 DAS NOTIFICAÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA 
NO BRASIL E SUAS REGIÕES, BEM COMO DOS 
ESTADOS QUE MAIS SE DESTOARAM ENTRE AS 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO.
Costa DG; Barbosa RMG*; Fraga PHS; Alencar IM; 
Manso MAM; Silva FHR; Naves WN

Faculdade Estácio de Sá de Goiás (UFG).

* E-mail: renatamontesgarcia@hotmail.com

Ainda se observam muitos casos de sífilis con-
gênita, e é sabido das inúmeras complicações 
neurológicas devido à neurossífilis, justificando 
assim a necessidade de se entender melhor sua 
epidemiologia. OBJETIVO: Analisar as notifica-
ções de sífilis congênita no Brasil no período de 
2007 a 2013, comparar valores destoantes entre 
as unidades da federação, analisar as faixas etá-
rias dos acometidos e relacionar ao nível de esco-
laridade materna. MÉTODO: Estudo observacio-
nal, utilizando dados do DATASUS-SINAN e sé-
ries temporais para avaliar a evolução do núme-
ro de casos ao nível nacional e de macro-regiões, 
além das Unidades da Federação que mais se 
destoaram entre si. Para estratificação dos valo-
res das notificações obtidas usou-se a população 
feminina de cada estado em cada ano analisado, 
e uma constante de 100.000. RESULTADOS: As 
menores taxas foram do ano de 2009, com au-
mento até 2012, seguida de queda em 2013. As 
macro-regiões norte e nordeste apresentaram 
proporcionalmente maiores valores do que curva 
nacional em quase todos os anos. A análise entre 
os estados da federação mostrou que as maiores 
taxas foram do Acre em 2007 e 2008, Amapá, Ro-
raima e Rio de Janeiro respectivamente até 2011 
e Sergipe em 2012 e 2013. As menores taxas fo-
ram dos estados de Santa Catarina duas vezes 
consecutivas, Piauí por três vezes consecutivas, 
Santa Catarina e Maranhão respectivamente. O 
número de casos de recém-nascidos de até 6 dias 
foi o maior dentre as faixas etárias, e as propor-
ções eram maiores quando se comparavam as 
faixas etárias das mães com ensino fundamen-
tal incompleto, com as demais escolaridades 
no quesito transmissão vertical. CONCLUSÃO: 
O aumento de casos até 2012 seguido de queda 
em 2013 em todas as macrorregiões mostram um 
padrão de decrescimento ou de subnotificações 
no ano de 2013. A relação da escolaridade com a 
transmissão e óbito, revelou uma falha na estra-
tégia das políticas públicas ou aumento da noti-
ficação dos casos ou ainda um déficit nas ações 
de redução da transmissão vertical da sífilis. Sen-
do mais evidente esse problema em populações 
com escolaridade incompleta.
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APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE PARALISIA FACIAL 
PERIFÉRICA BILATERAL EM PACIENTE COM 
NEUROSSÍFILIS – RELATO DE CASO
Kondo GK*; Schramm CC; Borges CR; Teive HAG
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* E-mail: gustavomedicina22@gmail.com

A Sífilis é uma infecção sistêmica crônica, que 
cursa com variadas apresentações clínicas. A 
neurossífilis pode ser meníngea, meningovascu-
lar e parenquimatosa manifestando-se, classica-
mente, como tabes dorsalis. OBJETIVO: relatar o 
caso de um paciente com manifestação atípica 
de neurossífilis. RELATO: paciente masculino, 44 
anos, solteiro, caminhoneiro, evangélico, natural 
e procedente de Curitiba-PR. Em março de 2013, 
o paciente acordou com dificuldade para fechar 
olho D e desvio de rima labial D. Após 3 dias, apre-
sentou os mesmos sintomas à E. No mesmo mês, 
apresentou 2 lesões no pênis, que ulceraram, 
com resolução em 2 semanas. Diagnosticado 
com Paralisia Facial Periférica pela UBS e enca-
minhado ao serviço de neurologia. 11/04/2013: 
melhora parcial da paralisia facial após 20 dias 
de tratamento com prednisona 15mg/dia e 8 
sessões de fisioterapia. Sorologia: RPR reagente 
em 1:64 VDRL de 48,57. 13/05/2013: internado 
com dificuldade para mastigar, tomar com copo, 
salivação pelos cantos da boca e turvação visual. 
EF: paralisia facial periférica bilateral. RPR 1:8 e 
VDRL de 39,73. Diagnóstico: neurossífilis. Trata-
mento: penicilina cristalina 4.000.000UI, EV, por 
10 dias. Evolução: desaparecimento da paralisia 
facial. Alta e encaminhamento para Infectolo-
gia em 02/06/2013, com RPR de 1:64 e VDRL de 
34,61. Realizou 4 consultas de retorno e recebeu 
alta pela Infectologia em 06/05/2015, pois apre-
sentou RPR não reagente. DISCUSSÃO: a parali-
sia facial periférica bilateral é uma condição rara 
que pode ser causada pela sífilis. A neurossífilis 
pode ser confirmada por VDRL no LCR. Porém, 
VDRL não reagente no LCR não exclui o diagnós-
tico, pois possui baixa sensibilidade. Nesse caso, 
outros critérios diagnósticos podem ser utiliza-
dos: pleocitose e elevação de proteína no LCR, 
VDRL reagente no soro (RPR ≥ 1:32 aumenta o 
risco em 6x para neurossífilis) e sinais e sinto-
mas condizentes com sífilis. Tais critérios foram 
úteis para o diagnóstico do caso, devido ao VDRL 
no LCR ser não reagente, possibilitando o trata-
mento adequado. CONCLUSÃO: a paralisia facial 
periférica bilateral pode ser uma apresentação 
atípica da neurossífilis, como descrito no relato, 
e deve ser incluída nos diagnósticos diferenciais 
na prática clínica.
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ARTERITE POR CANDIDA
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Pentiado Júnior JAM; Eckeli FD
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A arterite fúngica é uma entidade rara, associa-
do ao enxerto em receptores de órgãos sólidos, 
mas também há relatos em pacientes que não 
receberam transplante. Está descrito 23 casos 
de arterite por Candida em pacientes que não 
receberam transplante, com apenas um relato 
de acometimento da artéria carótida, sem men-
ção a casos semelhantes na literatura brasileira. 
OBJETIVO: Relatar a ocorrência de um arterite 
fúngica da artéria carótida, sem formação de 
pseudoaneurisma, com comprovação histopa-
tológica de Candida sp. MÉTODOS: Feito revisão 
bibliográfica utilizando base do PubMed com 
as palavras chaves “candida”, “arteritis” e “oste-
omyelitis”, com descritores isolados e combina-
dos, com limitação de resultado dos últimos 10 
anos. RESULTADOS: Homem 72 anos, hiperten-
so e diabético, com história de mastoidite crôni-
ca, previamente submetido à procedimento de 
descompressão do nervo facial, apresentou em 
Dezembro de 2015 dormência e parestesia em 
braço esquerdo, associado a episódios de clonias 
com duração de 2 minutos, evoluindo no dia se-
guinte com hemiparesia e hemihipoestesia no 
dimidio esquerdo. Visto no exame físico de ad-
missão PFP à direita, hemiparesia braquio-cru-
ral desproporcionada à esquerda, hipoestesia 
tátil e dolorosa no dimidio esquerdo, eumetria, 
eudiadococinesia, sem disartria ou afasia. Reali-
zado RNM de encéfalo com “processo infeccioso 
acometendo o clivus, hiper-sinal da parede e in-
tra-luminal da carótida a direita, sendo imagem 
compatível com osteomielite base de crânio” 
e angio-RNM que evidenciou “obstrução seg-
mentar de ACID sugerindo quadro de vasculite 
secundário a processo infeccioso. Novas áreas 
hipodensas em terriório de fronteira ACA-ACM 
sugerindo mecanismo de hipofluxo.” Iniciado 
tratamento com ceftriaxone e vancomicina, 
além de feito biópsia por via oral de coleção. Du-
rante internação visto urocultura com Candida 
albicans, além de lesões cutâneas compatíveis 
com processo fúngico. Obtido quatro hemo-
culturas para fungos e bactérias, mas sem cres-
cimento. Liberado resultado da biópsia por via 
oral que evidenciou em fragmento ósseo retirado 
a presença de Candida sp, sendo então iniciado 
fluconazol para tratamento de osteomielite fún-
gica por 6 semanas, com nova melhora clínica. 
CONCLUSÃO: Sendo esta uma apresentação in-
comum de uma doença rara, isto é a arterite por 
Candida, pretendemos levar tal conhecimento 
para a sociedade médica afim de que possa per-
mitir novos diagnósticos de casos semelhantes.
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ASPERGILOSE INVASIVA EM UMA PACIENTE COM 
SÍNDROME DE MÚLTIPLOS NERVOS CRANIANOS
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Aspergilose é uma doença com um amplo espec-
tro de apresentação clínica. Seus sintomas são 
determinados pela resposta imune do hospedei-
ro podendo cursar com reação alérgica, invasão 
pulmonar ou de vias aéreas, infecção cutânea, ou 
disseminação extrapulmonar. A forma invasiva é 
pouco comum e ocorre mais frequentemente em 
um contexto de imunossupressão.OBJETIVO: 
Relatar um caso de Aspergilose Invasiva cur-
sando com acometimento de múltiplos nervos 
cranianos e evoluindo com abscesso cerebral. 
MÉTODOS: As informações foram obtidas por 
meio de revisão de prontuário, entrevista com 
a paciente, exame clinico (geral e neurológico), 
registro dos métodos diagnósticos complemen-
tares os quais o paciente foi submetido e revisão 
de literatura. CASO: Paciente M.A.S, 63 anos há 
01 ano e meio queixa de cefaléia, descarga nasal 
purulenta e cacosmia. Realizou TC de seios da 
face com velamento do seio esfenoidal e sinais 
de osteíte esfenoidal. Esfenoidectomia endos-
cópica com saída de secreção amarronzada es-
pessa com presença de hifas no exame micoló-
gico. Sintomas progrediram com perda de peso 
e interferência nas atividades de vida diárias. 
Na internação apresentava a esquerda: ptose 
palpebral, oftalmoplegia completa, paralisia fa-
cial periférica, hipoestesia e alodinia em ramo 
V2. RNM de encéfalo com formação expansiva 
esfenoidal a esquerda com invasão orbital. Ini-
ciado amoxacilina-clavulanato, hidrocortisona 
e Fluconazol. Swab nasal sem crescimento de 
bactérias ou fungos. Biópsia com intenso infil-
trado inflamatório crônico contendo estruturas 
fúngicas em formas de hifas filamentosas e es-
poros, sugestivos de aspergiloma invasivo. Ini-
ciado Anfotericina B e Carbamazepina. Manteve 
febre após 03 semanas. Nova RNM encéfalo com 
abscesso em polo temporal a esquerda. Indica-
do Voriconazol e abordagem pela Neurocirugia. 
Alta após 02 meses com elevado grau de depên-
dencia funcional. CONCLUSÃO: Demonstrado 
acima o caso de uma paciente portadora de as-
pergilose invasiva cursando com rinossinusite.É 
sabido, que o acometimento do sistema nervoso 
central pode resultar de disseminação hemato-
gênica ou local, por extensão dos seios da face, 
e traduz mau prognóstico. Portanto, cabe ao 
neurologista a inclusão da aspergilose invasiva 
como diagnóstico diferencial nas síndromes de 
múltiplos nervos cranianos mesmo em paciente 
imunocompetentes.
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ATIVIDADE NEUROTÓXICA DO HIV MEDIADA POR 
MICRORNAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Embora as drogas da TARV sejam eficientes no 
manejo da AIDS, estas tem baixa eficácia em 
penetrar o SNC, trazendo morbidades mesmo 
nos pacientes tratados com antirretrovirais. Di-
versos são os mecanismos pelo qual o vírus in-
juria o SNC e aqueles atribuídos a Proteína Tat 
são fontes de grande interesse. Alguns estudos 
correlacionam a proteína Tat com os reguladores 
pós transcricionais conhecidos como microR-
NA’s (miRNA’s). Neste trabalho abordaremos al-
gumas das formas pelas quais a Tat lesa o SNC 
através de alterações na expressão de diferentes 
miRNA’s. OBJETIVOS: Demonstrar mecanismos 
neurotóxicos promovidos pela Tat através de 
miRNA’s MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão bi-
bliográfica de artigos publicados em bancos de 
dados, com no máximo 05 anos de publicação. 
RESULTADOS: (1) Indução de lesões na micró-
glia: Experimento demonstrou que a Tat diminui 
a expressão do miR-17, resultando em aumento 
dos níveis dos transportadores de elétrons NOX-
2 e NOX-4, e consequentemente aumentando 
os níveis intracelulares de Espécies Reativas de 
Oxigênio (ROS). Outra pesquisa demonstrou que 
a indução do miR-32 pela Tat diminui a produ-
ção da proteína TRAF3, comprometendo a sina-
lização imunológica, diminuindo desta forma a 
resposta imune. (2) Aumento da permeabilidade 
da barreira hematoencefálica (BHE): A eficácia 
protetora da BHE é comprometida através do 
aumento da expressão do miR-101 pela Tat, que 
diminui a expressão de moléculas de adesão en-
dotelial caderina-VE e claudina-5. (3) Degenera-
ção Sináptica: A neurotransmissão é prejudicada 
quando a Tat leva à hiperexpressão do miR-128, 
que por sua vez diminui a produção da proteína 
SNAP25 que tem papel fundamental na exoci-
tose. CONCLUSÕES: Identificamos pelo menos 
quatro mecanismos diferentes nos quais a Pro-
teína Tat C, através de mudanças na expressão 
de miRNA’s, injuria o SNC. A compreensão dos 
mecanismos fisiopatológicos das doenças é fun-
damental para a luta contra diversas doenças. 
No caso dos miRNA’s, seus potenciais biológicos 
são fonte de grande interesse científico, seja para 
entender os aspectos patológicos ou para buscar 
formas de controle de diferentes doenças. No 
caso dos distúrbios neurológicos induzidos pelo 
HIV, especificamente pela Tat, o conhecimento 
de como a proteína altera a expressão dos miR-
NA’s pode ser um alvo potencial para novas téc-
nicas terapêuticas ou desenvolvimento de novos 
fármacos que possam diminuir os efeitos neuro-
tóxicos do HIV, melhorando assim a qualidade de 
vida do paciente.
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BILATERAL OPTIC NEURITIS AFTER DENGUE VIRAL 
INFECTION
Kristochik JCG*; Teive HAG; Novaes MRR; 
Germiniani FMB
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Ocular manifestations of dengue have been des-
cribed, however there are few reports on neuro-
logical involvement. We describe one case of bi-
lateral optic neuritis after dengue viral infection. 
CASE REPORT:  Woman, 43 , presented with bi-
lateral visual impairment and painful ocular mo-
vements, mainly in the right eye, for two weeks. 
Consulted with Ophthalmologist and was sub-
mitted to Angiography, which showed bilateral 
papilledema. She was then referred to a Neurolo-
gist. No comorbities reported, but only a history 
of Dengue one month before. On physical exam 
with isocoric and photorreacting pupils, visual 
acuity 20/40 on the right eye and 20/20 on the 
left eye, papilledema bilaterally, with no other fo-
cal deficit. She was submitted to skull MRI, which 
showed thickening of the right optic nerve shea-
th, suggestive of neuritis. Lumbar puncture with 
no abnormalities, including opening pressure, 
oligoclonal bands and VRDL. Serologic tests were 
positive for IgM and IgG antibodies to Dengue. 
Chosen to perform pulsetherapy with Methyl-
prednisolone for 3 days, with improvement on 
visual acuity, maintaining a slight blurriness on 
the right eye. DISCUSSION: Ocular manifesta-
tions in dengue fever are uncommon, and there 
are little data in the literature. The main fundus 
changes reported in the papers include macular 
and retinal hemorrhages, peripapillary hemor-
rhage, Roth’s spot, diffuse retinal edema, vitreous 
cells, blurring of the optic disc margin, serous re-
tinal detachment, choroidal effusions, and nons-
pecific maculopathy. The mean interval between 
the onset of visual symptoms and the systemic 
manifestations of dengue fever reported in the 
literature is 7 days. The immunopathologic me-
chanisms are not completely understood. The 
hypothesis that the ocular manifestations asso-
ciated with dengue fever observed in this series 
could be an immune-mediated process rather 
than a direct viral infection, because this inter-
val corresponds to the time of onset of antibody 
production, immune complex deposition, or 
production of autoantibodies. There is no es-
tablished treatment for ocular manifestations, 
but the underlying mechanism is likely to be 
immune mediated, use steroids it is a possibili-
ty. CONCLUSION: In recent years, the incidence 
and geographic distribution of dengue has gre-
atly increased. Ocular manifestations of dengue 
fever are likely to mirror the sharp increase in 
cases of dengue fever worldwide.
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CEFALÉIA MIGRANOSA COMO PRINCIPAL SINTOMA 
DE MENINGITE CRIPTOCÓCICA EM PACIENTES HIV 
POSITIVO
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Alves MEMM; Centurião NF; Lebeis K; Pinto JFC; 
Ferry FRA
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A criptococose, doença que pode acometer pul-
mão, SNC, pele e tecidos moles, mostra-se como 
importante doença oportunista em pacientes 
imunossuprimidos, especialmente naqueles HIV 
positivo, com baixa contagem de células TCD4 
e alta carga viral. RELATO DE CASO: M.S (20 
anos) e A.S.S (34 anos), sexo masculino, ambos 
HIV positivo, em tratamento irregular com TARV 
(CD4 < 50). Foram internados com queixa de 
intensa dor fronto-temporal, de duração maior 
que quatro horas, irradiada para occipital, de ca-
ráter pulsátil, intermitente, com piora ao esforço 
físico, e melhora com repouso e analgésicos. Re-
dução da acuidade visual, diplopia intermitente 
e fotofobia associavam-se ao quadro. Apresenta-
vam também náuseas e êmese vigorosa, anorexia 
e febre. Um deles mostrava rigidez de nuca ao 
exame. Submetidos à tomografia computadori-
zada de crânio e tórax, as quais não mostraram 
alterações. O líquor, à coleta, mostrava-se turvo e 
incolor; após análise, apresentou pleocitose mo-
nonuclear e aumento dos níveis de proteína, com 
cultura positiva para Cryptococcus neoformans, 
pelo método de coloração da tinta da China. Tra-
tamento de indução realizado com Anfotericina 
B em doses acumuladas até 1g, associado ao Flu-
conazol de manutenção. Após o tratamento de 
indução foi realizada nova punção lombar, com 
cultura negativa e normalização da citometria e 
níveis proteicos passando então para tratamen-
to de manutenção. DISCUSSÃO: A criptococose 
deve ser um diagnóstico diferencial em caso de 
pacientes imunossuprimidos, que apresentam 
sinais de meningite crônica. Em geral, o quadro 
clínico manifesta-se por cefaleia, febre, letargia, 
déficits sensoriais e visuais, paresias de nervos 
cranianos e meningismo. No entanto, o princi-
pal sintoma dos pacientes citados era a cefaléia 
com características típicas de migrânia, refratá-
ria ao tratamento evoluindo com náuseas e vô-
mitos. Alterações visuais foram exuberantes, as 
quais podem acarretar perdas graves e súbitas 
em infecções pelo criptococo. Sinais menínge-
os não expressivos podem ser explicados pela 
baixa contagem de células TCD4. CONCLUSÃO: 
Pacientes com o HIV podem apresentar graves 
manifestações neurológicas de doenças opor-
tunistas como a criptococose. Dessa forma, em 
pacientes com baixos níveis de CD4 e cefaléia do 
tipo migranosa refratária torna-se imprescindí-
vel a exclusão de infecções oportunistas graves 
como a meningite criptocócica.
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Cryptococcosis is an opportunistic infection cau-
sed by the yeast Cryptococcus neoformans. The 
majority of the cases are seen in AIDS patients 
with advanced immunosuppression. Although it 
can afflict immunocompetent individuals in rare 
cases, much rarer are the cases which the main 
clinical feature is the cerebellar involvement (ce-
rebellitis), hence the importance of reporting our 
case. OBJECTIVE: Report a case of cryptococcal 
cerebellitis. CASE: A 36 years old male admitted 
in our service with 40 days of throbbing heada-
che. Over the two previous weeks started com-
plaining of gait imbalance. On first day of hospi-
talization he had no meningeal irritation signs, 
ocular lateropulsion on left eye, upper limb dys-
metria and ataxic gait were present. MRI on ad-
mission revealed a diffuse cerebellar mass with 
mass effect, also leptomeningeal enhancement. 
Cryptococcal infection was identified when a 
lumbar puncture was performed and revealed a 
positive Indian ink stain and latex agglutination 
test. Patient underwent treatment with Ampho-
terecin B for 6 weeks which was changed to flu-
conazole after subsequent CSF showed negativa-
tion of India ink stain and reduction of celularity 
and protein. Screening for HIV and CD4 idiopa-
thic lymphopenia were negative. Patient was dis-
charged with no signs of headache or coordina-
tion abnormalities. DISCUSSION: Cryptococcal 
meningitis (CM), with the advent of better treat-
ment for AIDS, is now becoming more prevalent 
in the non-HIV population with other forms of 
immunosupression. Although It can rarely be 
seen in immunocompetent patients, it’s been re-
ported poorer prognosis in these cases, this was 
attributed to delayed diagnosis and apparent se-
quelae of overwhelming host immune responses. 
Headache, altered mental status, fever and nau-
se-vomiting are the most commonly seen clinical 
signs in these patients. Acute cerebellitis is a rare 
inflammatory condition characterized by cere-
bellar impairment. Clinical findings are not spe-
cific therefore radiology occupies an important 
place in its diagnosis. Our patient presented cli-
nical and radiological features compatible with 
cerebellitis and the etiologic agent was identified 
in CSF through latex agglutination test and In-
dian ink stain. To our knowledge only two other 
similar cases have been previously reported, one 
of them in healthy patient. CONCLUSION: CM 
should be considered in differential diagnosis of 
cerebellitis in order to avoid late diagnosis and 
treatment.
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CISTICERCOSE INTRADURAL-EXTRAMEDULAR 
ESPINHAL: RELATO DE CASO
Pupo BF2*; Medeiros GB3; Althoff R1; Medeiros EB3; 
Mazon E2; Nuernberg TG2

1FURB;
2UNESC;
3Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

* E-mail: brunellapupo@hotmail.com

Nos países em desenvolvimento, a cisticercose 
é uma parasitose endêmica de frequente aco-
metimento do sistema nervoso central (SNC). 
A ingesta de carne suína portadora de larva en-
cistada da Taenia Solium é o fator inicial da pa-
tologia no homem que posteriormente se auto 
infesta com o verme adulto. O diagnóstico é 
dado pela apresentação clínica, além de asso-
ciação com exames de imagem, laboratoriais 
e sorologias do líquor cefalorraquidiano(LCR). 
Parasiticidas como praziquantel ou albendazol 
e corticosteroides são as bases de tratamento, 
sendo que a abordagem cirúrgica é necessária 
somente quando há compressão medular ou 
hidrocefalia. OBJETIVO: Relatar um caso clíni-
co de cisticercose intradural-extramedular com 
aracnoidite adesiva. MÉTODO: Foi utilizada a 
monitorização de um paciente no hospital e 
pesquisas na literatura como Medline, PubMed e 
SciELO. CASO CLÍNICO: Paciente masculino, 14 
anos, branco, admitido a fim de avaliar quadro 
de dores importantes em região cervico-lom-
bar, parestesia e paresia progressiva em mem-
bros inferiores há 1 mês além de dor abdominal 
e febrícula. Ao exame físico geral e neurológico 
foram vistos reflexos de membros inferiores exa-
cerbados, hiperestesia nos dermatomos de L3-L4 
e força GIII em membros inferiores. A primeira 
ressonância magnética (RM) demonstrou sinais 
de aracnoidite adesiva que após tratamento com 
10 dias de corticoide, em RM de controle, foram 
detectadas 4 lesões expansivas ovaladas intra-
-durais e extra medulares de T12-L4 hiperinten-
sas em T1 e T2 com realce capsular sugestivas de 
cisticercose. O LCR coletado demonstrou alta 
proteinorraquia (617 mg/dl), além de leucocito-
se em hemograma. Foi iniciado tratamento com 
albendazol por 7 dias, demonstrando melhora 
clinica significativa do paciente, possibilitando 
qualidade de vida no dia de hoje, sem significati-
vas sequelas neurológicas. A RM após tratamento 
será realizada daqui há 2 meses CONCLUSÃO: A 
incidência pouco frequente dessa patologia nos 
leva a observar com maior cautela os diagnósti-
cos diferenciais de alterações medulares. Como 
é afirmado pela literatura, não se abordaram as 
lesões cirurgicamente já que o diagnóstico etio-
lógico foi evidente. Desse modo, é importante 
salientar que as síndromes mielocompressivas 
se apresentam de maneira inespecífica e um de-
talhado diagnóstico diferencial é necessário para 
se definir a etiologia das apresentações clínicas.
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Diversos estudos indicam um crescimento esta-
tístico das discites nas últimas décadas. Diferen-
tes trabalhos propõem dados bastante variáveis, 
dependendo principalmente da região em que 
foram realizados, porém, é dada ênfase à infec-
ção piogênica pelo Staphilococcus aureus, com 
incidência entre 30% e 80%. Entretanto, no caso 
do Brasil e outros países em desenvolvimento, é 
relevante a prevalência da espondilodiscite tu-
berculosa, criptococose, brucelose, Gram negati-
vos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus, Streptococcus, Haemophilus in-
fluenzae, além das infecções parasitárias. As in-
fecções fúngicas tornam-se expressivas em imu-
nocomprometidos, com ênfase para o Candida 
sp, seguido pelo Aspergillus sp. Como a etiologia 
desta patologia ainda é controversa, sua identi-
ficação fica comprometida e não há consenso 
quanto à conduta terapêutica. OBJETIVO: O pre-
sente trabalho pretende diferenciar e esquemati-
zar os aspectos para os diagnósticos diferenciais 
em casos de compressão espinal por doenças 
inflamatórias, abrangendo os principais meca-
nismos infecciosos que causam injúria à medula 
espinal, bem como seus achados clínicos e radio-
lógicos e suas estatísticas quando houver. Além 
disso, propor-se-á um algoritmo de abordagem 
para facilitar a definição de condutas clínicas nos 
casos à “beira leito”. Método Revisão sistemática 
utilizando bases de dados Scielo, PubMed, Ebs-
co, Artmed, com critérios de inclusão e exclu-
são baseadas nas palavras chaves. DISCUSSÃO: 
Existe grande espectro de condições inflamató-
rias que podem causar a compressão medular. 
De maneira geral, elas estão no grupo das es-
pondilodiscites, porém os limites classificatórios 
são mal delineados. Tais fatores implicam em 
dificuldades diagnósticas e amplas possibilida-
des para o desenvolvimento de sequelas moto-
ras permanentes. Dessa forma, faz-se necessário 
o refinamento na capacidade de identificação 
precoce da doença. A ressonância magnética é o 
exame mais indicado para a detecção precoce da 
doença, entretanto, outras ferramentas vêm sen-
do utilizadas com sucesso na maior parte dos ca-
sos. CONCLUSÃO: Salienta-se a importância do 
estabelecimento de instrumento algorítmico das 
diferentes formas de diagnósticos diferenciais 
das espondilodiscites numa tabela comparativa 
diferenciando os achados de imagem e clínicos. 
Destaca-se também a relevância da biópsia para 
descompressão e diagnóstico a partir de análise 
patológica por lâminas.
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Corticospinal tract hyperintensity in a patient 
with tropical spastic paraparesis Introduction 
Human T-lymphotropic virus (HTLV) is well 
known for causing tropical spastic paraparesis/
HTLV-associated myelopathy. This infection has 
a high prevalence in some populations of South 
America, and evidence suggests it is endemic in 
Brazil. Although signs and symptoms of tropical 
spastic paraparesis indicate a disorder restricted 
to the spinal cord, brain abnormalities in neu-
roimaging have been reported. CASE REPORT: 
A previously healthy 39-year-old woman was 
evaluated in the neurology department due to 
urinary dysfunction. She reported a seven-year 
history of urinary urge incontinence, progressing 
with constipation and gait abnormalities after 
the first year. On examination, she presented 
spastic paraparesis with bilateral extensor plan-
tar responses. Earlier investigations with mag-
netic resonance (MRI) of the spinal cord, nerve 
conduction studies and cerebrospinal fluid stu-
dies revealed no abnormalities, but MRI of the 
skull disclosed bilateral hyperintensities in corti-
co-spinal tract, noted in the pons, mesencepha-
lon, internal capsule, and subcortical regions 
of pre-central gyrus. Subsequent HTLV type I 
serology was positive. DISCUSSION: A wide ran-
ge of manifestations have been associated with 
HTLV infection, including uveitis, pulmonary 
fibrosis, and polymyositis. Our patient has the 
classic phenotype of tropical spastic parapare-
sis, which is characterized by progressive uri-
nary dysfunction and pyramidal signs affecting 
predominantly the lower limbs. This condition 
results from chronic inflammation of the white 
and gray matter followed by a degenerative pro-
cess that affects preferentially the lower thoracic 
spinal cord. A similar process may occur in the 
brain, and lead to neuroimaging abnormalities 
that include small hyperintense lesions in FLAIR 
and T2 sequences, or a hyperintense corticospi-
nal tract. Such lesions can resemble primary la-
teral sclerosis, multiple sclerosis and hereditary 
spastic paraplegia, but clinical manifestations 
and virology help to achieve the correct diagno-
sis. CONCLUSION: Neurologists should be aware 
of brain MRI abnormalities associated with HTLV 
to avoid misdiagnosis. HTLV is prevalent in Brazil 
and its presence should be sought in progressive 
spastic paraparesis.
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DENGUE E HEMORRAGIA CEREBRAL
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A dengue é a infecção arboviral humana mais 
freqüente com mais de cinqüenta milhões de ca-
sos por ano e dois bilhões de pessoas em risco 
de contaminação (OMS). A infecção se apresenta 
classicamente como febre do dengue autolimi-
tada severa. Na Ásia é doença de predomínio 
infantil e com características de aumento da 
permeabilidade vascular, perda de plasma, ma-
nifestações de trombocitopenia e hemorragias. 
Os sintomas da dengue depende da forma clí-
nica variando de cefaléia a complicações neu-
rológicas graves. A dengue clássica tem como 
sintomas: cefaléia, febre, mialgia grave, dores ar-
ticulares e Manifestações hemorrágicas. A mial-
gia do dengue deve-se à presença de infiltrado 
mononuclear, perivascular e com acúmulo de 
gordura. As complicações neurológicas da den-
gue podem ser explicadas por eventos de edema 
cerebral, hemorragia cerebral, queda do sódio 
plasmático e liberação de produtos tóxicos. A in-
fecção do sistema nervoso pela dengue requer o 
conhecimentos das três hipóteses e de infecção 
viral sistêmica: teoria da infecção seqüencial, 
teoria de hiperendemicidade e ocorrência de 
combinação gênica. A etiopatogenia das mani-
festações neurológicas resultariam de deposição 
de himunocomplexos do que o envolvimento di-
reto do vírus no cérebro. MATERIAL E MÉTODO: 
Descrevemos o caso de um homem, 62 anos de 
idade, negro, brasileiro, que evolui com quadro 
de cefaléia, febre alta, mialgia difusa, dificuldade 
respiratória há 10 dias e com rebaixamento do ní-
vel de consciência. Teste sorológico para dengue 
positivo, com investigação de tomografia e res-
sonância de crânio com múltiplas hemorragias. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A dengue pode ter 
apresentação diversa que varia de sintomas leves 
até encefalite. Nos quadros de hemorragia cere-
bral, podem ser explicados por hemorragia capi-
lar, edema cerebral ou coagulação intravascular 
disseminada.
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We present a case of Dengue myeloradiculi-
tis initially misdiagnosed as a spinal stroke. 
MATERIALS E METHODS: A 35 year-old male 
patient was admitted to the Emergency Depart-
ment with a history of paraparesthesia and para-
paresis that went from mild symptoms to inabi-
lity to stand in a couple of hours. In the following 
hours he developed also sphincter abnormality. 
He was admitted in the general (internal) me-
dicine ward. A MRI of the spine showed hyper-
-intensity on T2, with DWI restriction, of the 
medullary cone. There was no contrast enhan-
cement seen. Radiologist report suggested insult 
of ischemic origin. Patient was then dispatched 
with anti-platelet agent and statins and referred 
to the neurological outpatient clinic. At neurolo-
gical evaluation, about two months after ictus, 
he referred that symptoms remained the same. 
Neurological examination showed absence of 
all deep tendon reflexes of the lower limbs, with 
no clear signs of upper motor neuron damage. A 
nerve conduction study was quickly performed, 
showing a severe multiradicular involvement, 
with abundant signs of remanescent active de-
nervation (positive waves, fibrillations). A second 
MRI was performed, with aspects similar to the 
first image. A more thorough active questionary 
revealed that the patient had had a fever with 
rash, about two weeks prior to the neurological 
deficit. RESULTS: A serology panel was ordered, 
with IgG positivity for Dengue. Spinal fluid found 
elevated total protein and IgG levels, with normal 
cell count. Patient was promptly put on a intra-
venous immunoglobulin (IVIg) regimen, with 
some improvement of the motor and sensitive 
aspects. Anti-platelet drug and statin were with-
drawn,and aggressive physical therapy was star-
ted. After 3 infusions of IVIg, another spinal tap 
revealed the same inflammatory aspects. Patient 
was then maintained on a permanent IVIg mon-
thly infusion regimen. Patient is able today to 
stand and deambulate short distances with aid of 
walker, and still has intermittent need to use ve-
sical catheterization and stool laxatives. Ulterior 
review of the MRI showed there was some T11-L1 
enhancement by Gd. CONCLUSIONS: Myelora-
diculopathy is one of the possible neurological 
complications related to Dengue.Although less 
common than Guillain Barré or Encephalitis, it 
should always be considered, especially because 
timing of installation of symptoms may mimic a 
spinal stroke, delaying early correct treatment, 
which is a key factor for better outcome.
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Dengue is a disease with high prevalence in 
Brazil, the classical symptoms doesn’t include 
neurological manifestations. However, this vi-
rus can cause rare neurological presentations. 
OBJECTIVE: To report 4 cases of Dengue fever 
neurological manifestations. METHOD: Des-
cription of clinical presentation of 4 patients 
with neurological presentation of dengue infec-
tion. 1: A 37y.o. man presented fever, headache 
and and skin rash. Five days later, he developed 
acute weakness evolving the four limbs. His exa-
mination showed hypotonia, decrease strength 
in the 4 limbs with arreflexia. CSF: hyperprotein 
without cells. Dengue virus IgM antibody was 
positive. 2 - A 41- y.o. started to complain of fe-
ver, headache and myalgia. Twenty days later de-
veloped progressive weakness evolving the four 
limbs. At the admission examination showed a 
distal symmetric flacid tetra paresis. CSF: hyper-
protein without cells. IgM antibody dengue virus 
was positive. 3- A 39 y.o. man presented with fe-
ver, myalgia and skin rash, 12 days later he was 
admitted in our emergency department with 
bilateral peripherical face paralysis, lower limb 
distal and symmetric paraplegia and dysphagia. 
Then progressed to a rapidly progressive acute 
respiratory failure due to weakness of the respi-
ratory muscles. CSF: hyperprotein without cells. 
IgM antibody against dengue virus was positive. 
4 - A 50 y.o. man presented with headache, and 
fever. Eight days later he developed lower limbs 
paresthesia associated with disbasia, dysarthria, 
mental confusion, impaired behavior followed 
by episodes of partial seizures. Examination 
showed right hemiparesis, ipsilateral hypesthe-
sia, paralysis of V, VII, VIII e IX cranial ipsilateral 
nerves and axial sensitive ataxia. CSF: protein 
with no cells. NS1 test for dengue was positive. 
We presented three (1,2,3) cases of Guillan barre 
syndrome (GBS) and one case of romboencepha-
lities (RBE) caused by dengue virus. All patients 
were treated with Immunoglobulin. The patients 
1 and 2 gradually recovered and was discharged 
without any neurological sequelae. The patient 3 
remained in the ICU for 30 days and was dischar-
ged with with significant improvement. Patient 4 
was discharged after 15 days with great improve-
ment. CONCLUSION: GBS and RBE are possible 
and potentialy fatal, neurological complications 
of dengue. Therefore, clinicians should be aware 
of such association in order to iniate the treat-
ment early and investigate dengue as an etiology.
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O Botulismo é uma doença infecciosa não con-
tagiosa ocasionada pelo agente etiológico Clos-
tridium botulinum, caracterizada pela ação de 
sua toxina, levando a um quadro de paralisia 
aguda e grave com alta letalidade. Já a síndrome 
de Guillian Barré é uma polirradiculopatia des-
mielinizante inflamatória, auto imune, aguda, de 
comprometimento periférico ascendente; sendo 
considerada a mais comum paralisia flácida ge-
neralizada do mundo. OBJETIVOS: Apresentar 
o relato de caso de uma paciente com síndrome 
de Guillian Barré com suspeita inicial de Botulis-
mo. MÉTODO: Estudo de caso de uma paciente 
com Guillian Barré foi realizado. Além da clínica 
e exames complementares. RESULTADOS: Pa-
ciente feminina de 21 anos de idade, iniciado há 
doze dias com quadro de nucalgia, sem irradia-
ção, que piorava com movimentação, associado 
a vertigem, visão turva e vômitos após se alimen-
tar. Evoluindo com astenia global, dificuldade 
de fala, diminuição de força nos membros su-
periores e inferiores sequencialmente. Relatava 
que havia comido chuchu em conserva caseiro, 
antes do início do quadro, onde dois parentes 
de primeiro grau que também comeram o chu-
chu apresentaram vômitos e diarreia. Paciente 
apresentava no exame físico diparesia facial, for-
ça grau IV em membros superiores e inferiores. 
Inicialmente com hipótese diagnóstica de Botu-
lismo pela história sugestiva, sendo submetida a 
eletroneuromiografia que demonstrou polineu-
ropatia desmielinizante, com componente axo-
nal secundário, com presença de atividade des-
nervatória em músculos da face, membros su-
periores e inferiores. Além de potencial de ação 
muscular composto dos nervos medianos, ul-
nares, fibulares e tibiais profundos com prolon-
gamento importante das latências distais com 
redução da amplitude e velocidade de condução 
dentro da normalidade. CONCLUSÃO: Com o 
devido estudo, pode-se observar que apesar de 
o Botulismo ser uma doença de incidência bai-
xa, sempre deve estar nas hipóteses diagnósticas 
principalmente quando há exposição a alimen-
tos potencialmente suspeitos, mas são necessá-
rios exames complementares para diagnósticos 
diferenciais como a Síndrome de Guillian Barré.
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DIFUSE CORTICAL RIBBONING IN CREUTZFELDT-
JAKOB DISEASE WITH V180I CODON MUTATION IN 
BRAZIL
Meira KBM*; Silva BNV; Mota IA; Soares RVG; 
Andrade RS

UFPB.

* E-mail: kiman.b.meira@gmail.com

A 72 years-old man with history of memory loss 
three months earlier. Since then, evolved in di-
sability to recognize people, repetitive behavior, 
aphasia, gait difficulty until it became akinetic 
mutism. It was observed startle reaction and 
myoclonus two months later. Diffusion-wei-
ghted images revealed areas of high signal in-
tensity in all cerebral cortex. After discarding 
other common causes of dementias, a V180I 
mutation was found relate to genetic (familial) 
Creutzfeldt-Jakob disease. This is the first report 
of such rare mutation in Brazil. The order all 
reports came from is Japan (1), one from Fran-
ce (2), two from United States one from South 
Korea (4), one from China (5). The patient died 
8 months after onset of symptoms. Referen-
ces 1. Qina T, Sanjo N, Hizume M et al. Clinical 
features of genetic Creutzfeldt-Jakob disease 
with V180I mutation in the prion protein gene. 
BMJ Open. 2014;4(5):e004968. http://dx.doi.
org/10.1136/bmjopen-2014-004968 2. Chas-
seigneaux S, Haik S, Laffont-Proust I et al. V180I 
mutation of the prion protein gene associated 
with atypical PrPSc glycosylation. Neurosci Lett. 
2006;408:165–169. http://dx.doi.org/10.1016/j.
neulet.2006.08.008 3. Nixon R, Camicioli R, Ja-
mison K, Cervenakova L, Mastrianni JA. The 
PRNP-V180I mutation is associated with abnor-
mally glycosylated PrPCJD and Intracellular PrP 
accumulations. Presented at XIVth International 
Congress of Neuropathology Scientific Program-
me. Brain Pathology. 2000;10:670. 4. Yang TI, Jung 
DS, Ahn BY et al. Familial Creutzfeldt-Jakob Dise-
ase with V180I Mutation. J Korean Med Sci. 2010; 
25(7):1097–1100. http://dx.doi.org/10.3346/
jkms.2010.25.7.1097 5. Shi Q, Shen XJ, Zhou W et 
al. Rare V180I mutation in PRNP gene of a Chine-
se patient with Creutzfeldt-Jakob disease. Prion. 
2014;8(6):411-414. http://dx.doi.org/10.4161/19
336896.2014.967040
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ENCEFALITES VIRAIS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
DO BRASIL.
Andrade LS2*; Freire KES1; Pinto AS1; Medrado ACR1; 
Martins DRG1
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A encefalite é definida como inflamação do pa-
rênquima cerebral associado a disfunção neuro-
lógica. Os fatores predisponentes relacionados 
são doenças autoimunes e agentes infecciosos. A 
encefalite viral é a forma mais comum dos casos 
agudos, as infecções congênitas são causas fre-
quentes em crianças, enquanto que os adultos 
tem forte relação com o vírus da imunodefici-
ência humana (HIV) e, principalmente, com o 
herpes vírus (HSV). OBJETIVO: Descrever o per-
fil epidemiológico dos pacientes internados, no 
Sistema Único de Saúde (SUS), com encefalite 
viral. MÉTODOS: Foi realizado um corte trans-
versal, no período de 2008 a 2015, e retrospectivo 
sobre a encefalite viral utilizando dados do SIH/
DATASUS relacionados ao número de autoriza-
ções de internações hospitalares (AIH), sexo, fai-
xa etária e taxa de mortalidade. O delineamen-
to foi observacional descritivo. RESULTADOS: 
Foi encontrado um total de 11.966 internações 
no período de estudo, ocorrendo um aumento 
de aproximadamente 58% entre o primeiro e o 
último ano. Os casos predominaram na região 
Sudeste, com 34% e entre o sexo masculino, com 
54%. Ao se observar, a faixa etária, é percebida 
uma maior concentração entre 0 a 9 anos, com 
33% do total. A taxa de mortalidade (TM) total no 
período foi de 5,83%, sendo maior em homens 
(6,48%), do que nas mulheres (5,07%). A maior 
TM, por faixa etária foi de 10,33% entre 70 e 79 
anos, sendo a mais prevalente entre os homens 
também (15,23), porém, nas mulheres houve 
um predomínio nos maiores de 80 anos (8,86%). 
CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que a me-
nor taxa de encefalite no sexo feminino pode 
estar relacionada à maior frequência de causas 
autoimunes comparadas as virais e também pela 
infecção oportunista do HIV, pela toxoplasmose, 
que predomina no sexo masculino. A TM pode 
ser explicada pelo fato do idoso possuir risco 
maior de gravidade comparada às outras fai-
xas etárias. As regiões de alta e media renda são 
frequentemente diagnosticadas com encefalite 
causada pelo HSV, fundamentando a prevalên-
cia na região sudeste. O estudo demonstra que a 
localização geográfica, época do ano, vacinação, 
faixa etária, nível socioeconômico, estado imuni-
tário são variáveis relevantes para definir o perfil 
dos pacientes.
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ENCEFALOMIELITE INFECCIOSA POR 
ENTEROVÍRUS
Diniz BF2*; Herculano FGN2; Doelinger M2; 
Wedemann DLM2; Turon R1; Terrana D1; Matta APC2; 
Teles M2

1CHN;
2Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: barbara.f.diniz@gmail.com

Encefalomielite é uma desordem rara de des-
mielinização primária do sistema nervoso cen-
tral após ou concomitante a quadro infeccioso. 
Vírus e bactérias são agentes reconhecidos, 
sendo mais comuns os causadores de infecções 
de vias aéreas superiores. Caracteristicamente 
monofásica, de recuperação variável e morta-
lidade entre 10 a 30%. Pulsoterapia, plasmafé-
rese e imunoglobulina venosa são alternativas 
terapêuticas. OBJETIVO: Relato de um caso 
de Encefalomielite infecciosa por Enterovírus. 
MÉTODO: Avaliação clínica, liquórica e radioló-
gica. RELATO DE CASO: mulher, 50 anos, previa-
mente hígida, iniciou quadro de febre, mialgia, 
hiperemia conjuntival e prurido difuso. Após 
dois dias, referia sensação de “peso nas pernas”. 
Evoluiu com piora clínica, apresentando inaten-
ção, paresia facial central direita, disartria, pare-
sia braquial direita, paraplegia hiperreflexa, sinal 
de Babinski bilateral e anestesia com nível sensi-
tivo em T4. Ressonância magnética (RM) de crâ-
nio: lesões com hipossinal em T1 e hipersinal em 
T2 e FLAIR disseminadas, principalmente pe-
riventriculares. Sem realce de contraste. RM de 
medula cervical e torácica: Focos multisegmen-
tares de hipersinal intramedular em T2 e STIR 
de C2 a T12, sem realce de contraste. Líquor com 
pleocitose linfocítica e hiperproteinorraquia. Ini-
ciada pulsoterapia com metilprednisolona, com 
melhora da encefalopatia. Em seguida, plasma-
férese, com melhora leve da paresia braquial e 
sensibilidade. Por último, foi administrada Imu-
noglobulina por 5 dias. PCR para Enterovírus foi 
positivo no LCR. Outros exames: sorologia para 
Dengue não reativa; IgM para Herpes simplex I 
e II, Epstein-Barr e citomegalovírus não reativo 
(IgG reativo); anti HIV e HTLV I e II não reativos. 
Investigação negativa para doenças reumatoló-
gicas e hepatites virais. No liquor, PCR negativa 
para Zika vírus 7 dias após início dos sintomas. 
DISCUSSÃO: Em meio à epidemia de Zika e au-
mento dos casos neurológicos possivelmente 
associados, vale lembrar que as síndromes virais 
não apresentam sinais e sintomas patognomô-
nicos para uma etiologia. O caso chama aten-
ção pela clínica sugestiva Zika, com diagnóstico 
etiológico final de enterovirose. CONCLUSÃO: 
Ressalta-se a importância de se investigar ou-
tras etiologias associadas às síndromes neuro-
lógicas inflamatórias frente às viroses tropicais 
emergentes.
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ENCEFALOMIELORADICULITE POR DENGUE: 
APRESENTAÇÃO INCOMUM DE UMA DOENÇA 
ENDÊMICA
Camilo AF*; Dourado Júnior MET; Godeiro Júnior CO; 
Silva RA
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O vírus da dengue, um flavivírus, provoca co-
mumente sintomas de febre, cefaléia frontal 
e retrocular, artralgia e mialgia, além de rash 
cutâneo transitório. A infecção por esse vírus 
está associada a complicações neurológicas, 
que incluem convulsões, encefalite, meningite 
asséptica, encefalopatia, hemorragia ou trom-
bose intracranianas, mono ou polineuropatias, 
mielite transversa e síndrome de Guillain Barré 
Relatamos o caso de um paciente que, na vigên-
cia da infecção pelo vírus da dengue, evoluiu 
com quadro neurológico exuberante caracte-
rizado por acometimento encefálico, medular 
e de cauda equina. OBJETIVO: Contribuir com 
os estudos atuais fornecendo novas evidências 
para as possíveis e alarmantes complicações 
neurológicas provocadas pelo vírus da dengue. 
DESCRIÇÃO DO CASO: E.V.L, masculino, 30 
anos, previamente hígido, com quadro de ce-
faléia, febre, mialgia, rash cutâneo que, após 24 
horas do início dos sintomas, evoluiu com tetra-
paresia de predomínio distal e de membros in-
feriores, acometimento esfincteriano e piora de 
déficit auditivo previamente existente. Ao exame, 
apresentava reflexos hipoativos em membros su-
periores e abolidos em membros inferiores, além 
de sinal de Babinski bilateralmente. A Ressonân-
cia Magnética evidenciou hipersinal em mesen-
céfalo e segmento anterior de medula torácica ao 
nível de T4, além de espessamento de raízes na 
cauda equina. A Eletroneuromiografia mostrou 
sinais agudos de desnervação com condução 
sensitiva normal em musculatura paravertebral, 
membros superiores e inferiores, mostrando en-
volvimento difuso do segundo neurônio motor. 
Sorologia para HIV foi não reagente e PCR para 
Zikavírus negativo, mas apresentou IgM positivo 
para dengue. Líquido cefalorraquidiano (LCR) 
mostrou 200 células (100% mononucleares), gli-
cose 48 g/dL, proteínas 164,8 mg/dl, VDRL não 
reagente, bacterioscopia e culturas negativas. O 
paciente foi submetido à pulsoterapia com me-
tilprednisolona por 05 dias e, em duas ocasiões, 
imunoglobulina humana, sem resposta aos tra-
tamentos instituídos. CONCLUSÃO: A dengue é 
endêmica em quase todos os países tropicais e 
subtropicais. Nas últimas duas décadas, evidên-
cias de neurotropismo têm aumentado através 
de relatos de casos com isolamento do vírus da 
dengue no LCR e em tecidos cerebrais. Como tra-
ta-se de doença endêmica e de alta prevalência 
em nosso país, deve ser incluída no diagnóstico 
diferencial de doença febril aguda com manifes-
tações neurológicas.
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EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL RELACIONADA 
AO ACOMETIMENTO EXTRAMEDULAR PELO VÍRUS 
HTLV-1
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O Vírus Linfotrópico de Células T Humano Tipo 
1 (HTLV-1) foi o primeiro retrovírus humano 
descrito. Esse vírus é endêmico em várias regi-
ões do mundo, como no sul do Japão, Caribe, 
África, América do Sul e Melanésia. As formas de 
infecção incluem a transmissão vertical, contato 
sexual, transfusão de sangue e/ou hemoderiva-
dos e uso de drogas injetáveis. Os portadores, em 
sua maioria, permanecem assintomáticos por 
toda a vida. A mielopatia associada ao HTLV-1 
(MAH), também conhecida como paraparesia 
espástica tropical (PET), presente em menos de 
5% dos portadores crônicos, é uma doença crô-
nica progressiva que afeta a medula espinhal e 
a substância branca cerebral. A importância do 
trabalho é demonstrar o acometimento extra-
medular do vírus, causando epilepsia do lobo 
temporal, associação rara e pouco relatada. 
RELATO DO CASO: Paciente de 70 anos, mas-
culino, ex-tabagista. Há 30 anos, iniciou quadro 
de fraqueza nos membros inferiores e crises con-
vulsivas concomitantes caracterizadas por olhar 
fixo, automatismos orais e manuais, típicos de 
epilepsia do lobo temporal. História de transfu-
são sanguínea há 44 anos, após acidente auto-
mobilístico. Apresentou sorologia para HTLV po-
sitiva. Em uso de gabapentina e divalproato de 
sódio. Realizou Ressonância Magnética (RM) do 
crânio que evidenciou lesão em região temporal 
com hipersinal em T2 e FLAIR. Eletroencefalo-
grama apresentou descargas paroxísticas agudas 
em região temporal. Evoluiu com piora da perda 
de força dos membros inferiores, necessitando 
de apoio unilateral aos 40 anos, apoio bilateral 
aos 50 anos e, desde os 58 anos, tornou-se para-
plégico. Seguiu com uma freqüência anual dos 
episódios ictais e exames de RM no seguimen-
to evidenciaram resolução da lesão temporal. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Além de MAH/PET, 
o paciente apresentou condição rara de acome-
timento extramedular, na fase aguda de apare-
cimento dos sintomas motores, cursando com 
quadro clínico de epilepsia focal com automa-
tismos típicos de lobo temporal, compatível com 
achado radiológico na RM do crânio.
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EPSTEIN-BARR VIRUS-ASSOCIATED MENINGITIS 
PRESENTING WITH BILATERAL PERIPHERAL 
FACIAL PALSY: A CASE REPORT
Benevides MLACS2; Borges MC2; Oliveira AD1; 
Martins GL1

1Hospital Governador Celso Ramos;
2Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

* E-mail: marialb994@hotmail.com

Epstein-Barr Virus (EBV) can cause acute en-
cephalitis, acute cerebellar ataxia, acute disse-
minated encephalomyelitis, myelitis, and me-
ningitis in the Central Nervous System. Among 
these pathologies, meningites is relatively un-
common. However, in patients with AIDS the 
organisms that cause meningoencephalitis are 
quite different and include special clinical pre-
sentations. OBJECTIVE: Report a case of EBV-as-
sociated meningitis presenting with facial palsy. 
METHODS: Medical records and literature re-
view. RESULTS: A 56-year-old man presented to 
the emergency department complaining of facial 
palsy. Over the previous 5 days, there had been 
upper limbs pain, followed by throbbing fron-
totemporal and occipital headache 3 days later, 
when the patient went to another emergency de-
partment, where analgesics were prescribed, and 
then his symptoms were relieved. The day after 
he presented to our hospital, when right occipital 
headache and bilateral facial palsy accompanied 
by masticatory muscles paresis had started, with 
a progressive worsening. He had been HIV-po-
sitive for 20 years, without active antiretroviral 
therapy for one year. The initial physical exami-
nation was reported normal. On neurological 
examination, there was bilateral peripheral facial 
palsy, with masticatory muscles paresis, but fa-
cial sensitivity was normal. Nytagmus and me-
ningeal signs were absent. Those facts suggested 
a VII and possibly V cranial nerves involvement. 
On further examination, cranial CT demonstra-
ted a possible inflammatory, ischemic, infiltrati-
ve or demyelinating pontine and bulbar lesion. 
MRI showed nodular areas of contrast impregna-
tion on acoustic-facial bundle, that reported an 
inflammatory leptomeningitis if clinical history 
was considered. Liquor analysis revealed a light 
increase of proteins and cells; bacterioscopy, 
China ink test, Cytomegalovirus/ Herpes virus/ 
Varicela Zoster tests and serology for toxoplas-
mosis were all negative, and neoplastic cells were 
absent. PCR for EBV was positive, so the etiologic 
diagnosis was made. The patient was referred 
to an infectologist. CONCLUSION: In patients 
with AIDS, it’s important considering EBV as a 
possible cause of cranial nerve impairment and 
meningitis, since the causative agent of these si-
tuations can be rare. Furthermore, it‘s important 
considering EBV for a possible cause of bilateral 
peripheral facial palsy in any population.
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FROM MOUTH TO THE NERVOUS SYSTEM: 
MENINGOENCEPHALOMYELORADICULITIS 
SECONDARY TO EBV INFECTION
Aguilar ACR*; Grippe TC; Maciel RD; Tauil CB; 
Cunha NSC; Tosta ED; Brandão PRP
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Neurological manifestations of viral diseases are 
predominantly secondary to herpes virus infec-
tions. Among them, Epstein-Barr (EBV) infec-
tions are rare particularly in immune competent 
adults (< 8%). We describe an immune compe-
tent adult with a primary EBV infection com-
plicated by meningoencephalomyeloradiculitis. 
OBJETIVE: Report an unusual case of meningo-
encephalomyeloradiculitis with radicular pain 
caused by primary Epstein-Barr virus infection. 
METHOD: Description of clinical presentation 
and follow up of meningoencephalomyeloradi-
culitis occurring in immune competent woman. 
CASE PRESENTATION: A 26-year-old woman 
previously healthy started to present a subacute 
holocranial headache associated with vomiting. 
She was diagnosed with tonsillitis and started 
treating with levofloxacin. On the following day 
she exhibited bilateral lombosciatalgia asso-
ciated with asthenia. Subsequently, she develo-
ped mental confusion and impaired behavior, 
followed by episodes of partial seizures. Afte-
rwards, progressive lower limbs weakness was 
evidenced, with dorsal burning pain radiated to 
the calves, impairing her gait, together withfecal 
and urinary retention. Neurological examina-
tion showed paraparesis associated with lower 
limbs pyramidal signs and absence of superfi-
cial abdominal reflex, dysesthesia in lower lim-
bs and plantar allodynia. In addition, there was 
severe axial and apendicular cerebellar ataxia 
and nuchal rigidity. On cervical physical exami-
nation, she had bilateral posterior adenopathy 
and on oroscopy, erythematousenlarged tonsils 
with white exudates. CSF contained 320 WBCs/
ml (1% PMN, 99% MNC); CSF protein was 103 
mg% and glucose was 47 mg%, moreover, EB-
V-PCR was positive in blood and CSF. Further 
laboratory investigations were not indicative of 
syphilis, HIV, hepatitis virus, VZV, or HSV infec-
tions. Spinal cord MRI wereunremarkable. The 
diagnosis of meningoencephaloradiculitis due 
to primary EBV infection was supported by clas-
sical mononucleosis syndrome, and positive EBV 
PCR in the CSF. She was treated with acyclovir 
and corticosteroids, improved within a few days 
and completely recovered within three months. 
CONCLUSION: We report a rare case of primary 
Epstein-Barr virus infection complicated by me-
ningoencephalomyeloradiculitis with radicular 
pain. EBV should be taken into consideration 
in the diagnostic work up of meningoencepha-
lomyeloradiculitis syndromes, even in immune 
competent individuals.
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GBS AND VARIANTS DURING ZIKA EPIDEMICS: A 
MATTER OF IMMUNE MEDIATED MECHANISMS OR 
VIRAL PERSISTENCE?
Nascimento OJM; Ferreira ACAF; Pires KL; Bittar C; 
Guedes VR; Silva IRF; Magalhães TN; Pagliarini LFD; 
Araujo LM; Santos PP*
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Since the beginning of the Zika virus epidemic in 
Rio de Janeiro (mid-2015), we were able to veri-
fy a five to six times rise in GBS and its variants 
incidence, as well as some other particularities. 
OBJECTIVE: Discuss the clinical and radiologi-
cal behaviour of GBS and its variants course in 
patients with suspected Zika virus infection from 
Rio de Janeiro, through examples of patients tre-
ated in our hospital. RESULTS: Case 1) 44-year-
-old male presented with ascending paraparesis 
and paresthesia less than three weeks after ex-
perimenting symptoms of headache, fever and 
exanthema. Neurological symptoms worsened 
throughout the following months until he could 
barely ambulate, with the aid of crutches. Four 
months after the first neurological symptoms, 
he was diagnosed with GBS. MRI scan disclosed 
extensive hypersignal in FLAIR sequences in the 
anterior horns of several levels of his spinal cord. 
He was treated with IVIg but experimented poor 
response. Case 2) 29-year-old woman with clas-
sical presentation of GBS following typical Zika 
virus symptoms, with dramatic improvement 
of her neurological symptoms with plasmaphe-
resis. However, 1 month later, a MRI scan could 
still demonstrate paravertebral and dorsal root 
contrast enhancement. Case 3) 23-year-old man 
with Miller-Fisher syndrome had a almost com-
pletely recovery with IVIg in less than one week 
after treatment; however, he developed transient 
peripheral facial palsy two weeks later. Case 4) 
51-year-old woman presented with GBS with 
prominent involvement of both facial nerves 
subsequent to Zika virus infection symptoms. 
She regained the strength of her lower limbs af-
ter therapy, but after roughly two months, the 
facial palsy was still present. CONCLUSION: The 
protracted course of GBS and its variants in pa-
tients with suspected Zika virus infection evokes 
possible hypothesis on its pathogenesis, such as 
an immune mediated neuronal injury or a viral 
persistence with direct lesions to the nervous 
system.
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HIV RHOMBENCEPHALITIS
Cristovam RA1*; Martins WA1; Trentin S1; Oliveira BSF1; 
Vedana VM1; Cristovam GM2; Fussiger H1

1Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS);
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA).

* E-mail: rafael.cristovam@gmail.com

The onset of neurological signs in a HIV infec-
ted patient can rise a challenge when there is 
no classical features at the neuroimaging nor 
a positive PCR at the cerebrospinal fluid (CSF). 
Regarding cerebelar symptoms in a HIV infected 
patient, once excluded vascular, neoplastic or 
typical opportunistic infections with mass effect 
at the MRI, there was some possible diagnosis 
to remaind. The possibilities of some diagnosis 
depends on the imune state of patients. Patient 
female, 41 year-old, addimited on hospital in 
06/11/14 with decreased strength and paresthe-
sia in the right hemibody there six day. She re-
ports that in the morning of that day had holo-
cranial headache pulsatile with photophobia and 
loss of strength began the night . Associated with 
this clinical picture, she also presented speech 
dysarthric, change the right upper limb motor 
function. she had denied loss of consciousness, 
denied fever, nausea or vomiting. Her brain com-
puted tomography was normal. Lumbar punctu-
re without changes suggestive of infection. CSF 
analysis revealed a normal cell count and normal 
glucose and protein levels with negative PCR 
tests for Herpes virus (HV), Citomegalus virus 
(CMV), Epstein Bar virus (EBV) and JCV. VDRL 
in the serum and CSF was negative. The patient 
brain MRI with signs suggestive of demyelination 
in right cerebellar peduncle and the right pons. It 
performed serology tests showed that HIV positi-
ve in two samples. The patient reported that du-
ring hospitalization knew of HIV diagnosis for 15 
years since the pregnancy of her daughter. Even 
made HIV treatment for a period, but have aban-
doned treatment. Evaluated by infectologist in 
this hospital that indicates HIV treatment begin-
ning. Patient improved strength and sensitivity. 
Discharged with HAART maintenance guidance. 
Firstly we have to exclude viral cerebellitis, spe-
cially by CMV, which occurs in 15-76% of patients 
with AIDS. After this, a possible diagnostic are the 
cerebelar alterations related to JCV as progressi-
ve multifocal leucoencephalopathy (PML) The 
partial improvement of the patient symptoms af-
ter restart the HAART was a clue that, maybe, the 
pathogenesis involved in that process was the 
HIV viral replication. Even though, the JCV PCR 
is negative in up to 50% of patients that are recei-
ving HAART. We don´t believe that the symptoms 
could be by infection or isquemic stroke. Besides, 
the partial recovery after restart the HAART could 
be a coincidence with a improvment after a SIRS.
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HUMAN HERPES VIRUS 6 ASSOCIATED MYELITIS
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Human herpes virus 6 (HHV6) is known as the 
causative agent of exanthema subitum. It is virtu-
ally ubiquitous and rarely causes symptoms, but 
can produce life-threatening complications in 
the immunocompromised, particularly haema-
topoietic stem cell transplantation (HSCT) reci-
pients. HSCT is associated with virus reactivation 
and central nervous system (CNS) symptoms. 
We report a 19-year-old patient who developed 
HHV6 associated myelitis during chemotherapy 
induction with cytarabine (7 days) and daunoru-
bicin (3 days) (7+3) for acute myeloid leukemia 
(AML). A 19-year-old female patient, previously 
diagnosed with AML, presented with lower limb 
weakness and paresthesias 10 days after 7+3 che-
motherapy induction. She had been admitted 
due to febrile neutropenia, complicated with 
Fusarium sp. pneumonia. During admission she 
had also presented an infectious colitis, which on 
biopsy, had a positive PCR for HHV6 and respon-
ded to ganciclovir. On examination she had gra-
de 4 paresis with abolished reflexes in the lower 
limbs, bilateral Babinski’s sign and a sensory le-
vel at T12. Magnetic Resonance Imaging (MRI) of 
the spinal cord was normal. A few days after, co-
litis recurred. Due to the recent history of HHV6, 
a presumptive diagnosis of HHV6 reactivation 
and an associated myelitis was made. Prompt 
cerebrospinal fluid (CSF) sample was impossible 
to obtain due to severe thrombocytopenia refrac-
tory to platelet transfusion, and empirical ganci-
clovir was started. There was rapid improvement 
of the abdominal symptoms, but no neurological 
recovery. One week later a CSF sample was obtai-
ned, with a positive PCR for HHV6.The patient’s 
respiratory conditions continued to decline and 
she passed away due to Fusarium sp. pneumo-
nia. HHV6 reactivation leading to encephalitis is 
a known phenomenon following HSCT. Our case 
is distinct for the development of myelitis, which 
has been rarely reported, and for its occurrence 
prior to HSCT. The previous colitis due to HHV6 
was an etiologic clue for the neurological symp-
toms. It’s recurrence further supported the idea 
of reactivation. Normal MRI is consistent with 
other reports of HHV6 myelitis. Preferred treat-
ment is with ganciclovir or foscarnet. Acyclovir 
is not indicated. In conclusion, HHV6 associated 
myelitis can occur in the setting of hematological 
malignancy and immunosuppression even prior 
to HSCT. Prompt investigation and recognition is 
needed since specific treatment is available, whi-
ch may avoid neurological deterioration
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Idiopathic hypertrophic cranial pachymeningitis 
(IHPM) is an rare inflammatory illness, charac-
terized by recorring cycles of inflammation and 
fibrosis in the meninges, leading to diffuse har-
dening and thickening of the dura-mater. There 
are two types: idiopatic and secondary. A final 
diagnosis of IHPM is only possible by careful ex-
clusion of other differential diagnosis. CASE: a 
49-year-old woman was referred to our tertiary 
hospital in 2013 for progressive bilateral vision 
loss, ataxia and cognitive dysfunction. Past me-
dical history revealed a hospitalization in 2004, 
with diplopia and dizziness, diagnosed as CNS 
toxoplasmosis.Viral sorologies were negative. In 
2011, she began with headaches, diplopia and 
difficult in vision. She was admitted at her local 
hospital and diagnosed with CNS tuberculo-
sis, with slight improvement of symptoms with 
corticosteroids and tuberculostatics. However, 
symptoms reemerged and rendered her with bi-
lateral vision loss. Soon after he had an episode 
of subacute upper right limb weakeness, diagno-
sed as ischemic stroke.At examination, she pre-
sented severe vision loss bilaterally, papiledema, 
ataxia and infrequent focal seizures. Laboratory 
exams were unremarkable, except for an elevated 
protein in CSF. Sorologies and PCR for multiple 
infections were all negative (including toxoplas-
mosis, mycobacterium tuberculosis, borrelia 
burgdorferi). MRI reavealed enhancement and 
thickening of meninges. A biopsy of dura-mater 
showed fibrosis associated to hyalinization and 
lymphocyte inflammatory infiltrate. She was 
maintained on corticosteroids (dexamethasone) 
and initiated on azathioprine, with important 
improvement of symptoms. DISCUSSION:First 
reported in 1869 by Charcot and Joffroy, initially 
attributed to syphilitic meningitis. Clinical mani-
festations include progressive headaches, multi-
ple cranial nerve palsies, cerebellar dysfunction, 
seizures and mielopathy. Soon in the course of 
this illness, MRI may point to diagnosis, as it 
shows impressive enlargement and enhance-
ment of meninges, with a ‘naïve’ or aseptic CSF. 
Biopsy is the only way to ultimately confirm the 
diagnosis and must be done early. Recently, it 
has been shown that IHPM may be the CNS ma-
nifestation of IG4-related disease. Nonetheless, 
treatment with imunossupressants should not 
be delayed and must begun as soon as common 
infectious etiologies are excluded. A high suspi-
cion index must be alongside the neurologist, as 
treatment may avoid great disability.
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INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM 
PACIENTES SUBMETIDOS À NEUROCIRURGIA SOB 
USO DO ANTIBIÓTICO PROFILÁTICO CEFUROXIMA
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As infecções de sítio cirúrgico são as maiores 
causas de mortalidade e morbidade entre as pes-
soas submetidas a cirurgias e são responsáveis 
pelo aumento do tempo de internação e eleva o 
custo do procedimento. A incidência varia em 2 a 
5% das cirurgias limpas e correspondem aproxi-
madamente 38% do total das infecções hospita-
lares associadas a pacientes cirúrgicos e 16% do 
total de infecções hospitalares. OBJETIVO: Ana-
lisar a incidência de prevenção de infecções de 
sítio cirúrgico em pacientes submetidos a proce-
dimentos neurocirúrgicos sob uso profilático do 
antibiótico cefuroxima e identificar os micro-or-
ganismos envolvidos. MATERIAL E MÉTODOS: 
Estudo descritivo cuja amostra foi constituída 
de 170 pacientes que foram submetidos a proce-
dimento neurocirúrgico no período de Julho de 
2013 a Julho de 2015. RESULTADO: No período, 
apenas sete pacientes (4,12%) evoluíram com 
infecção do sítio cirúrgico. CONCLUSÃO: A an-
tibioticoprofilaxia com cefuroxima tem ótimo 
potencial de prevenção das infecções de sítio ci-
rúrgico em Neurocirurgia.
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INCREASED INCIDENCE OF GBS AND ITS 
VARIANTS: ANALYZING THE CURRENT SCENARIO 
IN BRAZIL
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Zika virus (ZIKV) is now a frequent cause of 
acute febrile syndrome in Brazil since after the 
2014 FIFA World Cup, and in parallel, it has been 
also observed a steep rise in cases of Guillain-
-Barré syndrome during the same timeframe. 
OBJECTIVE: Report the increase in incidence of 
Guillain-Barré syndrome (GBS) during the cur-
rent ZIKV outbreak in Brazil. METHODS: Analy-
sis of patients with GBS whose clinical picture 
was preceded by symptoms suggestive of ZIKV 
infection, recruited in main centers located in 
Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco (PE) and 
Rio de Janeiro (RJ), between January 2015 and 
February 2016. RESULTS: Typical presentation of 
GBS was present in six patients in RJ in 2015, but 
the number of new cases reached 12 within the 
first two months of 2016, including Miller-Fisher 
and AMAN variants. In RN, 32 typical and 2 va-
riants of GBS were diagnosed in 2015, in contrast 
to four cases during January and February of 
2016. In PE, 51 cases with classical forms of GBS 
and 4 variants were registered in 2015, with 10 
more in 2016. CONCLUSION: The increased in-
cidence of GBS and its variants observed in Brazil 
since 2015, has distribution patterns both tem-
poral and geographic resembling the pattern of 
ZIKV infection spread, starting in the northeast 
and shifting towards southern regions at the end 
of 2015, highlighting the possibility of a causal 
link between two conditions.
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INFECÇÕES NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 
EM PACIENTES INFECTADOS PELO HIV ENTRE 
JANEIRO/07 E DEZEMBRO/09 NO HC-UFU
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Ao longo das diversas fases da Síndrome da 
Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS) 
a podem ocorrer manifestações neurológicas. 
Em cerca de 20-30% dos casos as complicações 
neurológicas constituem a manifestação inicial 
da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Hu-
mana (HIV). A maioria das infecções oportu-
nistas que se expressam acometendo o Sistema 
Nervoso Central surgem com baixa contagem de 
células da linhagem CD4. O conhecimento da 
prevalência das principais infecções neurológi-
cas que acometem o paciente portador do HIV 
é determinante para instituição de propedêuti-
ca adequada e rápida terapia empírica, modifi-
cando a história natural da doença. OBJETIVO: 
Descrever os principais diagnósticos de infec-
ções mais comuns no sistema nervoso central 
em pacientes com AIDS no Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal de Uberlândia (HC-
-UFU) entre Janeiro de 2007 e Agosto de 2009. 
MÉTODO: Realizou-se um estudo retrospectivo 
a partir da análise de prontuários de todos os 
pacientes com AIDS internados para investiga-
ção de manifestações neurológicas atendidos 
na Enfermaria de Moléstias Infecciosas do HC-
-UFU. Avaliou-se dados etários, sexo, tempo de 
diagnóstico de infecção pelo HIV, contagem de 
células CD4, uso anterior de terapia antirretrovi-
ral, apresentação da doença evolução e exames 
subsidiários. RESULTADOS: A análise inicial de 
prontuários retornou 91 pacientes elegíveis, dos 
quais 10 foram excluídos por não apresentarem 
o diagnóstico investigado e 7 por não terem seus 
registros clínicos localizados ao longo do estudo. 
Foram incluídos 74 pacientes com sorologia po-
sitiva para HIV e cujo motivo de internação fora 
investigação de manifestações neurológicas. En-
tre os pacientes incluídos 44,6% apresentaram 
neurotoxoplasmose, 29,7% neurocriptococose, 
12,2% meningotuberculose, 5,4% neurossífilis, 
4,1% demência pelo HIV, 4,1% mielite por CMV, 
9,6% apresentaram outras etiologias. Apresenta-
ram associação com outras infecções oportunis-
tas 11 pacientes. CONCLUSÃO: Manifestações 
neurológicas são frequentes em pacientes infec-
tados pelo HIV. Nesse estudo a maior parte dos 
participantes obtiveram diagnóstico de infecção 
pelo HIV em decorrência da infecção oportunis-
tas associada e apresentavam baixa contagem de 
CD4.
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LESÕES HEMORRÁGICAS MÚLTIPLAS 
ASSOCIADAS A TOXOPLASMOSE CEREBRAL COMO 
APRESENTAÇÃO INICIAL DE AIDS
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A Toxoplasmose cerebral (TC) é a principal in-
feção oportunista com acometimento do sis-
tema nervoso central em pacientes com AIDS, 
com uma incidência variável de 3 a 50%(1). Os 
achados típicos na Tomografia correspondem a 
lesões focais isoladas ou múltiplas, hipodensas, 
com realce anelar ao contraste e edema perile-
sional(2), porém, existem alterações menos fre-
quentes, mas altamente sugestivas. OBJETIVO: 
Relatar um caso de um paciente com múltiplas 
lesões hemorrágicas cerebrais associadas a Toxo-
plasmose Cerebral. RESULTADO: Paciente mas-
culino de 55 anos, com antecedentes desconhe-
cidos, foi internado por quadro clinico de dois 
dias de evolução de apraxia, confusão mental, 
agressividade, conduta inapropriada e ataxia. Ao 
exame físico apresentava paresia facial central 
esquerda e hemiparesia ipsilateral, sem sinais 
de irritação meníngea ou outras alterações. Múl-
tiplas lesões hiperdensas infra e supretentoriais 
foram identificadas na tomografia de crânio e a 
punção lombar mostrou aumento dos Leucóci-
tos (28/Ul), com 85% Linfo/Mono e hiperpro-
teinorraquia (102mg/dL). No segundo dia de 
internação, apresentou episodio único de crise 
convulsiva focal, realizando uma nova tomogra-
fia que mostrou aumento das áreas hiperdensas 
previas e aparição de novas lesões. O resultado 
do HIV e IgG para Toxoplasma gondii foram 
positivos, sendo diagnosticado Toxoplasmose 
Cerebral, iniciado tratamento empírico e soli-
citada Terapia Antirretroviral. O PCR para Toxo-
plasma no liquor foi positivo, o reconto de CD4 
de 14 células e Carga Viral de 2.330.000 copias/
ml. Após três semanas de tratamento, o paciente 
apresentava recuperação dos déficits neurológi-
cos focais, melhora do estado mental e regressão 
das lesões na neuroimagem, recebendo a alta 
hospitalar. DISCUSSÃO: As lesões hemorrágicas 
na TC é pouco reconhecida, porém, caracterís-
tica dos pacientes com AIDS(3), podendo ser a 
primeira manifestação em pacientes sem terapia 
antirretroviral(4). Níveis baixos de CD4 (menor 
que 100) é considerado o principal fator de ris-
co desta neuroinfecção(1). O diagnóstico precisa 
da detecção do micro-organismo na biopsia(5); 
porém, pode-se iniciar tratamento quando a sus-
peita clinica é elevada. No contexto adequado, a 
presença de múltiplas lesões hemorrágicas com 
efeito de massa sugerem o diagnóstico de TC(3). 
A taxa de mortalidade é elevada, porém, o inicio 
de TARV se associa a uma diminuição no risco de 
morte(1), e o tratamento especifico gera uma rá-
pida melhora clinico-radiológica(3).
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MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS POUCO 
COMUNS NA DENGUE
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A dengue é causada por um flavivirus comum em 
áreas tropicais e subtropicais, transmitida por 
mosquitos do gênero Aedes. Dos quatro sorotipos 
conhecidos, o DEN 2 e o DEN 3 são aqueles mais 
implicados nos quadros neurológicos. Estima-se 
que 100 milhões de pessoas anualmente sejam 
infectadas em todo o mundo por este vírus, sen-
do 500 mil destas com quadros graves, que deter-
minam mais de 20 mil mortes. No ano de 2015 foi 
observado em nosso País um aumento de 184% 
do número de casos com relação ao ano anterior, 
sendo registradas 843 mortes. Os primeiros me-
ses do ano de 2016, período em que mais de 200 
casos por hora foram notificados, fazem prever 
uma crescente preocupação com esta doença. 
O envolvimento neurológico tem sido cada vez 
mais reconhecido, embora sua incidência exata 
ainda seja desconhecida. Produz diversos qua-
dros clínicos, resultado de diferentes patogenias: 
distúrbios metabólicos (encefalopatia, paralisia 
hipocalêmica), invasão direta pelo vírus (encefa-
lite, meningite, mielite, miosite) ou mecanismos 
autoimunes (ADEM, comprometimento medu-
lar e/ou do nervo óptico, vasculites, cerebelite, 
síndrome de Guillain Barré). O diagnóstico pode 
ser suportado pelos exames do líquor e de neu-
roimagem, especialmente a ressonância magné-
tica, embora a sensibilidade de um e especifici-
dade do outro não sejam tão altas. A maior parte 
desses pacientes tem uma evolução benigna 
com recuperação espontânea, embora sequelas 
permanentes possam acontecer e a mortalidade 
nestes casos chegar a 30%. OBJETIVO: Chamar a 
atenção para a ocorrência crescente de envolvi-
mento neurológico na dengue, nem sempre sob 
formas comuns descritas, o que pode contribuir 
para a falha diagnóstica e subnotificação da do-
ença. MÉTODO: Descrevemos três casos com 
apresentação clínica pouco habitual: uma polir-
radiculoneurite de predomínio craniano (dipa-
resia facial), uma doença encéfalovascular com 
oclusão de grande tronco arterial (hemiplegia 
depois de cefaleia prolongada) e uma encefalite 
com manifestações psiquiátricas exuberantes, 
com líquor e imagem normais. CONCLUSÃO: A 
gravidade do envolvimento neurológico na den-
gue nem sempre é proporcional ao quadro sistê-
mico, e seu diagnóstico clínico por vezes incerto. 
É necessário que nos mantenhamos alertas para 
esta possibilidade diagnóstica, para podermos 
oferecer suporte clínico mais adequado.
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MENINGEAL SPOROTRICHOSIS IN AN 
IMMUNOCOMPETENT PATIENT
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Despite of the recent epidemic outbreaks of spo-
rotrichosis in Brazil, the meningeal form of the 
disease is rare, affecting mostly those with cellu-
lar immune defects. Meningitis is usually obser-
ved in disseminated forms, but may be the sole 
manifestation of the disease. OBJECTIVES: To 
describe a case of chronic meningitis due to spo-
rotrichosis. RESULTS: Male, 56 years-old, with a 
1-year history of with bilateral, nonthrobbing he-
adache, daily fever and weight loss, which lasted 
for 45 days. He persisted with the headaches and 
was treated with Amitriptyline. Six months later, 
he developed diplopia and cognitive impair-
ment. At admission, he presented with important 
memory complaints and space-time disorienta-
tion. Clinical and neurological examination were 
normal, except for a Mini Mental State Examina-
tion (MMSE) score of 13/30. Brain MRI showed 
hydrocephalus and diffuse cortical and leptome-
ningeal enhancement. Cerebrospinal fluid (CSF) 
analysis demonstrated lymphocitic inflamatory 
findings along with low glycorrachia (336 cells/
mm3 with 100% lymphomononuclear, protein 
concentration: 430 mg/dl and glucose: 26/mg/
dl) and a positive Polymerase Chain Reaction 
(PCR) for M. tuberculosis, in a second sample. 
Treatment with tuberculostatic drugs and corti-
costeroids was initiated with a significant impro-
vement of cognitive impairment after 10 days of 
therapy. Two months later, the patient presented 
with an acute worsening of cognitive deficit, 
nausea and prostration. New brain MRI showed 
significant increase in hydrocephalus and a ven-
triculoperitoneal shut was necessary. Also, a new 
CSF analysis demonstrated maintenance of an 
inflamatory process with hypoglycorrachia (glu-
cose concentration: 14mg/dL, protein: 292mg/
dL and 125 cells/mm3, with 65% polymorphonu-
clear). In the meantime, the authors learned that 
some of the patient’s relatives had been recently 
treated for lymphocutaneous sporotrichosis and 
CSF fungal culture revealed growth of Sporothrix 
schenkii in two different samples. Treatment 
with Amphotericin B was started, but the patient 
developed nephrotoxicity along with shunt in-
fection and died. CONCLUSION: Although the 
patient was immunocompetent, the hypothesis 
of fungal chronic meningitis was reconsidered 
due to clinic and radiologic worsening in spite of 
tuberculostatic treatment. In this case, CSF cul-
ture was key to the final diagnosis, as it revealed 
growth of Sporothrix schenkii, which is rarely re-
ported as a cause of chronic meningitis.
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MENINGITE POR CRIPTOCOCCUS GATTII EM 
PACIENTE IMUNOCOMPETENTE: RELATO DE CASO
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OBJETIVO: Relatar um caso de meningite causa-
da por C. gattii em paciente imunocompetente 
e explorar as peculiaridades referentes ao perfil 
do agente etiológico, manifestações, dificulda-
des de tratamento e complicações evolutivas. 
RELATO DO CASO: Mulher, 34 anos, hígida, 
encaminhada ao serviço em 09/04/2015, com 
quadro de um mês de evolução de cefaléia, tur-
vação visual, diplopia e dificuldade de marcha. 
À admissão apresentava paralisia facial central 
direita, desvio de língua para a esquerda e para-
lisia do abducente, pior a direita. RM de crânio 
evidenciou múltiplos focos hipointensos em T1 e 
hiperintensos em T2/flair em substancia branca 
subcortical e profunda, de etiologia indefinida. 
Realizada punção lombar, com analise de liquor 
que demonstrou hipoglicorraquia, aumento de 
proteínas e presença de Cryptococcus SP a tinta 
Nanquim, alem de uma pressão de abertura de 
62 cm. Iniciado tratamento com anfotericina B 
(posteriormente alterada para formulação lipí-
dica devido a insuficiência renal) e fluconazol, 
porem sem resolução dos sintomas, sendo ne-
cessárias punções lombares de alivio (media de 
2/semana), durante aproximadamente 2 meses, 
quando foi implantado shunt lomboperitonial, 
com melhora e estabilização do quadro neuroló-
gico. Realizada analise micobiologica com tipa-
gem, tendo sido evidenciado C. gattii no liquor. 
Propedeutica para neoplasias, doenças inflama-
tórias e outras infecções negativa. Mantido tra-
tamento antifungico por 3 meses, quando, com 
a melhora do quadro, foi suspensa a anfoterici-
na B complexo lipídico e mantido o fluconazol. 
DISCUSSÃO: Cryptococcus SP, e especialmente o 
C. neoformans, habitualmente causam infecção 
em pacientes imunossuprimidos. A espécie C. 
gattii,menos freqüente, acomete também imu-
nocompetentes. As infecções por C. gattii apre-
sentam maior índice de complicações neuroló-
gicas e requerem tratamento prolongado, como 
no caso apresentado. A detecção do agente não 
é rotineira, necessitando analise micobiologica, 
com tipagem. O tratamento com antifungicos é 
prolongado, com 3 fases (indução, consolidação 
e manutenção), alem de punções lombares repe-
tidas ou tratamento cirurgico para controle da 
hidrocefalia. A flucitosina é uma das drogas da 
fase de indução, entretanto não esta disponível 
no Brasil, de forma a ser substituída por flucona-
zol, porem sem a mesma eficácia, prolongando o 
tratamento e submetendo o paciente aos efeitos 
adversos dos antifúngicos.
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MENINGITE TUBERCULOSA – RELATO DE 
INFECÇÃO APÓS VISITA À ALDEIA INDÍGENA DO 
OESTE CATARINENSE
Silveira LRP; Lunardi MS*; Barbosa J; Boehringer 
AK; Chagas OFP; Winckler ÉB; Martins GL; Pio FJ; 
Mattosinho Filho P; Fagundes D

Hospital Governador Celso Ramos - Florianópolis/SC.

* E-mail: marianalunardi@hotmail.com

A meningite tuberculosa corresponde a 5% das 
formas extrapulmonares dessa doença. O seu 
quadro clínico é de início insidioso com febre, 
mialgias, sonolência, irritabilidade, cefaleia, vô-
mitos, dor abdominal e mudanças súbitas do hu-
mor. Surgem sinais de lesão no sistema nervoso 
central, como lesão de nervos cranianos, irrita-
ção meníngea, hipertensão intracraniana, per-
turbação da consciência. Exames laboratoriais 
do líquor e cultura podem confirmar a suspeita 
clínica de meningite tuberculosa, sendo a cultu-
ra de líquor, o método bacteriológico mais sen-
sível e específico. OBJETIVO: Descrever o caso 
clínico de paciente com alterações sistêmicas e 
neurológicas sugerindo meningite tuberculosa 
primária. MÉTODOS: Revisão de prontuário mé-
dico e busca de material científico publicado em 
revistas indexadas. RESULTADOS: Masculino, 17 
anos, estudante, com uma história de prostra-
ção, emagrecimento, cefaleia, rigidez de nuca, 
alteração comportamental, febre e dor abdomi-
nal com evolução clínica de 45 dias após perma-
nência de 15 dias em aldeia indígena no oeste 
do SC. Internado, o líquor inicial apresentava 
pleocitose moderada com predomínio discreto 
de polimorfonucleares, glicorraquia baixa e pro-
teínas aumentadas, apresentando predomínio 
de linfomononucleares na evolução. Três PCRs 
para micobacterium negativas em três amos-
tras de líquor diferentes. Nenhuma alteração ra-
diológica sugerindo tuberculose em outro sítio. 
HIV não reagente. RNM de crânio com espessa-
mento e realce patológico das leptomeninges, 
comprometimento da bainha dos nervos ópti-
cos e pequena alteração focal do sinal da ínsula 
sugerindo encefalite. Iniciado tratamento com 
tuberculostáticos depois de realizado diagnós-
tico diferencial com outras patologias. Melhora 
clínica e radiológica lenta, e progressiva ao longo 
do tratamento. Resultado da cultura com cres-
cimento de bacilo álcool-ácido resistente após 
40 dias. CONCLUSÃO: A meningite tuberculosa 
difere das demais meningites bacterianas por 
apresentar uma evolução mais arrastada, morta-
lidade elevada e tratamento menos eficaz na pre-
venção de sequelas. Geralmente a disseminação 
da doença ocorre através de lesões pulmonares, 
porém, pode ocorrer disseminação através de 
granulomas diminutos ou microscópicos próxi-
mos à superfície meníngea. O líquor em cerca de 
25% dos pacientes pode apresentar um predo-
mínio inicial de neutrófilos e a PCR para mico-
bacterium tem uma boa sensibilidade (55 a 75%) 
e especificidade (94 a 98%) porém não é à prova 
de falhas.
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MENINGOENCEFALITE SUBAGUDA PELO HIV: 
RELATO DE CASO
Ribeiro Júnior PHE*; Gobbo Júnior M; Borges AS

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: pherj@hotmail.com

A infecção aguda pelo HIV pode apresentar-se 
como uma síndrome mono-like com sintomas 
inespecíficos e o diagnóstico pode ser dificulto-
so. A apresentação clínica é variável, desde sin-
tomatologia benigna e autolimitada até, mais 
raramente, quadros graves com envolvimento 
do Sistema Nervoso Central, como meningite ou 
meningoencefalite de curso fatal. O presente re-
lato tem o objetivo de chamar a atenção para tal 
diagnóstico, pouco valorizado ao avaliar pacien-
tes com meningoencefalite aguda ou subaguda. 
RELATO DO CASO: Sexo feminino, 14 anos, pro-
cura Pronto Socorro do HCU devido à história de 
cefaleia holocraniana a 20 dias, de moderada a 
forte intensidade, sem fatores desencadeantes, 
de melhora ou piora; concomitante a febre diá-
ria, náuseas, vômitos, epigastralgia, hiporexia e 
máculas eritematosas em membros superiores e 
tórax. Refere atendimento em facultativo sendo 
diagnosticada com hepatite viral (sic), receben-
do alta hospitalar. Evoluiu com piora clínica, com 
prostração, tremores generalizados, queda do 
nível de consciência, vômitos e diarreia aquosa 
sem sangue ou muco. Como antecedente pessoal 
paciente apresentou sexarca aos 12 anos, teve 2 
parceiros sexuais, sem uso de preservativos. No 
exame físico geral, paciente apresenta-se em 
mau estado geral, desidratada (+/4+), com xero-
se cutânea em face, sem outros achados dignos 
de nota. O exame neurológico evidenciou Escala 
de Coma de Glasgow = 10 (Abertura ocular= 3/ 
Resposta verbal= 1/ Resposta motora= 6); Sinais 
de Kernig, Lasegue e Brudzinski negativos (ava-
liação prejudicada devido ao rebaixamento de 
consciência.); rigidez discreta à flexão de mem-
bro superior esquerdo, sem flexão espontânea de 
membro inferior esquerdo. Foram solicitados os 
seguintes exames complementares: TC de crânio 
que estava sem alterações, coleta e análise de lí-
quor que evidenciou meningite linfomonocitária 
e dosagem das aminotransferases, que demons-
trava discreta elevação. Diante de tais dados foi 
dado início à investigação diagnóstica para insti-
tuição da terapêutica. DISCUSSÃO: A Síndrome 
Retroviral Aguda deve estar inclusa no diagnós-
tico diferencial das meningoencefalites linfomo-
nocitárias para que o tratamento seja instituído 
precocemente, melhorando o prognóstico e a 
evolução da doença.
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MENINGOENCEFALOMIELITE NECROTIZANTE 
POR DENGUE: UMA COMPLICAÇÃO RARA DE UMA 
DOENÇA COMUM
Silva LR*; Guardia RC; Barreto LS; P. Júnior JAM; 
Cetlin RS; Dach F

USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP).

* E-mail: lucaim11@gmail.com

A dengue é uma importante arbovirose nas regi-
ões tropicais e subtropicais do mundo, com ele-
vada incidência no Brasil. A literatura descreve 
diversas manifestações neurológicas, tais como: 
encefalopatia, encefalite, meningoencefalite, 
mielite, encefalomielite disseminada aguda, aci-
dente vascular cerebral, síndrome de Guillain-
-Barrè, miosite, paralisia hipocalêmica e mono-
neuropatias. MÉTODO: Realizou-se coleta de da-
dos e obteve-se acesso aos exames de imagem e 
laboratoriais em prontuário eletrônico mediante 
termo de consentimento livre e esclarecido. 
PACIENTE: Homem, 67 anos, hígido, apresen-
tou quadro agudo de mialgia intensa, febre, as-
tenia, náuseas, vômitos e diarreia; realizando-se 
o diagnóstico clínico de dengue. Evoluiu, após 
dez dias, com cefaleia hemicraniana direita, sú-
bita, de forte intensidade, associada a disartria e 
hemiparesia esquerda completa. A Ressonância 
Magnética (RM) de encéfalo evidenciou parên-
quima cerebral com múltiplos focos de edema 
vasogênico nos giros frontais (superior, médio 
e inferior) e pré-cuneus à direita; giros frontal 
inferior, temporal superior e lobo occipital à 
esquerda; temporal mesial bilateral e tegmen-
to do mesencéfalo (com restrição à difusão nas 
zonas centrais dessas regiões, além de captação 
puntiforme de contraste em regiões córtico-sub-
corticais frontais e temporais). A RM de coluna 
total mostrou foco de hipersinal em sequências 
pesadas em T2 e FLAIR acometendo a medula 
no nível T12. No líquido cefalorraquidiano havia 
pleocitose linfocítica, hiperproteinorraquia com 
glicorraquia normal, e teste ELISA IgG e IgM para 
dengue positivo. Após descartadas outras causas, 
o paciente foi submetido a pulsoterapia com Me-
tilprednisolona 1g/dia por 5 dias, com melhora 
clínica parcial (força muscular e disartria). RM 
de encéfalo controle apresentou extensa necro-
se onde antes havia a presença de edema vaso-
gênico, porém sem surgimento de novas lesões. 
CONCLUSÃO: Este é um caso raro de uma doen-
ça comum no mundo: meningoencefalomielite 
necrotizante causada por dengue. Em regiões 
endêmicas para a dengue, é necessário conside-
rar, no diagnóstico diferencial de afecções neu-
rológicas, a presença de complicações secundá-
rias à dengue. Este relato abre perspectivas para 
os profissionais da saúde alertarem-se para ma-
nifestações neurológicas raras em pacientes com 
história clínica de dengue.
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MENINGO-ENCEFALOMIELITE TUBERCULOSA 
COM BACILOSCOPIA POSITIVA NO LÍQUOR, EM 
PACIENTE IMUNOCOMPETENTE – RELATO DE 
CASO
Rabelo RMP*; Portela FQ; Rodrigues MVG; Oliveira MM; 
Galvão MLS; Takatani M

UFAM.

* E-mail: ronaldo.rabelo.med@gmail.com

Infecção do sistema nervoso central por Myco-
bacterium tuberculosis ocorre por reativação 
de foco latente após infecção primária e está 
associada a alguma forma de imunossupres-
são. Exame do líquor é fundamental para diag-
nóstico; a baciloscopia consegue demonstrar 
a micobactéria em menos de 50% dos casos. 
OBJETIVO: Relata-se caso de paciente com me-
ningoencefalomielite tuberculosa, sem imuno-
deficiência conhecida e baciloscopia positiva 
no líquor. RELATO DE CASO: Paciente do sexo 
masculino, 29 anos de idade, apresentou quadro 
súbito de rebaixamento do nível de consciência, 
desorientação, rigidez de nuca, ptose palpebral 
à esquerda e paresia facial central à direita, libe-
ração piramidal nos 4 membros. Neuroimagem 
mostrou áreas de hiperssinal em T2/FLAIR na re-
gião nucleo-capsular bilateral, alguns com realce 
pós gadolíneo, e foco hemorrágico no putâmen 
esquerdo. Líquor mostrou glicose 18 mg/dL, glo-
bulina +++, proteínas 349 mg/dL, 720 células/
mm3 (65% segmentados), presença de BAAR. 
Tratamento padrão foi iniciado, incluindo cor-
ticoide por 10 dias, com recuperação gradativa 
da cognição nos dias seguintes; só então foram 
identificados nível sensitivo profundo torácico 
e paraparesia com hiperreflexia profunda e Ba-
binski bilateral. A reintrodução da corticoterapia 
permitiu a melhora gradual, parcial, dos sinto-
mas motores e sensitivos. CONCLUSÃO: Apesar 
do baixo rendimento técnico, a realização da 
baciloscopia com coloração específica para mi-
cobactéria deve continuar sendo realizada na 
suspeita clínica, principalmente quando outros 
métodos estejam indisponíveis, pois fornece 
resultado rapidamente e possibilita tratamento 
direcionado.
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MIELITE LONGITUDINALMENTE EXTENSA 
ASSOCIADA À INFECÇÃO POR HTLV-1: RELATO DE 
CASO
Ribeiro LL*; Aguiar LSF; Andrade DAR; Fernandes FLC; 
Lima AF; Mariano FM; Santos CGV; Vieira RGK

Hospital IPSEMG.

* E-mail: laisse.leite@gmail.com

A mielopatia associada ao HTLV-1 ou paraparesia 
espástica tropical (MAH/PET) é uma doença in-
flamatória imunomediada relacionada ao vírus 
linfotrópico de células T tipo 1 (HTLV-1). Classi-
camente manifesta-se por paraparesia espástica 
com evolução crônica e progressiva, alterações 
sensoriais, distúrbios esfincterianos e disfunção 
erétil. RELATO DE CASO: Paciente do sexo femi-
nino, 69 anos, branca, natural e procedente de 
Itabira, Minas Gerais, apresentando parestesias 
em MMII e dificuldade de marcha progressiva há 
cerca de 1 ano. Piora mais acentuada nos últimos 
2 meses, com incapacidade de deambulação, 
incontinência urinária e constipação intestinal. 
Ao exame físico apresentava paresia simétrica de 
MMII (Força muscular 2/2), além de hipotonia, 
hiperreflexia, hipoestesia tátil, apalestesia e abo-
lição da propriocepção consciente em MMII. Re-
alizou RM de encéfalo com lesões sugestivas de 
doença desmielinizante e RNM de coluna com 
imagem sugestiva de mielite longituldinamen-
te extensa da transição crânio cervical até cone 
medular, com captação de contraste e sem sinais 
de atrofia. Tratada com pulsoterapia com metil-
prednisolona 1g/dia por 5 dias e cinco sessões 
de plasmaférese sob suspeita inicial de etiologia 
desmielinizante. Realizou extensa propedêutica 
com evidência de anticorpo anti HTLV -1 rea-
gente no sangue (confirmado por Western-Blot) 
e líquor, e exclusão dos principais diagnósticos 
diferenciais. Anti-aquaporina 4 negativo. Discus-
são Em 1989, a OMS definiu os seguintes crité-
rios para o diagnóstico da MAH/PET: parapare-
sia de evolução lenta e progressiva, presença de 
sinais piramidais, variáveis graus de distúrbios 
esfincterianos e sensitivos, associado a presen-
ça de anticorpos para o HTLV-I no sangue e no 
líquor (LCR). Recentemente, foram descritos 
casos de MAH/PET variante aguda, caracteriza-
dos por mielite transversa aguda, acompanhada 
ou não de neurite óptica e com evolução clínica 
semelhante à NMO. A imagem por ressonân-
cia magnética (IRM) pode apresentar lesões na 
substância branca subcortical e periventricular, 
bem como na medula espinhal. CONCLUSÃO: A 
MAH/PET é uma doença de curso progressivo 
e frequentemente incapacitante. Casos foram 
relatados em todas as regiões do Brasil e recen-
temente variantes atípicas têm sido descritas o 
que torna a sorologia para HTLV etapa funda-
mental no diagnóstico diferencial das síndromes 
medulares.
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MIELITE TRANSVERSA ASSOCIADA À INFECÇÃO 
PELO VÍRUS ZIKA
Vilela DM*; Peixoto DEB; Moreira CL; Fábio SRC; 
Coletto FA; Fonseca BAL; Barreira AA

USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: dan.vilela@gmail.com

Tudo indica que o vírus Zika (ZIKV) é fator prece-
dente da síndrome de Guillain-Barré. OBJETIVO: 
Registrar caso de comprometimento medular as-
sociado à zikavirose. MÉTODOS E RESULTADOS: 
Homem de 24 anos, com dor abdominal e vômi-
tos, dor retro-orbitaria, cefaleia, rash cutâneo no 
tórax e membros superiores e febre há 3 dias, 
medicado com sintomáticos e persistência da 
cefaléia. Quinze dias após: hipoestesia térmico-
-dolorosa no tronco a partir de L1 e hiperestesia 
térmica de T10-T12, retenção urinária e fecal., 
tremor de repouso nas mãos e paraparesia com 
predomínio proximal. Os reflexos miotáticos 
eram vivos e os patelares, policinéticos. Tríplice 
flexão à esquerda, ausência de cutâneo-abdo-
minais, uso de sonda vesical de alivio intermi-
tente e clisteres. A ressonância magnética (RM) 
evidenciou extensas áreas de alteração de sinal, 
com efeito expansivo e impregnação por gadolí-
nio de C6 até o cone medular. Encéfalo normal. 
O hemograma era plaquetopênico. A punção 
liquórica (LCR) evidenciou 170 células/mm3, 
78% linfócitos, 20% neutrófilos, 2% eosinófilos 
com proteinorraquia de 137 mg/dl e glicorraquia 
de 46 mg/dl. No LCR, o VDRL era não reagente. 
BAAR,GRAM e PCRs para Herpes simples I E II 
e citomegalovirus eram negativos, bem como as 
sorologias para HTLV I E II e o antígeno Cripto-
cocócito. No sangue, a IgG para dengue e varicela 
eram positivas, a IgM negativa. A sorologia para 
Chikungunya, negativa. O VDRL sérico era não 
reagente. Índice de IgG: 0.61 (N =<0,7). O RT-PCR 
(CDC) reverso para ZIKV no plasma e urina foi 
positivo. Tratado com pulsoterapia com metil-
prednisolona 1 grama/dia, por 5 dias e 5 ciclos de 
plasmaférese. Na alta apresentava sinal de Lher-
mittes, reflexos miotáticos vivos com hiperrefle-
xia e clono patelar (E>D) e cutâneo-plantar em 
extensão à E. A força muscular era normal com 
espasticidade, mais à E (2 pela escala de Ashwor-
th) e havia discreta hipoestesia vibratória distal 
nos membros inferiores e sinal de Romberg. A 
marcha era espástica e não havia ataxia motora. 
CONCLUSÕES:O presente caso é indicativo de 
que a mielite associada ao ZIKV pode ser exten-
sa, com componente inflamatório notável e ter 
padrão multifocal. Pode também, parcialmente, 
responder à corticoterapia associada à plasma-
férese. Tais aspectos diferem do único estudo de 
caso referido na literatura até a presente data.
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MIELITE TRANSVERSA POR MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS EM PACIENTE INTERNADO NO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TERESINA-PI
Carvalho IMS*; Araújo MLB; Guindani SV; 
Cruz Júnior FJA; Marcelino PFS; Oliveira TCB; 
Araújo MFV; Santos FRDR

Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: illanasilveira@hotmail.com

Mielite Transversa é uma desordem da Medula 
Espinhal que pode apresentar-se com fraqueza 
muscular, alteração sensorial e esfincteriana. 
É uma condição rara, com incidência entre 1 a 
8 novos casos por milhão de pessoas por ano. 
OBJETIVO: Relatar um caso de Mielite Trans-
versa desencadeada pela infecção por Myco-
bacterium tuberculosis e sua repercução na 
condição clínica neurológica de um paciente 
internado em Hospital Universitário de Teresina, 
Piauí. CASO CLÍNICO: 39 anos, sexo masculino, 
pedreiro, natural e procedente de Wall Ferraz, 
Piauí. Relato de fraqueza e dores em membros 
inferiores há 16 dias da internação, associada a 
febre diária e vespertina. Ao exame: lesão de VII 
par. Força preservada em membros superiores 
grau 0 em membros inferiores, com hipotonia e 
arreflexia. Nível sensitivo abaixo da cicatriz um-
bilical e lesão ulcerada, de bordas irregulares em 
planta de pé direito. A Ressonância Magnética 
de Coluna Toraco-Lombar evidenciou presença 
de mielite extensa, de localização toracica, che-
gando até nível sacral. Na punção lombar desta-
cou-se a presença de líquor turvo, xantocrômico, 
com 1890 hemácias, 167 proteínas e celularidade 
aumentada as custas de mononucleares. Teste 
Rápido Molecular (TRM) para Mycobacterium 
tuberculosis veio positivo. Realizou-se biópsia da 
lesão ulcerada, cujo resultado veio compatível 
com tuberculose. Iniciou-se esquema anti-tu-
berculostatico e após 48 horas, observou-se re-
gressão da paralisia facial periférica e do quadro 
febril. Persiste o quadro de plegia em membros 
inferiores e aguarda-se completar o esquema an-
ti-tuberculostatico para avaliar as sequelas neu-
rológicas. DISCUSSÃO: Mielite Transversa em 
geral ocorre como uma complicação infecciosa 
mas desordens autoimunes do Sistema Nervo-
so Central também podem causar como: Ence-
falomielite Disseminada, Neuromielite óptica e 
Esclerose Múltipla, além de síndromes parane-
oplasicas e doenças autoimunes inflamatórias 
sistêmicas como: Lupus Eritematoso Sistemico 
e Artrite Reumatóide. O Diagnóstico de Mielite 
Transversa exige a exclusão de lesão medular 
compressiva e a confirmação de inflamação me-
dular vista pela Ressonância. Tuberculose (TB) 
é uma doença infecciosa e transmissível com 
manifestações predominantemente pulmona-
res; e em raros casos, extrapulmonares. Acome-
timento neurológico é observado em cerca de 
2% dos casos. CONCLUSÃO: O diagnóstico pre-
coce do agente causal da Mielite Transversa é de 
suma importância para a evolução favorável do 
paciente.
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MIELITE TRANSVERSA POR VARICELA-ZOSTER EM 
PACIENTE HIV POSITIVO
Costa IL*; Monteiro AA; Oliveira LFRJ; Braga VM; 
Andrade MMA; Carvalho LA; Pereira BN; Daher MC

Centro Universitário de Anápolis UniEVANGÉLICA.

* E-mail: isabela.laguardia@hotmail.com

Mielite transversa é uma doença inflamatória da 
medula espinal, com lesão de toda sua espessura 
segmentar, chamada transversa por expandir-se 
em múltiplos níveis vertebrais. Tem incidência 
de 1-8 casos/milhão por ano, considerada rara. 
Leva à disfunção sensorial, motora e autonômi-
ca concernente a região afetada. Sua etiologia 
é ampla, podendo ser: idiopática, associada a 
doenças, vascular ou infecciosa. Paciente sexo 
masculino, 33 anos, infectado pelo vírus HIV há 
2 anos, em terapia anti-retroviral sem restitui-
ção imunológica, apresentou-se há um ano com 
ptose palpebral bilateral, paralisia e parestesia 
de membros inferiores e incontinência urinária. 
Foi internado na Santa Casa de Misericórdia de 
Anápolis-GO, sendo citomegalovírus (CMV) a 
principal suspeita diagnóstica, justificando um 
breve tratamento com ganciclovir, além de medi-
das de suporte. Nos exames foram encontrados: 
elevação de leucócitos (neutrófilos), glicose, he-
mácias e proteínas no líquor, não sendo detecta-
das bactérias; hipersinal linear focal anterior da 
medula indicando siringomielia, e alteração de 
sinal adjacente relacionado com mielopatia em 
coluna cervical e dorsal nas RMN. Não se obser-
vou alterações crânio-cerebrais, e pesquisa para 
Bacilo Ácido-Álcool Resistente, HTLV e CMV fo-
ram negativas. Após relatado o aparecimento de 
lesão vesículo-bolhosa, semelhante a herpetifor-
me, cuja duração foi de um dia, suspeitou-se de 
infecção por Varicela-Zoster (VZV). Foi realizada 
pesquisa do vírus no liquor por PCR, com resul-
tado positivo. Terapia com aciclovir 800mg 8/8h 
foi instituída, com expressiva melhora clínica. 
Entretanto, há persistência de plegia, mantendo-
-se o uso de doses baixas de aciclovir. O quadro 
clínico apresentado pelo paciente se correlacio-
na com o da mielite transversa, neste caso de 
etiologia infecciosa pelo VZV, um alfa-herpes ví-
rus ubíquo em seres humanos, tipo 3. Após infec-
ção primária, o vírus estabelece latência em gân-
glios dorsais espinais, podendo reativar-se como 
Herpes-zoster, com lesões vesiculares, devido 
reação inflamatória, semelhante à lesão descri-
ta pelo paciente. Além disso, principalmente em 
HIV positivos, devido a insuficiência de células 
T CD4+, o VZV invade o parênquima medular e 
pode se alastrar para raízes nervosas, originan-
do a mielite transversa por Varicela-Zoster. Seu 
diagnóstico é feito com achado do DNA de VZV 
e/ou IgG anti-VZV no líquido cefalorraquidia-
no, e o fármaco de escolha para o tratamento é 
o aciclovir.
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MODELO EXPERIMENTAL DE LISTERIOSE 
ENCEFÁLICA EM GERBILOS
Gomes AG*; Garcia LNN; Mol JPS; Santos RL; Paixão TA

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: aline.ggomes@hotmail.com

A Listeria monocytogenes é uma bactéria gram-
-positivo que causa infecção em seres humanos 
e animais. A listeriose humana é uma doença 
que ocorre esporadicamente ou em surtos após a 
ingestão de alimentos contaminados de origem 
animal e vegetal. Indivíduos com maior risco de 
infecção incluem pacientes imunocomprometi-
dos, gestantes, recém-nascidos e idosos, embora 
adultos saudáveis também possam manifestar a 
doença. Existem inúmeros modelos animais de 
infecção por L.monocytogenes, contudo a falta 
de modelos animais apropriados tem dificultado 
o estudo da listeriose no sistema nervoso central 
(SNC). Embora o modelo animal de camundon-
go seja amplamente utilizado no estudo de in-
fecção por L.monocytogenes, a baixa afinidade 
de ligação das proteínas InlA e InlB com seus 
respectivos receptores celulares (E-caderina e 
MET), tem limitado o uso de camundongos em 
infecções orais. Gerbilos expressa receptores ce-
lulares específicos para InlA e InlB, semelhante 
ao homem e, assim, pode ser um modelo animal 
relevante para a listeriose. Contudo há poucos 
estudos de listeriose encefálica com esta espécie. 
OBJETIVOS: Desenvolver o modelo animal de 
infecção oral por L.monocytogenes em gerbilos 
que cause listeriose no SNC e realizar análise 
clínica, comportamental e bacteriológica decor-
rente da infecção. MÉTODO: Gerbilos fêmeas de 
9 semanas (n = 28) imunocompetentes (IMC) e 
imunossuprimidos (IMS) foram infectados por 
via oral com diferentes concentrações de L.mo-
nocytogenes (1010, 108 e 106 UFC/animal) e 
sinais clínicos e neurológicos avaliados durante 
30 dias de infecção. A contagem bacteriana foi 
determinada no intestino, fígado, baço, sangue, 
licor e sistema nervoso central (cérebro, tron-
co encefálico e cerebelo). RESULTADOS: Sinais 
neurológicos (comportamentos estereotipados, 
ataxia e eventualmente crises convulsivas) foram 
observados em 80% dos animais IMS infectados 
com 1010 UFC, 20% IMS infectados com 108 
UFC e 20% IMS infectados com 106 UFC. Adicio-
nalmente, a quantidade de bactéria recuperada 
no SNC foi maior nos animais IMS comparado 
aos animais IMC, sendo o tronco encefálico a 
região do SNC com maior carga bacteriana com-
parado ao cérebro e cerebelo. Estes resultados 
demonstram que gerbilo poder ser um bom mo-
delo animal para estudar listeriose encefálica. 
CONCLUSÃO: Animais IMS infectados com 1010 
UFC de L.monocytogenes apresentam maior co-
lonização bacteriana no tronco encefálico e alte-
rações comportamentais comparado aos outros 
grupos.
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MONONEURITE CRANIANA MÚLTIPLA NA 
SÍNDROME DE BAGGIO-YOSHINARI
Bergamasco NC*; Neto AO; Cecato APM; Dongyang L; 
Sant‘Ana MM; Neto PM; Santos SM; Felici VM; 
Neto HRS

Hospital do Servidor Público Estadual - Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
(HSPE-IAMSPE).

* E-mail: nathaliacabrall@hotmail.com

A Síndrome de Baggio-Yoshinari (SBY) é a de-
nominação dada às nomenclaturas prévias de 
síndromes brasileiras semelhantes à Doença de 
Lyme (SSDL). Atualmente definida como doen-
ça causada por espiroqueta e transmitida por 
artrópodes, que reproduz o quadro clínico da 
Doença de Lyme clássica associado a alta frequ-
ência de episódios recorrentes e manifestações 
autoimunes. As manifestações neurológicas in-
cluem neurites craniana e periférica, meningite, 
paralisia facial bilateral e outros. OBJETIVO: Este 
relato descreve o caso de um homem, 33 anos e 
previamente hígido, que apresentou subitamen-
te dificuldade de mastigação por não conseguir 
movimentar a língua para a direita associado a 
hipoestesia em hemiface direita, evoluindo com 
melhora espontânea após 1 semana. Duas se-
manas depois desenvolveu diplopia horizontal 
binocular com estrabismo convergente do olho 
direito; nesta ocasião a análise de LCR eviden-
ciou pleocitose com predomínio linfomonoci-
tário, sendo diagnosticado paralisia do NC VI a 
direita por meningite viral. Fez uso de corticóide 
oral por 1 semana evoluindo com melhora clíni-
ca. Dois meses depois apresentou neurite do NC 
V a direita com hipoestesia em toda hemiface a 
direita, foi medicado com gabapentina sem me-
lhora expressiva. No mês seguinte evoluiu com 
paresia do NC VI a esquerda, análise de LCR 
normal. Recebeu pulsoterapia com metilpred-
nisolona 1g/dia por 3 dias com discreta melhora 
clínica. Após 20 dias apresentou paralisia facial 
periférica a direita. Associado a toda evolução, 
paciente apresentou episódios de agressividade 
e alteração de humor. METODOLOGIA: Revisão 
de prontuário médico e revisão bibliográfica. 
RESULTADOS: Diagnóstico de SBY foi baseado 
nos achados clínicos de mononeurite múltipla 
craniana recorrente e nos exames sorológicos 
para Borrelia burgdorferi IgM positivo nos méto-
dos Elisa e Western Blot no soro. Paciente evoluiu 
com melhora parcial da paralisia facial periférica 
após 21 dias de ceftriaxone. No intuito de pre-
venir recidivas futuras completado tratamento 
com doxiciclina por mais 3 meses. CONCLUSÃO: 
A SBY reproduz a maioria dos sintomas neuroló-
gicas da Doença de Lyme, com tendência a recor-
rência e manifestações neurológicas crônicas. É 
necessário reiterar a importância desta zoonose 
brasileira emergente, assim como da anamnese 
detalhada quanto a epidemiologia, para iniciar 
tratamento precocemente e evitar respostas me-
dicamentosas insatisfatórias quando a doença 
progride com episódios de recorrência.
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MOXIFLOXACINO ASSOCIADO À COXCIP4, 
MELHORANDO A EVOLUÇÃO DE COINFECÇÃO 
NEUROTUBERCULOSE-HIV
Sandes JA; Schmid MF; Teixeira HS*; Piske L; 
Campos CS; Baeta AM

Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.

* E-mail: hennan_31@hotmail.com

A prevalência mundial da tuberculose perma-
nence alta. Cerca de 0,7% dos casos desenvol-
vem neurotuberculose (NT), a qual possui alta 
mortalidade (>27%). A NT apresenta-se de forma 
subaguda, com sinais inespecíficos. Os pacien-
tes HIV+ tem maior morbimortalidade e são 
mais suscetíveis a alterações atípicas da clínica, 
do LCR e da neuroimagem. OBJETIVO: Descre-
ver nova modalidade terapêutica em caso de 
coinfecção tuberculose-HIV que evoluiu com 
rápida deterioração clínica e de neuroimagem. 
RELATO DE CASO: Paciente, branco, 58 anos, 
HIV+, com quadro subagudo de distúrbio da 
memória, da linguagem, do gesto (apraxia), Sín-
drome de Gerstmann, Síndrome de Parinaud, 
distúrbio da convergência e hemiparesia direita. 
LCR com 56 células, 80% de neutrofilos, hipogli-
corraquia (20mg/dl), ADA elevado e PCR para 
Mycobacterium positiva. CT do tórax sugestiva 
de TB miliar. RM do encéfalo com lesões no-
dulares multifocais, com impregnação anelar e 
nodular em região corticosubcortical nos hemis-
férios cerebrais e cerebelares e na região lateral 
esquerda da ponte. Impregnação na leptomenin-
ge do tronco, sulcus entre os giros corticais dos 
hemisférios cerebrais, entre as folias cerebelares 
e em alguns nervos cranianos, especialmente, 
no III par craniano e nas cisternas da base. Foco 
de restrição à difusao na região lateral do tálamo 
esquerdo. Na vigência de tratamento por uma 
semana com COCXIP4 e 40mg de prednisona, 
evoluiu com rápida piora clínica e radiológica 
- acentuado aumento do hipersinal, compro-
metendo as estruturas da profundidade, nota-
damente o tálamo esquerdo e mesencéfalo, bem 
como na ponte e aumento do realce na super-
fície leptomeníngea supra e infratentorial. Foi, 
então, medicado com moxifloxacino (800mg/
dia) associado à COXCIP4 e 60 mg de predniso-
na, evoluindo rapidamente com melhora clínica 
e radiológica a partir de 1 semana do início des-
te tratamento. DISCUSSÃO: Devido à variedade 
de penetração dos fármacos antituberculínicos 
no SNC, tem sido propostos novos esquemas 
terapêuticos, associados à fluoroquinolona oral. 
Porém, os poucos estudos sobre o assunto ain-
da apresentam resultados contraditórios. Neste 
relato, o paciente sob novo esquema terapêuti-
co, apresentou melhora significativa dos sinais e 
sintomas e da imagem, demonstrando a eficácia 
do mesmo.
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MRI HALLMARK FINDINGS IN TWO CASES OF 
SPORADIC CREUTZFELDT-JAKOB DISEASE
Dahy FE*; Tavares RM; Xavier MT; Neto JLG; 
Carvalho PJA; Melo RBS; Christo PP; Neto APG

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

* E-mail: esper.flavia@gmail.com

Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a rare, fatal 
neurodegenerative disease caused by an infec-
tious protein called prion and is characterized 
by spongiform changes, neuronal loss, reactive 
astrocytic proliferation and accumulation of 
pathological cellular protein, occurring in three 
general forms: sporadic or spontaneous, gene-
tic or familial, and acquired, including a variant 
form of CJD. Clinical presentation of CJD is cha-
racterized by progressive dementia, neurological 
symptoms and visual impairment, development 
of akinetic mutism and eventually death, usu-
ally from respiratory infection. The diagnosis is 
based on clinical presentation, electroencepha-
logram, typical cerebrospinal fluid and magnetic 
resonance imaging (MRI) findings. Two cases are 
presented of 58-year-old men with rapidly pro-
gressive dementia, multifocal typical neurologi-
cal symptoms, positive cerebrospinal fluid and 
typical MRI findings. The first one had a history 
of irritability, depression, psychosis with com-
plex visual hallucinations, cognitive decline and 
falls due to gait instability, which in seven mon-
ths progressed to complete dependence for ac-
tivities of daily living. MRI of the brain showed 
cortical atrophy, restriction of water diffusion at 
a more posterior cortical level and caudate nu-
cleus (most important on the right). Axial Fluid 
Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) images 
demonstrated hyperintensity within the stria-
tum, bilaterally and along the cortical ribbon. 
The other case had a history of progressive 
cognitive decline that evolved in a few months 
to bed restriction associated with complete de-
pendence for activities of daily living. MRI of the 
brain showed a slight decrease in brain volume, 
together with areas showing signal alteration and 
restriction to water diffusion in both the cauda-
te and lenticular nuclei, the cortex of the frontal, 
parietal, temporal and occipital lobes. Imaging 
also showed a focus of signal change in the whi-
te matter adjacent to the body of the left lateral 
ventricle, suggesting latent injury. In both, 14-3-
3 protein in the CSF (immunoblotting method) 
was positive. Thus, it is presented in the form of 
this poster, two cases of probable sporadic Creut-
zfeldt-Jakob disease, with different onset clinical, 
highlighting the importance of neuroimaging in 
challenging clinical situations.
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NEURITE CRANIANA CAUSADA POR VARICELA 
ZOSTER: RELATO DE CASO
Rodrigues AB4; Alves ASB4; Marin CE4; Pescador MA4; 
Lunardi MS1*; Bardini AVSL2; Marcelino TF2; Guedes AL3; 
Lin J4

1Hospital Governador Celso Ramos - Florianópolis/SC;
2Hospital Nossa Senhora da Conceição e Universidade 
do Sul de Santa Catarina - Tubarão/SC;
3Hospital Nossa Senhora da Conceição - Tubarão/SC;
4Universidade do Sul de Santa Catarina - Tubarão/SC.

* E-mail: marianalunardi@hotmail.com

A reativação do vírus Varicela Zóster (VZ) resul-
ta no surgimento de Herpes Zóster (HZ), que 
tem complicações neurológicas variáveis, como 
a neuralgia pós herpética, meningoencefalite, 
mielopatia, doença vascular e distúrbios ocu-
lares. OBJETIVO: Descrever um caso de neurite 
craniana por VZ. RELATO DE CASO: Masculino, 
72 anos, interna por emagrecimento, inapetên-
cia, astenia, febre, disfonia, odinofagia e disfagia. 
Apresenta Diabetes Mellitus tipo II, hiperplasia 
prostática benígna e dislipidemia, em uso de 
metformina, atorvastatina e doxazosina. Há 2 
semanas esteve internado para tratamento de 
monilíase oral com odinofagia, disfagia e pre-
sença de lesões brancas em mucosa: orofaringe, 
tonsila palatina, palato mole e borda lateral da 
língua à esquerda, além de parede posterior de 
orofaringe e mucosa laríngea diagnosticado por 
videolaringoscópio. Após alta hospitalar, repe-
tiu o exame, agora sem evidências de lesão, po-
rém com imobilidade de prega vocal esquerda. 
Evoluiu com paralisia periférica à esquerda na 
mesma semana, sendo reinternado. Ao exame 
físico estava em bom estado geral, hidratado, 
corado, febril. Em orofaringe apresentava lesões 
esbranquiçadas à esquerda. Exame cardiovascu-
lar e pulmonar sem particularidades. Ao exame 
neurológico estava alerta, orientado, consciente 
e apresentava paralisia facial periférica esquer-
da, hipoacusia esquerda com alteração no teste 
de Rinne esquerdo, desvio de úvula e paralisia 
de palato à esquerda, com força grau cinco e 
reflexos grau dois em membros e com marcha 
atípica, com prova de romberg negativa, suge-
rindo lesão em pares cranianos VII, VIII, IX e X. 
Tomografia de tórax e de abdome, ressonância 
de encéfalo e pescoço, exames laboratoriais e 
punção lombar normais. Foi investigado para 
granulomatose de Wegner, Sarcoidose, Doença 
de Lyme, infiltração perineural por neoplasia à 
distância, Sjögren e infecção herpética. Paciente 
evolui com piora da expressão facial. Foi, então, 
iniciado prednisona 60mg e velaciclovir, com 
melhora parcial dos sintomas. CONCLUSÃO: 
Apesar da manifestação clínica pouco frequente, 
a melhora do paciente com o corticóide e o anti-
viral, permitiu o diagnóstico de HZ. A paralisia de 
nervo craniano por HZ pode ocorrer, geralmente 
múltiplos nervos são afetados, sendo a associa-
ção de neurite craniana e HZ considerada rara. 
Os achados típicos da reativação da VZ são dor 
e lesões cutâneas, porém esses achados podem 
não estar presentes, como no caso relatado, difi-
cultando o diagnóstico.
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NEUROBORRELIOSE BRASILEIRA: RELATO DE 2 
CASOS
Sabo HW; Alquéres RA*; Carvalho AAS; Dias APP

Faculdade de Medicina do ABC.

* E-mail: rafa_alqueres@hotmail.com

A Doença de Lyme (DL) foi descrita em 1975 nos 
EUA. No Brasil, a primeira descrição de caso se-
melhante à DL foi feita em 1990 (Síndrome de Ba-
ggio Yoshinari - SBY), causada por espiroquetas 
de morfologia atípica, não espiraladas. A incidên-
cia americana de neuroborreliose é de 10-15%. 
No Brasil, ocorre em 35% dos casos. Não há 
consenso para o tratamento da SBY. MÉTODOS: 
Publicações no PubMed relacionadas à SBY nos 
últimos 10 anos. Foram encontradas 6, nenhuma 
com as manifestações neurológicas expostas no 
trabalho. DESCRIÇÃO DOS CASOS: CASO 1 - Pa-
ciente F.B.A, masculino, 34 anos, natural e pro-
cedente de SBC, adestrador de cães. História de 
cefaléia nova e insidiosa há 9 dias, holocraniana, 
latejante, forte intensidade e intermitente. Febre 
de 39 graus e prostração. Participou de exposição 
de cães em Bragança Paulista em dezembro de 
2014, no início de 2015 viajou para áreas rurais 
em Cardoso e Olímpia (SP). Ao exame, mácula 
eritematosa em região cervical e rigidez de nuca. 
Líquor com leucocitose (predomínio linfomono-
citário). Iniciado ceftriaxone e realizada sorologia 
para SBY no Instituto Adolfo Lutz - IAL, positiva. 
Retorno dos sintomas com 14 dias de tratamen-
to. Introduzido cloranfenicol e azitromicina (21 
dias) com melhora significativa. CASO 2 - C.S.D., 
masculino, 29 anos, engenheiro agrônomo. His-
tória de fraqueza nas mãos há 18 meses, progres-
siva, associada a “tremor na carne” e dor articu-
lar. Como antecedentes, contato com carrapatos 
e uveíte. Diagnosticado previamente com ELA. 
Ao exame, fraqueza de membros superiores, 
com força muscular grau 4 proximal e 2 distal 
bilateral, com atrofia de interósseos e reflexos 
osteotendíneos vivos globalmente. Realizada so-
rologia para SBY (IAL), positiva. Iniciado ceftria-
xone (30 dias) e doxicilina e hidroxicloroquina (2 
meses) com melhora importante. CONCLUSÃO: 
A SBY tem características peculiares, com maior 
prevalência de complicações neurológicas, de-
vendo-se sempre considerá-la como diagnóstico 
diferencial em quadros neurológicos.
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NEUROCISTICERCOSE COM ACOMETIMENTO 
PSÍQUICO: RELATO DE CASO
Martins ACB1*; Almendra ICCG1; Branco MFGC1; 
Silva TS1; Souza KGS1; Gomes JL1; Brandão ÍAR1; 
Andrade LGSB1; Meneses VNF1; Silva Júnior JBS2

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: augustobeserramartins@hotmail.com

A neurocisticercose (NCC) é uma doença para-
sitária que acomete o Sistema Nervoso Central, 
sendo considerada um grave problema de saúde 
pública. Caracteriza-se pela presença da forma 
larval da Taenia solium, Cysticercus celullosae, 
no parênquima cerebral, sendo a principal para-
sitose causadora de epilepsia de início tardio e de 
hidrocefalia em adultos no Brasil, segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS). Essa doença 
pode cursar com quadros importantes de deso-
rientação espacial, confusão temporal, nos pro-
cessos de pensamento, descontrole de impulsos 
agressivos e desenvolvimento de um quadro psi-
cótico, com a presença de delírios e alucinações 
(Mackinnonn & Michels, 1992). No Brasil, não 
há estudos epidemiológicos de grande escala, 
de maneira que não é possível determinar a in-
cidência e prevalência desta parasitose. No Piauí 
há poucos registros de casos nativos, tendo as-
sim uma grande relevância o estudo acerca dessa 
enfermidade. RELATO DE CASO: R.F.S, 26 anos, 
sexo masculino, procedente do Povoado Santa 
Luz, zona rural de Teresina, Piauí. Iniciou, há 2 
meses, 2 episódios de crise convulsiva, espaça-
dos de 5 dias, com duração de aproximadamen-
te 2 horas cada, precedidas por cefaleia intensa 
e febre de 39ºC. Após esse período, apresentou 
2 quadros convulsivos seguidos de cefaleia in-
tensa, lapsos de memória e síncope. Há 1 mês 
evoluiu com crises epilépticas recorrentes (5 
episódios em 2 semanas), insônia, astenia e fe-
bre noturna. Realizou Ressonância Magnética 
(RM) de crânio, a qual sugeriu neurocisticercose 
(mostra área de captação anelar pelo agente de 
contraste paramagnético, circundada por edema 
perilesional, localizada em situação cortical no 
opérculo frontal esquerdo). Sorologia para cis-
ticercose positiva e análise do líquor negativa. 
Iniciou tratamento com ranitidina, fenobarbital, 
hidantal, albendazol, diazepam e dipirona. Pa-
ciente seguiu com melhora do quadro, eviden-
ciou um de descarrilhamento de ideias com du-
ração de 1 dia. Há 20 dias apresentou quadro de 
agressividade. Manutenção das demais drogas e 
adicionou oxacarbamazepina e captopril devido 
2 picos hipertensivos mensurados. Paciente evo-
luiu com melhora e finalizou o tratamento com 
Albendazol. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tendo 
em vista a falta de dados epidemiológicos pre-
cisos acerca da ocorrência de NCC no nordeste 
brasileiro, este caso relata um evento na área ru-
ral de Teresina, portanto, contribui para incluir 
o Piauí no mapa da neurocisticercose no Brasil.
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NEUROCRIPTOCOCOSE NO IDOSO: UM DESAFIO 
DIAGNOSTICO NO PACIENTE NÃO HIV
Neto AO*; Thomas JT; Felici VM; Cecato APM; 
Sant’Ana MM; Bergamasco NC; Paula DG; Andrade AC; 
Neto PM; Salarini DZ

Hospital do Servidor Publico Estadual Francisco Morato 
de Oliveira.

* E-mail: alcides_o_neto@hotmail.com

O Cryptococcus neoformans é um dos agentes 
etiológicos responsáveis por casos de menin-
goencefalite crônica ou subaguda que apresen-
tam desfecho fatal, tanto em imunossuprimi-
dos quanto em imunocompetentes. A forma 
encapsulada do organismo é responsável pelos 
quadros de meningoencefalite crônica em pa-
cientes imunocompetentes e geralmente não 
está associada ao HIV. OBJETIVO: O presen-
te relato ilustra um caso de neurocriptococo-
se não relacionada ao HIV em paciente idosa. 
RELATO DE CASO: MAAC, 80 anos, na admissão 
referia perda de força súbita em hemicorpo es-
querdo. No mês anterior relatava parestesias e 
fraqueza de duração de cerca de 20 minutos em 
mesma topografia, associada à cefaleia even-
tual de leve/moderada intensidade. A coleta de 
líquor (LCR) evidenciou pleocitose linfocítica 
(143 células, 73% linfócitos). Devido à hipótese 
diagnóstica de Meningoencefalite Crônica foi 
iniciado ceftriaxone, RIPE e dexametasona. A 
ressonância magnética de crânio (RM) demons-
trou hipersinal em T2/FLAIR em sulco central 
bilateral na alta convexidade, correspondendo 
a material com alto teor protéico. Coletado novo 
LCR após 10 dias do tratamento e o resultado 
evidenciou presença de leveduras encapsula-
das, coloração tinta da china positiva. Cultura e 
pesquisa de antígeno (titulação > 1/2048) foram 
positivas para Cryptoccus neoformans. Após 
confirmação de neurocriptococose foi iniciado 
tratamento com Anfotericina B e suspenso de-
mais medicações. Efetuadas coletas seriadas de 
líquor que demonstraram redução da celularida-
de ao longo do tratamento. No líquor do termino 
do tratamento não foram evidenciadas leveduras 
encapsuladas à tinta da china e ao exame bac-
terioscópico. Nova RM pós-tratamento revelou 
redução do hipersinal em FLAIR, podendo estar 
relacionado a processo inflamatório em resolu-
ção. CONCLUSÃO: Em paciente com sintomas 
inespecíficos uma possibilidade diagnóstica é o 
ataque isquêmico transitório. No entanto a per-
sistência de sintomas, como cefaleia de leve/
moderada intensidade, sem evidencias clinicas 
ou radiológicas de hipertensão intracraniana, 
chama atenção para outros diagnósticos dife-
renciais. Neste caso foram necessárias coletas 
seriadas de líquor para confirmação diagnóstica 
bem como para averiguar eficácia do tratamen-
to. Apesar de alta morbimortalidade em paciente 
não HIV e idoso, o diagnóstico preciso e inter-
venção terapêutica adequada levam a controle 
clinico e redução das sequelas.
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NEUROCRIPTOCOCOSE-SÉRIE DE CASOS
Oliveira MM*; Rabelo RMP; Rodrigues MVG; Portela FQ; 
Sousa NAC; Takatani M

UFAM.

* E-mail: marizamarquesfe@gmail.com

A Criptococose (torulose, blastomicose euro-
péia, doença de Busse-Buschke) é micose de 
natureza sistêmica de porta de entrada inalatória 
causada por fungos do complexo Cryptococcus 
neoformans, atualmente com duas espécies: 
Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat-
tii. Criptococose oportunista, cosmopolita, as-
sociada a condições de imunodepressão celular 
causada predominantemente por Cryptococcus 
neoformans e Criptococose primária de hospe-
deiro aparentemente imunocompetente, endê-
mica em áreas tropicais e subtropicais, causada 
predominantemente por Cryptococcus gattii. 
Ambas causam meningoencefalite, de evolução 
grave e fatal, acompanhada ou não, de lesão pul-
monar evidente, fungemia e focos secundários 
para pele, ossos, rins, supra-renal, entre outros. 
A mortalidade por criptococose é estimada em 
10% nos países desenvolvidos chegando a 43% 
nos paises em desenvolvimento em um tempo 
médio de sobrevida de 14 dias. OBJETIVO: Re-
latar série de 3 casos de neurocriptococose em 
pacientes imunocompetentes, diagnosticados 
entre os anos de 2012 e 2015, que receberem 
tratamento medicamentoso em tempo com 
anfotericina B e fluconazol e evoluíram com 
sequelas mínimas; e mostrar que apesar das di-
ficuldades estruturais do serviço, é possível ofe-
recer tratamento adequado a estes pacientes. 
METODOLOGIA: As informações contidas neste 
trabalho foram obtidas por meio de revisão do 
prontuário, entrevista com os pacientes, registro 
fotográfico dos métodos diagnósticos tomogra-
fia computadorizada, LCR e culturas; e revisão 
da literatura. RESULTADO: O primeiro paciente 
diagnosticado em 2012 apresentou perda audi-
tiva e alteração visual com recuperação total do 
quadro; A segunda paciente diagnosticada em 
2014, teve amaurose com resolução de absoluta 
está atualmente em pleno gozo de suas ativida-
des. O terceiro paciente diagnosticado em 2015, 
o mais afetado com comprometimento motor, 
visual e auditivo recuperou-se em cerca de 70 por 
cento o quadro inicial, ficando sequelas mínimas 
auditivas, visuais e de locomoção; CONCLUSÃO: 
No Brasil, estudos clínico-epidemiológicos mos-
tram a importância da criptococose gattii de 
sistema nervoso central em adultos jovens de 
ambos os sexos e crianças nas regiões norte com 
letalidade de 35% a 40%. Por apresentar marcado 
tropismo neurológico, seu retardo pode resultar 
em lesões ireversíveis e incapacitantes.
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NEUROPATIA SIFILÍTICA MIMETIZANDO 
SCHWANNOMA TRIGEMINAL
Silva SO*; Vallier R; Honório GLF; Lima MASD; Silva MM; 
Albuquerque CRC; Sollero CEV; Ramos LT; Afonso LA; 
Coutinho RA

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: samilaosilva@gmail.com

nos últimos anos, houve um aumento do nú-
mero de casos de sifílis em nosso país. As ma-
nifestações neurológicas são pleomórficas e 
frequentemente podem ser confundidas com 
outras enfermidades. OBJETIVO: descrever uma 
paciente com neuropatia por sífilis mimetizando 
schwannoma trigeminal. RESULTADOS: mulher 
de 20 anos, previamente hígida, com história de 
parestesia na hemiface direita há dois meses, as-
sociada a cefaleia têmporo-parietal bilateral em 
pontada. Fez uso de anti-inflamatórios não este-
roides e prednisona, sem melhora significativa. 
Iniciada Carbamazepina 400mg/dia, com alívio 
parcial dos sintomas. O exame neurológico era 
normal, exceto por hipoestesia tátil e dolorosa 
em território de V2 e V3 à direita, com desvio da 
mandíbula para a direita. A ressonância magné-
tica (RM) de crânio evidenciou formação expan-
siva extra-axial, de contornos regulares e limites 
bem definidos na cisterna do ângulo ponto-ce-
rebelar direita, em topografia do nervo trigêmeo, 
com extensão ao cavum de Meckel correspon-
dente. Lesão caracterizada por isosinal em T1 e 
leve hipersinal em T2, apresentando realce in-
tenso e heterogêneo pelo meio de contraste, com 
aspecto sugestivo de schwannoma do trigêmeo. 
No entanto, a análise do líquido cefaloraquiano 
(LCR) mostrou pleocitose linfocítica (10 células/
mm3), proteína de 76 mg/dL e glicose de 50mg/
dL, com VDRL reagente (1:2). O VDRL no sangue 
foi reagente (1:256), assim como TPHA. A pacien-
te foi tratada com Penicilina Cristalina venosa 
por 14 dias, com remissão parcial dos sintomas 
e diminuição do diâmetro da lesão e da cap-
tação de contraste em RM realizada três meses 
após. CONCLUSÃO: As formas atualmente mais 
comuns de neurossífilis são a meningovascular 
e a sífilis meníngea precoce com envolvimento 
do VII e VIII nervos, sendo o V nervo pouco aco-
metido. No caso em questão, a possibilidade de 
lesão pseudotumoral foi considerada devido a 
baixa idade da paciente, já que a idade média de 
aparecimento do schwannoma é entre a quarta 
e quinta décadas, e também por uma aparente 
extensão do realce pelo contraste para região du-
ral na RM, achado infrequente em schwannomas 
do V nervo. Um aspecto de imagem semelhante 
pode ser encontrado em outras doenças infla-
matórias, como sarcoidose. Em pacientes jovens, 
doenças inflamatórias e infecciosas devem ser 
consideradas no diagnóstico diferencial de tu-
mores de nervos cranianos.
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PAQUIMENINGITE HIPERTRÓFICA E OSTEOMIELITE 
CRÔNICA DA BASE DO CRÂNIO: UMA RARA 
ASSOCIAÇÃO
Barbosa BJAP*; Moreira GP; Grativvol RS; Rubia M; 
Fortini I; Castro LHM; Nitrini R

USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: brenojb@usp.br

A paquimeningite hipertrófica consiste em uma 
entidade clínica rara caracterizada por um espes-
samento difuso ou localizado da dura-máter. Di-
versas etiologias (infecciosas, inflamatórias, tóxi-
cas, neoplásicas) tem sido relatadas. A osteomie-
lite de base de crânio tipicamente ocorre como 
complicação de otite externa maligna em pa-
cientes idosos e diabéticos e tem a Pseudomonas 
aeruginosa como agente principal. OBJETIVO: 
Relatar caso de paquimeningite hipertrófica as-
sociada a osteomielite crônica da base do crânio. 
MÉTODO: Relato de caso. RESULTADO: Ho-
mem, 62 anos, etilista e diabético, procura nosso 
serviço com história de astenia, perda ponderal 
de 30 kg, surdez bilateral e disfonia iniciada 6 
meses antes. No exame neurológico, apresenta-
va acometimento de nervos cranianos caracte-
rizado por paresia da abdução do olho esquer-
do, diparesia facial (pior à esquerda), síndrome 
vestibular periférica bilateral, surdez bilateral 
de padrão misto, disfagia, disfonia e atrofia com 
fasciculações dos trapézios e da língua bilateral-
mente. Investigado inicialmente com TC de crâ-
nio e exames laboratoriais que mostravam rare-
fação óssea ao nível da base do crânio associado 
a velamento das mastoides e aumento de provas 
inflamatórias. Prosseguiu com RM de encéfa-
lo que revelou paquimeningite hipertrófica ao 
nível da fossa posterior e processo inflamatório 
adjacente na base do crânio. O exame de líquor 
evidenciou pleocitose linfomonocitária discreta 
com pesquisas infecciosa e neoplásica negativas. 
Realizou ainda PET de corpo inteiro que eviden-
ciou hipermetabolismo no osso temporal. Após 
extensa investigação negativa, indicada reali-
zação de biópsia aberta da dura-mater ao nível 
da fossa posterior, com achado intraoperatório 
sugestivo de processo inflamatório crônico do 
osso e da meninge. Estudo microbiológico isolou 
Pseudomonas aeruginosa multi-sensível em cul-
tura do osso e da meninge e anatomopatológico 
confirmou osteomielite crônica do osso occipi-
tal. Após discussão com equipe de otorrinolarin-
gologia, atribuiu-se foco otogênico secundário a 
otite externa tratada insatisfatoriamente nos me-
ses anteriores, confirmada pela família. Indicada 
antibioticoterapia venosa por 4 semanas seguida 
de dose oral por 6 meses, associado a reabilitação 
vestibular e auditiva, com evolução favorável até 
o presente momento CONCLUSÃO: A associação 
entre essas duas doenças é extremamente rara e, 
após extensa revisão de literatura, verificamos 
que esse é o terceiro o caso descrito no mundo.
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL EM PACIENTE IMUNOCOMPETENTE: UM 
RELATO DE CASO
Santos SM*; Cecato APM; Andrade AC; Neto AO; 
Bergamasco NC; Paula DG; Dongyang L; Neto PM; 
Neto HRS; Pouza AFP
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A paracoccidioidomicose é uma infecção fúngi-
ca endêmica na América Central e do Sul. Possui 
como fatores de risco o contato com zona rural, 
alcoolismo, tabagismo e imunodeficiência. O 
comprometimento do sistema nervoso central 
ocorre na forma crônica e sua prevalência é de 
cerca de 5 a 25%, manifestando-se como menin-
gite ou lesão focal do parênquima encefálico. 
OBJETIVO: Relatar o caso de uma paciente imu-
nocompetente com déficit focal e cefaléia diag-
nosticada com paracoccidioidomicose do siste-
ma nervoso central. RELATO DO CASO: E.F.A, 
mulher, 40 anos, natural de Pernambuco, profes-
sora em zona rural de Ferraz de Vasconcelos - SP, 
admitida por cefaleia, febre não aferida, náuseas 
e vômitos seguida após 2 dias por hemiparesia 
em dimidio esquerdo. A tomografia de crânio 
(TC) da admissão revelava lesões em região fron-
tal à direita, occipital à direita e em ponte com 
edema vasogênico e realce ao contraste, reali-
zada ressonância nuclear magnética (RNM) de 
encéfalo com mesmas lesões com hipossinal em 
T1 e hiperssinal em T2 e Flair com realce hete-
rogêneo ao contraste sem restrição à difusão e 
edema vasogênico perilesional, sem desvio de li-
nha média. O líquor evidenciava pleocitose com 
discreto aumento de proteínas e glicose normal. 
Sob suspeita de lesão infecciosa de parênquima 
encefálico, iniciado esquema com Ceftriaxona 
e Metronidazol. Devido a piora súbita da hemi-
paresia e aumento da lesão em região frontal em 
TC e RNM de encéfalo foi introduzida dexame-
tasona e ampliado espectro antibiótico para sul-
fametoxazol-trimetoprim, fluconazol e esquema 
RIPE, sem melhora completa dos sintomas. Sub-
metida a biópsia estereotáxica da lesão frontal e 
após revisão de lâmina houve a identificação de 
Paracoccidioides sp. A partir de então iniciado 
esquema terapêutico apenas com anfotericina B. 
Houve resolução das lesões em sistema nervoso 
central com normalização do líquor e melho-
ra dos sintomas clínicos. Mantido esquema de 
manutenção com sulfametoxazol-trimetoprim 
e acompanhamento ambulatorial. Durante a 
internação, foram realizadas TC de tórax que 
evidenciou pequeno nódulo pulmonar calcifi-
cado residual e RNM de abdômen e pelve com 
linfonodos aumentados em cadeias linfáticas 
intra-abdominais, evidenciando prováveis focos 
de infecção em outros sistemas. CONCLUSÃO: 
O caso relatado evidencia o acometimento do 
sistema nervoso central por paracoccidioidomi-
cose em paciente imunocompetente e destaca a 
necessidade de acurada anamnese e correta in-
vestigação etiológica.
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE MIMETIZANDO 
HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL: RELATO DE 
CASO E REVISÃO DE LITERATURA
Neto ARC*; Uski NM; Florido CM; Paulin P; 
Cortelazzi RM; Gonçales ESL; Azevedo PC
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A paracoccidioidomicose é a micose sistêmica 
mais frequente na América Latina. A doença ma-
nifesta-se, predominantemente, através de aco-
metimento pulmonar em homens entre 30 e 50 
anos de idade residentes em área rural. O envolvi-
mento do sistema nervoso central é relatado em 
até 27% dos pacientes, sob as formas meníngea 
e pseudotumoral. Esta se apresenta geralmente 
com cefaléia acompanhada de sinais localizató-
rios, sendo os piramidais os mais comuns. O tra-
tamento é feito com sulfametoxazol-trimetopri-
ma ou anfotericina B por períodos prolongados, 
em geral, com boa resposta. OBJETIVO: Relatar 
caso de paciente de 64 anos com a tríade clás-
sica da hidrocefalia de pressão normal e ataxia 
cerebelar secundárias ao acometimento neuro-
lógico de paracoccidioidomicose disseminada. 
MÉTODO: Paciente de 64 anos com quadro de 
linfonodomegalia axilar esquerda de início há 
5 meses associada a picos febris, inapetência e 
perda de 10 kg em 3 meses. Em seguida, passou 
a apresentar marcha magnética concomitante ao 
surgimento de cefaléia em peso, holocraniana, 
com predomínio occipital, associada a diplopia 
e tontura. Há 2 meses com déficit de memória 
para fatos recentes com evolução progressiva em 
1 mês que culminou com quadro de confusão 
mental e desorientação. Coincidentemente com 
a piora do quadro cognitivo surgiu incontinência 
urinária. À admissão hospitalar apresentava-se 
confuso e desorientado, com nistagmo hori-
zontal inesgotável, dismetria e decomposição 
de movimentos, mais acentuados à esquerda. 
Tomografia computadorizada de crânio reve-
lou presença de lesão cerebelar à esquerda com 
realce periférico pelo contraste e hidrocefalia 
obstrutiva. RESULTADO: Em virtude do quadro 
de hidrocefalia realizou-se imediatamente deri-
vação ventricular e, em seguida, abordagem da 
lesão cerebelar. Exame microbiológico revelou a 
presença de Paracoccidioides brasiliensis e então 
foi iniciado sulfametoxazol-trimetoprima com 
melhora gradual do quadro. No retorno ambu-
latorial, após 2 meses em uso antibioticoterapia, 
apresentava-se consciente, orientado temporal e 
espacialmente, com MOCA:24/30, discurso coe-
rente, com marcha pouco lentificada, nistagmo 
e ataxia residuais. CONCLUSÃO: Paracoccidioi-
domicose é um diagnóstico diferencial a ser lem-
brado em pacientes provenientes de áreas endê-
micas que apresentam envolvimento sistêmico 
e achados radiológicos compatíveis, uma vez 
que o tratamento precoce apresenta resultados 
favoráveis.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0749

PARALISIA DE BELL BILATERAL: RELATO DE CASO
Andrade AC2*; Ferruzzi DS1; Fillus IC2; Rodrigues CFA2
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A paralisia facial periférica bilateral é um even-
to raro, correspondendo a 0,3 a 2% dos casos de 
paralisia facial. Sua origem geralmente está asso-
ciada a uma doença sistêmica, sendo sua forma 
idiopática um importante diagnóstico diferen-
cial. OBJETIVO: Assim objetivamos com esta 
descrição a exposição de um caso de paralisia fa-
cial bilateral, com a discussão sobre sua possível 
causa. MÉTODO: relato de caso e revisão literá-
ria sobre a doença abordada. RESULTADOS: Pa-
ciente masculino, 45 anos, há 7 dias apresentou 
disestesia em região retro auricular direita; há 5 
dias ptose palpebral direita e desvio de comissu-
ra labial para esquerda, quando em atendimento 
anterior recebeu colírios e foi feita tomografia 
computadorizada (TC) de crânio. Há 3 dias ptose 
bilateral, disfagia acentuada e xeroftalmia bila-
teral, e em nossos serviços trouxe a TC feita an-
teriormente, a qual não apresentava alterações. 
Histórico de hipertensão arterial sistêmica leve 
tratada com enalapril e quadro gripal há cerca 
de 15 dias antes. Ao exame físico apresentava 
paralisia facial nas duas hemifaces, ptose e la-
goftalmia bilateral. Por se desconhecer a causa, 
o tratamento da paralisia facial bilateral foi a ad-
ministração de corticoterapia, vitamina B, prote-
ção ocular e fisioterapia. CONCLUSÃO: O caso é 
raro por se tratar de uma paralisia de Bell bilate-
ral, tendo sucesso no tratamento proposto, com 
remissão dos sintomas.
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PARALYZED EYE AFTER HERPES ZOSTER: WHERE 
IS THE LESION?
Grippe TC1*; Aguilar ACR1; Pontes ME1; Poti U1; 
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Extra ocular muscle and optic nerve involve-
ment after ophthalmic infection with varicella 
zoster virus (VZV) are rare findings. However, 
when present in combination with ophthalmic 
nerve involvement, they form the orbital apex 
syndrome (OAS). It is a rare syndrome with still 
undefined standard therapy and a possible in-
complete recovery. We describe a case with com-
plete reestablishment of ocular movements after 
infusion of intravenous methylprednisolone. 
OBJECTIVE: To report a case of herpes zoster 
ophthalmicus and associated orbital apex syn-
drome with corresponding radiographic findings 
and follow up. METHODS: Medical records of the 
patients were reviewed and clinical presentation, 
radiographic, and treatment outcomes were 
assessed. RESULTS: We describe a case of a 67 
year-old women, with controlled hypertension 
and diabetes, that complained about a frontal 
right unilateral headache, followed by a vesicu-
lar rash involving the trigeminal V1 dermatome 
and diplopia. After ophthalmologic consultation 
and using of oral acyclovir (1000mg/day) for 14 
days, she noticed a ptosis on the right eye. She 
was then prescribed oral acyclovir (2000mg/day) 
for additional 30 days without any improvement. 
Two months after the initial symptom she was re-
ferred to our service. At the first examination, she 
presented periorbital edema and a ptotic right 
eyelid, with ophtalmoplegia, mydriasis and loss 
of pupillary reaction to light and near stimuli. 
Her right visual acuity was 20/200. left eye exami-
nation and other neurological assessments were 
unremarkable. CSF analysis showed lymphocy-
tic pleocytosis, with normal protein levels. She 
was treated with intravenous acyclovir (15 mg/
kg, 3 times/day for 14 days) with no improve-
ment. Head magnetic resonance imaging (MRI) 
revealed optic neuritis and myositis of the recti 
muscles. Intravenous methylprednisolone 1 mg/
kg per day was then prescribed, obtaining partial 
recovery after one week and a total ocular motri-
city and acuity recovery after 2 months, with use 
of prednisone 60mg/day. CONCLUSIONS: Optic 
neuropathy and ophthalmoplegia in OAS are li-
kely the combined result of direct neural injury 
by the virus, reactive inflammation, demyelina-
tion, and perivasculitis. This report highlights the 
importance of appropriated recognition and tre-
atment. This case suggests that corticosteroids 
should be part of the standard treatment.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE 
MENINGITE MENINGOCÓCICA EM MINAS GERAIS 
NO PERÍODO DE 2006-2015
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Dentre a multiplicidade de agentes causadores 
das meningites bacterianas, merecem destaque 
as doenças meningocócicas, tendo como agente 
etiológico a bactéria Neisseria meningitidis, que 
são clinicamente mais graves e denotam uma in-
tervenção mais cuidadosa em saúde pública por 
sua capacidade de ocasionar surtos e epidemias. 
OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico das 
meningites meningocócicas em Minas Gerais 
no período de 2006-2015. MÉTODO: Trata-se de 
um estudo de investigação retrospectivo, descri-
tivo e de delineamento quantitativo. Teve como 
universo de pesquisa todos os casos confirma-
dos de meningite meningocócica do estado de 
Minas Gerais registrados no Sistema Nacional de 
Agravos de Notificação (SINAN), no período de 
janeiro de 2006 a dezembro de 2015. As variáveis 
analisadas foram: sexo, idade em anos comple-
tos, critério de confirmação, sorogrupo e número 
de óbitos. RESULTADOS: No período analisado 
foram 12.354 notificações de meningite, sendo 
325 (2,6%) referentes à meningite meningocóci-
ca. O ano com maior incidência foi 2006 com 58 
casos, contrastando com o ano de 2015, quando 
foram realizadas 12 notificações. Em relação ao 
sexo, 166 (51%) casos ocorreram em homens, e 
159 (48,9%) em mulheres. A meningite meningo-
cócica ocorreu com mais frequência nas crianças 
menores de 5 anos (39,3%), o que correspondeu 
a 128 casos. Entretanto, mostrou ser incomum 
na faixa etária acima de 60 anos (4.3%). Quanto 
ao critério de confirmação dos casos, 171 (52,6%) 
utilizaram o critério clínico, e 62 (19%) firmaram 
o diagnóstico por meio da cultura. Dos casos em 
que o sorogrupo foi identificado, 80,5% perten-
ciam ao sorogrupo C. Do total de casos notifica-
dos, 146 (44,9%) evoluíram para óbito devido à 
meningite. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos 
podem contribuir para a elaboração de políticas 
públicas com foco na organização da assistên-
cia hospitalar à doença meningocócica já que é 
uma das mais graves emergências médicas, cujo 
prognóstico está, em boa parte, condicionado ao 
diagnóstico e ao tratamento precoce.
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PLEXOPATIA LOMBOSSACRA PÓS-INFECCIOSA EM 
PACIENTE HIV POSITIVO
Sant‘Ana MM; Olival GS; Bergamasco NC; Oliveira ACP; 
Oliveira FTM

Instituto de Infectologia Emilio Ribas.

* E-mail: marianamsantana@gmail.com

A síndrome de Parsonage-Tuner é um diagnósti-
co consolidado de plexopatia braquial idiopática. 
A maioria dos casos apresentam antecedentes de 
infecção viral ou imunização. A plexopatia lom-
bossacra primária (PLP) é semelhante á braquial 
em muitos aspectos embora o local de acometi-
mento seja diferente. É uma entidade cínica rara, 
caracterizada por dor súbita e intensa seguida de 
paresia do membro inferior. Dentre os diagnós-
ticos diferenciais é importante excluir tumores e 
compressão medular. O estudo eletrofisiológico 
é uma ferramenta importante para o diagnósti-
co. OBJETIVO E MÉTODO: Relato de caso após 
revisão retrospectiva de prontuário médico e re-
visão bibliográfica. RELATO DO CASO: Paciente 
sexo masculino, 61 anos, com diagnóstico recen-
te de HIV com CD4 de 136 células/mm³ e carga 
viral de 106.000 cópias/ml, apresentou lesões tí-
picas de herpes zoster em dermátomos de C5-C6 
no membro superior direito tratado com aciclo-
vir. Após 2 semanas evoluiu com novas lesões em 
região do dorso do pé direito semelhante a lesões 
herpéticas associada a dor intensa em queima-
ção e alodínia em todo membro inferior direito 
(MID). Ao exame físico apresentava monopare-
sia de MID com predomínio distal, reflexos pa-
telar e aquileu direito hipoativos e hipoestesia 
superficial e profunda em todo MID. Na inves-
tigação da plexopatia lombossacra foi solicitado 
estudos bioquímico, metabólico e infeccioso que 
não evidenciaram alterações. Análise citológica 
do líquor com 5 células de predomínio linfocí-
tico, proteína de 88mg/dl, glicose de 52mg/dl e 
culturas negativas. Ressonância nuclear mag-
nética de coluna lombossacra sem sinais de 
compressão medular; e eletroneuromiografia 
(ENMG) evidenciando plexopatia lombossacra 
direita com achados de axonopatia crônica mo-
derada à acentuada. Administrado gabapentina 
3.600mg/dia para controle álgico com melhora 
satisfatória do quadro inicial. No seguimento 
ambulatorial evoluiu com uma discreta atrofia 
de MID. CONCLUSÃO:Relatamos uma caso de 
um paciente com plexopatia lombossacra após 
um quadro de infecção por herpes zóster. A fi-
siopatologia recentemente descrita está relacio-
nada a lesões isquêmicas devido processo infla-
matório perivascular. Os principais diagnósticos 
diferenciais são neoplasia, trauma, compressão 
medular, lesões vasculares e diabetes. A ENMG é 
padrão ouro para diagnóstico evidenciando neu-
ropatia axonal.
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RELATO DE CASO: MENINGOENCEFALITE POR 
CHIKUNGUNYA NO RIO DE JANEIRO.
Teixeira TBM*; Afonso LA; Honório GLF; Silva SO; 
Bastos TL; Belerique MG; Bragança GB; Barroso PF; 
Lima MASD; Rocco JR

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: thiagobmteixeira@gmail.com

O crescente surto de infecções pelo arbovírus da 
Chikungunya no Brasil vem causando preocu-
pação tanto pela ampla distribuição do vetor, o 
mosquito Aedes aegypti, como pelas reconheci-
das complicações da doença no sistema nervoso 
central. OBJETIVO: Descrever um caso de me-
ningoencefalite por Chikungunya internado no 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, 
Rio de Janeiro (RJ). RESULTADOS: Masculino, 
83 anos, hipertenso, com otite média crônica à 
direita, apresentando mialgia e diarreia há três 
dias, seguida de febre de 39ºC e flutuação do ní-
vel de consciência. Exame clínico normal, exce-
to por febre, torpor e desorientação, sem sinais 
meníngeos. Os exames laboratoriais revelaram 
leucocitose (14900 leucócitos/mm³), proteína C 
reativa elevada (102,7 mg/L) e aumento de escó-
rias nitrogenadas (creatinina = 2,2mg/dL; uréia 
= 121 mg/dL), sem distúrbios hidroeletrolíticos. 
Sorologia para HIV negativa. Urinocultura, co-
procultura e hemoculturas sem crescimento 
bacteriano. Foram realizadas tomografias com-
putadorizadas de tórax e abdome sem alterações 
relevantes, e de crânio com velamento de células 
da mastóide direita, sem perda de continuida-
de óssea. A avaliação pela otorrinolaringologia 
descartou mastoidite aguda. O exame do líquido 
cefalorraquidiano (LCR) tinha celularidade au-
mentada (50 cels/mmα - 65% de mononucleares) 
e proteinorraquia (115,2 mg/dL), com cultura 
para germes comuns e exame direto para fun-
gos negativos. O paciente manteve-se com febre 
alta e torpor, a despeito da correção da azotemia 
e de antibioticoterapia ajustada para cobertu-
ra de infecção do sistema nervoso central, com 
ceftriaxone e posterior escalonamento para ce-
fepime e meropenem, associada a aciclovir . Foi 
realizada ressonância magnética de crânio que 
não evidenciou sinais de meningoencefalite e de 
complicações agudas de mastoidite. Uma nova 
amostra de LCR no 17º dia de internação mos-
trou persistência de proteinorraquia e infiltrado 
linfocítico, e uma alíquota do LCR foi enviada 
para realização de reação de cadeia da polime-
rase (PCR) que foi positiva para o vírus Chikun-
gunya. A terapia antimicrobiana foi suspensa e 
o paciente apresentou melhora clínica progres-
siva com medidas de suporte e reabilitação com 
fonoaudiologia e fisioterapia, obtendo alta hos-
pitalar no 32º dia de internação. CONCLUSÃO: 
Tendo em vista a crescente difusão do vírus da 
Chikungunya no território nacional, devemos ter 
em consideração este diagnóstico etiológico en-
tre as meningoencefalites virais.
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RELATO DE CASO: PARACOCCIDIOIDOMICOSE 
MEDULAR
Cavalcante LFRQ; Evangelista LA; Hajj SF; Silva SRMA; 
Neto RG; Pereira FA; Melges LDM; Ferreira Júnior T*

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).

* E-mail: laysaev@yahoo.com.br

Paracoccidioides brasiliensis (Pbmicose) é um 
fungo dimórfico, de acometimento sistêmico e 
crônico, com disseminação hematogênica/lin-
fática, acomete inúmeros órgãos principalmente 
pulmões, pele, mucosas e o sistema nervoso cen-
tral (SNC), sendo o comprometimento medular 
uma forma rara de apresentação, com apenas 
oito casos descritos na literatura. Prevalência 
maior na America Central e do Sul ( 80% casos 
no Brasil). Profissões de contato com o solo são 
fortes fatores de risco, além da faixa etária de 30 
a 50 anos, sexo masculino, e baixa renda. Possui 
alta taxa de mortalidade quando acometimente 
SNC (53%) RELATO DE CASO: Paciente, 56anos, 
masculino, origem Oswaldo Cruz – SP, trabalha-
dor rural, tabagista e etilista por 40anos, inter-
nado em agosto/2015 com quadro de fraqueza 
e parestesia há 1mês evoluindo com paraplegia, 
alterações esfincterianas e sensitivas abaixo de 
T8, acompanhadas de arreflexia em membros 
inferiores. Líquor alterado com 1.280 células de 
predomínio linfomononuclear; 6 glicose; 166 
proteínas. Rx Tórax infiltrado pulmonar bilateral 
em terço médio (asa de borboleta); Escarro po-
sitivo para Pbmicose, comprovado em sorologia 
sérica 1/8. Foi visualizada na RM de coluna to-
rácica presença de lesão ovalada hipointensa na 
medula espinal ao nível T10 –T9, de contornos 
nítidos, possibilidade de mielite infecciosa não 
especificada. Paciente evoluiu com hipotensão, 
e alterações eletrolíticas sendo diagnosticado 
com insuficiência adrenal por Pbmicose. Tratado 
com Anfotericina B, revertido quadro pulmonar, 
recebe alta em janeiro/2016 com persistência da 
paraplegia. DISCUSSÃO: A Pbmicose medular 
trata-se de uma doença grave, incapacitadora, 
cujo atraso diagnóstico reduz as chances de re-
cuperação, sendo pouco provável ainda de con-
firmação do fungo na lesão medular. Nos casos 
descritos na literatura, a inferência diagnóstica 
foi levantada devido à lesão pulmonar confirma-
da, já que o isolamento do parasita no líquor é 
raro, e pleositose com predomínio linfomono-
nuclear, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia 
são inespecíficas. A RM é fundamental por maior 
sensibilidade na detecção de hipo a isointen-
sidade em T2. Diferenciais como tuberculose, 
abscessos e neoplasias devem ser incluídos. Os 
pacientes tem alto risco para reativação tardia, 
sendo importante acompanhamento ambulato-
rial e tratamento por tempo prolongado entre 2 
a 5 anos.
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RHOMBENCEPHALITIS: A RARE NEUROLOGICAL 
COMPLICATION OF DENGUE VIRUS INFECTION
Leal LCC*; Quintanilha SJM; Aguilar ACR; Dias RM; 
Tauil CB; Barbosa AL; Lima MM

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: lucascruzleal15@hotmail.com

The global incidence of dengue has grown drama-
tically in recent decades. About half of the world‘s 
population is now at risk. There is increased trend 
of development of neurological complications in 
dengue fever. OBJECTIVE: To report an unusu-
al presentation of rhombencephalitis post den-
gue virus infection. METHOD: Case report and 
literature review RESULTS AND DISCUSSION: 
Patient 50 yo , previously healthy , began chest 
pain that evolved into myalgia , fever , headache 
and retro-orbital pain. The next day was diag-
nosed with dengue (NS1 test positive ) having 
clinical treatment. 08 days later evolved with 
paresthesias and paresis of lower limbs more 
pronounced on the right side. He was referred 
to our team, presenting afebrile, pulse rate of 90 
per min and blood pressure was 160/80 mm hg. 
On neurological examination, he was conscious, 
oriented and obeying commands. Higher mental 
functions were impaired by a deficit in atten-
tion and he report some paroxistics episodes of 
uncociouness. He had right sided 5th, 7th, 8th, 
9th & 10th cranial nerve palsies. Muscular stren-
gth in all four limbs was 4 (MRC classification). 
Tone was normal. The deep tendon reflexes were 
brisk, along with bilateral flexor plantars. He had 
broad based ataxic gait and a Romberg test with 
retropulsion to the right side. The hematological 
and biochemical parameters were normal. CSF 
analysis showed total cells- 0, with protein – 69.9 
mg/dl. Eletromyoneurography and eletroencefa-
lography showed no alterations. With this clini-
cal/laboratory assessment, the anatomical diag-
nosis of Rhombencephalitis was presumed. The 
patient received a course of imunoglobulin 0.4g/
kg for 5 days in view of immune mediated neuro-
logical disorder. In the follow up, after 1 week he 
had significant improvement in the neurologic 
deficits. CONCLUSION: Dengue associated rom-
bencephalitis has been mentioned only one time 
in the literature. High index of suspicion is requi-
red for this disease in endemic zone of dengue 
like Brazil. The early diagnosis can lead to best 
clinical outcome.
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SÍFILIS MENINGOVASCULAR COM ACOMETIMENTO 
DE MÚLTIPLOS VASOS CEREBRAIS: RELATO DE 
CASO
Perussolo CS2*; Rizelio V2; Meneses MS2; Teixeira BCA1; 
Kowacs PA2

1CETAC Diagnóstico por Imagem;
2Instituto de Neurologia de Curitiba (INC).

* E-mail: camilasp@hotmail.co.uk

Sífilis meningovascular é uma forma rara de 
apresentação da neurossífilis (10%) e de acidente 
vascular cerebral (AVC) ou medular. Caracteriza-
-se por eventos isquêmicos secundários a uma 
endarterite, em vasos de médio ou pequeno ca-
libre (arterite de Heubner e de Nissl-Alzheimer, 
respectivamente), que pode levar à oclusão arte-
rial e infarto. Geralmente manifesta-se nos pri-
meiros 10 anos após a doença primária. O vaso 
mais comumente atingido é a artéria cerebral 
média e, em segundo lugar a artéria basilar. Doze 
por cento dos casos apresentam acometimento 
de múltiplos vasos. Cerca de 25% dos casos são 
precedidos, em semanas a meses, por pródromo 
de encefalite, com cefaleia intermitente, altera-
ções psiquiátricas, distúrbios do movimento e 
alterações vasculares progressivas. OBJETIVO: 
descrever um paciente com sífilis meningovas-
cular e AVC isquêmico, precedida por quadro 
prodrômico, com evidência de acometimento 
de múltiplos vasos. MÉTODOS: relato de caso. 
RESULTADOS: paciente masculino, 37 anos, 
antecedente de artrite reumatóide, e história 
familiar de AVC, apresentou episódio de perda 
visual parcial transitória, e por 2 semanas altera-
ção sensitiva transitória de hemiface e membro 
superior a direita, culminando com paresia do 
membro superior direito. Ressonância de crânio 
identificou áreas de isquemia aguda multifocal 
em território da artéria cerebral media esquerda. 
Doppler transcraniano demonstrou aumento de 
velocidade em artérias cerebrais anteriores e me-
dias bilateralmente, e em artéria vertebral direita 
e basilar. Angiografia digital confirmou esteno-
se dos vasos citados. No sangue, a titulação do 
VDRL foi 1:128, com FTA-Abs IgG e IgM reagen-
tes, e no liquor VDRL 1:8, com hiperproteinorra-
quia (118 mg/dL) e leucorraquia (40/mm³). Foi 
realizado diagnostico de imunodepressão adqui-
rida por HIV. O tratamento foi feito com ceftria-
xona 2 gramas via venosa a cada 12 horas, por 14 
dias, aspirina 100mg via oral ao dia, e terapia an-
tiretroviral. CONCLUSÃO: apesar de rara, sífilis 
deve ser investigada em pacientes com AVC, em 
especial aqueles com lesões de múltiplos vasos 
intracranianos, pois se trata de condição reversí-
vel com o tratamento específico.
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SIFILIS OCULAR: ANÁLISE DE 28 CASOS E BREVE 
REVISÃO DA LITERATURA
Viana DCR*; Pinto TVL; Araújo RV; Cunha MN; 
Christo PP; Neto APG

SCMBH.

* E-mail: dani_viana86@hotmail.com

A sífilis, doença de transmissão sexual, tem 
como agente etiológico o Treponema pallidum. 
Manifestações oculares da sífilis estão, com fre-
quência, associadas a neurossífilis. OBJETIVO: 
análise transversal retrospectiva de casos de sí-
filis ocular internados em Serviço de Neurologia, 
no período de julho de 2014 a dezembro de 2015. 
MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizada análise 
de 28 novos casos de sífilis ocular, internados 
para propedêutica complementar e tratamento. 
Os dados foram coletados através do preenchi-
mento de questionário por médicos assistentes. 
RESULTADOS: Dos 28 casos analisados, 17 eram 
homens e 11 mulheres. Média de idade, 47,5 
anos. Testes treponêmicos reagentes em todos 
os pacientes, 6 (seis) deles apresentaram soro-
logia positiva para HIV. Apresentação clínica: 
Neurite óptica (50%), vasculite retiniana (17,9%), 
pan uveite (7,1%), outras (25%). Tratamento: 17 
pacientes (60,7%) pacientes receberam ceftria-
xona venosa por 14 dias e 11 pacientes (39,3%) 
receberam penicilina cristalina venosa por 14 
dias. Observou-se melhora em 89,28% dos pa-
cientes. CONCLUSÃO: A neurossífilis, apesar de 
ser tida com rara manifestação após o adven-
to da penicilina cristalina, é uma doença ainda 
presente. Sífilis ocular implica em realização de 
diagnóstico liquórico, devendo ser sempre trata-
da como neurossífilis. Se diagnosticada e tratada 
precocemente bom prognóstico. É importante 
que se investigue o paciente de forma ampla, 
incluindo testes sorológicos para outras DSTs, 
além de propedêutica direcionada para outras 
afecções do SNC, uma vez que sua apresentação 
é polimórfica.
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SÍNDROME DE BAGGIO-YOSHINARI: UMA CAUSA 
DE MENINGITE ATÍPICA
Santos PSF2*; Piseta VV1; Pagnan LB1; Mezadri PH3; 
Bonetti FA2; Sato HK2
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A Síndrome de Baggio-Yoshinari (SBY) é uma 
zoonose causada por espiroquetas do complexo 
Borrelia burgdorferi e transmitida por carrapatos 
dos gêneros Amblyomma e Rhipicephalus. As 
manifestações clínicas são semelhantes à doen-
ça de lyme, com sintomas flu-like e eritema mi-
gratório na fase aguda. Manifestações neurológi-
cas surgem em semanas ou meses após o con-
tágio, acometendo cerca de 35% dos pacientes. 
OBJETIVO: Descrever um caso de meningite atí-
pica secundária à SBY. RELATO DO CASO: Mu-
lher, 37 anos, com queixas de cefaleia, náuseas, 
fotofobia, febre e diplopia com 7 dias de evolu-
ção. Há 10 dias, no parque Barigui (Curitiba-PR), 
havia sido picada, com surgimento de placas 
eritematosas nos membros inferiores no dia se-
guinte. Ao exame apresentava placas eritemato-
sas disseminadas nos membros inferiores, lin-
fonodomegalia cervical e paralisia do nervo ab-
ducente direito. A ressonância magnética (RM) 
do encéfalo demonstrou impregnação paqui-
meníngea difusa do contraste paramagnético. O 
líquido cefalorraquidiano revelou pleocitose lin-
fomonocitária e pressão de abertura muito ele-
vada (400mmH2O). Optou-se inicialmente por 
tratamento empírico com ceftriaxone, aciclovir e 
anfotericina. Evoluiu com paralisia facial perifé-
rica à direita, sendo então ampliada a investiga-
ção etiológica e constatada a sorologia positiva 
para Borrelia burgdorferi. Assim, o tratamento 
foi direcionado apenas com ceftriaxone por 30 
dias, seguido por doxiciclina por 2 meses, com 
melhora completa do quadro. Discussão A ma-
nifestações neurológicas se apresentam princi-
palmente como meningite, neuropatia craniana 
e radiculopatia periférica. Até o momento não há 
relato de hipertensão intracraniana secundária a 
esta síndrome. Visto que a paralisia do nervo ab-
ducente é um achado comum devido à hiperten-
são intracraniana, o que levou à pesquisa da SBY 
foi a presença da neuropatia craniana múltipla. 
Os principais reservatórios desta espiroqueta 
são os roedores silvestres e marsupiais, porém 
já existe descrição de capivaras como hospe-
deiros. Fato que sustenta o diagnóstico, pois no 
parque citado há vasta presença deste animal. 
CONCLUSÃO: A SBY é uma doença recentemen-
te descoberta e seu conhecimento ainda está em 
desenvolvimento. Assim, este caso se apresenta 
como mais uma possibilidade de manifestação 
neurológica da borreliose brasileira.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0759

SÍNDROME DE GUILLAN BARRÉ E SÍNDROME DE 
MILLER FISHER: SOPREBOPISÃO DE DOENÇAS 
PÓS QUADRO DE INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA.
Sales NRH*; Girafa GB; Silva LC; Hummel MS; Alvarenga 
RMP; Peixoto EC; Checcacci T; Camargo SMGG
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A síndrome de Guillan Barre (SGB) e síndrome 
de Miller Fisher (SMF) compartilham fatores clí-
nicos incluindo antecedente de infecção, curso 
monofásico, arreflexia, dissociação albumino-
-citológica no líquido cefalorraquidiano (LCR) e 
anormalidades na condução nervosa, podendo 
haver sobreposição destas doenças. Manifes-
tações neurológicas estão sendo cada vez mais 
vistas, em doenças como dengue, febre da chi-
kungunya e infecções pelo vírus Zika, embora 
estudos consistentes ainda faltem e exames para 
confirmação desta última doença sejam de difí-
cil acesso. O objetivo deste trabalho é relatar um 
caso provável de infecção pelo vírus zika com 
quadro de SGB superposto com SMF. SFS, 30 
anos, apresentou quadro súbito de poliartralgia 
leve e exantema macular eritematoso levemen-
te pruriginoso. Sem febre ou outras alterações 
clínicas. Sem história de alergias ou uso recen-
te de medicações. Exames laboratoriais excluí-
ram dengue e outras sorologias posteriormente 
mostraram-se normais. Realizou-se diagnóstico 
presuntivo de infecção pelo vírus Zika. Os sin-
tomas regrediram espontaneamente em cinco 
dias. Apresentou nove dias depois, parestesias 
em dedos das mãos e pés que evoluíram em seis 
dias para todos os membros, língua e lábios; te-
traparesia progressiva e queixa de desequilíbrio. 
Internada no nono dia do quadro neurológico 
para investigação. Nesse momento com pares-
tesias em todo corpo, incluindo face; arreflexia 
profunda, tetraparesia grau 3; diplegia facial, 
disartria, dificuldade para mastigar, disfagia e 
ataxia de tronco; sem alteração objetiva da sen-
sibilidade; sem queixas respiratórias. No décimo 
dia de doença, apresentou diplopia e estrabismo 
convergente à esquerda. LCR apresentou 02 cé-
lulas e 66 mgdL de proteínas, sem outras altera-
ções. Iniciado 5 dias de imunoglobulina tendo 
melhora importante, mantendo após 14 dias do 
tratamento apenas paresia facial bilateral e ata-
xia da marcha em melhora progressiva. Observa-
-se um caso provável de infecção pelo vírus zika 
com desenvolvimento de um quadro neurológi-
co de parestesias, tetraparesia flácida progressiva 
e ascendente, arreflexia profunda e acometimen-
to de pares cranianos (V,VI,VII,IX,X) associado a 
ataxia, configurando superposição de síndromes 
do condução nervosa periférica. Devemos ficar 
atentos para as diversas manifestações neuro-
lógicas pós infecções virais inespecíficas, princi-
palmente relacionadas ao vírus Zika, devido ao 
pouco conhecimento em relação a mesma e seus 
diversos espectros de gravidade.
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SÍNDROME DE RAMSAY HUNT : RELATO DE CASO
Ferreira Júnior T*; Evangelista LA; Hajj SF; 
Cavalcante LFRQ; Neto RG; Pereira FA; Melges LDM; 
Silva SRMA

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).

* E-mail: laysaev@yahoo.com.br

As paralisias faciais otogênicas possuem diversas 
etiologias, dentre elas: traumáticas, infecciosas, 
neoplásicas, vasculares e as idiopáticas de Bell. 
A infecção do nervo facial pelo herpes zoster 
levando a paralisia facial periférica e erupções 
vesiculosas no pavilhão auricular denomina-se 
Síndrome de Ramsay Hunt. Vertigem, náuseas, 
nistagmo e disacusia neurossensorial podem 
estar presentes. Supõe-se que a síndrome é res-
ponsável por 7-16% das paralisias faciais peri-
féricas unilaterais não traumáticas. É incomum 
na infância e apresenta sua incidência crescente 
conforme a idade: 2 a 3/1000 em jovens, 5,1/1000 
na 6ª década e 10/1000 acima da 7ª década, 
sendo freqüente nos pacientes imunossupri-
midos. O diagnóstico é clínico e a recuperação 
completa ocorre somente em 30% dos pacien-
tes. OBJETIVO: Este trabalho objetiva relatar o 
caso de uma paciente portadora desta síndro-
me associada a infecção cutânea secundária. 
RELATO: Paciente sexo feminino, 57 anos, HIV 
positiva, internou com lesões crostosas e vesi-
culares em hemiface direita em região de ramo 
mandibular, com acometimento de pavilhão 
auditivo a direita e mucosa oral, associado a 
dor local, hipoacusia unilateral e paralisia facial 
periférica.Foi iniciado tratamento com aciclovir 
e oxacilina, porém paciente evoluiu com otite 
média necrotizante, tratada com ceftazidima, 
clindamicina e ciprofloxacino associado a de-
xametasona. Paciente evoluiu com bom estado 
geral recebendo alta. DISCUSSÃO: Síndrome de 
Ramsay Hunt é a segunda causa mais comum de 
paralisia facial periférica não traumática. Não há 
predileção por sexo e a incidência aumenta con-
sideravelmente após os 60 anos. É causada pela 
reativação do VZV latente nos gânglios sensoriais 
do nervo facial, incluindo o gânglio geniculado. 
Indivíduos com comprometimento da imunida-
de celular são susceptíveis. O paciente apresen-
ta-se tipicamente com paralisia facial, otalgia 
severa, vesículas dolorosas em orelha externa, 
vertigem, náusea, vômitos e zumbido. Hipoacu-
sia e vertigem ocorrem devido à proximidade do 
nervo facial ao vestibulococlear no ângulo pon-
tocerebelar. O diagnóstico é clínico, e pode ser 
complementado com detecção sorológica. O tra-
tamento baseia-se na administração de aciclovir 
intravenoso e prednisona. O diagnóstico precoce 
é de suma importância, a fim de prevenir possí-
veis complicações, entre elas: nevralgia pós-her-
pética, meningite, encefalite e mielite.
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SÍNDROME DE TRANSECÇÃO MEDULAR CAUSADA 
POR PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS
Ribeiro MC*; Silva EC; Andrade EJ; Sousa RMP; 
Chicoli MOCL; França AFEC; Velho PENF; Reis F; 
Silva Júnior NA; Cendes F

Hospital de Clínicas, UNICAMP.
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A paracoccidioidomicose (PBM) é uma micose 
sistêmica endêmica no Brasil, causada pelo fun-
go dimórfico Paracoccidioides brasiliensis, com 
contaminação por inalação de esporos presentes 
no solo. O acometimento do sistema nervoso 
central é raro, ocorrendo em menos de 40% dos 
casos. Destes, cerca de 66% têm localização su-
pratentorial e 9% medular. OBJETIVOS: Relatar 
caso de paracoccidioidomicose com acometi-
mento medular, cutâneo, pulmonar e adrenal. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 
62 anos, jardineiro, procedente do município de 
Campinas, São Paulo. Em 3 meses, evoluiu com 
alodinia em abdome inferior, evoluindo progres-
sivamente com paraplegia, incontinência fecal 
e urinária, e anestesia de todas as modalidades 
sensoriais com nível em T11-T12. Concomitan-
temente, apresentou lesões cutâneas do tipo 
máculas enegrecidas, que evoluíram para úlce-
ras em superfície plantar e lesões exofíticas em 
face. Perda de 10% do peso nesse período; ba-
queteamento digital; sem queixas respiratórias 
ou sistêmicas. Em ressonância magnética (RM) 
de neuroeixo, apresentou lesões nodulares in-
tra-medulares com marcado hipossinal em T2 e 
realce anelar regular pelo meio de contraste em 
nível de T10–T11 e L1 (cone medular), além de 
hipersinal em T2 e FLAIR medular central e pos-
terior de D7 a L1 e discreto realce leptomenín-
geo nodular adjacente, incluindo raízes da cauda 
equina. Também apresentava realce paquime-
níngeo em RM crânio. Em exame do liquor, apre-
sentava hiperproteinoraquia (105 mg/dl), hipo-
glicorraquia (45 mg/dl com glicemia sérica de 
129 mg/dl), produção intratecal de IgG (19,5 mg/
dl), com leucócitos de 2,0/mm³. Sorologia para 
Paracoccidioidomicos: 1/8. Em tomografia com-
putadorizada de abdome, apresentava nódulos 
adrenais bilateralmente, com atenuação hete-
rogênea. Em biópsia cutânea de lesões da face 
e de pés, a pesquisa direta de fungos apresentou 
estruturas leveduriformes com dupla membrana 
birrefringente e brotamentos laterais. O paciente 
recebeu tratamento com Anfotericina B em nível 
hospitalar, recebendo alta para seguimento am-
bulatorial com Sulfametoxazol-Trimetoprima via 
oral. CONCLUSÃO: a PBM potencialmente causa 
síndromes medulares, devendo fazer parte do 
diagnóstico diferencial nesses achados, inclusive 
em pacientes imunocompetentes.
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SÍNDROME NEUROLÓGICA FOCAL EM PACIENTE 
COM STATUS IMUNOLÓGICO NEBULOSO, O QUE 
SUSPEITAR? - UM RELATO DE CASO
Gobbo Júnior M2*; Paiva MR2; Borges GR1; Borges AS2

1Centro Universitário Barão de Mauá;
2Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: marcelogobbo@gmail.com

Síndromes neurológicas focais podem classifi-
cadas em: comuns ao imunocompetente e ao 
imunossuprimido. As doenças cerebrovasculares 
são mais prevalentes no primeiro grupo, segui-
das de neoplasias. No segundo, as neoplasias e 
a neurotoxoplasmose (NTP) são mais prevalen-
tes. A anamnese e o conhecimento da história 
natural da doença são as principais ferramentas 
para um diagnóstico precoce e resolução ade-
quada, norteando a propedêutica e terapêutica. 
RELATO: Homem, 61 anos, alta de tratamento 
para tuberculose há um mês, com história de lin-
foma MALT gástrico há dois anos e dois aciden-
tes vasculares cerebrais isquêmicos (AVCi) pre-
gressos relata que há um mês apresentou perda 
gradual da força em dimídio E. No pronto atendi-
mento suspeitou-se de AVCi após exame de ima-
gem, tendo alta no dia seguinte. Uma semana 
depois apresentou diminuição da acuidade visu-
al à E, associado à sensação de pressão holocra-
niana, confusão mental, pico febril e sem mais 
sintomas associados. Procurou facultativo com 
piora progressiva do déficit motor e hemiparesia 
proporcionada E força grau 1. No momento da 
admissão paciente apresentava registro de soro-
logia negativa para HIV e sorologia positiva IgG 
para CMV e Toxoplasma gondii. A TC evidenciou 
lesão nodular hipodensa em anel nos núcleos da 
base à direita, intenso edema perilesional e des-
vio da linha média Iniciou-se terapia empírica 
para neurotuberculose. Dois dias depois apre-
sentou quadro de delirium. Em nova avaliação de 
imagem a RNM revelou área de hipointensidade 
em T1 na região dos núcleos da base à direita, 
circunscrita em área de edema e desvio da linha 
média. Em T2 percebeu-se lesão nodular, hipe-
rintensa, expansiva, acentuado edema e desvio 
de linha média. Iniciou-se terapia empírica para 
NTP. Durante a internação apresentou melhora 
neurológica, concomitantemente a observação 
de monilíase esofagiana em endoscopia digesti-
va. Repetiu-se investigação sorológica para HIV, 
com resultado positivo concluindo diagnóstico 
de SIDA. DISCUSSÃO: A síndrome neurológica 
focal subaguda apresentada pelo paciente, pre-
viamente imunocompetente, sugere neoplasia. 
Contudo, o histórico infeccioso inclui manifes-
tações atípicas de doenças infecciosas no imu-
nocompetente. A história natural, associada ao 
exame de imagem, incitam ao questionamento 
do status imunológico. As hipóteses pertinentes 
ao imunossuprimido parecem prováveis, sendo 
a NTP a mais frequente, confirmada pela prova 
terapêutica associada a outras doenças definido-
ras de SIDA.
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TUBERCULOSE MENÍNGEA ATÍPICA COM MASSA 
OVARIANA SIMULANDO NEOPLASIA
Andrade JBC1*; Nóbrega PR1; Rocha GV2; Feitosa DRSC2; 
Férrer JVCC3; Queiroga AM3; Nepomuceno CR3; 
Fernandes CJS3

1Hospital Geral de Fortaleza (HGF);
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3Universidade Estadual do Ceará.

* E-mail: joaobrainer@gmail.com

A Infecção do sistema nervoso central (SNC) por 
Mycobacterium tuberculosis é incomum, po-
dendo- se apresentar em geral como tuberculo-
ma intracraniano ou meningite tuberculosa. Na 
maioria das vezes, decorre de complicação de in-
fecção primária ou por reativação crônica de mi-
croorganismo por estado de imunossupressão. É 
propósito deste caso relatar manifestação atípica 
de infecção do SNC por tuberculose, sem carac-
terísticas topográficas do acometimento neuro-
lógico, tendo iniciado o quadro com sintomas 
constitucionais e crises parciais. Paciente mu-
lher, 25 anos, foi admitida em serviço médico ter-
ciário com quadro de dor pélvica, dismenorreia 
há 2 anos, três crises convulsivas parciais com 
generalização secundária há 1 mês da admissão. 
Referia tremor em membro superior esquerdo 
(MSE) por cerca de cinco minutos, evoluindo 
com movimentos tônico-clônicos de 10 minutos 
com sonolência no estado pós-ictal. Relata perda 
de 10kg em três meses, com sudorese vespertina. 
Relata, ainda, paroxismos de parestesias e enrije-
cimento de MSE. Nega tosse e febre. Alterações 
de exame físico: hipocorada (1+/4+), leve disar-
tria, discreta paresia distal em MSE, sensibilida-
de tátil e dolorosa normais, reflexos preservados, 
marcha e equilíbrio normais. Realizou resso-
nância magnética (RM) de crânio com extenso 
espessamento de leptomeningeo na face medial 
dos lobos frontais, contíguas através de envolvi-
mento subfalcino, com hipossinal em sequência 
T2 e realce após contraste e extenso edema de 
padrão vasogênico no parênquima cerebral ad-
jacente, sobretudo em corpo caloso, parte dos 
giros do cíngulo e lóbulos paracentrais. Anti-HIV 
I/II não reagente. Na avaliação do líquor, cultura 
de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) nega-
tiva, pesquisa de BAAR negativa, presença de 5 
leucócitos e glicose de 57mg/dl e proteínas de 
19,3mg/dl. Três amostras subsequentes do líquor 
mostraram o mesmo padrão. Realizou RM pélvi-
ca que revelou formação expansiva heterogênea 
em ovário esquerdo, com maior diâmetro de 
9cm, de contornos irregulares e limites mal de-
finidos. Tomografia de tórax: configuração de ár-
vore em brotamento no parênquima pulmonar, 
focos de espessamento pleural. Realizou PCR 
para Mycobacterium tuberculosis em escarro 
induzido positivo. Laparoscopia mostrou lesão 
sólida contígua ao ovário esquerdo, ascite leve e 
implantes peritoneais sugestivos de carcinoma-
tose pélvica. Biópsia da massa pélvica mostrou 
reação granulomatosa crônica, com espécies ál-
cool-ácido resistente corados pelo método.
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TWO CASES OF HERPES 7 ENCEPHALITIS
Batista JS1*; Gusmão RL1; Carneiro NM1; Tauil CB2

1Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF);
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The aim of this study is present cases of two 
pacients with atipical presentation of herpes 
7 encephalitis. CASE 1: A 49 year old man with 
inicial presentation had a 13 days fever and he-
adache history and convulsion.MRI revealed 
right temporal and occipital hyperintense sign 
on FLAIR. CSF revealed linfocitic pleocytosis 
with normal glucosis and protein and positive 
herpes 7 PCR. During hospitalization we found 
negative soroly for HIV, VDRL,hepatitis B and C. 
After oral acyclovir course treatment the pacient 
had no convulsion and neurologic impairments. 
CASE 2: A 13 years old boy with no medical his-
tory, presenting for two weeks progressive he-
adache , acute impaired counsciousness and 
status epilepticus. CSF revealed neutrophilic 
pleocitosis with normal protein and glucosis. 
Normal CT.It was necessary intensive care and 
airways protection. Intravenous acyclovir and 
ceftriaxone were done to emphirically treatment 
for 10 days.Despite treatment there were no 
neurological improvement.After 6 days with no 
antiviral medication, new lombar puncture was 
done and cerebrospinal fluid revealed herpes 7 
positive PCR testing.Reintroduced acyclovir for 
6 days and switched of to ganciclovir even com-
pleted 23 antiviral treatment course.The change 
in mental status was evident with progressive 
improvement of counciousness and full neuro-
logic recovery.Among the investigation exams 
we found negative serologies to HIV 1 and 2 , 
VDRL , hepatitis B , C and CD3,CD4,CD45 nor-
mal levels. DISCUSSION AND CONCLUSION: 
Few cases with neurologic impairment associa-
ted with HHV-7 infection were discribed in the 
literature.Some cases report encephalitis, other 
myelitis both with broad spectrum outcomes. 
There is a case report of a letal encephalitis in a 
pacient after steam cell transplant in the literatu-
re. Childhood and adult herpetic encephalitis is 
usually caused to HSV-1 (90%) .Our first pacient 
presents unusual clinical course of tipical HSV-1 
encephalitis whith subacute evolution and be-
nign outcome however latest and unrecommen-
ded treatment used.The second report presents 
a subacute clinical course but with important 
response to the medication. Thought in vitro 
only foscarnet , cidofovir, cyclotriazadisulfona-
mide inihibits HHV-7 replication. Despite HHV-7 
encephalitis related in imunocompromissed pa-
cients with dramatic evolution, there are benign 
clinical courses in imunocompetent hosts and it 
may be considered among differential diagnostic 
of viral encephalitis.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0765

UNMASKING THE GREAT MASQUERADER: 
NEUROIMAGING OF GENERAL PARESIS IN 
NEUROSYPHILIS
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A 38-year-old female presented with a 3-month 
history of behavioral changes, initially attributed 
to a psychiatric disorder. Neurological exami-
nation showed cognitive impairment, sensory 
ataxia, pyramidal tetraparesis with exaggerated 
deep tendon reflexes. Serum VDRL was found to 
be reactive (1/64). Both reactive VDRL test (1/32) 
and positive FTA.Abs on cerebrospinal fluid con-
firmed the diagnosis of neurosyphilis. HIV tes-
ting was negative. Brain MRI demonstrated dif-
fuse atrophy associated to frontotemporal hype-
rintensities (figure). Serological and CSF studies 
confirmed syphilitic meningoencephalitis. 
Neurosyphilis affects the brain, meninges and/
or spinal cord, varying from asymptomatic to se-
veral specific syndromes [1]. Initial misdiagnosis 
of a psychiatric disorder is not an uncommon 
presentation of general paresis [2]. Although 
MRI is variable, severe atrophy associated to pa-
tchy hyperintensities in frontotemporal regions 
should raise suspicion [4], helping to unmask 
this ‘great masquerader’.
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VASCULITE CEREBRAL ASSOCIADA À 
NEUROSSÍFILIS EM IMUNOCOMPETENTE – UM 
DIAGNÓSTICO INCOMUM?
Pintão FPL3*; Lima LTB1; Ignácio RP2; Bastos MC1
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3Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
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A vasculite cerebral secundária é uma doença dos 
vasos intracranianos decorrente de uma doença 
sistêmica, tal como a sífilis. Após a introdução da 
terapia com penicilina, a neurossífilis tornou-se 
um quadro infrequente em imunocompetentes. 
Entretanto a infecção pelo Treponema Pallidum 
deve ser sempre investigada nos quadros neuro-
lógicos de etiologia indeterminada, mesmo em 
soronegativos. OBJETIVO: relatar um caso de 
vasculite cerebral secundária a neurossífilis em 
imunocompetente. METODOLOGIA: relato de 
uma paciente internada entre fevereiro e abril de 
2016 e revisão literária. RESULTADOS: Mulher, 
41 anos, solteira, sem comorbidades conhecidas, 
natural de Alagoas e procedente de São Paulo. 
Em Outubro de 2015 iniciou quadro de cefaleia 
holocraniana persistente associada a tontura 
e náuseas; após algumas semanas apresentou 
redução de força no hemicorpo direito seguida 
por estado confusional transitório. Realizou TC 
do crânio que demonstrou área hipodensa com 
efeito expansivo, sugerindo etiologia tumoral. 
Em uso de dexametasona e fenobarbital, foi en-
caminhada ao serviço de neurocirurgia para re-
alização de biópsia cerebral. Realizou RM com 
contraste pré-operatória que evidenciou áreas 
de alteração de sinal em lobo frontal direito e 
occipital esquerdo, bem como restrição à difusão 
na cápsula interna e tálamo esquerdos. Ao exa-
me físico: alopécia difusa, fundoscopia normal, 
hemiparesia braquiocrural com reflexos osteo-
tendíneos exaltados à direita. Solicitada investi-
gação para vasculite cerebral. Angiorressonância 
intracraniana mostrou acentuada redução do 
calibre de A1 à direita e ausência de fluxo em P3 
à esquerda. Arteriografia cerebral revelava oclu-
são de P2 à esquerda e hipoplasia de A1 à direita. 
Auto-anticorpos negativos. Sorologias negativas 
para HIV, hepatites, HTLV, CMV e Toxoplasmose; 
entretanto apresentava FTA-abs e VDRL sérico 
(1:2048) reagentes. Líquor com 10 céls/mm3, 
proteína de 45mg/dl e VDRL não reagente. Aven-
tada a hipótese diagnóstica de vasculite cerebral 
secundária à neurossífilis forma meningovascu-
lar e instituída terapia com ceftriaxone 2g/dia 
por 14 dias, penicilina indisponível. Paciente 
evoluiu com melhora, mantendo déficit motor 
e VDRL em queda. CONCLUSÃO: As vasculites 
cerebrais devem ser sempre investigadas quan-
to às etiologias secundárias, especialmente as 
infecciosas, mesmo em imunocompetentes. O 
diagnóstico precoce da neurossífilis possibilita 
tratamento curativo e menor risco de complica-
ções e incapacidades.
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VÍRUS CHIKUNGUNYA: ACOMETIMENTO DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO.
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Medeiros AC; Fagundes L; Vasconcelos ES; 
Sampaio Filho PA; Medeiros FL

HUOC-UPE.
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A Chikungunya é uma arbovirose caracteriza-
da por febre,mialgia e artralgias. Atualmente, 
verificou-se um aumento das complicações 
neurológicas por esses vírus (encefalite, menin-
gite, mielite, ADEM, SGB). OBJETIVOS: Descre-
ver complicações neurológicas associadas ao 
vírus Chikungunya. MÉTODO:relato de caso. 
RESULTADOS: Mulher de 49 anos, previamente 
hígida, apresentou mialgia, artralgia e febre por 
7 dias, evoluindo com cefaleia intensa, vômitos 
e alteração do nível e conteúdo da consciência. 
RM de encefálo normal e LCR com 1568 células/
mm3(linfomononucleares),proteína de 300 mg/ 
dl e glicose 44 mg/dl.Iniciado tratamento empí-
rico para meningite com ceftriaxona e dexame-
tasona,com melhora dos sintomas. Após 15 dias 
do inicio do quadro,apresentou déficit de força, 
principalmente em MMII, alteração sensitiva em 
tronco e membros, além de retenção urinária. 
Ao exame neurológico foi observado quadripa-
resia espástica de predomínio crural (grau 4-), 
Babinski bilateral e hipoestesia com nível sen-
sitivo em C5. Realizado pulsoterapia com metil-
prednisolona por 5 dias, com melhora inicial do 
quadro. Evoluiu com nova piora do déficit motor 
e sensitivo com padrão ascendente.Evidencia-
do hipoestesia em bota e luva, hipopalestesia e 
paraparesia (grau 1). Realizou RM com alteração 
de sinal na medula e raízes de L5/S1. ENMG de-
monstrou uma polirradiculoneuropatia sensiti-
vo-motora axonal com predomínio de membros 
inferiores. Novo LCR com 48 células/ mm3 (90% 
LMN), proteínas: 75 mg/dl, glicose: 66 mg/dl. 
Sorologia para Chikungunya IgM positiva, com 
CPK normal e as sorologias para dengue, sífilis, 
HIV, negativas. Os achados foram compatíveis 
com uma meningoencefalite, seguido por mieli-
te e polirradiculoneuropatia. Mantido predniso-
na 1mg/Kg/dia, com melhora progressiva do dé-
ficit motor (atualmente força grau 4+) e sensitivo, 
persiste apenas com parestesias em extremida-
des. Encontra-se em programação para desma-
me do corticoide. DISCUSSÃO: Recentemente, 
ocorreu um aumento na incidência de complica-
ções neurológicas como as principais causas de 
morbidade e mortalidade na infecção pelo vírus 
Chikungunya. Até onde temos conhecimento, 
este é o primeiro caso descrito de acometimento 
por vírus Chikungunya com associação de me-
ningoencefalite, mielite e sistema nervoso peri-
férico no mesmo paciente.CONCLUSÃO: Deve-
-se considerar a possibilidade de acometimento 
por vírus Chikungunya em pacientes com qua-
dro febril, artralgia e acometimento do Sistema 
Nervoso Central e Periférico

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0768

ZIKA VIRUS INFECTION AND PERIPHERAL AND 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM MRI FINDINGS
Santos PP*; Ferreira ACAF; Neves D; Hygino C; 
Pupe CCB; Silva IRF; Cavaliere MG; Nascimento OJM; 
Ferreira JMC; Matta APC

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: pamelaneuro@gmail.com

Zika virus (ZIKV) is now considered a major pu-
blic health problem in Brazil since mid-2015, and 
a possible association of the infection to neuro-
logical complications in adults and children has 
been suggested. OBJECTIVES: Describe the cen-
tral and peripheral nervous system findings on 
magnetic resonance imaging (MRI) in patients 
with previous ZIKV infection. METHODS: Four 
patients with neurological signs and symptoms 
after ZIKV infection were submitted to brain 
and neuroaxial MRI protocols, enhanced with 
gadolinium. RESULTS AND DISCUSSION: One 
case exhibited facial nerve enhancement with 
gadolinium as well as dorsal roots, spinal cord 
terminus and conus medullaris in T1 weighted 
sequences. Other patient showed T2 hypersignal 
in brainstem, pons and midbrain (including the 
corticospinal tract and the medial longitudinal 
fasciculus), middle and superior cerebellar pe-
duncles, the posterior limb of the internal capsu-
le bilaterally and also hypersignal in T2 and STIR 
sequences in the cervical spinal cord, from C1 
to C7, suggesting encephalomyelitis. The third 
patient´s scan presented supra-tentorial lesions, 
myelitis, and enhancement with gadolinium at 
dorsal roots and spinal cord terminus. The fourth 
patient presented MRI with bilateral corticospi-
nal tract hypersignal in T2 sequences and dorsal 
roots enhancement with gadolinium, as well as 
lesions with T2 hypersignal in the left paraverte-
bral muscles in T2 weighted MRI. CONCLUSION: 
Although small, this series was able to point out 
a significant variety of neurological injuries that 
may represent a causal association with ZIKV in-
fection, bringing out the need to intensify resear-
ch on the pathogenesis and causality.
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A DOENÇA DE MARCHIAFAVA-BIGNAMI (DMB) EM 
PACIENTES DESNUTRIDOS
Khouri DMN3*; Khouri JMN4; Khouri JMN2; 
Caggiano ccc1; Trippia CR1; Lemos GR1; Marcon LJ1
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A doença de Marchiafava-Bignami (DMB) se ca-
racteriza por uma degeneração primária do cor-
po caloso associada à ingestão crônica de álcool. 
Existem relatos de casos sem haver o uso abusivo 
desta substância. METODOLOGIA: Descrever o 
caso de um paciente com 56 anos, portador de 
câncer de reto metastático e desnutrição com al-
teração repentina do estado de consciência asso-
ciado a alteração em corpo caloso em exame de 
imagem.Descrição:Apresentou desatenção, de-
sorientação tempo e espaço, irritabilidade.Evo-
luiu com sonolência e rigidez de membros e al-
teração de campo visual com presença imagens 
mal definidas bilateralmente. Quadro neuroló-
gico precedido por inapetência e vômitos fre-
quentes por mais de 2 semanas com perda pon-
deral.Ao exame neurológico: acordado, apático, 
desorientação em tempo e espaço, diminuição 
da fluência verbal, disfunção executiva. Marcha 
com ataxia labiríntica, sem déficit motor e cere-
belar com movimentação ocular preservada. Pa-
ratonia em membros, face e pescoço. A RNM de 
crânio com Área focal de espessamento e hipers-
sinal em T2 e no FLAIR observada no esplênio do 
corpo caloso com restrição na difusão da água, 
sem sinais de impregnação pelo contraste en-
dovenoso. Área nodular medindo 11 mm de di-
âmetro, apresentando impregnação anelar pelo 
contraste endovenoso, localizada no lobo occipi-
tal esquerdo, com hiperssinal nas sequências T2 
e FLAIR, circundada por halo de edema ao seu 
redor.Após  introdução de reposição vitamínica 
evoluiu com melhora significativa. DISCUSSÃO: 
A apresentação do quadro e a imagem vista na 
ressonância de crânio, sugerem DMB. A evolução 
com reposição vitamínica foi positiva quanto a 
melhora do quadro cognitivo e motor. A princi-
pal hipótese etiopatogênica é de que a doença 
ocorra primariamente por uma deficiência de 
vitaminas do complexo B e, embora muitos pa-
cientes possam não demonstrar o mesmo tipo 
de evolução.CONCLUSÃO: Deve-se ter mente a 
Síndrome de Marchiafava-Bignami em pacientes 
que apresentem deterioração cognitiva, mesmo 
naqueles sem antecedentes de alcoolismo.
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ACCURACY OF CEREBROSPINAL FLUID 
BIOMARKERS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
BETWEEN ALZHEIMER’S DISEASE AND OTHER 
DEMENTIAS: PRELIMINARY DATA
Faraco CMF*; Toledo AASF; Bessa ALC; 
Seraidarian MBF; Magalhães CA; Resende EPF; 
Carmona KC; Guimarães HC; Souza LC; Caramelli P

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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Alzheimer’s disease (AD) is the most common 
form of dementia worldwide. Although the cli-
nical criteria remain the main hallmark for AD 
diagnosis, biological markers (biomarkers) can 
increase diagnostic sensitivity and specificity. In 
AD, biomarkers changes develop before the clini-
cal symptoms emerge and usually reach abnor-
mal levels in an ordered manner. Previous stu-
dies suggest that the combined analysis of bio-
markers are more accurate than the use a single 
marker to diagnose AD. Cerebrospinal fluid (CSF) 
biomarkers of AD are amyloid-beta 42 (Abe-
ta-42), total tau (T-tau), hyperphosphorylated 
tau (P-tau). Indexes such as Abeta-42/T-tau and 
IATI are also used. However, there are variations 
between laboratories in reference values to dis-
tinguish AD from other dementias. OBJECTIVE: 
To investigate the diagnostic accuracy of CSF 
biomarkers for AD, in different combinations, in 
a sample of patients with dementia. METHODS: 
Patients with diagnoses of probable AD and of 
other dementias followed at an outpatient clinic 
from a public-affiliated university hospital were 
submitted to a comprehensive clinical evalua-
tion and to lumbar puncture. Statistical analysis 
of regression formulas proposed by different stu-
dies were undertaken, using CSF AD biomarkers 
(T-tau, P-tau and Abeta-42). ROC curves were 
used to determine the best cut-off for biomarke-
rs to discriminate AD from the other dementias. 
RESULTS: Overall, 88 patients were evaluated 
(48 women and 40 men), aged 65.8±9.6 years at 
lumbar puncture, being 48 with AD and 40 with 
non-AD dementias. ROC analysis revealed that 
all biomarkers analyzed were accurate to discri-
minate the AD patients. P-tau (AUC = 0.83; CI95% 
0.74-0.91) showed the highest accuracy, followed 
by T-tau (AUC = 0.73; CI95% 0.62-0.84) and Abe-
ta-42 (AUC = 0.64; CI95% 0.51 – 0.76). The two 
indexes were not good discriminators: IATI (AUC 
= 0.55; CI95% 0.42-0.67), T-tau/Abeta-42 (AUC = 
0.60; CI95% 0.47-0.73). The best cut-off values for 
our sample were 594.3 for Abeta-42 (sensitivity: 
50%; specificity: 65%), 38.9 for P-tau (sensitivity: 
91.7%; specificity: 55%), 260 for T-tau (sensitivity: 
91.7%; specificity: 37.5%). CONCLUSION: These 
preliminary data suggest that CSF biomarkers, 
particularly P-tau, may be useful in the differen-
tiation between AD from non-AD dementias in a 
local clinical setting. However, the cutoff values 
seem to be different from the literature, indica-
ting the need of establishing reference values for 
Brazil.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE APNEIA DO SONO E DÉFICIT 
COGNITIVO EM UMA COORTE DE INDIVÍDUOS 
COMO 80 OU MAIS ANOS LIVRES DA DOENÇA 
CÉREBRO VASCULAR CLINICAMENTE MANIFESTA
Freitas WM3; Faria BS4; Gomes IA2; Oliveira AJ4; 
Canedo LR4; Castro SP1; Carvalho MR4*

1Centro Universitário de Brasília;
2Centro Universitário Planalto do Distrito Federal;
3Clínica Biocárdios;
4Escola Superior de Ciências da Saúde.

* E-mail: marta_rodrigues12@hotmail.com

A avaliação dos déficits cognitivos (DCG) nor-
malmente utiliza como rastreamento o teste MI-
NIMENTAL. No entanto diversos fatores podem 
influenciar o resultado final. A Síndrome de Ap-
neia do Sono (SAOS) pode levar a alterações cog-
nitivas múltiplas e variadas, incluindo déficit do 
processamento cognitivo, de memória, de aten-
ção e das funções executivas. OBJETIVO: Avaliar 
a associação entre (DCG) avaliado pela escala de 
MiniMental (MM) e correlacionar com a presen-
ça de SAOS em uma população de octogenários. 
MÉTODOS: Foram selecionados 66 indivíduos, 
livres de doença cérebro vascular (DCV) mani-
festa, presente ou passada, a partirde 1334 can-
didatos, que procuraram espontaneamente cli-
nica cardiológica no período entre Setembro de 
2015 a Março de 2016. A ausência de DCV foi de-
finida por meio de história clínica, exame físico 
e bem como verificação dos registros médicos. 
Os indivíduos foram submetidos a pré-especi-
ficado questionário clínico, psicológico (MM) 
e (DCG) segundo protocolos padronizados. O 
estudo foi aprovado por comitê de ética e todos 
os participantes assinaram o termo de consenti-
mento livre e esclarecido antes do arrolamento. 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS: As variáveis categó-
ricas foram apresentadas em percentual, as va-
riáveis contínuas com distribuição normal, em 
média ±dp e as não paramétricas em mediana 
(IQT). Variáveis categóricas foram comparadas 
utilizando teste Chi- quadrado e contínuas atra-
vés de Teste T ou Mann-Whitney de acordo com 
a distribuição. Os indivíduos foram categoriza-
dos em presença ou ausência de(DCG) de acordo 
com pontuação na escala Mini Mental ajusta-
do pelo grau de escolaridade e em presença ou 
ausência de SAOS pela escala de sonolência de 
Epworth. Foi realizado Teste T afim de verificar 
diferenças entre as médias após preenchidos os 
pressupostos. RESULTADOS: A probabilidade 
de obter uma amostra com uma diferença maior 
ou igual a 0.25 a partir de uma população sem 
diferenças entre presença e ausência de SAOS é 
0.026 CONCLUSÃO: Na presente amostra hou-
ve associação entre formas graves de SAOS e 
baixos escore ao Minimental. Tal como relatado 
na literatura, pacientes com SAOS apresentam 
comprometimento do processamento cognitivo, 
ou seja, da habilidade de digerir a informação, o 
que ocasiona uma lentificação da execução de 
tarefas.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CALCIFICAÇÃO ARTERIAL 
CORONARIANA, ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL 
E DÉFICIT COGNITIVO EM COORTE DE 
INDIVÍDUOS COM 80 OU MAIS LIVRES DE DOENÇA 
CÉREBROVASCULAR CLINICAMENTE MANIFESTA
Freitas WM1; Carvalho MR2*; Trindade MCD2; 
Campos LF3; Mortoza GV2; Daher PS2; Kanhouche G4; 
Neto MBT2; Martins FR2; Martins JR2
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Entre idosos a doença aterosclerótica corona-
riana (DAC) e os déficits cognitivos (DCG) apre-
sentam diversos preditores em comum. Entre os 
mais utilizados destacam-se o indice Tornozelo 
braquial (ITB) e mais recentemente a calcificação 
arterial coronariana (CAC).OBJETIVO: Avaliar a 
associação entre marcadores de doença ateros-
clerótica subclinica (CAC) , (ITB) e (DCG) avalia-
do pelo teste MiniMental (MM). MÉTODOS: Fo-
ram selecionados 66 indivíduos, livres de doença 
cérebro vascular (DCV) manifesta, presente ou 
passada que procuraram espontaneamente cli-
nica cardiológica no período entre Setembro de 
2015 a Março de 2016. Ausência de DCV foi defi-
nida por meio de avaliação clínica e verificação 
de registros médicos. Realizaram-se testes clíni-
co, psicológico (MM) e avaliação do (ITB) segun-
do protocolos padronizados. Foram submetidos 
à avaliação de (CAC) por meio de Tomógrafo (Mo-
delo Aquilon (Siemens) de 64 canais. O estudo 
foi aprovado por comitê de ética e todos os par-
ticipantes assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Variáveis categóricas foram 
apresentadas em percentual, variáveis contínu-
as com distribuição normal, em média ±dp e as 
não paramétricas em mediana (IQT). Variáveis 
categóricas foram comparadas utilizando teste 
Chi- quadrado e contínuas através de Teste T ou 
Mann-Whitney de acordo com a distribuição. Os 
indivíduos foram categorizados em presença ou 
ausência de DCG de acordo com pontuação na 
escala MiniMental ajustada ao grau de escolari-
dade. Em um modelo de Regressão Logística a 
variável dependente DCG foi categorizada como 
descrita anteriormente e idade, CAC,ITB, como 
variáveis independentes. RESULTADOS: Dentre 
as variáveis avaliadas apenas o ITB mostrou estar 
associado a presença de déficits cognitivos. Ex-
p(B)(95%CI);p-value: ITB1,5(1,02-2,8);0,04,CAC 
1,01(0,9-1,4);0,3. CONCLUSÃO: Embora CAC 
seja um robusto marcador de DAC, neste estu-
do apenas medidas do ITB estiveram associadas 
a (DCG). Esse método não é capaz de detectar 
menores gradientes da DAC e apenas nos extre-
mos da doença aterosclerótica a associação se 
mostrou positiva. A doença vascular manifesta é 
preditor de declínio cognitivo e o CAC é realiza-
do apenas em pacientes assintomáticos. Assim 
este exame não é um bom preditor de declínio 
cognitivo . O ITB apresenta correlação com a pre-
sença e a gravidade da aterosclerose nas artérias 
coronárias. Em idosos, ITB diminuído também 
associa-se a aumento da mortalidade e a elevado 
risco de doença cerebrovascular.
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AVALIAÇÃO COGNITIVA EM PACIENTES COM 
AMNÉSIA GLOBALTRANSITÓRIA (AGT)
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Amnésia global transitória (AGT) é um estado 
reversível da perda de memória declarativa epi-
sódica, sem, contudo, acometer a função moto-
ra, sensitiva ou ocorrer rebaixamento do nível de 
consciência. Tem maior incidência na população 
acima dos 50 anos, sem predileção por gênero. 
O comprometimento cognitivo é mais frequen-
te na população geriátrica e gera perda de fun-
cionalidade além de comprometer a qualidade 
de vida. Há poucos estudos quanto as funções 
cognitivas no seguimento de pacientes com AGT. 
OBJETIVOS: Esse estudo teve o objetivo de rea-
lizar avaliação neuropsicológica no seguimento 
tardio dos pacientes com amnésia global transi-
tória, além de estabelecer quais domínios cogni-
tivos estariam mais comprometidos nesses pa-
cientes. MÉTODOS: Foram analisados em uma 
clínica de neurologia em Teresina, 20 pacientes 
com AGT e 20 do grupo controle através dos se-
guintes testes e questionários: MEEM (mini-exa-
me do estado mental), Moca teste, ordem dos 
dígitos direta e inversa, inventario de depressão 
de Beck, bateria breve, fluência fonêmica, fluên-
cia verbal, teste do relógio, Pfeffer, IQCODE (In-
formant Questionnaire on Cognitive Decline in 
the Elderly).RESULTADOS: A média de idade no 
grupo AGT foi de 63,20±6,73 e no grupo controle 
65,10±5,45. Houve pior desempenho dos pacien-
tes do grupo AGT nos testes de fluência fonêmi-
ca, ordem dos dígitos indireta e no teste do reló-
gio em comparação aos controles. CONCLUSÃO: 
Os pacientes do grupo AGT tiveram pior desem-
penho cognitivo na avaliação neuropsicológica 
no seguimento tardio, foi estabelecido que o do-
mínio das funções executivas foi o mais frequen-
temente acometido.
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AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS POSTURAIS EM 
IDOSOS COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO 
LEVE USANDO UM SISTEMA ELETROMAGNÉTICO 
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Para manter a postura ereta, o controle postural 
seleciona estratégias apropriadas, denominadas 
estratégias do tornozelo, quadril e passo, que 
se diferenciam, entre outros aspectos, por qual 
grupo muscular é o primeiro utilizado quando 
surge uma instabilidade postural. O idoso com 
demência tende a apresentar maior oscilação 
do seu centro de massa, com tendência à ins-
tabilidade postural e utilização de estratégias 
posturais compensatórias. Entretanto, não são 
conhecidas as estratégias posturais usadas em 
idosos com Comprometimento Cognitivo Leve 
(CCL) Objetivo: Identificar e comparar a estraté-
gia postural utilizada por idosos cognitivamen-
te saudáveis e com CCL durante a avaliação da 
oscilação postural. MÉTODO: Trinta idosos com 
CCL e 30 idosos saudáveis (controle) foram sele-
cionados. Foi realizada a avaliação do equilíbrio 
postural através do equipamento eletromagnéti-
co tridimensional Polhemus. Os sensores foram 
fixados sobre o processo espinhoso da 1ª vérte-
bra torácica e entre a 2ª e 3ª vértebra sacral. Para 
determinar as estratégias posturais utilizadas 
para manter a postura em pé, foram analisados 
os valores da trajetória total do sensor 2 em re-
lação ao sensor 1, e determinada a concordân-
cia entre esses sensores, utilizando a análise de 
correlação cruzada com lag zero por meio do 
programa MatLab. O acordo dos sensores refle-
te ausência de movimento de quadril (estratégia 
de tornozelo). e ausência de acordo entre senso-
res reflete movimento de quadril (estratégia de 
quadril). RESULTADOS: As correlações cruzadas 
foram significativas para ambos os grupos (r > 
0,99; p < 0,001). Esses resultados mostram a se-
melhança na direção entre os sinais capturados. 
O acordo entre os sensores reflete a ausência de 
movimento do quadril, e, portanto, a utilização 
da estratégia do tornozelo para manter o equilí-
brio postural. Não foram observadas diferenças 
nos resultados das correlações cruzadas entre 
os grupos (p = 0,43). Esse fato evidencia que os 
dois grupos utilizaram a mesma estratégia pos-
tural para manter o equilíbrio na postura em pé 
durante as avaliações. CONCLUSÃO: Este estudo 
mostrou que o grupo CCL utilizou a mesma es-
tratégia postural que o grupo controle, mostran-
do que as suas reações posturais compensatórias 
mais se assemelham aos idosos sem alteração 
cognitiva que idosos com demência.
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BIOMARCADORES YKL-40 E NEUROGRANINA 
NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DE 
ALZHEIMER
Fernandez PEL*
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A doença de Alzheimer (DA) demência mais 
prevalente no mundo. As primeiras alterações 
neuropatológicas surgem 10-20 anos antes do 
estabelecimento da doença. Os biomarcadores 
do LCR como Beta-amilóide 42 e proteínas tau 
(t e p) são capazes de detectar processos neu-
ropatológicos nos estágios iniciais da doença. 
Entretanto, também estão presentes em outras 
demências. Além disso, não predizem o compro-
metimento cognitivo, processos inflamatórios e 
a degeneração sináptica. Atualmente, necessita-
-se de marcadores específicos de DA que possam 
ser diferenciados dos outros tipos de demência. 
YKL-40 é um biomarcador expresso por astróci-
tos em condições neuro-inflamatórias. A proteí-
na pós-sináptica neurogranina (NGRN) é expres-
sa exclusivamente nos dendritos excitatórios do 
cérebro, estando associada à neuroplasticidade 
e integridade sináptica. OBJETIVOS: Avaliar se 
existe relação postiva entre o aumento dos bio-
marcadores YKL40 e NGRN e a DA MÉTODO: 
Foi realizada uma revisão da literatura no ban-
co de dados PUBMED-MEDLINE no período 
de 2012-2016, utilizando os seguintes termos 
de busca: biomarcadores, líquor e doença de 
alzheimer. Foram selecionados 8 trabalhos que 
analisaram a relação entre os marcadores YKL-40 
e NGRN e a DA Resultados: Foram encontrados 
maiores níveis de NGRN no LCR de pacientes 
com CCL que progrediram para a DA em relação 
aos pacientes com CCL que apresentaram esta-
bilização do quadro clínico, predizendo relação 
postiva com a progressão da doença. Foram ob-
servadas correlações positivas entre o aumento 
de NGRN e proteínas tau, porém não houve as-
sociação entre o aumento de NGRN e proteínas 
beta-amilóide 42. Tal relação positiva encontra-
da no LCR não pôde ser observada no plasma. A 
YKL-40 apresentou relação positiva com a ida-
de, com maior concentração em portadores de 
DA leve a moderada em relação aos indivíduos 
cognitivamente normais, portadores de doença 
de parkinson (DP) e demência por corpúsculos 
de lewy (DCL). CONCLUSÕES: NGRN e YKL-40 
são biomarcadores promissores no diagnósti-
co precoce da DA, refletindo alterações neuro-
patológicas específicas e complementares aos 
outros achados neuropatológicos. O aumento 
de NGRN reflete a perda de sinapses, sendo um 
fator preditivo do comprometimento cognitivo e 
o aumento de YKL-40 prediz o processo de neu-
roinflamação, refletindo a progressão da doença 
com a idade.
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CORRELATION BETWEEN ALZHEIMER’S DISEASE 
BIOMARKERS IN THE CEREBROSPINAL FLUID 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: marinabuldrini@hotmail.com

Alzheimer‘s disease (AD) is the most common 
form of dementia, affecting several million pe-
ople worldwide. The major neuropathological 
hallmarks of AD are the presence of extracellular 
amyloid plaques that are composed of amyloi-
d-beta protein (Abeta), as well as intracellular 
neurofibrillary tangles, which are composed 
of hyperphosphorylated protein tau (P-tau). In 
AD, these pathological changes begin to develop 
many years before clinical symptoms emerge. 
Therefore, biological markers (biomarkers) ba-
sed on cerebrospinal fluid (CSF) represent the 
most direct and convenient measure to increase 
the sensitivity and specificity of the diagnosis, 
and to study the disease progression. Moreover, 
biomarkers data may also be explored as correla-
tes of clinical aspects of AD. OBJECTIVES: To cor-
relate sociodemographic and clinical data from 
AD patients with the concentrations of CSF AD 
biomarkers. METHODS: Cross-sectional study of 
an AD patients’ sample followed at an outpatient 
clinic from a public-affiliated university hospi-
tal. Patients were submitted to a comprehensive 
clinical evaluation and to lumbar puncture. All 
subjects included in the study presented positi-
ve biomarkers for AD (total-tau, P-tau and Abe-
ta-42) in the CSF. We investigated correlations 
between AD biomarkers concentration and spe-
cific CSF indexes with age of onset of symptoms, 
duration of symptoms and Mini-Mental State 
Examination (MMSE) scores at lumbar puncture. 
RESULTS: Thirty-seven patients were evaluated 
(21 females and 16 males), with a mean age of 
66.3±9.5 years at lumbar puncture, mean edu-
cation of 9.3±4.6 years and mean MMSE score 
of 17.4±7.2 points. No significant correlation was 
found between the age of onset of symptoms or 
the duration from this time until diagnosis and 
all three biomarkers. Innotest® Amyloid Tau In-
dex (IATI) and total-tau/Abeta-42 index also did 
not show any correlation with these two clinical 
variables. We found significant correlations be-
tween MMSE scores and Abeta-42 concentra-
tion (r = 0.44; p = 0.010), as well as with P-tau (r 
= –0.40; p = 0.020). Significant correlations were 
also observed between MMSE and IATI (r = 0.59; 
p = 0.000), as well as MMSE and total-tau/Abe-
ta-42 index (r = –0.50; p = 0.002). CONCLUSION: 
CSF Abeta-42 and P-tau concentrations, as well 
as IATI and total-tau/Abeta-42 index, were found 
to be good indicators of dementia severity in this 
AD outpatient sample.
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CREUTZFELDT-JAKOB E O PAPEL DA ATAXIA 
CEREBELAR COMO PISTA DIAGNÓSTICA
Torres TZM1*; Carvalho MI1; Rocha LM1; 
Castro Júnior AF1; Rocha FS1; Rosa VDS1; Neto IGL1; 
Vilarinho TP1; Felício AC2; Escarião IFM1

1Instituto de Ciências Médicas de Minas Gerais;
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As demências, em particular, a demência de Al-
zheimer (DA), apresentam uma evolução lenta-
mente progressiva sendo os campos cognitivos 
mais afetados memória e linguagem. Outros 
achados no exame neurológico como sinais ce-
rebelares e evolução rápida devem sugerir diag-
nósticos diferenciais (“redflag”)como doença 
de Creutzfeldt Jakob. MATERIAL E MÉTODOS: 
Relatar um caso da doença de Creutzfeldt- 
Jakob, inicialmente diagnosticado como DA e 
comparar estas informações com a literatura. 
RESULTADOS: Paciente do sexo feminino, 78 
anos, do lar com queixa-se de perda de memó-
ria há 2 meses, interferindo em atividades de 
vida diárias, além de disfunção executiva. Pa-
ralelamente, referia desequilíbrio com tontura 
não-rotatória. Exame neurológico revelava com-
prometimento cognitivo e instabilidade postu-
ral. RM de crânio sem anormalidades. Realizado 
diagnóstico de DA e iniciado tratamento com 
donepezil. Após 15 dias houve piora significati-
va do quadro cognitivo e foi possível observar no 
exame neurológico marcha atáxicae grave insta-
bilidade postural. Paciente foi internada e con-
tinuou a piorar os sintomas cognitivos, além da 
mobilidade, agora também com mioclonias fre-
quentes. EEG normal e nova RM de crânio com 
difusão revelou hipersinal nos giros corticais, 
sugerindo Creutzfeldt- Jakob. CONCLUSÃO: Ob-
servando atentamente o desfecho do caso, tor-
na-se evidente a importância da progressão dos 
sintomas e atenção a sinais cerebelares na ava-
liação de pacientes com demência, o que pode 
sugerir outro diagnóstico diferencial.
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CROSS-CULTURAL ADAPTATION AND VALIDITY 
OF THE BRAZILIAN VERSION OF THE CLINICAL 
STAGING SCALE AND DISEASE PROGRESSION IN 
FRONTOTEMPORAL DEMENTIA
Silva TBL1*; Bahia VS1; Carvalho VA2; Guimarães HC2; 
Caramelli P2; Bottino CMC1; Brucki SMD1; Mioshi E3; 
Nitrini R1; Yassuda MS1

1Universidade de São Paulo (USP);
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
3University of East Anglia.

* E-mail: gerontologathais@gmail.com

Staging scales for dementia were devised for 
grading Alzheimer‘s disease (AD) and do not 
include the specific symptoms of behavioral 
variant-frontotemporal dementia (bvFTD). 
OBJECTIVE: To translate and adapt the Fronto-
temporal Dementia Rating Scale (FTD-FRS) to 
Brazilian Portuguese and to evaluate its validity. 
METHODS: The cross-cultural adaptation pro-
cess consisted of the following steps: translation, 
back-translation (by independent translators), 
discussion with specialists, and development of 
a final version after minor adjustments. The FRS 
was administered to 61 individuals, namely, 20 
bvFTD and 20 AD patients matched for disease 
severity (Clinical Dementia Rating scale-CDR = 
1.0), eight patients with mild cognitive impair-
ment (MCI) and 13 cognitively healthy controls 
(HC). The evaluation protocol included the Ad-
denbrooke’s Cognitive Examination-Revised, 
Mini-Mental State Examination, Executive In-
terview (EXIT-25), Neuropsychiatric Inventory, 
the Frontotemporal Dementia Rating Scale (FT-
D-FRS) and the CDR. RESULTS: bvFTD patients 
displayed greater levels of disability than AD 
patients (bvFTD: 18.7% moderate; 56.3% seve-
re and 25% very severe; AD: 14.3% mild, 21.4% 
moderate, 50.0% severe, 14.3% very severe; MCI: 
37.5% very mild, 25.0% moderate, 25.0% severe, 
12.5% very severe; HC: 92.3% very mild and 7.7% 
mild). The CDR underrated disease severity in 
bvFTD, since a relevant proportion of patients 
rated as having mild dementia (CDR= 1.0) in fact 
had moderate or severe levels of disability accor-
ding to the FTD-FRS. A good internal consistency 
(Cronbach’s Total = 0.973) was found in the total 
sample. CONCLUSIONS: The Brazilian version of 
the FTD-FRS seems suitable as a functional sta-
ging tool and determining disease progression.
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DEMÊNCIA RAPIDAMENTE PROGRESSIVA 
ASSOCIADA AO TRATAMENTO DE DOENÇA 
LINFOPROLIFERATIVA COM RITUXIMAB
Guzmán TFÁ*; Galindo DGC; Castellanos DCT; 
Fernandez AC; Soder RB; Silva LFG; Palmini A; 
Costa BK; Passos GR; Schilling LP

HSL da PUCRS.

* E-mail: tonyfabian2010@hotmail.com

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva 
(LEMP) é uma infecção desmielinizante grave 
e usualmente fatal do sistema nervoso central 
(SNC) causada pela reativação do polyomavirus 
JC (VJC)(1). A co-infecção com HIV é o principal 
fator de risco (2-3), porém, terapias imunossu-
pressoras aumentam sua prevalência na popula-
ção soronegativa. Anticorpos monoclonais apro-
vados para o tratamento de diversas doenças as-
sociam-se a Linfopenia e alteração no trafego de 
Linfócitos ao SNC, aumentando o risco de LEMP 
(1). OBJETIVO: Reportar um caso de LEMP asso-
ciado a uso de Rituximab. RESULTADO: Paciente 
feminina de 82 anos sem alterações cognitivas 
prévias, interna devido a quadro clinico de 3 me-
ses de evolução de episódios de desorientação 
e confusão mental, evoluindo com rápido de-
terioro cognitivo e crises convulsivas. Três anos 
antes, recebeu tratamento quimioterápico para 
Doença de Castleman, realizando 6 ciclos do es-
quema CHIP-R (Ciclofosfamida, Doxorrubicina, 
Vincristina, Prednisona e Rituximab), seguido 
de Rituximab bimestral, com última aplicação 2 
meses antes do início dos sintomas. Ao exame, 
apresentava mínima interação, plegia do MIE 
e paresia dos outros membros, evoluindo para 
um quadro de mutismo acinético durante a in-
ternação. A Resonância Magnética de Encéfalo 
evidenciou atrofia global com extensas áreas de 
hipersinal em T2/Flair acometendo difusa, bi-
lateral e assimetricamente a substância branca; 
lesões de iguais características foram identifica-
das no cerebelo, pedúnculos cerebelares médios 
e a ponte, sem impregnação ao gadolíneo. Frente 
ao quadro clínico, considerou-se a hipótese de 
LEMP, com PCR para VJC no liquor que confir-
mou o diagnóstico. DISCUSSÃO: Estima-se que 
o 92% dos adultos são portadores do VJC (4), po-
rém, o risco de LEMP não está aumentado nesses 
pacientes. Além do HIV, terapias imunossupres-
soras aumentam a incidência desta infecção (5) e 
estudos prévios com Efalizumab, Natalizumab e 
Rituximab evidenciam esta associação (1). LEMP 
associado ao Rituximab foi relatada pela primei-
ra vez em 2007 (6), com uma incidência atual de 
1 por cada 4000 tratados (1), sendo sugerido a de-
terminação do VJC antes do inicio do tratamento 
como a principal conduta preventiva (2). A fisio-
patologia é ainda desconhecida e o diagnóstico 
está baseado nos achados de Ressonância Mag-
nética, detecção do VJC no líquor e exame histo-
lógico do tecido cerebral (5). Apesar da aplicação 
de novos tratamentos (7-8) a mortalidade conti-
nua sendo superior a 90% (5).
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DEMÊNCIAS POTENCIALMENTE REVERSÍVEIS EM 
IDOSOS EM AMBULATÓRIO DE GERIATRIA
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* E-mail: mairatonidandel@terra.com.br

O grupo das demências degenerativas (doença 
de Alzheimer – DA, demência com corpos de 
Lewy – DCL, demência na doença de Parkinson 
– DDP e demência frontotemporal – DFT) en-
globa as principais causas desta síndrome em 
idosos, aumentando a prevalência com o enve-
lhecimento, seguida por quadros de demência 
vascular (DV) e demências mistas (em especial 
DA com doença cerebrovascular – DA com DCV), 
também com aumento da prevalência com o au-
mento da idade. A propedêutica das demências 
é necessária para excluir as causas potencial-
mente reversíveis (DPR), que apesar de menos 
comuns, podem ser tratadas, principalmente se 
detectadas em fases iniciais. Avaliamos 366 ido-
sos atendidos em Ambulatório de Geriatria no 
período de fev/2007 a fev/2014. Definimos em 
pelo menos duas consultas os principais diag-
nósticos neuropsiquiátricos (NP) encontrados, 
enfatizando a busca por DPR. RESULTADOS: fo-
ram avaliados 103 homens e 263 mulheres, idade 
média 77,9±8,0 anos, escolaridade 3,1±2,9 anos. 
Entre os diagnósticos NP, o grupo das doenças 
degenerativas foi predominante entre pacientes 
com síndromes demenciais (DA, DA com DCV, 
DV, DDP + DCL), além dos casos de depressão, 
DV, CCL, epilepsia. Somente oito pacientes apre-
sentavam a possibilidade de DPR (2,2%), sendo 
dois pacientes com depressão psicótica, dois 
casos por medicamentos, um com neurossífi-
lis, um caso de hidrocefalia de pressão normal 
(HPN), um caso de doença bipolar, um caso de 
meningioma. Não consideramos DPR os casos 
de hipovitaminose B12, pois entre eles meta-
de apresentava síndromes demenciais (n = 31, 
52,5%) e não houve reversibilidade da demência 
com o tratamento da hipovitaminose. Os pacien-
tes com HPN e meningioma permanecem com a 
demência (possíveis DDP e DA associadas, res-
pectivamente). O paciente com neurossífilis foi 
tratado, mas permaneceu com demência; os pa-
cientes com depressão psicótica e doença bipo-
lar não preenchem critérios para demência com 
o tratamento apropriado, e permanecem em se-
guimento. Não encontramos casos de doenças 
priônicas ou imunomediadas, provavelmente 
porque estes casos são encaminhados aos ser-
viços de urgência e hospitalizações em Neuro-
logia. CONCLUSÕES: apesar de pouco comuns 
em Ambulatórios de Geriatria, os casos de DPR 
devem ser buscados, especialmente em formas 
de apresentação atípicas, pacientes mais jovens, 
casos de rápida evolução; sugerimos a suspensão 
de medicamentos suspeitos e o tratamento apro-
priado das doenças neuropsiquiátricas associa-
das em idosos.
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DEMÊNCIAS SUBCORTICAIS E SUAS 
REPERCUSSÕES NA LINGUAGEM
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Os distúrbios da linguagem ocorrem em decor-
rência de lesões em diversas áreas e estruturas 
cerebrais, o que poderá afetar a função como um 
todo mesmo que em graus e formas variados. 
Poucos estudos contemplam a investigação do 
papel neurolinguístico nas regiões subcorticais 
da substância branca e cinzenta. OBJETIVOS: 
Caracterizar o perfil das alterações de linguagem, 
pontuando seus elementos diferenciadores, nas 
demências subcorticais da substância cinzenta e 
da substância branca. MÉTODOS: Oito pacien-
tes de ambos os sexos com demência subcortical 
cinzenta (DSC) e quinze pacientes de ambos os 
sexos com demência subcortical branca (DSB), 
diagnosticados clinicamente e através de neu-
roimagem, foram avaliados através dos seguintes 
testes: teste de Boston para diagnóstico de afa-
sia, teste da nomeação de Boston, prancha rou-
bo do biscoito, teste de token e fluência verbal. 
Todos os pacientes também foram submetidos à 
avalição neuropsicológica geral. RESULTADOS: 
Os testes mostraram que os grupos subcorticais 
apresentaram pior desempenho com relação ao 
grupo cortical, apresentando diferenças signi-
ficativas no teste de nomeação de Boston (GC 
X DSC =p < 0,024; DSB X DSC =p < 0,038) e nas 
provas de compreensão e produção oral e gráfica 
do teste de Boston para diagnóstico das afasias 
com pior desempenho dos grupos subcorticais. 
Além disso, os pacientes com DSC apresentaram 
redução no número de palavras produzidas, ní-
vel reduzido de complexidade sintática, redução 
da linha melódica, da extensão das frases, da 
agilidade articulatória e forma gramatical, bem 
como presença de erros parafásicos, dificuldade 
de acesso ao léxico, disartria e perseveração. Os 
pacientes com DSB apresentaram diminuição da 
fluência verbal, anomia com parafasias fonêmi-
cas, dificuldade na contextualização através da 
figura temática. Um deles apresentou apraxia 
grave, apragmatismo e disfluência e dois deles 
apresentaram quadro compatível com afasia de 
expressão. CONCLUSÃO: Discordante de outros 
trabalhos em que não se identificam alterações 
de linguagem em pacientes com lesões da subs-
tância branca, nosso estudo demonstra que tais 
alterações são não só freqüentes, mas também, 
exuberantes, devido possivelmente à lesão do 
fascículo arqueado ou por atrofia cortical asso-
ciada nestas doenças.
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DESEMPENHO COGNITIVO E DEMÊNCIA EM 
PACIENTES BRASILEIROS COM ESCLEROSE 
MÚLTIPLA
Mendonça ACR*; Diniz DS; Caixeta LF

Faculdade Estácio de Sá de Goiás (UFG).

* E-mail: acrm_25@hotmail.com

Acreditava-se inicialmente que não haviam alte-
rações cognitivas na EM devido ser uma alteração 
principalmente de substância branca, o que hoje 
sabemos que não é verdade. Relatos da literatu-
ra mostram que casos de demência são raros na 
EM. Nossos achados vêm contrapor essa afirma-
ção demonstrando que demência em EM pode 
ser mais comum que se imaginava. OBJETIVOS: 
Avaliar cognitivamente portadores de EM e de-
tectar se há casos de demência em nossa popula-
ção. METODOLOGIA: Foram avaliados, de forma 
aleatória, 109 pacientes dos quais 16 desistiram 
e nove tinham diagnóstico de outras doenças 
desmielinizantes. A amostra final contou com 
84 pacientes com EM provenientes de um ser-
viço universitário especializado em EM (Centro 
de Referência, Investigação e Tratamento em 
Esclerose Múltipla - CRIEM), no Brasil Central, 
diagnosticada por neurologistas experientes, de 
acordo com os critérios de McDonald-2010. Fo-
ram avaliados através de questionário sociode-
mográfico, BRB-N, MSFC, BDI e BAI e passaram 
por consulta psiquiátrica. RESULTADOS: Os ins-
trumentos em que houveram maior frequência 
de sujeitos com indício de comprometimento fo-
ram: 25PASSOS, 9HOLE, PASSAT3’’, SDMT, WLG 
e 10/36. Nestes testes mais de 50% da amostra 
apresentou média abaixo do esperado, eviden-
ciando prejuízo cognitivo nas funções avaliadas 
por esses instrumentos. O SDMT apresentou 
correlações estatisticamente significativas com 
todos os demais subtestes, sendo as correlações 
mais fortes com o PASAT3’’, PASAT2’’ e WLG. Mais 
de 60% da amostra apresentou prejuízos em três 
ou quatro domínios cognitivos. Foi possível infe-
rir que quanto maior o tempo de doença maiores 
os prejuízos. Houveram diferenças estatistica-
mente significativas entre os grupos com quatro 
a seis anos de diagnóstico e o de sete a 10 anos, 
sendo que este último grupo apresentou maio-
res prejuízos. Encontramos em nossa amostra 14 
pacientes com síndrome demencial com idade 
entre 25 a 71 anos, sendo 64% com EM do tipo SR 
e 36% SP. De acordo com nível de escolaridade, 
42,86% tem de 4 a 8 anos, 35,71% de 9 a 12 anos 
e 21,43%com mais de 12 anos de escolaridade. 
Com relação aos domínios cognitivos avaliados, 
85,71% apresentaram comprometimento na me-
mória verbal, 71,43% na memória visual e 100% 
apresentam comprometimento moderado/gra-
ve na velocidade de processamento, atenção e 
fluência verbal. De acordo com os achados, nove 
dos quatorze (64%) apresentaram sintomato-
logia compatível com o fenótipo de Demência 
Frontotemporal.
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A depressão geriátrica é condição comum e ido-
sos deprimidos podem apresentar importantes 
sintomas cognitivos. A avaliação neuropsicológi-
ca é o padrão-ouro para esta avaliação, mas exis-
tem baterias de rastreio cognitivo disponíveis 
ao clínico. OBJETIVO: Avaliar o desempenho de 
idosos muito-idosos deprimidos em uma bateria 
cognitiva breve. MÉTODOS: O presente trabalho 
se insere no estudo Pietà sobre envelhecimento 
cerebral, realizado em Caeté-MG. Foram avalia-
dos 639 idosos residentes na comunidade, com 
idade ≥ 75 anos (51,1% da população nesta faixa 
etária). Para o diagnóstico de depressão maior 
utilizou-se a entrevista semi-estruturada MINI 
(baseada no DSM-IV) e a escala de depressão 
geriátrica (GDS-15). A bateria cognitiva consistiu 
do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), teste 
de memória de figuras, desenho do relógio, flu-
ência verbal de animais, além do questionário de 
atividades funcionais de Pfeffer. RESULTADOS: 
Dos 639 indivíduos, 174 tiveram diagnóstico de 
demência e foram excluídos da análise. Diagnos-
ticaram-se 54 (11,6%) casos de depressão maior 
atual, com 77,8% de mulheres, média de idade 
de 81,0±4,8 anos e 3,9±3,4 anos de escolaridade. 
O grupo de indivíduos não deprimidos era com-
posto por 59,4% de mulheres (p = 0,009), tinha 
média de idade de 80,1±4,7 anos (p = 0,142) e 
3,8±2,7 anos de escolaridade (p = 0,399). Com-
parados ao grupo sem transtorno do humor, 
indivíduos deprimidos apresentaram resultados 
piores nos seguintes domínios do MEEM: orien-
tação temporal (p < 0,001), orientação espacial 
(p = 0,021), atenção/cálculo (p = 0,019), lingua-
gem (p = 0,004) e no escore total (p < 0,001). 
Apresentaram ainda pior desempenho nos 
itens memória incidental (p = 0,011), memória 
imediata (p = 0,046) e aprendizado (p = 0,039) 
do teste de figuras. Fluência verbal de animais 
(p = 0,006), o desenho do relógio (p = 0,011) e 
a escala de Pfeffer (p < 0,001) também mostra-
ram diferenças significativas entre os grupos. A 
gravidade dos sintomas, medida pela GDS-15, 
apresentou correlação negativa com a memó-
ria incidental (rho= -0,412; p = 0,003) e positiva 
com a escala de Pfeffer (rho= 0,308; p = 0,035). 
CONCLUSÃO: Idosos deprimidos apresentaram 
prejuízos significativos no desempenho cogniti-
vo e funcional em comparação a idosos sem de-
pressão. Não se identificou diferença nos resulta-
dos de evocação tardia. Os presentes resultados 
corroboram a presença de disfunção cognitiva 
em idosos muito-idosos deprimidos e mostram 
que tais déficits podem ser evidenciados pela 
avaliação cognitiva breve.
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A Doença de Alzheimer (DA) acomente de 50 a 
65% dos pacientes com demência. Tem um início 
insidioso e uma evolução constante e progressi-
va, envolvendo diversas áreas da cognição. 10% 
dos casos são de DA familial (DAF) e costumam 
ter início precoce (antes dos 65 anos). A herança 
é autossômica dominante e as mutações podem 
ocorrer no gene precursor de proteína amiloide 
(APP), presenilina-1 (PSEN-1) ou presenilina-2 
(PSEN-2). A aneuploidia do cromossomo 21 
também é um fator genético importante para 
DA. RELATO DE CASO: J.C.K., 67 anos. Branco. 
Casado. Procedente de Porto Alegre, RS. Curso 
técnico em Contabilidade (mais de 11 anos de 
escolaridade). Apresentava déficit progressivo de 
memória recente e orientação temporal com iní-
cio aos 65 anos. Histórico familiar positivo para 
DA (avó materna, 4 tios maternos, 3 primas de 
primeiro grau - início de uma delas aos 54 anos e 
duas aos 60 anos - mãe faleceu cedo devido a cân-
cer). Exame neurológico clássico sem alterações. 
Exame neurológico das funções cognitivas: CDR: 
1,0; MEEM: 23/30. Fluência verbal: 9 palavras/
minuto. Exame do relógio: 5/5. Exames laborato-
riais normais. Exames de imagem: RM encéfalo 
normal, SPECT apresenta alterações perfusio-
nais em todo o encéfalo. LÍQUOR: bioquímico, 
mitológico e bacteriológico normais. Pesquisa 
das proteínas da DA: proteína TAU total aumen-
tada (799,81 pg/ml), p-TAU aumentada (120,49 
pg/ml) beta-amilóide diminuída (473,02pg/ml). 
Realizada pesquisa genética (em andamento). 
DISCUSSÃO: As demências acometem parcela 
considerável da população idosa, sendo a DA o 
tipo mais prevalente. Apesar de ser mais rara, o 
tipo familial da DA não pode ser negligenciado 
em detrimento do tipo idiopático. Realizar uma 
investigação familiar é de extrema importância, 
visto que há outras ferramentas para se fechar o 
diagnóstico de DA. REFERÊNCIAS: SADOVNI-
CK, A D. Familial Alzheimer‘s Disease. The Ca-
nadian Journal of Neurological Sciences. 1988; 
15: 142-146. HOU Y et al. Genome instability in 
Alzheimer disease. Mechanisms of ageing and 
development. 2016, Apr 19. IOUROV I Y et al. As-
sociation of genome instability and neurodege-
neration in the cerebral cortex and hippocampus 
in Alzheimer‘s disease brain: Evidences for a new 
pathogenetic mechanism of the disease. Inter-
national Journal of Psychophysiology. 2008; 69: 
276-316.
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DOENÇA DE ALZHEIMER: RELAÇÕES 
ENTRE INCAPACIDADE FUNCIONAL PARA 
ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA E MEDIDAS DO 
ELETRENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO
Negreiros LMV*; Marques TA; Tedrus GMAS; Fonseca LC

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PC-
Campinas).

* E-mail: leandromnegreiros@hotmail.com

A doença de Alzheimer (DA) é a afecção neuro-
lógica crônica e degenerativas mais comum do 
idoso e ocasiona incapacidade funcional para 
as atividades da vida diária, com intensas reper-
cussões biopsicossociais. O eletroencefalograma 
em sua análise quantitativa (EEGq) é um exame 
de fácil acesso, sem riscos e que tem mostrado 
correlações importantes com manifestações 
cognitivas e comportamentais. O aprofunda-
mento do conhecimento do embasamento neu-
rofisiológico pode trazer elementos para melhor 
conhecimento fisiopatológico das atividades da 
vida diária em pacientes com DA. OBJETIVO: 
Avaliar a relação entre variáveis do EEGq e as 
atividades da vida diária em pacientes com DA. 
MÉTODO: Foram avaliados 49 pacientes, idade 
média 77,8 (6,7), com diagnóstico de DA segun-
do os critérios do NINCDS/ADRDA (McKhann et 
al., 1984), procedentes do ambulatório de Neu-
rologia Clínica da Instituição. Os procedimen-
tos desta pesquisa foram avaliação neurológica, 
bateria neuropsicológica CERAD, outros testes 
de funções executivas, avaliação das atividades 
básicas e instrumentais de vida diária utilizando 
a Escala de Avaliação de Incapacidade para De-
mência (EAID), e EEGq com analise de potências 
absolutas e coerências globais inter e intra-he-
misférica nas faixas delta, teta alfa e beta. Foram 
analisadas as correlações entre variáveis da EAID 
e do EEGq (Pearson ou Spearman, para <0,05). 
RESULTADOS: Houve correlações negativas en-
tre as potências delta e teta tanto em relação aos 
escores de atividades básicas realizadas (Pear-
son, IC = -0,439, p0,002 e -0,371, p = 0,009, res-
pectivamente) quanto instrumentais (IC=0,499, 
p=<0,001 e -0,494, p < 0,001; respectivamente) e 
correlações positivas da coerência intra-hemis-
férica alfa com os escores em atividades básicas 
realizadas (Spearman, 0,312, p = 0,029) na EAID. 
CONCLUSÃO: Os presentes achados sugerem 
que medidas de potência absoluta e de coerência 
do EEGq podem ser marcadores de alterações de 
atividades da vida diária na DA e contribuir para 
os conhecimentos sobre sua fisiopatologia.
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DOENÇA DE MARCHIAFAVA-BIGNAMI VINTE ANOS 
APÓS ABSTINÊNCIA ALCÓOLICA: UM RELATO DE 
CASO
Szklarz D*; Vidal CM; Cal HSR; Farinhas JGD; Teles M; 
Pereira CA; Freitas ET; Melo ASA; Freitas MRG; 
Matta APC

Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF.

* E-mail: szklarz.de@gmail.com

A Doença de Marchiafava Bignami (DMB) é de-
sordem rara, de etiologia tóxica/nutricional, 
caracterizada por desmielinização e presença 
ou não de necrose do corpo caloso e/ou na co-
missura anterior. Com predomínio masculi-
no, pode ser classificada de 2 formas: quanto a 
sintomatologia ou a temporalidade. Dentre os 
principais sintomas, encontramos alteração do 
estado mental, déficits cognitivos, desorientação 
aguda, disartria, piramidalismo, incontinência 
esfincteriana, sinais de desconexão hemisférica, 
até crises convulsivas e coma. Seu diagnóstico 
é firmado com base clínica e através da neuroi-
magem, mostrando desmielinização do corpo 
caloso, estendendo-se à substância branca sub-
cortical. É infrequente se manifestar muitos anos 
após cessação do consumo alcóolico. OBJETIVO: 
Relatar o caso de um paciente com múltiplas 
comorbidades e alterações cognitivas tardias, 
após 20 anos de suspensão do etilismo, com RM 
crânio sugestiva de DMB, tendo como base a 
revisão da literatura. MÉTODO: Avaliação clíni-
co-radiológica de um paciente com alteração de 
comportamento e cognição, cruzando dados do 
prontuário hospitalar e informações contidas no 
PubMed®. RESULTADOS: Paciente masculino, 
52 anos, apresentou, após 20 anos de cessação 
alcóolica, queixa amnéstico-comportamental re-
cente, iniciada com um episódio de sumiço por 
um dia e retorno com aspecto maltrapilho, sem 
lembranças do dia anterior. Episódio semelhante 
ocorrera 2 meses antes, tendo negado consumo 
de quaisquer drogas. Não anda mais sozinho 
na rua. Tornou-se mais agressivo. É hipertenso, 
diabético, tem IRC e redução da acuidade visual, 
além de cirrose hepática. Ex-etilista de 12 cerve-
jas/dia por 10 anos, sem uso há 20. Ao exame, 
Mini Exame do Estado Mental = 18/30 (1º grau 
incompleto), tremor e disdiadococinesia. Flu-
ência verbal de 10 palavras, teste do relógio de-
notando alteração visuo-espacial. RM do crânio 
demonstra tronco do corpo caloso afilado, com 
focos de hipossinal em T1 e SWI e alto sinal em 
T2, possíveis lacunas isquêmicas em lobos tem-
poral e occipital direitos e acentuação dos sulcos 
corticais. CONCLUSÃO: A DMB é uma doença 
rara atualmente e é geralmente vista em serviços 
de pronto-atendimento justamente por sua alta 
prevalência relativa na fase aguda da intoxicação 
alcóolica. Logo, deparar-nos com manifestações 
clínicas com tamanha latência desde o término 
da ingestão alcoólica não deve afastar o diagnós-
tico, mesmo que tardio.
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DOENÇA DE MARCHIAFAVA-BIGNAMI: A 
IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE
Pontes CM*; Cagy M; Soares CN; Vasconcellos LFR; 
Pinheiro TJ; Souki SWN

HFSE.

* E-mail: caio.m88@gmail.com

Doença de Marchiafava-Bignami (DMB) é rara 
complicação relacionada ao consumo etílico 
crônico e abusivo ou desnutrição importante. 
Resulta em desmielinização e necrose simétrica 
da camada central do corpo caloso (CC). A apre-
sentação clínica é variável, incluindo confusão 
mental, demência, psicose, espasticidade, di-
sartria. Os sintomas são inespecíficos, portanto, 
o diagnóstico clínico pode ser difícil. A imagem 
por Ressonância Magnética (RM) é de grande 
relevância nessa definição. OBJETIVO: Relatar 
caso de DMB ressaltando a importância da RM 
na caracterização in vivo de tal diagnóstico. 
RELATO DE CASO: Homem, 45 anos, etilista 
crônico, histórico de uso de cocaína. Segundo 
sua esposa, em abril de 2014, iniciou apatia e 
alterações em memória recente. Evoluiu com di-
sartria, progredindo para mutismo em seis me-
ses. Ao exame neurológico apresentava ataxia de 
marcha associada a déficit cognitivo compatível 
com demência grave. Não possuía evidência de 
piramidalismo. Realizou exames como VDRL, 
TPHA, anti-HIV, anti-HTLV, hepatite B e C, vi-
tamina B12, sendo todos normais. Radiografia 
de tórax revelou tuberculose pulmonar em ati-
vidade, sendo tratado com esquema RIPE. RM 
demonstrou atrofia de CC, foco de hipointensi-
dade sugestivo de necrose próximo ao esplênio, 
hipersinal (em T2 e FLAIR) do CC e da substância 
branca frontal, além de atrofia cerebral. O pa-
ciente foi tratado com reposição de vitamina B1 
e B12. DISCUSSÃO: DMB foi descrita em 1903 
por dois patologistas que observaram em etilis-
tas crônicos agitação psicomotora, convulsões e 
coma, evoluindo ao óbito, cuja autopsia revelou 
desmielinização e atrofia de CC. Historicamen-
te, o diagnóstico definitivo de DMB só podia ser 
firmado por necropsia. Entretanto, o advento da 
RM possibilitou seu diagnóstico, demonstrando 
envolvimento patológico do CC. No presente 
caso, salienta-se que, apesar do paciente possuir 
histórico de etilismo e clínica compatível, as al-
terações manifestadas em RM foram fundamen-
tais para elucidação diagnóstica. Como a etiolo-
gia da doença permanece incerta, ainda não há 
terapêutica específica. O tratamento consiste em 
administração de vitaminas do complexo B. O 
prognóstico, em geral, é desfavorável, a despeito 
da reposição. CONCLUSÃO: A DMB é relativa-
mente desconhecida para clínicos, neurologistas 
e psiquiatras. A maior parte dos casos descritos 
evoluem a óbito ou cursam com graves sequelas. 
Esse caso evidencia a importância da RM para 
detecção e intervenção precoce da doença.
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EFEITOS DO NEUROFEEDBACK EM TRANSTORNOS 
NEUROCOGNITIVOS E PSIQUIÁTRICOS EM 
ADULTOS TRATADOS CIRURGICAMENTE POR 
TUMOR CEREBRAL
Baia Júnior WC2; Silva MR4*; Tarley MGG4; Perino CAB4; 
Linhares MN6; Campo WK1; Sousa DS5; Turiella RG3

1Hospital Baia Sul – HBS – Florianópolis (SC);
2Hospital Governador Celso Ramos - HGCR - 
Florianópolis (SC) Brasil;
3Instituto Italiano de Rosário, Argentina.;
4Universidade de Marília (UNIMAR);
5Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);
6Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC - 
Florianópolis (SC) Brasil.

* E-mail: moisesricardodasilva@hotmail.com

Neurofeedback é uma intervenção comporta-
mental baseada em princípios de condiciona-
mento operante. Durante a terapia, o paciente 
é treinado com respostas em tempo real sobre 
as suas ondas cerebrais registradas por um ou 
mais eletrodos no couro cabeludo. O paciente é 
estimulado quando o cérebro produz uma certa 
onda desejada. O estímulo pode ser um filme 
ou uma música agradável. OBJETIVO: Avaliar a 
eficácia do neurofeedback na melhora de distúr-
bios neurocognitivos e psiquiátricos em adul-
tos tratados cirurgicamente de tumor cerebral. 
MÉTODOS: É um estudo duplo-cego, rando-
mizado, controlado por placebo para investigar 
se o neurofeedback melhora o funcionamento 
neurocognitivo e psiquiátrico em adultos que 
receberam tratamento cirúrgico para um tumor 
cerebral. 37 sobreviventes de tumor cerebral que 
foram submetidos a neurocirurgia, com queixas: 
de déficits neurocognitivos, sintomas depressi-
vos e piora da qualidade de vida. RESULTADOS: 
Indivíduos tratados cirurgicamente por tumor 
cerebral apresentaram melhora em suas capa-
cidades de memória e atenção após realizar o 
tratamento com neurofeedback. O grupo sub-
metido ao tratamento com neurofeedback mos-
trou aumento significativo. Houve melhora em 
habilidades cognitivas depois do tratamento 
com neurofeedback. Obteve-se aumento dos ín-
dices que aferem a qualidade de vida. Os partici-
pantes do estudo apresentaram diminuição dos 
sintomas depressivos, após realizar o tratamento 
com neurofeedback. CONCLUSÃO: O presente 
estudo comprovou que o neurofeedback é eficaz 
no tratamento de déficits de cognição, sintomas 
depressivos e alterações na qualidade de vida se-
cundários a tumores cerebrais. Estudos futuros 
com monitorização eletrofisiológica cerebral e 
ressonância nuclear magnética funcional se fa-
zem necessários para estabelecer e registrar as 
possíveis alterações da fisiologia cerebral propi-
ciadas pelo treino com neurofeedback.
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EFEITOS DO TREINAMENTO DE DUPLA TAREFA 
NA MARCHA E EQUILIBRIO DE IDOSOS CAIDORES 
E NÃO CAIDORES: REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS
Gomes GC*; Fonseca BE; Tigre V

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: giselecg@ufmg.br

Alterações sensoriais e musculoesqueléticas, de-
correntes do envelhecimento, comprometem o 
desempenho físico e funcional do idoso, princi-
palmente na realização de dupla tarefa. A execu-
ção de tarefas simultâneas, pode levar a déficit na 
estabilidade postural e no equilíbrio dinâmico, 
resultando em um maior risco de quedas. Esta 
revisão sistemática tem como objetivo avaliar e 
comparar os ensaios clínicos randomizados pu-
blicados na literatura referentes a intervenções 
com dupla tarefa comparando-as a qualquer 
outra intervenção que tenham como desfecho 
alterações na marcha, no equilíbrio e nas quedas 
em idosos. METODOLOGIA:Uma ampla busca 
foi realizada nas bases de dados Medline, AMED, 
PsycINFO, e Cochrane Register de Ensaios Ran-
domizados (CENTRAL). Os descritores utilizados 
foram: Elderly or Aging, Gait, Dual task, RCT, Ba-
lance e Falls,os termos foram associados entre si, 
seguido de uma revisão criteriosa das autoras, 
quanto a análise de títulos, resumos, qualidade 
metodológica e escala de Pedro. RESULTADO: 
Dos 472 estudos encontrados, apenas 10 repor-
taram dados relacionados à pesquisa e constam 
nesta revisão. Os grupos controles variaram com 
tarefa simples ou nenhuma atividade, já os gru-
pos de intervenção realizaram diversos tipos de 
treinamento, incluindo dupla tarefa. A frequên-
cia de treino variou de oito a vinte e quatro sema-
nas e incluíram sessões de uma a três vezes por 
semana. Sendo que dos estudos selecionados, 
sete obtiveram melhora no tempo de passada 
e velocidade na marcha em seus achados. Um 
estudo demonstrou melhora no desempenho 
de controle postural e no teste de Stroop, após 
intervenção com dupla tarefa. Por sua vez, ape-
nas um estudo obteve uma diminuição do medo 
de queda em seu grupo com realização de dupla 
tarefa. CONCLUSÃO: Os estudos encontrados na 
literatura a respeito do treinamento de dupla ta-
refa para adaptação dos parâmetros da marcha, 
prevenção de quedas e melhora do equilíbrio em 
idosos não foram úteis para endossar programas 
de reabilitação que tenham como objetivo esses 
desfechos. Novos estudos, com melhor quali-
dade metodológica fazem necessários sobre o 
tema.
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EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 
COM USO DE CRIOTERAPIA EM PACIENTES COM 
DEMÊNCIA: SÉRIE DE CASOS
Cardoso SV*; Ghisi M; Freiry AM; Haack BG; Olchik MR

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

* E-mail: sabrinavilanova@hotmail.com

O aumento da prevalência da demência ocorre 
com o avanço da idade. Uma das consequências 
da demência é que ela limita e compromete as 
atividades diárias. A disfagia é um sintoma co-
mum da demência, podendo afetar de 60-80% 
dos pacientes com doenças neurodegenerativas. 
Pacientes com demência e disfágicos, podem ter 
outras consequências, como desnutrição, de-
sidratação e aumento de reinternações e infec-
ções. OBJETIVO: Verificar a eficácia da terapia 
de sensibilidade oral, crioterapia, em pacientes 
com demência. MÉTODO: Trata-se de um estudo 
transversal descritivo. A amostra foi selecionada 
por meio da amostragem não probabilística por 
conveniência. Foram incluídos nesta amostra 
indivíduos com demência, com idade superior a 
60 anos. Os idosos são residentes de uma Insti-
tuição de Longa Permanência para Idosos – IL-
PIs. A avaliação foi realizada por pesquisadoras 
treinadas e após, os idosos foram submetidos a 
terapia fonoaudiológica. A avaliação fonoaudio-
lógica consistiu em: avaliação de sensibilidade/
reflexo de GAG e tempo do reflexo do disparo 
da deglutição. Foi realizada a oferta de alimen-
to pastoso para fazer as testagens do tempo do 
reflexo do disparo da deglutição. Após, foram 
realizadas quatro sessões de terapia fonoaudio-
lógica com crioterapia, uma sessão por semana. 
Posteriormente, foi realizada mais uma avaliação 
fonoaudiológica com oferta de alimento pastoso. 
RESULTADOS: A amostra foi composta por cinco 
indivíduos com diagnóstico de demência e que 
passaram por 4 sessões consecutivas de terapia 
fonoaudiológica. Com relação ao tempo de refle-
xo de disparo da deglutição é possível perceber 
que houve melhora após a terapia fonoaudioló-
gica, sendo que todos pacientes foram beneficia-
dos e tiveram o tempo diminuído. Com relação 
ao reflexo de GAG, um indivíduo teve melhora 
após terapia. CONCLUSÃO: Nesta amostra hou-
ve eficácia na terapia fonoaudiológica com crio-
terapia para idosos com demência.
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ENCEFALITE AUTOIMUNE COMO DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL DE DEMÊNCIA DE ALZHEIMER
Rosa VDS1*; Akahane AY1; Barbosa NM1; Neto IGL1; 
Torres TZM1; Rocha FS1; Escarião IFM1; Rocha LM1; 
Castro Júnior AF1; Felício AC2

1Instituto Ciencias Médicas IPEMED;
2Instituto Ciências Médicas IPEMED, Hospital Israelita 
Albert Einstein/SP;

* E-mail: vividsrosa@hotmail.com

A demência de Alzheimer apresenta uma evolu-
ção lenta e progressiva sendo os campos cogniti-
vos mais afetados memória e linguagem. Acha-
dos no exame neurológico como mioclonias e rá-
pida evolução nos sugerem outros diagnósticos 
como encefalite autoimune, doença inflamatória 
normalmente paraneoplásica, caracterizada por 
envolvimento memória, sintomas psicóticos e 
crises epiléticas. MATERIAL E MÉTODO: Rela-
tar caso de encefalite autoimune inicialmente 
diagnosticada como Alzheimer em uma paciente 
com 55 anos. RESULTADOS: Paciente sexo femi-
nino iniciou com quadro de perda de memória 
há 4 anos com piora cognitiva progressiva; com 
3 anos de evolução cursou com dificuldade na 
escrita e na leitura, com 2 anos de doença não 
articulava palavras passando a não reconhecer 
familiares, atualmente apresenta desinteresse 
pelas pessoas (marido e filhos) tornou-se depen-
dente para realizar AVD, apresenta transtorno 
comportamental do sono REM e piora da labi-
lidade emocional. Em uso de Paroxetina 12,5mg 
e Risperidona 1mg. Exame neurológico: fala 
não fluente, afasia nominativa, disartrofonia, 
apraxia, reflexo cutâneo plantar em flexão, gras-
ping. RNM sinais de redução volumétrica ence-
fálica. EEG ondas trifásicas frequentes predomi-
nando nas regiões anteriores sugerindo encefa-
lopatia. Painel de anticorpos demonstrando: ac 
anti canal de potássio neuronal V-G, perfil con-
dizente com uma autoimunidade neurológica 
devendo ser considerada base paraneoplásica. 
CONCLUSÃO: A evolução do quadro demencial 
rapidamente progressivo assim como a presen-
ça de mioclonia em paciente jovem necessita de 
criteriosa investigação levando em conta como 
diagnóstico diferencial encefalite autoimune 
paraneoplásica.
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ENCEFALITE LÍMBICA PARANEOPLÁSICA: 
IMPORTÂNCIA DO PET-SCAN
Souki SWN*; Cagy M; Soares CN; Vasconcellos LFR; 
Pinheiro TJ; Pontes CM; Cavalcante TT

HFSE.

* E-mail: samirsouki786@yahoo.com.br

A encefalite límbica (EL) se caracteriza por 
quadro de comprometimento da memória re-
cente, crises epilépticas, confusão mental e 
sintomas psiquiátricos. A etiologia paraneoplá-
sica é pouco frequente, de evolução subaguda, 
mas pode ser a primeira manifestação clínica 
da neoplasia. OBJETIVOS: Descrever as ca-
racterísticas clínicas de um caso de encefalite 
límbica paraneoplásica, ressaltando a impor-
tância do PET-SCAN na sua definição etiológi-
ca. MÉTODO/RESULTADO: Homem, 76 anos, 
ex-tabagista, iniciou, há oito meses, quadro de 
agressividade, humor melancólico, impulsivida-
de e prejuízo progressivo da memória episódica. 
Recebeu diagnóstico inicial de depressão maior, 
sendo tratado com nortriptilina e, posteriormen-
te, com risperidona e quetiapina. Evoluiu com 
piora do quadro comportamental sendo inter-
nado no nosso serviço de Neurologia. Durante 
investigação inicial, a ressonância magnética 
de crânio revelou hipersinal em lobo temporal 
mesial bilateral, nas sequências T2 e Flair. De-
vido ao quadro clínico e neuroimagem foi diag-
nosticado EL. Investigação laboratorial revelou 
anticorpo anti-HU positivo no soro, definindo 
EL Paraneoplásica. Realizado rastreio inicial 
com tomografia computadorizada (TC) de tórax, 
abdome e pelve, ultrassonografia de tireoide e 
bolsa escrotal, biópsia de próstata, endoscopia 
digestiva alta, colonoscopia e mielograma, os 
quais não revelaram neoplasia. Optou-se, então, 
pela realização do PET-SCAN, que documentou 
linfonodos captantes em retroperitônio. Biópsia 
dos mesmos, guiada por TC, demonstrou a exis-
tência de Carcinoma Neuroendócrino de Peque-
nas Células. Tratamento com imunoglobulina 
não gerou benefício no quadro neurológico, e 
foi encaminhado ao serviço de oncologia para 
tratamento específico. CONCLUSÃO: Nos casos 
de Encefalite Límbica Paraneoplásica, quando 
a investigação inicial for inconclusiva para neo-
plasia, o PET-SCAN tem grande importância para 
definição etiológica.
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ESTUDO EXPERIMENTAL DE COMPORTAMENTO 
EM RATOS - UM MODELO ACESSÍVEL
Zanetti GC*; Gomes PHZ

Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM).

* E-mail: ciagz@hotmail.com

A depressão é o transtorno afetivo mais comum 
no mundo, e a segunda maior causa de dias per-
didos no trabalho. Sua prevalência é maior no 
gênero feminino. Embora existam diferentes 
antidepressivos no mercado, muitos pacientes 
são refratários ao tratamento. Pouco se sabe a 
respeito dessas refratariedade bem como do 
transtorno, mas a predisposição parece ser um 
fator necessário para o desenvolvimento da de-
pressão, bem como a recorrência de estresses 
leves (como o isolamento social). Novas desco-
bertas têm apontado um déficit na neurogênese 
hipocampal durante o comportamento depres-
sivo, possivelmente decorrente de um aumento 
nos níveis séricos de costicosterona (roedores) 
ou cortisol (humanos). OBJETIVOS: Verificar 
se o isolamento social de animais predispostos 
ao comportamento depressivo é um modelo fi-
dedigno e válido de depressão em ratos Wistar. 
METODOLOGIA: 48 ratos Wistar fêmeas foram 
submetidos a um Teste de Natação Forçada 
(TNF) inicial ou basal. Aqueles que apresenta-
ram maior tempo de imobilidade foram conside-
rados predispostos à depressão e submetidos ao 
isolamento social. Após 21 dias de isolamento e 
tratamento (com salina, amitriptilina, fluoxetina, 
venlafaxina), todos os animais tiveram seu com-
portamento depressivo avaliado pelo TNF e em 
seguida foram eutanasiados. Foram removidos 
os hipocampos e o sangue. RESULTADOS: Os 
animais isolados apresentaram maior tempo de 
imobilidade no teste de natação forçada. A aná-
lise de variância de três vias evidenciou efeito da 
interação entre os fatores predisposição e isola-
mento [F(1) = 4,77, p < 0, 05]. O teste de correla-
ção de Pearson apontou uma correlação negativa 
(p < 0,05) entre o tempo de imobilidade no teste 
de natação forçada e o número total de neurô-
nios na região GD (r=-0,34, gl=38, N = 41). Houve 
também uma correlação negativa entre os níveis 
séricos de corticosterona e o número de células 
da região de GD (r=-0,363, gl=36, N = 41), eviden-
ciando que os níveis aumentados de corticoste-
rona estavam relacionados a um menor número 
de células hipocampais na região de giro dente-
ado. Por sua vez, o tratamento com antidepres-
sivos foi eficaz em aumentar o número total de 
células na região de GD, conforme evidenciado 
pela análise de variância de três vias para o fator 
tratamento [F (3) = 3,06, p < 0,05]. O isolamento 
social causou, ainda, uma redução no número 
total de neurônios na região CA1 hipocampal.
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EVALUATION OF THE PRINCIPAL FACTORS 
UNDERLYING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE 
ELDERLY IN ASYLUMS
Khouri JMN; Ribeiro EP*; Lima CMB; Peliciari DD; 
Carvalho VT; Carvalho RA; Santos A; Melo VFS; Silva CA; 
Ambrósio LTC

UFRJ/Campus de Macaé/Faculdade de Medicina 
(UFRJ-Macaé-FM).

* E-mail: estevao.rib@hotmail.com

Brazilian legislation guarantees the elderly all 
fundamental human rights. Many aged patients 
become deprived of the ability of performing 
everyday routine activities, which renders them 
ever more dependent on the care of others. This 
explains why those found in socioeconomic 
vulnerability are institutionalized in asylums. 
OBJECTIVES: Determine the principal under-
lying factors for the long-term institutionaliza-
tion of the elderly and compare them with what 
has been reported in the literature. METHODS: 
This is a prospective study in which 59 patients 
between the ages of 61 and 107 were investiga-
ted, being 37 of them female and 22 male. They 
were evaluated by means of clinical and neurop-
sychological examinations and appropriate diag-
nostic tests. RESULTS: The investigation pointed 
out that the main reasons underlying the insti-
tutionalization of the elderly were circumstantial 
economic difficulties and loss or diminishment 
of mobility, autonomic control, cognitive func-
tions and family contact. CONCLUSION: Despite 
the advances of Brazilian social politics regarding 
the elderly, there is a substantial need to huma-
nize care and reduce the vulnerability faced by 
these patients through the personalization of 
healthcare services, which in turn should be res-
ponsible for aiding the elderly and providing fee-
dback to their family members.
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IMPACTO DA ALIMENTAÇÃO NA SOBRECARGA 
DO CUIDADOR DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER
Freire LN*; Azevedo DM; Olchik MR

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

* E-mail: larissanfreire@gmail.com

Alterações na deglutição, como a disfagia, po-
dem acometer indivíduos com Doença de Al-
zheimer (DA) mesmo nos estágios iniciais da 
doença. A disfagia pode levar à aspiração (entra-
da de alimentos / saliva / líquidos na via respira-
tória), que gera risco de pneumonias aspirativas, 
desnutrição e/ou desidratação. À medida que a 
DA evolui, os pacientes tornam-se cada vez mais 
dependentes e entre as diligências do cuidador 
está a alimentação. Devido a progressão da do-
ença esta tarefa se torna cada vez mais difícil, 
pois podem ocorrer mudanças ou restrição na 
consistência da dieta, perda da postura, além das 
dificuldades de deglutição e da disfagia. Muitos 
estudos demonstram que o cuidado ao indivíduo 
com DA provoca uma sobrecarga nestes cuida-
dores e está diretamente ligada à qualidade de 
cuidado estes indivíduos. OBJETIVO: Verificar o 
impacto da sobrecarga do cuidador na alimen-
tação de indivíduos com Doença de Alzheimer 
(DA) e a importância do grupo de apoio para o 
cuidador. MÉTODOS: estudo do tipo transver-
sal, com cuidadores de indivíduos com doença 
de Alzheimer que participaram das reuniões da 
ABRAZ no município de Porto Alegre entre os 
meses de março a agosto de 2015. Foi realizado 
o Questionário de Habilidades de Alimentação e 
Deglutição (QHAD), Escala de Sobrecarga de Za-
rit (ESZ) para verificar a percepção da sobrecar-
ga no cuidado e o Questionário do Informante 
sobre o Declínio Cognitivo do Idoso (IQCODE). 
RESULTADOS: a amostra foi composta por 44 in-
divíduos, houve um predomínio de cuidadoras-
-esposas (43,1%), 54,5% dos cuidadores tinham 
nível de escolaridade equivalente ao segundo 
grau completo, metade da amostra (50%) teve 
participação em apenas uma reunião. Encon-
trou-se correlação positiva e estatisticamente 
significante (p = 0,04) entre a idade do cuidador 
e a média de sobrecarga percebida na ESZ, en-
tre o grau de escolaridade dos cuidadores e sua 
percepção no IQCODE (p = 0,002). Com relação 
aos hábitos alimentares analisados através dos 
domínios do QHAD houve correlação estatisti-
camente significante entre a sobrecarga do cui-
dador e a média do domínio “Relacionados à co-
mida, bebida e deglutição” (p = 0,009) e também 
entre a média do IQCODE e o domínio “Análise 
sensorial de dentição” (p = 0,04) do protocolo 
QHAD. CONCLUSÃO: A percepção de sobrecar-
ga do cuidador interfere no processo de alimen-
tação do indivíduo com DA, sendo a participa-
ção no grupo de apoio importante na melhora 
da qualidade de vida do indivíduo com DA e do 
cuidador.
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IMPACTO DA ESCOLARIDADE E DAS ALTERAÇÕES 
VASCULARES NA EVOLUÇÃO DAS DEMÊNCIAS 
EM PACIENTES ACOMPANHADOS NO 
AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA COGNITIVA E 
DO COMPORTAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE 
FORTALEZA
Alves GC1*; Frota NAF1; Silva VLL2

1Hospital Geral de Fortaleza - HGF;
2Universidade de Fortaleza - UNIFOR.

* E-mail: dragiselecollyer@gmail.com

A prevalência média de demência na popula-
ção brasileira é estimada em 7,1%,sendo maior 
entre analfabetos(11%),provavelmente pela 
maior reserva cognitiva entre os mais escolari-
zados;mas,as evidências são menores sobre essa 
influência na evolução do quadro cognitivo.As 
causas mais comuns de demência são Doença 
de Alzheimer(DA),seguida pela Demência vas-
cular(DV) associada a DA(Demência mista) ou 
isolada.Quando se sugere uma DM,o impacto 
das alterações vasculares no curso da doença é 
desconhecido.A reposição colinérgica tem sido 
usada para o tratamento da DA e de outras de-
mências.A resposta clínica aos inibidores da 
acetilcolinesterase é heterogênea e os fatores 
preditores de boa resposta estão sob investi-
gação. OBJETIVO:Identificar os fatores que in-
fluenciam na evolução das demências e caracte-
rizar o impacto da escolaridade e das alterações 
vasculares na evolução de pacientes atendidos 
no Ambulatório de Neurologia Cognitiva e do 
Comportamento. METODOLOGIA:Coorte re-
trospectiva,onde foram revisados os prontuários 
no período de maio a outubro de 2015,sendo 
avaliada a evolução dos pacientes no primeiro 
ano de seguimento no serviço.Foi utilizada fi-
cha padronizada para registro dos dados coleta-
dos. RESULTADOS:Foram incluídos na análise 
52 pacientes,com idade média de 79,37(±8,35)
anos.Os analfabetos representaram 32,7% da 
amostra.A demência mais prevalente foi DA pro-
vável(51,9%),seguida pela DM com 26,9% dos 
casos.A média do mini-exame do estado men-
tal (MEEM) inicial foi de 13,13(±5,85)pontos.
Com 12 meses de seguimento,a média do MEEM 
foi de 11,96 (±6,63)pontos.A variação média 
do MEEM com 12 meses de seguimento foi de 
1,17(±3,17)pontos.Observamos que 50% dos pa-
cientes obtiveram estabilidade ou ganho na pon-
tuação do MEEM durante o primeiro ano de se-
guimento.Houve diferença entre analfabetismo e 
boa resposta clínica aos 12 meses de seguimento 
(p = 0,039),entre memória de aprendizagem na 
primeira consulta e boa resposta aos 12 meses de 
seguimento (p = 0,024); e a presença de agressivi-
dade e o grupo sem boa resposta aos 12 meses de 
seguimento (p = 0,048). CONCLUSÃO:Dos pa-
cientes avaliados,50% tiveram uma boa resposta 
com 12 meses de seguimento.Destes,53,8% man-
tiveram a boa resposta com uma média de 20,6 
meses de seguimento.O analfabetismo e uma 
maior pontuação na memória de aprendizagem 
estiveram associados com melhor evolução clí-
nica.A presença de agressividade foi fator de pior 
prognóstico.Não observamos diferença quanto 
às alterações vasculares ou outras variáveis.
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IMPACTO DA TAREFA COGNITIVA NA MANUTENÇÃO 
DO CONTROLE POSTURAL EM IDOSOS COM 
COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE
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A relação entre atenção e controle postural tem 
revelado aspectos importantes do papel do pro-
cessamento cognitivo no controle postural. O 
método mais utilizado para essa investigação é 
o paradigma de duas tarefas, no qual a manuten-
ção da postura e uma tarefa secundária cognitiva 
são realizadas concomitantemente. Dificuldades 
no desempenho de dupla tarefa são associadas 
ao risco de quedas e limitações funcionais e o 
Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) repre-
senta uma oportunidade para reconhecimento 
precocemente do declínio do controle postural. 
OBJETIVO: Avaliar e comparar a oscilação pos-
tural de idosos cognitivamente saudáveis e ido-
sos com CCL durante tarefa cognitiva. MÉTODO: 
Trinta idosos com CCL e 30 idosos saudáveis 
(controle) foram selecionados. Foi realizada a 
avaliação do equilíbrio postural através do equi-
pamento eletromagnético tridimensional Polhe-
mus. Foi avaliada a oscilação postural com e sem 
tarefa cognitiva e o custo da dupla tarefa ao se adi-
cionar a tarefa cognitiva ao manter a postura em 
pé. Foi definida como tarefa cognitiva a execução 
de uma tarefa que envolvesse atenção e percep-
ção. Para isso, utilizou-se a versão Victória Stroop 
test. Foram utilizados os testes estatísticos Mann 
Whitney e análise de variância (ANOVA) para 
verificar as diferenças entre os grupos durante a 
execução da tarefa cognitiva, tendo como fatores 
grupo e tarefa cognitiva. Comparações entre os 
fatores foram feitas utilizando o teste post hoc de 
Bonferroni. As análises estatísticas foram condu-
zidas usando o programa SAS/STAT®, versão 9, e 
o SPSS®, versão 16.0. RESULTADOS: A execução 
da tarefa provocou maiores oscilações posturais 
no grupo CCL quando comparados ao grupo 
controle, com diferenças significativas para to-
das as variáveis estabilométricas (p < 0,001). A 
trajetória total foi influenciada pelo grupo, de 
acordo com a ANOVA fatorial [F (3,23) = 47.79, 
p < 0,001) e houve interação entre grupo e exe-
cução da tarefa cognitiva durante a postura em 
pé. Pode-se observar um aumento estatistica-
mente significativo (p < 0,001) em todas as com-
parações das variáveis estabilométricas entre os 
grupos avaliados, evidenciando que a execução 
da dupla tarefa gerou maior impacto no grupo 
CCL do que no grupo controle. CONCLUSÃO: As 
avaliações posturais durante realização da tarefa 
cognitiva evidenciaram a diminuição do equi-
líbrio nos idosos, com maior impacto naqueles 
com CCL, uma vez que a execução da dupla tare-
fa gerou maior custo no grupo CCL que no grupo 
controle.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0798

IMPACTO DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS EM 
PACIENTES COM COMPROMETIMENTO COGNITIVO 
LEVE NA DOENÇA DE PARKINSON: ESTUDO CASO 
CONTROLE
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Spitz M2; Pereira JS2; Charchat-Fichman H1

1Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ);
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A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela 
presença de sintomas motores e não motores. 
Dentre os sintomas não-motores, a depressão e o 
comprometimento cognitivo resultam em maior 
morbimortalidade relacionada à doença na de-
pendência do estágio. O presente estudo inves-
tigou a frequência dos sintomas depressivos e 
seus efeitos na cognição de indivíduos com DP 
com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). 
Foram avaliados 48 pacientes com DP, com mé-
dia de idade de 61,8 anos (+/- 7,36) e 10,1 anos de 
estudo (+/- 3,95) e 44 controles (GC), com média 
de idade de 60,7 anos (+/-6,59) e 11,5 anos de es-
tudo (+/- 4,29), todos com CCL e sem diagnós-
tico de Depressão segundo critérios do DSM-IV. 
Os participantes foram submetidos à avaliação 
clínica com neurologista, seguida de avaliação 
neuropsicológica para investigação dos domí-
nios atenção, memória, linguagem, funções exe-
cutivas e percepção visual. Os sintomas depressi-
vos foram mensurados com o uso do Inventário 
de Depressão de Beck (BDI), tendo os pacientes 
apresentado pontuação média de 7,7 (dp 6,29) e 
controles 9,5 (dp 8,03). Dificuldade no trabalho, 
fatigabilidade e insônia foram sintomas mais fre-
quentes no grupo DP, enquanto o grupo sem DP 
apresentou, além da insônia, sintomas de irrita-
bilidade e diminuição da libido. Houve diferença 
significativa nas frequências dos sintomas dimi-
nuição da libido e dificuldade no trabalho entre 
os dois grupos. Não foi evidenciada diferença 
significativa entre irritabilidade, fatigabilidade 
e insônia. A pontuação do BDI se correlacionou 
negativamente com a aprendizagem (M2) (DP: 
r= -0,292; p = 0,044; GC: r= -0,301; p = 0,047) e 
com a tarefa de reconhecimento - RAVLT (DP: 
r= -0,320; p = 0,026; GC: r= -0,378; p = 0,011) em 
ambos os grupos. Quanto aos controles, houve 
ainda correlação negativa entre a pontuação do 
BDI e memória tardia (M5) (r= -0,520; p= <0,001; 
A7 r= -0,330; p = 0,029). A presença destes sinto-
mas mostrou-se associada a prejuízo da aten-
ção combinado a déficit de memória episódica, 
especialmente em tarefas de reconhecimento 
de novas informações verbais. Os sintomas de-
pressivos prevalentes no grupo CCL-DP podem 
ser considerados como secundários à DP e não à 
depressão, dificultando o diagnóstico diferencial 
entre essas duas condições.
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INFLUÊNCIA DOS SISTEMAS SENSORIAL E MOTOR 
NA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO POSTURAL 
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COGNITIVO LEVE
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Para manter o equilíbrio, o Sistema Nervoso re-
cebe informações sensoriais e ajusta sua postura 
para manter a estabilidade. O déficit cognitivo 
interfere no processamento sensorial e motor e o 
Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) é uma 
oportunidade para intervir precocemente no de-
clínio do controle postural. OBJETIVO: Avaliar e 
comparar a oscilação postural de idosos cogniti-
vamente saudáveis e idosos com CCL em super-
fície estável e instável, nas condições de olhos 
abertos e fechados, a fim de observar a influên-
cia das informações visual e somatossensorial na 
oscilação postural dos grupos. MÉTODO: Trinta 
idosos com CCL e 30 idosos saudáveis (contro-
le) foram selecionados. Foi realizada a avaliação 
do equilíbrio postural através do equipamento 
eletromagnético tridimensional Polhemus. Foi 
avaliado o limite de estabilidade e a oscilação 
postural através do teste clínico modificado de 
interação sensorial e equilíbrio. Foram utiliza-
dos os testes estatísticos Mann Whitney e análise 
de multivariância (MANOVA). As análises esta-
tísticas foram conduzidas usando o programa 
SAS/STAT®, versão 9, e o SPSS®, versão 16.0. 
RESULTADO: O grupo CCL apresentou menor 
limite de estabilidade durante o deslocamen-
to ântero-posterior (AP) (controle: 7,52±3,49 e 
CCL: 5,23±2,40) e médio-lateral (ML) (controle: 
8,23±3,10 e CCL: 7,42±2,16), apresentando dife-
rença significativa (p < 0,001) no deslocamento 
AP. Na avaliação da oscilação postural, só não 
houve diferença significativa entre os grupos na 
condição olhos abertos em superfície estável, 
sendo encontrada diferença em todas as demais 
condições sensoriais avaliadas (p < 0,05). Os 
resultados da trajetória total foram influencia-
dos pelo grupo, como indica a MANOVA [Wilk’s 
lambda = 0.34, F(4,55) = 26,47, p < 0,01]. Não 
houve diferença significativa (p = 0,95) apenas 
na condição olhos abertos com superfície está-
vel. Para as demais condições sensoriais, o grupo 
CCL apresentou resultados significativos (todas 
com p < 0,01) de acordo com o teste post hoc de 
Tukey. CONCLUSÃO: As avaliações posturais, em 
todas as condições sensoriais, evidenciaram a 
diminuição do equilíbrio nos idosos com CCL, 
além de um menor limite de estabilidade neste 
grupo. Os parâmetros estabilométricos utiliza-
dos, particularmente o deslocamento AP, podem 
ser um sinal precoce de comprometimento do 
controle postural, e avaliações com olhos fecha-
dos podem ser úteis para distinguir melhor entre 
as pequenas instabilidades posturais.
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NEURODEGENERATION WITH BRAIN IRON 
ACCUMULATION (NBIA) WITHOUT THE EYE-OF-
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The Idiopathic NBIA diagnosis is based on Mag-
netic Resonance Imaging (MRI) findings of high 
iron brain in the basal ganglia and no eye-of-the-
-tiger sign, as well as neurologic signs and consis-
tent NBIA symptoms. CASE REPORT: Black wo-
man, 56 years old, was referred to neurology de-
partment presenting imbalance and nonspecific 
gait abnormality. In addition, she complained 
lower limbs weakness and immediate memory 
loss, slowly progressive over the past year. Fa-
mily reported difficulty to understand patient´s 
speech and some episodes of urge-incontinence 
in recent months. Orphan, unknown biological 
family history. Neurological examination reve-
aled dysarthria, end-gaze nystagmus, weakness 
affecting the lower limbs more significantly than 
upper extremities with prominent upper motor 
neuron signs, including pathologically brisk deep 
tendon reflexes and spasticity. Lower extremity 
proprioceptive abnormalities were noted. Neu-
ropsychological assessment showed visuospatial 
and executive function deficits in clock drawing 
test. MRI presents generalized cortical and cere-
bellar atrophy, high iron in the basal ganglia wi-
thout eye-of-the-tiger sign and peculiar hyperin-
tense streaking of the medial medullary lamina 
of the globus pallidus. DISCUSSION: Since the 
first major gene discovery causing NBIA in 2000, 
significant progress has been made in delinea-
ting the genetic and clinical features. This first 
gene, PANK2, accounts for one-third of all NBIA 
cases, and disease in these cases has been deno-
ted Pantothenate Kinase–Associated Neurode-
generation (PKAN). A new NBIA gene, C19orf12, 
was recently reported with a description of the 
associated phenotype called MPAN (Mitochon-
drial Membrane Protein-Associated Neurodege-
neration). The clinical features of MPAN include 
cognitive decline that progressing to dementia, 
prominent neuropsychiatric abnormalities and 
a motor neuronopathy, with early upper motor 
neuron findings followed later by signs of lower 
motor neuron dysfunction and spheroid patho-
logy. Features that are variably present include 
dysarthria, dysphagia, dystonia, parkinsonism, 
bowel and bladder dysfunction and proprio-
ceptive sensory abnormalities dissociated from 
vibratory loss. The world’s largest cases series 
showed age onset ranged from 4 to 30 years with 
a mean of 11 years, and this case presents clini-
cal and radiological findings suggestive of MPAN 
and the patient is older diagnosed with this con-
dition, expanding the age range of knowledge of 
involvement.
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O IMPACTO DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS NO 
FUNCIONAMENTO COGNITIVO DE IDOSOS NA 
COMUNIDADE: ESTUDO CASO-CONTROLE
Borges-Lima CM; Charchat-Fichman H

Pontifícia Universidade Católica - PUC-Rio.

* E-mail: chrisborges@oi.com.br

A depressão, entre indivíduos idosos, é um dos 
mais frequentes e relevantes problemas psiqui-
átricos que compromete a qualidade de vida, a 
cognição e a funcionalidade. No envelhecimen-
to, a depressão tem caráter heterogêneo, fun-
damentalmente multifatorial e muitas vezes é 
subdiagnosticada. OBJETIVO: Avaliar o desem-
penho cognitivo dos idosos da comunidade com 
sintomas depressivos, a relação com as variáveis 
demográficas e o funcionamento nas atividades 
da vida diária. MÉTODOS: Foram avaliados 124 
idosos de ambos os sexos e escolarizados, fre-
quentadores de centros de convivência. A amos-
tra foi dividida em dois grupos: idosos com pre-
sença de sintomas depressivos (n = 62) e idosos 
com ausência de sintomas depressivos (n = 62) a 
partir da aplicação da Escala de Depressão Geri-
átrica (EDG-15). Foi utilizado um protocolo neu-
ropsicológico que incluiu: [1] EDG-15, a Bateria 
Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC) incluindo 
os seguintes instrumentos: [2] Mini-Exame do 
Estado Mental (MEEM), [3] Teste de Memória 
de Figuras (TMF), [4] Teste de Fluência Verbal 
Semântica (TFV) - categoria animais, [5] Teste 
do Desenho do Relógio (TDR) e para avaliar a 
funcionalidade: [6] Escala de Atividades da Vida 
Diária de Lawton e o [7] Questionário de Ativida-
des Funcionais de Pfeffer. RESULTADOS: A idade 
média foi de 72,7 (±6,97) e a escolaridade média 
foi de 9,1 (±4,64), sendo a maior parte do sexo 
feminino (83,9%) e a maioria de viúvas (45,2%). 
Não houve diferença entre idade e escolaridade 
na amostra, uma vez que os grupos foram parea-
dos. As médias dos testes MEEM, TDR e TMF (ta-
refas de nomeação, memória incidental, imedia-
ta, aprendizado e reconhecimento) não apresen-
taram diferença entre os grupos com presença e 
ausência de sintomas depressivos. Entretanto, na 
tarefa de memória tardia e no TFV observou-se 
a influência significativa dos sintomas depres-
sivos (p < 0,05) com pior desempenho no grupo 
dos idosos com sintomas de depressão. No de-
sempenho funcional, deste mesmo grupo, detec-
tou-se interferência dos sintomas de depressão 
acarretando prejuízo nas atividades cotidianas, 
na independência e autonomia dos idosos. 
CONCLUSÃO: Os sintomas depressivos interferi-
ram nas Atividades Instrumentais de Vida Diária 
(AIVDs), na memória episódica anterógrada e 
na fluência verbal. Pressupõe-se que a busca da 
detecção dos sintomas de depressão, quando o 
desempenho cognitivo e funcional do idoso ain-
da não está comprometido, é fundamental para a 
intervenção e manutenção da qualidade de vida.
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O VIVER DO IDOSO CONTEMPORÂNEO: 
ABORDAGENS PSICOGERONTOLÓGICAS
Souza SB*

Centro Universitário Newton Paiva.

* E-mail: psicosilas@gmail.com

Observa-se o aumento do número de idosos no 
Brasil e no mundo. Estima-se que o Brasil terá 
mais de 32 milhões de idosos em 2025. O enve-
lhecimento é um processo complexo, multiface-
tário, multidisciplinar e universal, com declínios 
naturais e patológicos, acarretando repercussões 
biopsicossociais relevantes. O psicogerontólogo 
é um dos principais facilitadores no tratamento 
dos idosos, considerando as alterações do enve-
lhecimento e as mudanças da família contempo-
rânea. OBJETIVOS: Analisar as abordagens atuais 
sobre a psicogerontologia na promoção do bem 
estar do idoso contemporâneo. METODOLOGIA: 
Optou-se por adotar a revisão integrativa de 15 
obras publicadas entre 2005 e 2015, sendo 10 ar-
tigos científicos obtidos por acessibilidade atra-
vés de pesquisa no Google Acadêmico, usando 
os descritores ”Gerontologia” “Psicogerontolo-
gia” e 5 livros sobre gerontologia, extraindo-se 
deles informações sobre a psicogerontologia. 
RESULTADOS: Uma das principais preocupa-
ções do idoso é a preservação de suas capaci-
dades funcionais. As principais características 
do envelhecimento são as doenças crônicas e 
demenciais, viuvez, isolamento social e dificul-
dades financeiras. As doenças crônicas susci-
tam, a nível psicológico, no idoso e na família, o 
processo de morrer. Verifica-se que a depressão 
é a patologia predominante no envelhecimento, 
sendo uma das principais causas de suicídio en-
tre os idosos. Os danos psicológicos da violência 
doméstica e da negligência praticada contra o 
idoso exigem da psicogerontologia uma atuação 
eficaz. Os reflexos deste envelhecimento geram 
desajustes e conflitos familiares, especialmente 
nos casos de demência. Estes fatores se reforçam 
pelas mudanças na estrutura da família contem-
porânea, como por exemplo, o aumento de ido-
sos-avós que cuidam de seus netos. Este quadro 
torna-se um dos desafios dos psicogerontólogos 
no cuidado dos idosos, cada vez em maior nú-
mero e com mais longevidade. CONCLUSÕES: 
O envelhecimento populacional prospectivo e 
as mudanças sócio-familiares requerem inter-
venções biopsicossociais integradas para o viver 
saudável do idoso. A velhice ganha nova visão e 
enquadramento pelo número de idosos, suas di-
ficuldades e limitações. Neste alinhamento, a de-
dicação à saúde mental do idoso são demandas 
patentes no envelhecimento com qualidade de 
vida. Este quadro requer da psicogerontologia a 
busca de novas estratégias no enfrentamento do 
processo de envelhecimento com qualidade de 
vida nos próximos anos.
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ORGANIZAÇÃO CEREBRAL DA LINGUAGEM NOS 
SURDOS
Silva ILS*; Tavares JF; Teramussi GM; Cota JS; 
Rocha PP; Correia ACC

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).

* E-mail: iagolua__@hotmail.com

Segundo António e Hanna Damásio (DAMÁSIO. 
A.; DAMÁSIO. H, 2004) os Centros Cerebrais da 
Linguagem, se localizam no hemisfério esquer-
do, e comportam estruturas que “processam as 
palavras e as frases, assim como estruturas que 
asseguram a mediação entre os elementos do 
léxico e a gramática”, representadas pelas áreas 
de Broca e de Wernicke. OBJETIVOS: A demanda 
pela educação deve incluir grupos de indivídu-
os com necessidades especiais decorrentes de 
suas condições físicas e biológicas, e para isto 
é fundamental compreender o processamen-
to neural da criança com deficiência auditiva. 
METODOLOGIA: Foi pesquisado nos bancos de 
dados Scielo e PUBMED artigos que se adequas-
sem ao contexto do trabalho. Foram utilizadas as 
palavras ‘organização cerebral da linguagem’’, e 
“libras”, sendo incluídos os artigos cujos temas 
ou resumos se mostravam adequados a revisão 
proposta Resultados: Crianças com surdez con-
gênita, por lhes faltar o estímulo auditivo, ten-
dem a organizar fibras neurais que associem a 
informação visual ao processamento lingüístico, 
relacionando áreas visuais do hemisfério direi-
to às áreas lingüísticas do hemisfério esquerdo, 
diferentemente dos ouvintes (ROCHA, F. T.). As 
áreas responsáveis pela decodificação do movi-
mento, das formas e das posições das mãos, além 
da área de identificação de faces, se encontram 
distribuídas ao longo de toda a região central e 
parietal de ambos os hemisférios (HABIB, M.). 
Essas áreas, para os surdos, fornecem a informa-
ção necessária para Broca e Wernicke definirem 
as ações e os objetos das palavras descritas pela 
língua de sinais, através de gestos motores (RO-
CHA, F. T.)., da mesma maneira como as áreas 
de Broca e de Wernicke, no caso da língua fala-
da, definem a semântica e a sintaxe de verbos e 
a semântica de seus complementos (CHOMSKY, 
N.). CONCLUSÃO: A compreensão do funciona-
mento cerebral da língua de sinais, comprova 
cientificamente a facilidade natural do homem 
de associar áreas cerebrais responsáveis por to-
das as informações visuais veiculadas pela Libras 
às áreas cerebrais responsáveis pela significação 
dos nomes (Wernicke), das ações (Broca) e das 
sentenças (área frontal esquerda).Sendo assim, 
a compreesão do funcionamento cerebral de Li-
bras, abre caminhos tanto para a inclusão social 
dos seus usuários, quanto para um maior enten-
dimento do funcionamento cerebral humano.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM 
DOENÇA DE ALZHEIMER
Rodrigues AL3; Melo BA3*; Almeida CF1; Vilasbôas ÍGM2; 
Castro BC1; Prado LKP3; Liberato MV3; Costa FO3

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
2Universidade Federal da Bahia (UFBA);
3Universidade Salvador (UNIFACS).

* E-mail: bruna_alonso@live.com

Mundialmente, estima-se que a demência, em 
2009, acometeu mais de 25 milhões de pessoas, 
sendo mais de 75% por Doença de Alzheimer. 
Nessa população, estudos descrevem associação 
entre idade, gênero, escolaridade, dentre outros 
elementos. No Brasil não parece ser muito di-
ferente, no entanto, ainda são escassos estudos 
que contemplem diferentes grupos populacio-
nais e avaliem essa associação. OBJETIVO: Ava-
liar o perfil epidemiológico dos pacientes porta-
dores de Doença de Alzheimer em ambulatório 
de referência de Salvador, Bahia. MÉTODOS: 
Estudo transversal com dados de pacientes por-
tadores de Doença de Alzheimer atendidos em 
hospital de referência de Salvador, Bahia, entre 
2014 e 2015. Excluídos aqueles com ausência 
de dados em prontuário. As variáveis foram de-
mográficas e clínicas. Para análise de dados se 
utilizou de estatística descritiva. O protocolo de 
pesquisa foi aprovado por Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos e a pesquisa con-
duzida segundo Res. 466/12-CONEPE/CNS-MS. 
RESULTADO: Foram estudados 126 pacientes 
com 105 (83,3%) mulheres e 21 (16,7%) homens, 
idade = 82,5 anos ±7,4 (61/98), quanto a escolari-
dade 25,4% eram analfabetos, 24,6% apresenta-
vam escolaridade entre 1-3 anos, 31,7% entre 4-7 
anos e 18,3% >8 anos. A prevalência dos casados, 
viúvos e divorciados/separados, somam 63,5%. A 
idade de início dos sintomas foi de 76,3 anos ±8,2 
(42/94). A média de idade de diagnóstico foi de 
79 anos ±7,3 (60/95). O tempo entre o início dos 
sintomas e o diagnóstico apresentou média de 
2,8 anos ±2,9 (0/20). As doenças associadas mais 
prevalentes foram: hipertensão arterial (62,7%), 
diabetes mellitus (22,2%), dislipidemia (20,6%), 
acidente vascular encefálico prévio (7,1%), de-
pressão (16,7%), osteoporose (11,1%). A terapia 
farmacológica estava sendo feita em 76,2% dos 
casos, sendo donepezila o fármaco mais utili-
zado (42,9%), enquanto o tratamento sintomá-
tico foi realizado por 51,6%, sendo a classe dos 
inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
a mais usada (27%), seguida de antipsicóticos 
atípicos (25,4%). O mini exame do estado mental 
(última aplicação em prontuário) apontou uma 
média de 14,3 pontos±5,3 (0/26). CONCLUSÃO: 
Na população estudada predominou o sexo fe-
minino, pessoas de idade mais avançada, baixa 
taxa de escolaridade e histórico de relação con-
jugal. As comorbidades mais prevalentes foram: 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipide-
mia, depressão, osteoporose e acidente vascular 
encefálico.
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PET/CT CEREBRAL: PADRÕES DO METABOLISMO 
GLICOLÍTICO DAS PRINCIPAIS DEMÊNCIAS 
CORRELACIONADOS COM RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA
Oliveira MAC; Maia Júnior ACM; Alves RSC; 
Alexandre LM; Meirelles GP; Capobianco J; Smanio PEP2

Fleury Medicina Diagnóstica;

* E-mail: rosalves@usp.br

O 18F-FDG (flúor deoxi glicose marcada com 
Flúor18) é um análogo da glicose que se distribui 
no cérebro permitindo a realização de imagens 
PET/CT do metabolismo glicolítico cerebral. As 
diversas demências apresentam características 
distintas, embora os padrões clínicos possam se 
sobrepor. O diagnóstico diferencial é importan-
te, principalmente nas fases iniciais. Com o ad-
vento de novas drogas específicas, o diagnóstico 
etiológico precoce e preciso torna-se ainda mais 
importante. OBJETIVO: Ilustraremos através de 
ensaio pictórico os padrões metabólicos típicos 
das principais demências no PET/CT cerebral 
correlacionando com os achados da ressonância 
cerebral. MÉTODOS: Selecionamos imagens de 
PET/CT cerebral que apresentam padrão típico 
em pacientes com clínica típica ou sugestiva de 
cada demência e correlacionamos esses padrões 
com os achados anatômicos da ressonância. 
RESULTADOS: As imagens de PET/CT cerebral 
serão exibidas na seguinte sequência: Demên-
cia de Alzheimer precoce (hipometabolismo no 
giro do cíngulo posterior e nas regiões mesiais 
temporais), Demência de Alzheimer estabele-
cida (hipometabolismo adicional no córtex de 
associação temporoparietal posterior bilateral) e 
Demência de Alzheimer avançada (as alterações 
prévias citadas associadas a extensão frontal, 
inicialmente com preservação do córtex senso-
riomotor, que acaba por ser acometido nas fa-
ses finais da doença avançada), Demência com 
Corpos de Lewy (acometimento do córtex visual 
com preservação das regiões mesiais temporais), 
Demência Frontotemporal (hipometabolismo 
frontal e temporal), Variante temporal direita da 
DFT, Afasia progressiva primária (acometimento 
de áreas de linguagem), Doença de Creutzfeldt-
-Jakob (acentuado e extenso hipometabolismo 
cortical em áreas de alteração de sinal cortical gi-
riforme na ressonância), Demência multi-infar-
to (áreas focais de hipometabolismo de padrão 
vascular), Degeneração Cortical Basal (altera-
ções frontais e parietais, inclusive perirolândi-
cas, com acometimento de estruturas subcorti-
cais). As alterações metabólicas são geralmente 
mais extensas que os achados da ressonância. 
CONCLUSÃO: A literatura e a experiência clínica 
têm demonstrado que o PET/CT cerebral é útil 
no diagnóstico diferencial e na detecção precoce 
das demências. Nesse ensaio pictórico ilustra-
mos os padrões metabólicos típicos das princi-
pais demências.
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PONTO DE CORTES NA ESCALA MOCA PARA 
AVALIAÇÃO COGNITIVA NA DOENÇA DE 
PARKINSON
Carvalho LCLS1*; Almeida KJS2; Sousa RNC3; 
Gonçalves Júnior PCJ3; Macedo LP1; Bor-Seng-Shu E2

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Universidade de São Paulo (USP);
3Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: clementinolari@gmail.com

O comprometimento cognitivo na doença de 
Parkinson tem despontado como importan-
te causa de morbimordalidade em relação aos 
sintomas não motores da doença. Apesar da 
Movement Disorder Society ter publicado re-
comendações para o diagnóstico de demência 
na doença de Parkinson propondo o uso do 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA), pou-
cos estudos tem aplicado a versão portuguesa 
do teste no Brasil. OBJETIVO: definir os pontos 
de corte na versão portuguesa do MoCA teste 
para determinar o comprometimento cognitivo 
leve e a demência nos pacientes com Doença 
de Parkinson. MÉTODOS: Pesquisa de campo, 
descritiva de caráter transversal, observacional, 
não intervencionista, analítica de abordagem 
qualitativa. Critérios de inclusão: pacientes com 
Doença de Parkinson de acordo com os critérios 
do Banco do Cérebro de Londres. Critérios de 
exclusão: presença de comorbidades psiquiá-
tricas ou afasia, pacientes submetidos à neuro-
cirurgia, doença de Parkinson de início precoce 
e outros tipos de Parkinsonismo. Os pacientes 
foram selecionados após avaliação consecutiva 
por neurologista, e foram coletadas as seguintes 
variáveis: variáveis epidemiológicas, resultados 
de avaliação cognitiva que abrangeu todos os 
domínios cognitivos e avaliação da funcionali-
dade. Os pacientes foram classificados em nor-
mais, com comprometimento cognitivo leve 
(CCL-DP) ou demência associada a doença de 
Parkinson (DDP), e foi aplicado o MoCA teste. 
RESULTADOS: Foram selecionados 89 pacien-
tes. 46,07% eram do gênero feminino, 53,93% 
do gênero masculino. A média de idade foi 63,52 
±DP anos com variação de idade 47 a 85 anos. A 
escolaridade média foi de 8,54 anos. Na avalia-
ção cognitiva 30,3% dos pacientes eram normais, 
41,6% tinham CCL-DP e 28,1% DDP. O ponto de 
corte do MoCA para diferenciar normais de CCL 
-DP foi de 22,50, com acurácia de 84,5% (IC95% 
0,748-0,943), sensibilidade de 85,5% e especifici-
dade de 71,1%. Para diferenciar CCL-DP de DDP 
o ponto de corte foi 17,50, com acurácia de 85,5% 
(IC 95% 0,758-0,951), sensibilidade de 81,6% e 
especificidade de 76%. CONCLUSÃO: O ponto de 
corte da versão portuguesa do MoCA teste para 
diferenciar normais de CCL-DP foi de 22,50, para 
diferenciar CCL-DP de DDP foi 17,50.
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PREVALÊNCIA DE DEMÊNCIA E RELAÇÃO 
COM O USO DE MEDICAMENTOS EM 
INSTITUCIONALIZADOS
Rangel BD*; Gontijo APS; Victor AFBF; Vieira CPP; 
Santana EQ; Jurno ME; Pujatti PB

Faculdade de Medicina de Barbacena.

* E-mail: biadrangel@yahoo.com.br

A demência é uma síndrome adquirida carac-
terizada por múltiplos déficits cognitivos que 
incluem prejuízo da memória recente e pelo 
menos um dos seguintes sinais ou sintomas: afa-
sia, apraxia, agnosia e alteração do pensamento 
abstrato ou função executiva. Sendo assim, por-
tadores de demência podem utilizar diversos 
medicamentos, não apenas para terapia da de-
mência, mas também para outras comorbidades 
e controle dos sintomas. OBJETIVO: Avaliar a 
prevalência de demência e a relação com o uso 
de medicamentos. Materiais e MÉTODOS: Estu-
do de corte transversal, prospectivo, controlado, 
com 92 institucionalizados em casas de repouso, 
com ou sem demência. A separação dos dois gru-
pos se deu a partir dos resultados de dois testes: 
Mini-exame do Estado Mental (MEEM), validado 
para a língua portuguesa, e o teste cognitivo de 
Montreal (MoCA). Após a aplicação dos testes, 
foi preenchido um formulário contendo dados 
sócio-demográficos e a medicação utilizada por 
cada paciente, a partir da consulta aos prontu-
ários. A comparação das variáveis quantitativas 
foi feita pelo teste de Kruskal-Wallis. O nível de 
significância utilizado foi de 0,05. RESULTADOS: 
Foram considerados com demência os pacientes 
que obtiveram 17 pontos ou menos no MEEM 
e menos que 26 pontos no MoCA. A prevalên-
cia de demência na população estudada foi 
de 73,01%, sendo dominante no sexo femini-
no (71,74%) e em idades maiores de 60 anos 
(95,66%). Ao todo, 46 classes de medicamentos 
estavam descritas nos prontuários dos pacien-
tes, sendo as classes mais utilizadas : anti-hiper-
tensivo (75%), antipsicótico (52,17%) e inibidor 
de bomba de prótons (46,73%). Com relação aos 
medicamentos utilizados e comparando-se os 
dois grupos, 91,30% dos pacientes que faziam 
uso de antieméticos (p = 0,028), 88,37% dos pa-
cientes que faziam uso de inibidor de bomba de 
prótons (p = 0,003) e 79,71% dos pacientes que 
faziam uso de anti-hipertensivos (p = 0,0028) 
apresentavam demência. O uso de antieméticos 
não apresentou relação com o uso de inibidores 
de bomba de prótons e o uso de anti-hiperten-
sivos não apresentou relação com a idade dos 
pacientes. CONCLUSÃO: Na amostra estudada, a 
presença de demência apresentou relação com a 
utilização de antieméticos, inibidores de bomba 
de prótons e anti-hipertensivos. As razões para 
a maior utilização desses medicamentos serão 
investigadas.
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PREVALÊNCIA DE HISTÓRIA FAMILIAR POSITIVA 
EM VÁRIOS TIPOS DE DEMÊNCIA ACOMPANHADOS 
EM SERVIÇO TERCIÁRIO
Souza MAN*; Vieira RT; Caixeta LF

Universidade Federal de Goiás - UFG.

* E-mail: marildagyn@hotmail.com

Entre os riscos para o surgimento das demên-
cias estão: o envelhecimento, as co-morbidades 
médicas e o risco genético. Fatores genéticos são 
muito relevantes na investigação das demências, 
indivíduos com história familiar (HF) positiva, 
com fatores genéticos associados pode influen-
ciar a idade de início da doença. OBJETIVOS: 
Estimar a prevalência de história familiar em 
pacientes com demência e identificar as for-
mas de demência que apresentam HF positiva. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, 
realizado nos ambulatórios de transtorno cogni-
tivo de um hospital universitário, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da universidade 
Federal de Goiás, realizado em 483 pacientes 
com o diagnóstico de Demência, no período de 
maio de 2015 a fevereiro de 2016. O presente 
estudo avaliou as variáveis sociodemográficas, 
as doenças pré-existentes e os antecedentes fa-
miliares de demência, através de uma entrevista 
semiestruturada. Para análise do nível cognitivo 
e da capacidade funcional foi utilizado o Mi-
niexame do estado mental - MEEM, e o ques-
tionário de Pfeffer. O Clinical Dementia Rating 
– CDR foi utilizado para verificar a gravidade da 
demência. RESULTADOS: Dos 483 participan-
tes selecionados, 63,8% eram mulheres, a idade 
média na avaliação foi de aproximadamente 74 
anos, a maioria relataram ter o ensino funda-
mental incompleto (32,7%), casado (53,8%). Em 
relação aos antecedentes familiares positivos, o 
que se encontrou foi que 45,5% dos pacientes 
tinha HF, sendo o irmão o que mais apresentou 
essa herança. A doença de Alzheimer foi a que 
apresentou um maior número de pacientes 159, 
destes 44% possui algum familiar com histórico 
de demência, seguida pela DFT com 84 pacien-
tes e 48,8% de HF. O tipo de demência que mais 
apresentou HF foi a doença de Huntington com 
88,8%. CONCLUSÃO: A história familiar mos-
trou-se bem frequente em todos os tipos de de-
mência da nossa amostra, e o tipo de demência 
que mais apresentou essa herdabilidade foi a 
Doença de Huntington, seguida pela demência 
dos lobos frontotemporais semelhante a outros 
resultados encontrados na literatura.
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PROJETO SALA DE ESPERA: ORIENTAÇÕES AOS 
CUIDADORES DE PACIENTES COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER E OUTRAS DOENÇAS DEGENERATIVAS
Neves RCS; Garios RS; Almeida ALM*; Pires LA

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

* E-mail: analaura@artnet.com.br

Com o aumento da faixa etária da população, 
a incidência/prevalência das doenças degene-
rativas, principalmente das síndromes demen-
ciais, com ênfase na Doença de Alzheimer, tem 
aumentado significantemente. Neste contexto, 
projetos que possuem como enfoque o pacien-
te e seu respectivo cuidador, ganham destaque 
e são de grande importância. OBJETIVO: Avaliar 
o grau de informação e conhecimento de cui-
dadores de pacientes com quadros demenciais, 
acerca de suas experiências diárias, juntamen-
te com a orientação destes referidos cuidado-
res. METODOLOGIA: Foram entrevistados 41 
cuidadores após apresentação de cartilha com 
orientações aos cuidadores sobre cuidados ge-
rais, alimentação, segurança e problemas mais 
comuns, que era feita na sala de espera no setor 
de neurologia. Esta entrevista foi realizada atra-
vés de um questionário composto de 12 per-
guntas, em que as mesmas abordavam assuntos 
como: parentesco com o paciente, escolaridade 
e saúde do cuidador e atitudes relacionadas ao 
cuidado do paciente. RESULTADOS: Dentre os 
resultados encontrados da amostra entrevista-
da, verificou-se que a maioria eram familiares, 
sendo que 68,2% dos cuidadores eram filhos dos 
pacientes, 46,3% apresentam escolaridade entre 
1ª e 4ª série do ensino fundamental, 39% dizem 
ter um bom estado de saúde e que 31,7% atri-
buem como “bastante” a influência de sua fun-
ção como cuidador no seu estado atual de saúde. 
Além disso, constatou-se que, de forma geral, a 
maioria dos cuidadores respondeu as questões 
sobre algumas atitudes no cuidado do paciente, 
como a prática de criar uma rotina, de forma cor-
reta. CONCLUSÕES: A maioria dos cuidadores 
apresenta algum nível de parentesco com o pa-
ciente; sendo os filhos os mais representativos; 
comprovando que é difícil ter um cuidador que 
teve formação específica para esta função. Além 
disso, a escolaridade dos cuidadores se mostrou 
consideravelmente baixa, o que interfere nos 
cuidados ideais para o paciente com demência, 
comprometendo ainda mais sua qualidade de 
vida. DISCUSSÃO: Durante a apresentação da 
sala de espera, antes da aplicação do questioná-
rio, verificou-se o frequente relato de cuidadores 
que reclamavam da sobrecarga de sua função, 
evidenciando que a responsabilidade se concen-
tra apenas neste cuidador, sem ter com quem 
dividir suas tarefas. Junto a isto, confirmamos, 
através da grande participação dos cuidadores, 
que é essencial ter um espaço para que os mes-
mos possam trocar/relatar suas experiências e 
tirar eventuais dúvidas.
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PSYCHOMOTOR AGITATION UNCOVERING DYKE-
DAVIDOFF-MASSON SYNDROME
Gasperin P; Martins WA; Tomasi G; Zandoná ME; 
Portal B

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).

* E-mail: paulinhagasperin@hotmail.com

Dyke-Davidoff-Masson syndrome is a rare and 
uncommon clinic-radiological syndrome, cha-
racterized by congenital or childhood-onset of 
cerebral hemiatrophy. This unique radiological 
picture is associated to contralateral hemiplegia, 
cognitive impairment, non-progressive chronic 
encephalopathy and recurrent seizure. Many 
etiologies seem to be able to cause this unique 
clinic-radiological syndrome. Although, more 
commonly presenting to the neurologist, any 
physician may face this syndrome, especially 
those taking care of children or cognitive de-
ficient young adults. CASE REPORT: A 42-ye-
ar-old white male, unlettered presented to our 
emergency room due to psychomotor agitation, 
disorganization, family exhaustion and failure 
to self-care. Previous medical history displayed 
focal epilepsy and mental retardation. On admis-
sion, he was confused, with diminished attention 
and self-disorientation. Further examination 
unraveled difficulty to assess memory, slowed 
thinking with impaired content rating and blun-
ted affect. Intelligence was not assessed, but as-
sumed to be below average. Neurological exam 
demonstrated preserved strength in the left side, 
but slightly impaired on the right with impor-
tant spasticity, classified as grade III (Ashworth 
scale) in his right leg and as grade IV on his ri-
ght arm. Brain CT scan and MRI showed seve-
re volumetric reduction of the left hemisphere 
with ipsilateral signs of Wallerian degeneration, 
cortical and subcortical hypodensities, mainly 
in parieto-occipital region, where exist hyperat-
tenuating areas and non-cystic calcifications. 
In addition, angiography demonstrated a large 
arteriovenous malformation in the left, findings 
compatible with leptomeningeal angiomato-
sis or Sturge-Weber syndrome (SWS) leading to 
DDMS. DISCUSSION: The causes of Dyke-Da-
vidoff-Masson Syndrome are multiple and in-
clude both congenital and acquired lesions[6]. 
Congenital DDMS is associated to a myriad of 
syndromes of cerebral hemispheric hypoperfu-
sion, including sept-optic dysplasia, SWS and 
Silver–Russell syndromes, Down syndrome, 
encephalocraniocutaneous lipomatosis, nevus 
vascularis mixtus (cutaneous vascular twin nevi), 
and Schimelpenning syndrome. In the acquired 
type, possible etiologic factors are variable, such 
as trauma, infections, ischemia and hemorrha-
gic states, and in premature infants, subepen-
dymal germinal matrix and intraventricular 
hemorrhage.
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REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES 
COM DOENÇA DE ALZHEIMER: REVISÃO 
SISTEMÁTICA
Marques CLS*

UNESP/Campus de Botucatu/Faculdade de Medicina 
(UNESP-Botucatu/FM).

* E-mail: leonardomarques.fisioterapia@hotmail.com

Em consequência da mudança do perfil epide-
miológico e demográfico da população, hou-
ve aumento do número de doenças crônicas, 
principalmente doenças cognitivas, dentre elas, 
a Doença de Alzheimer (DA). A DA é definida 
como alterações neurodegenerativas, associa-
da com déficit gradativo da função cognitiva, 
memória e alterações do comportamento. A DA 
apresenta característica evolutiva lenta e pro-
gressiva, levando ao declínio da capacidade fun-
cional a longo prazo. OBJETIVO: avaliar o efeito 
da fisioterapia no aspecto cognitivo e funcional 
da doença de Alzheimer (DA). MÉTODO: trata-
-se de revisão sistemática de literatura, incluindo 
ensaios clínicos randomizados ou quasi-ran-
domizados por meio de buscas eletrônicas nas 
bases de dados: Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL), Bireme (Medline, 
Lilacs, Index), Pubmed, Embase, Scopus, e Web 
of Science, utilizando os descritores relacionados 
à DA, demência e fisioterapia. RESULTADOS: 
Foram encontrados 38 artigos no total, e após a 
análise do título e resumo, foram obtidas cópias 
na íntegra de 13 estudos completos, destes 11 
foram excluídos. Dois estudos foram incluídos (1 
– fisioterapia versus grupo controle; 2 – donaze-
pil associado à reabilitação versus reabilitação), 
com total de 207 participantes. No estudo 1, não 
foi encontrado diferença estatisticamente signi-
ficante entre os grupos no Mini-exame do estado 
mental (MD 0.0, 95%CI -5.76 a 5.76), inventário 
neuropsiquiátrico (MD -4.50, 95%CI -21.24 a 
12.24) e questionário de atividades instrumen-
tais Pfeffer (MD 0.0 95%CI -6.48 a 6.48). No es-
tudo 2, não houve diferença estatisticamente 
significante no Mini-exame do estado mental 
(MD -1.60, 95%CI -3.57 a 0.37), teste do relógio 
(MD -0.20, 95%CI -0.61 a 0.21) e ADAScog (MD 
1.0, 95%CI -2.21 a 4.21) após 12 meses de acom-
panhamento. CONCLUSÃO: A fisioterapia não 
demonstrou capacidade de melhora da cognição 
e capacidade funcional na DA, porém a qualida-
de da evidência dos ensaios clínicos randomiza-
dos disponíveis foi baixa, tendo a necessidade da 
realização de futuros ensaios clínicos randomi-
zados com padrões de medidas funcionais mais 
adequadas e de melhor qualidade metodológica.
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RELAÇÃO ENTRE ALTERAÇÕES COGNITIVAS, 
DISFAGIA E RISCO NUTRICIONAL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS
Cardoso SV*; Olchik MR

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

* E-mail: sabrinavilanova@hotmail.com

Sabe-se que as síndromes demenciais tem alta 
prevalencia em idosos, sendo esta prevalência 
ainda maior em idosos institucionalizados. Estu-
dos apontam que a disfagia e o risco nutricional 
estão normalmente associados a alterações neu-
rológicas como a demência e o declínio cogni-
tivo. OBJETIVO: relacionar o declínio cognitivo 
com a presença de disfagia e o risco nutricio-
nal em um grupo de idosos institucionalizados. 
MÉTODOS: O estudo foi realizado em uma Insti-
tuição de Longa Permanência para Idosos de ca-
ráter filantrópico localizada na cidade de Porto 
Alegre/RS. O disgnóstico médico de demência 
foi determinado pelo médico geriatra da institui-
ção e foi aplicado o Mini Exame de Estado Men-
tal (MEEM) para rastreio de comprometimento 
cognitivo, segundo os critérios propostos por 
Brucki, 2003. Para avaliar a presença de disfagia 
foi realizada avaliação da deglutição por meio do 
Protocolo de introdução e Transição da Alimen-
tação por via oral (PITA) e o risco nutricional foi 
aferido pelo cálculo do Índice de Massa Corporal 
(IMC). RESULTADOS: A amostra foi composta 
por 33 idosos, com idade média de 82 anos, sen-
do 69,7% do sexo feminino. Com relação à cogni-
ção 54,5% foram diagnosticados com demência 
e 12,1% foram identificados com comprometi-
mento cognitivo. A média de acertos no MEEM 
foi de 8,9 (DP±6,42) e a escolaridade média foi 
de 6,8 anos de estudo. A avaliação da deglutição 
indicou que que 51,5% dos idosos apresentaram 
disfagia orofaringea e o cálculo do IMC apontou 
que 57,6% dos idosos apresentavam risco nutri-
cional. Houve correlação estatisticamente sig-
nificativa entre a presença de disfagia e o diag-
nóstico de demência (p = 0,03). Embora não te-
nhamos encontrado diferença estatisticamente 
significativa entre o risco nutricional e o estado 
cognitivo devemos atentar para o alto percentual 
de idosos que apresentam risco nutricional e de-
mência. Os idosos diagnosticados com declínio 
cognitivo são um grupo potencial para o desen-
volvimento de ações de prevenção dos distúrbios 
da deglutição. CONCLUSÃO: a correlação signi-
ficativa entre o declínio cognitivo dos idosos e 
a presença de disfagia aponta a importância de 
pensarmos em intervenções para a deglutição e 
para a cognição voltadas especificamente para 
esta população, que está em número cada vez 
maior.
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RELAÇÃO ENTRE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO, 
DADOS ANTROPOMÉTRICOS E AS FUNÇÕES 
COGNITIVAS DE TRABALHADORES DE TURNO 
ALTERNANTE DA REGIÃO DOS INCONFIDENTES, 
MINAS GERAIS: UM ESTUDO TRANSVERSAL
Pimenta FAP; Oliveira FLP; Coelho GLLM; Barreto LB; 
Neto RMN; Freitas SN; Piau AV; Trindade HR; 
Barbosa PA*

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
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Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 40% da população mundial so-
fre com algum dos 90 tipos de doenças do sono. 
A apneia obstrutiva do sono (AOS), segundo a 
CID-10, é a doença mais prevalente dentre as 
relacionadas à qualidade de sono, e por trazer 
prejuízos a essa qualidade, está associada a al-
terações cognitivas. Geralmente, a AOS acomete 
mais os homens tabagistas e etilistas, portanto, 
também tem risco cardiovascular associado. 
OBJETIVO: Verificar a relação entre a AOS, a 
qualidade de sono, dados antropométricos e as 
funções cognitivas de trabalhadores de turno 
alternante da região dos Inconfidentes, Minas 
Gerais. METODOLOGIA: Realizou-se estudo 
transversal em que, de um universo de 912 tra-
balhadores, foram selecionados 146 indivídu-
os que apresentaram pelo menos três fatores 
de risco para doenças cardiovasculares. Desta 
amostra, foram obtidos dados antropométricos, 
sociodemográficos e clínicos da AOS. Além disso, 
realizou-se exame de polissonografia, mini exa-
me do estado mental (MEEM), teste do relógio 
e teste de fluência verbal. Os testes de avaliação 
cognitiva foram aplicados antes do início das 
atividades dos trabalhadores. RESULTADOS: Os 
indivíduos apresentaram mediana de idade igual 
a 37 anos. A prevalência de AOS foi de 84,7% e a 
de alterações cognitivas foi de 75%. A partir do 
confronto dos dados, encontrou-se um P menor 
que 0,05. Portanto, há uma associação significa-
tiva entre AOS e alterações cognitivas, verificadas 
através de testes de funções cognitivas que tive-
ram resultados abaixo do esperado, e alterações 
antropométricas, tais como aumento da circun-
ferência da cintura, do índice de massa corporal, 
da circunferência do quadril, da relação cintura/
quadril, porcentagem de gordura corporal e alte-
rações no teste do relógio. CONCLUSÃO: Os ín-
dices antropométricos e de composição corporal 
apresentaram maiores medianas naqueles com 
AOS e com alterações cognitivas. Assim, sugere-
-se que a AOS deteriora as funções cognitivas e 
impacta na condição física do indivíduo de for-
mas notáveis.
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SÍNDROME DE CAPGRAS PÓS ENCEFALITE POR 
HERPES VÍRUS TIPO 2: RELATO DE CASO
Lima LC*; Saraiva MG; Franco CMR; Andrade MC; 
Melo ES

HC-UFPE.

* E-mail: lucaslima21@me.com

Síndrome de Capgras é um delírio monotemáti-
co de identificação em que o indivíduo relata que 
alguém, geralmente afetivamente significante foi 
substituído por um impostor idêntico. Possui du-
ração e evolução variáveis e pode acompanhar 
transtornos psiquiátricos ou ser consequência 
de um distúrbio orgânico. OBJETIVO: Relatar um 
caso de síndrome de Capgras pós encefalite viral. 
MÉTODO: estudo descritivo tipo relato de caso, 
com discussão do quadro clínico e sua evolução, 
com base na literatura. Descrição do caso: ROB, 
masculino, 73 anos, em 2014 apresentou crises 
convulsivas do tipo tônico-clônicas generaliza-
das e posteriormente crises parciais complexas 
de semiologia temporal, febre e desorientação 
temporal e espacial, sendo levado a serviço de 
urgência, submetido a investigação, sob hipó-
tese diagnóstica de encefalite, com ressonância 
nuclear magnética normal, eletroencefalograma 
com lentificação difusa teta e predominante-
mente delta difusa sem atividade epileptiforme, 
líquor com celularidade de 1mm3 glicose:84 
proteínas: 56 e reação de polimerase em cadeia 
(PCR) positiva para herpes vírus tipo 2, sendo 
tratado, desde o primeiro dia de internção, com 
aciclovir por 21 dias com melhora dos sintomas e 
negativação do PCR no líquor. Após alta, desen-
volveu quadro de alucinações visuais e relatava 
que as pessoas foram substituídas por outras, 
além de défict cognitivo de predomínio amnés-
tico, sendo diagnosticado síndrome de Capgras 
e evoluindo com boa resposta ao uso de Olan-
zapina e a não recorrência após a retirada da 
medicação, permanecendo o déficit cognitivo. 
CONCLUSÃO: Delirios monotemáticos podem 
se apresentar como sintomas de quadros psiqui-
átricos e demenciais, no entanto podem ocorrer, 
menos comumente, em encefalites virais como 
no caso descrito.
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SÍNDROME DEMENCIAL REVERTIDA NA 
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE VITAMINA B12 
E RETOCOLITE ULCERATIVA SEM ALTERAÇÕES 
HEMATOLÓGICAS: RELATO DE CASO
Barbosa DG*; Oliveira FTM; Rocha CMG; Tilbery CP; 
Sanvito WL; Pellegrinelli A; Almeida IT; Pessoa LFO; 
Longo NM; Schoeps VA

ISCMSP.

* E-mail: dayaneguida@yahoo.com.br

A deficiência de vitamina B12 pode causar alte-
rações neurológicas como neuropatia periférica, 
degeneração combinada subaguda medular e al-
terações cognitivas que vão desde confusão men-
tal até a demência. OBJETIVO: relatar a ocorrên-
cia de manifestações neurológicas associadas a 
deficiência de vitamina B12. MÉTODO: apresen-
tar um caso clínico através da modalidade de Re-
lato de Caso. RESULTADO: D.O.S, sexo feminino, 
20 anos de idade, iniciou quadro de desorienta-
ção temporal e espacial importante, paraparesia 
crural com força muscular grau III, redução da 
sensibilidade superficial e profunda em mem-
bros inferiores, dupla incontinência esfincte-
riana (urinária e fecal) de evolução progressiva 
em dois meses. Antecedente pessoal: Retocolite 
Ulcerativa, em uso de Mesalazina, Prednisona e 
Ácido Fólico, sem melhora do quadro neuroló-
gico. Avaliação dos parâmetros hematológicos 
normais. Aventado a hipótese diagnóstica de de-
ficiência de vitamina B12 secundária a síndrome 
consumptiva pelo processo disabsortivo (perda 
de cerca de 20 kg) e administrado Vitamina B12 
intramuscular, 5.000 mcg diariamente durante 7 
dias consecutivos, dose mantida semanalmente 
no primeiro mês de tratamento; 1 vez/mês por 
quatro meses e a cada 02 meses por 04 meses. 
Após três meses de tratamento houve recupe-
ração das funções corticais comprometidas na 
avaliação do estado mental, apresentava-se lú-
cida e orientada no tempo e espaço, melhora da 
força muscular para grau IV em membros infe-
riores. Nível sérico de vitamina B12 após cinco 
meses de reposição: 1281 mcg/dL. Em seis meses 
de tratamento o quadro apresentava-se estabili-
zado, com força grau IV em membros inferiores, 
associada a parestesia, hipoestesia e redução 
de sensibilidade vibratória. CONCLUSÃO: a de-
ficiência de vitamina B12 pode causar déficits 
neurológicos potencialmente reversíveis, a de-
pender da duração dos sintomas e gravidade das 
lesões. Geralmente, nos três primeiros meses de 
tratamento há uma melhora dos sintomas, com 
recuperação máxima entre seis meses e um ano. 
Anemia macrocítica é encontrada em menos de 
30% do casos de deficiência de vitamina B12, e 
essa deve ser sempre levantada como hipótese 
diagnóstica em déficits subagudos neurológi-
cos,principalmente quando associada a doenças 
autoimunes ou disabsortivas.
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SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL PROFILE OF 
PRESENILE AND SENILE ALZHEIMER DISEASE 
PATIENTS WITH POSITIVE CEREBROSPINAL FLUID 
BIOMARKERS
Bessa ALC; Toledo AASF; Seraidarian MBF; 
Magalhães CA; Resende EPF; Carmona KC; 
Guimarães HC; Souza LC; Caramelli P
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Alzheimer’s disease (AD) is the most common 
type of dementia and is estimated to affect more 
than 35 million people worldwide. Although the 
clinical criteria remain the main hallmark of AD 
diagnosis, biological markers (biomarkers) can 
increase diagnostic sensitivity, especially regar-
ding early diagnosis, and specificity. Biomarkers 
are variables of a biological or pathogenic pro-
cess that can be measured in vivo. In AD, these 
pathological changes begin to develop many 
years before the clinical symptoms emerge. They 
can be used to evaluate disease risk, support cli-
nical diagnosis or to monitor treatments. Moreo-
ver, biomarkers can support the identification of 
patients with atypical presentations of AD, which 
could give them a better perspective of treatment. 
OBJECTIVES: To describe the sociodemographic 
and clinical profile of a sample of patients diag-
nosed with AD supported by pathophysiological 
evidence in the cerebrospinal fluid (CSF) and to 
analyze clinical characteristics in relation to age 
of onset. METHODS: Cross-sectional study of an 
AD patients’ sample followed at an outpatient 
clinic from a public-affiliated university hospi-
tal. Patients were submitted to a comprehensive 
clinical evaluation and to lumbar puncture. All 
subjects included in the study presented positi-
ve biomarkers for AD (total tau, phosphorylated 
tau and beta amyloid-42) in the CSF. RESULTS: 
We evaluated 38 patients (21 females and 17 ma-
les), with a mean age of 66.5±9.5 years at lumbar 
puncture, a mean education of 9.1±4.8 years and 
a mean duration from the symptoms onset until 
diagnosis of 4.6±3.6 years. The majority of pa-
tients (87%) had memory impairment as the ini-
tial complaint. The mean Mini-Mental State Exa-
mination (MMSE) score at lumbar puncture was 
17.0±7.2 points. Comparing the subgroups of pa-
tients with senile (n = 13) and presenile (n = 25) 
onset, no difference was found between the two 
groups in relation to gender distribution, schoo-
ling and duration of symptoms. However, as for 
the MMSE, presenile patients had significantly 
lower scores than senile subjects (mean scores 
= 21.4±4.7 vs. 15.4±7.3, respectively; p = 0.016). 
CONCLUSIONS: As it was expected, memory de-
cline was by far the most prevalent initial clinical 
symptom in AD patients with positive biomarke-
rs. The MMSE scores suggest that presenile pa-
tients had a faster cognitive decline and, conse-
quently, a more deleterious pathogenic process 
than senile AD individuals.
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STATISTICAL ANALYSIS OF ALZHEIMER’S DISEASE 
DEATH IN BRAZIL
Fabre DG*

Universidade Iguaçu.

* E-mail: dani140482@gmail.com

Alzheimer‘s Disease (AD) is a type of dementia 
characterized by the presence of senile plaques 
containing α-amyloid plaques and neurofibrillary 
tangles containing highly phosphorylated tau 
protein1. The AD diagnosis is currently made 
on clinical groups and among its main cogniti-
ve feature are the difficulties related to memory, 
language, executive functions and visual-spa-
tial skills2, and that the loss of memory is the 
clinical event of magnitude greater, presenting 
with insidious onset and progressive deterio-
ration3. OBJECTIVE: The purpose of this study 
was to describe the epidemiology of deaths for 
AD in Brazil comprising ten years (2006-2013). 
METHODS: This is a descriptive cross-sectional 
study. The data were collected from the DATA-
SUS4 website and was organized and analyzed 
using the program Excel, 2013. The consulted 
data refers to the period from 2004 to 2013, and 
the data were organized by year, age and sex. The 
cases were selected from the mortality section of 
DATASUS in the following sequence: Internatio-
nal Classification of Diseases (ICD-10); Chapter 
IV (Nervous System Diseases); Group of Degene-
rative Diseases; and Category G30 (Alzheimer‘s 
disease). RESULTS: In Brazil there were recorded 
88,851 deaths AD between the years 2004 to 2013. 
In 2013 were recorded 15.77% of deaths; in 2012 
14.79%; in 2011 13.46%; in 2010 12.20%; in 2009 
10.12%; in 2008 8.98%; in 2007 8.08%; in 2006 
6.70%; 2005 5.48%; and 4.42% in 2004. Females 
represented 63.73% of the total cases, and the 
male represented 36.27%. The most affected age 
group was 80 years or older with 69.56% followed 
by the range 70 to 79 with 24.77%; 60 to 69 with 
4.91; 50 to 59 with 0.64%; 40 to 49 with 0.08%; and 
01 to 39 with 0.04 %. CONCLUSIONS: In conclu-
sion, our data demonstrate that in Brazil the lar-
gest number of deaths was among individuals 80 
years or older with 69.56%, female gender was 
the most affected with 63.73%, and the number 
of deaths from AD had increased over the years 
(2004-2013).
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THE CLINICAL ACCURACY OF EMOTION 
RECOGNITION TEST FOR THE DIAGNOSIS OF 
FRONTOTEMPORAL DEMENTIA
Corgosinho LTS*; Faria ÂRV; Guimarães HC; Caramelli P; 
Teixeira Júnior AL; Souza LC

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: lay.tabata@yahoo.com.br

The assessment of social cognition abilities, 
such as mind theory and emotion recognition, 
may contribute for the diagnosis of neurologi-
cal disorders, such as behavioral variant fron-
totemporal dementia (bvFTD). Indeed, bvFTD 
patients have facial emotion recognition defi-
cits. Therefore, an emotion recognition test can 
be useful for the diagnosis of bvFTD in clinical 
settings. The main objective of this study is to 
analyze the accuracy of the emotion recogni-
tion test (ERT) for the diagnosis of bvFTD in 
the Brazilian population. Two groups of parti-
cipants were selected to this study: a group of 
healthy controls and a group of bvFTD patients. 
The controls did not have neuropsychiatric di-
sorders and had normal performance on the 
mini-mental state examination (MMSE). bvFTD 
patients were included according to the current 
diagnostic criteria. The emotion recognition was 
assessed with the ERT. This test is composed by 
35 face pictures, obtained from Ekman’s databa-
se. The pictures represent seven emotions (fear, 
sadness, disgust, anger, surprise, happiness, 
neutral). The participants orally answered whi-
ch was the expressed emotion for each picture. 
The final sample included 52 controls (20 men 
and 32 women; average age of 66,1 years, avera-
ge educational level of 11 years) and 26 bvFTD 
patients (10 men,16 women, average age of 67 
years, average educational level of 11,2 years). 
There was no statistically difference between the 
groups regarding age, sex and educational level. 
The average score on the MMSE was of 28 (22-30, 
±1,4) for the control group and 25 (17-29, ±2,8) 
for the bvFTD group (p < 0.01). On ERT test, the 
controls performed higher (27,2; 12-34) than the 
bvFTD patients (21,7; 8-30), with statistical dif-
ference between them (p < 0.001). The most dis-
criminant emotions were anger (p < 0.001) and 
disgust (p < 0.01). Finally, a ROC analysis showed 
that a score below 22 on ERT allows a specificity 
of 96% for bvFTD diagnosis. The results suggest 
that the ERT is a useful test for the diagnosis of 
bvFTD. Further studies are necessary to confirm 
its effectiveness for the differential diagnosis be-
tween bvFTD and other neurological diseases 
such as Alzheimer‘s disease.
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THE EXPERIENCE OF TAP TEST IN LABORATÓRIO 
FERNANDO TRAVASSOS
Travassos FT*; Travassos PTC

Laboratório Fernando Travassos.

* E-mail: fernandottravassos@gmail.com

Idiopathic normal pressure hydrocephalus 
(iNPH) has been estimated to account for up 
to 10% of cases of dementia. Patients develop 
a syndrome characterized by dilated cerebral 
ventricles in combination with impaired gait, 
cognition, and urinary control. A screening test 
for ventricular enlargement is the Evans index, 
which is the ratio of the widest frontal horn span 
to the widest diameter of the brain on the same 
axial image. Tap test is a rationale for testing a 
patient’s response to CSF removal is that doing 
so temporarily creates the physiologic effect of a 
shunt for the patient. OBJECTIVES: To compare 
the group of patients that responded positively to 
the Tap Test with the group that responded nega-
tively. METHODS: We reviewed patient’s charts 
that submitted to tap test from July 2015 to April 
2016 by Laboratório Fernando Travassos. Other 
doctors request all exams. Addenbrooke‘s Cogni-
tive Examination - Revised and the Mini-Mental 
State Examination were the cognitive tests. The 
walk test was for 10 meters. The removal of CSF 
was 30 to 50 ml. The positive was a 20% improve-
ment in cognitive test and 10% in relation to the 
walking test. RESULTS: Eleven patients perfor-
med the Tap Test. 54% was positive. In this group, 
the average of age was 80.8 years old; in the nega-
tive group was 77.2 years old. The means of Evans 
index was 0.35, in the other group was 0.3. The 
mean of initial ACE-R and MEEM was 46 and 16, 
in the group negative was 44 and 15 respectively. 
The average of time in seconds of stand up from 
the chair, to walk 10 m and back, to turn around 
and the number of steps was 2.48, 66.3, 4.1 and 
87.2, in group negative was 2.42, 35.2, 2.41 and 
50.2 respectively. DISCUSSION: The group that 
the Tap Test was positive the patients was little 
older than the group that tap test was negative. In 
a population-based study from western Sweden, 
the prevalence of iNPH was estimated at 0.2% in 
the age group of 70 to 79 years, and 5.9% for age 
80 years and older. The first group was slower 
than the second group and had largest ventricles. 
In iNPH, the description of gait is slow, broad-ba-
sed, short steps with his feet trailing on the grou-
nd (“magnetic gait”), difficulty to turn around, 
and initiate the first steps. An Evans ratio of more 
than 0.3 indicates large ventricles, and a ratio of 
more than 0.33 indicates very large ventricles. 
CONCLUSION: This is a little study, but we can 
see a correlation with Tap Test positive and the 
index of Evans.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



311

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0820

TRANSTORNO DE HUMOR DEPRESSIVO EM 
PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER
Almeida CF1; Melo BA3*; Rodrigues AL3; Costa FO3; 
Vilasbôas ÍGM2; Castro BC1; Prado LKP3

1Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
2Universidade Federal da Bahia (UFBA);
3Universidade Salvador (UNIFACS).

* E-mail: bruna_alonso@live.com

INTRODUÇÂO: A Doença de Alzheimer (DA) 
tem um pico de prevalência de até 40% após 
85 anos, e traz consigo uma intima interação 
com o Transtorno de humor depressivo (THD). 
Estima-se que 10-20% dos pacientes com DA 
apresentem como comorbidade o THD. Esta 
associação esta intimamente ligada ao declínio 
cognitivo e comportamental, geralmente pro-
gressivo, que causa prejuízo nas atividades de 
vida diárias. Estas alterações podem levar a per-
da de autonomia, podendo trazer consigo o es-
tado depressivo. OBJETIVO: Avaliar o transtorno 
depressivo de humor em pacientes com doença 
de Alzheimer em ambulatório de referência de 
Salvador-BA. MÉTODO: Estudo transversal com 
dados de pacientes portadores de Doença de 
Alzheimer atendidos em hospital de referência 
de Salvador, Bahia, entre 2014 e 2015. Excluídos 
aqueles com ausência de dados em prontuário. 
As variáveis foram demográficas e clínicas. Para 
análise de dados se utilizou de estatística des-
critiva. O protocolo de pesquisa foi aprovado 
por Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Hu-
manos. RESULTADOS: Foram estudados 126 pa-
cientes, destes 21 possuíam diagnóstico de THD, 
perfazendo uma prevalência de 16,7%. Dentre os 
pacientes com THD a média de idade encontra-
da fora de 81,6 anos ±8,9 (61/94). Destes 95,2% 
eram mulheres e 4,8% eram homens. A terapia 
farmacológica estava sendo utilizada por 81% 
dos pacientes e 85,7% estava em uso da terapia 
sintomática, sendo que 15 pacientes (71,4%) es-
tavam em dupla terapia. Os fármacos mais uti-
lizados para controle do transtorno depressivo 
nestes pacientes foram os inibidores seletivos 
de recaptação da serotonina (ISRS), 66,7% dos 
pacientes estavam em uso desta classe. Do total, 
28,6% não estavam em uso de antidepressivos. 
CONCLUSÃO: Percebeu-se uma concordância 
estatística quanto à prevalência do THD e a DA 
com os dados presentes na literatura, bem como 
a faixa etária >80 anos, a maior incidência no 
sexo feminino e o tratamento mais utilizado, os 
ISRS. A maior incidência de mulheres pode se re-
lacionar não apenas com maior incidência, mas 
também com a maior expectativa de vida desse 
gênero comparado ao masculino. Estudos recen-
tes demonstram que a terapia com usos de anti-
depressivos não traria benefícios significantes ao 
paciente, justificando assim o não uso em 28,6% 
dos pacientes, entretanto outros advogam que é 
valido o uso de antidepressivos.
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UMA ABORDAGEM OBJETIVA: TAP TESTE EM 
PACIENTES COM HIDROCEFALIA DE PRESSÃO 
NORMAL
Okamoto IH; Vaccari AMH*; Speciali DS; Bernal MMB; 
Lacerda SS; Escobosa DM; Ruiz AD; Andrade FMC; 
Massaud RM; Silva GS

HIAE.

* E-mail: andreiamhv@einstein.br

OBJETIVOS: O “TAP-TEST” como prova tera-
pêutica de derivação ventrículo peritoneal para 
Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN) tem sido 
utilizado de forma muito variada e sem padro-
nização em nosso meio, com dificuldades para 
se avaliar a acurácia deste teste. Apresentamos 
uma casuística de testes realizados de forma pa-
dronizada. MÉTODOS: Descrevemos os resulta-
dos de 125 pacientes com diagnóstico clínico e 
por imagem de Hidrocefalia de Pressão Normal, 
provenientes consultórios particulares, coor-
denados pelo programa de Neurologia de um 
Hospital terciário de grande porte em São Paulo, 
no período de julho de 2012 a março de 2016. O 
Tap-Teste é realizado com avaliação neuropsi-
cológica completa e laboratório de marcha e a 
punção de liquido cefalorraquiano realizadas de 
forma ambulatorial. A avaliação neuropsicológi-
ca abrange avaliação de processos atencionais/
executivos, memória verbal, habilidades visuo 
espaciais, velocidade de processamento motor 
e precisão motora fina. O estudo em laboratório 
de marcha avalia cadência dos passos, velocida-
de de marcha, comprimento dos passos, apoio 
simples e dados cinemáticos. As avaliações são 
realizadas antes da punção (cerca de 24 horas 
antes) e depois da punção de liquido cefalora-
queano ( 2-4 horas após) com retirada de liquor 
suficiente para diminuir a pressão intracraniana 
para a metade da pressão inicial. RESULTADOS: 
Nossos pacientes eram 37, 6% mulheres e 62,4% 
homens. A idade média foi de 77,5 anos e a es-
colaridade média de 15 anos. Apresentaram res-
posta positiva ao tap test 75,4%, ou seja, melhora 
em pelo menos um dos testes, sendo 50% com 
melhora em um dos itens da avaliação neurop-
sicológica, 50% com melhora em pelo menos um 
dos itens da avaliação de marcha e 24,6% me-
lhoraram nas duas avaliações. Em interrogatório 
após 6 meses do realização do teste, cerca de 21% 
dos pacientes haviam feito a cirurgia de deriva-
ção ventrículo peritoneal e 85% apresentaram 
melhora. Não foi detectada nenhuma compli-
cação na realização do exame. CONCLUSÕES: O 
Tap teste realizado em nosso serviço se mostrou 
relevante para auxilio na decisão de indicação de 
derivação ventriculo peritoneal, pois mede obje-
tivamente as principais alterações da HPN pré e 
pós punção.
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VARIAÇÕES DO CUSTO DE DIFERENTES TIPOS 
DE DUPLA TAREFA NA MARCHA EM IDOSAS: UM 
ESTUDO OBSERVACIONAL TRANSVERSAL
Gomes GC*; Teixeira-Salmela LF; Lucena FA; 
Amaral GSG; Martinez VL; Tigre V

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: giselecg@ufmg.br

O desempenho em atividades motoras e cogni-
tivas, realizadas de forma simultânea é condição 
fundamental para a realização das atividades 
relacionadas à mobilidade de idosos em seu dia 
a dia. Com o envelhecimento, há uma redução 
na capacidade de alocação de recursos ligados à 
atenção na associação de tarefas que requeiram 
atenção dividida e com isso uma modificação 
no desempenho. A dupla tarefa ( DT) vem sen-
do usada forma de avaliação de desempenho de 
idosos e seus resultados de tem sido utilizados 
como marcadores de quedas, déficits cognitivos 
e distúrbios relacionados à marcha. O objetivo 
deste estudo foi avaliar as diferenças no tempo 
de execução do teste de caminhada de 20 metros 
em velocidade usual e rápida, de forma isolada 
e com a associação de outras atividades, moto-
ras e cognitivas, com o objetivo de medir o im-
pacto da realização de duas tarefas simultâneas 
em idosos e ainda saber quais tipos de tarefas 
secundárias influenciam mais no desempenho 
da marcha em diferentes velocidades. Esses fato-
res foram avaliados a partir da análise dos custos 
gerados na dupla tarefa. Trata-se de um estudo 
observacional transversal que avaliou 111 ido-
sas independentes da comunidade, de 69 a 79 
anos. Calculou-se o Custo da Dupla Tarefa (DTC) 
para cada um dos seguintes testes: Marcha em 
20 metros (velocidade usual e rápida), associa-
da às tarefas secundárias cognitivas (contagem 
regressiva 70-3 e nomeação de cores) e motora 
(carregando bandeja com copos com água). Para 
quase todas as situações analisadas, encontrou-
-se um percentual de custo positivo, mostrando 
redução no desempenho do teste em situação de 
tarefa primária (marcha) com exceção apenas na 
dupla tarefa motora de carregar a bandeja em 
velocidade usual, significando uma melhora no 
seu desempenho nesta velocidade. Comparado a 
marcha sem dupla tarefa. Os resultados sugerem 
que há uma contribuição significativa de fatores 
relacionados à cognição na interferência em DT, 
gerando um aumento no custo, quando adicio-
nado uma tarefa secundária motora e cognitiva. 
Concluiu-se que o tipo de tarefa, cognitiva ou 
motora, adicionada à marcha do idoso e o custo 
gerado por ele na dupla tarefa são bons indicati-
vos de vulnerabilidade a eventos desfavoráveis, 
ressaltando a necessidade de mais estudos vi-
sando comparar os Custos da Dupla Tarefa entre 
as diversas tarefas secundárias cognitivas e mo-
toras, adicionadas ao teste de caminhada em 20 
metros entre grupos específicos de faixa etária e 
nível cognitivo.
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE NA 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: LEVANTAMENTO 
SITUACIONAL DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITAÇÃO DO SUL DE SANTA CATARINA- CER
Cassetari BS; Hanus JS; Matos BB; Junio EB; Amboni G; 
Bitencourt LTG

Universidade do Extremo Sul Catarinense.
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A grande vulnerabilidade da população com de-
ficiência intelectual (DI) é especialmente preocu-
pante pela escassez de informações sobre dados 
epidemiológicos e de publicações que orientem di-
retrizes e políticas públicas. Estima-se que 0,8% da 
população brasileira tem algum tipo de DI, destas 
mais da metade tem grau intenso ou muito inten-
so de limitação e cerca de 30% frequentam algum 
serviço de reabilitação, o que aumenta a demanda 
de atendimento para estes serviços, principal-
mente em termos de avaliação neuropsicológica. 
O presente estudo tem como objetivo realizar um 
levantamento situacional dos encaminhamentos 
recebidos pelo Centro Especializado em Reabilita-
ção (CER) para avaliação neuropsicológica. Este es-
tudo caracteriza-se como descritivo, de abordagem 
quantitativa. Para a coleta de dados, foi realizado 
um levantamento no período de junho de 2014 a 
abril de 2016 no Centro Especializado em Reabili-
tação. Coletou-se dados como idade, sexo, escola-
ridade, responsável pelo individuo, rede de ensino 
e diagnóstico realizado pelo CER. Foram recebidos 
no serviço 354 encaminhamentos para fechamento 
de diagnóstico de DI. Destes, 82 (23,16%) indiví-
duos concluíram a avaliação neuropsicológica, 98 
(27,68%) foram desligados do serviço, 82 (23,16%) 
não preencheram critérios para avaliação no servi-
ço, 54 (15,25%) estão aguardando agendamento e 
38 (10,73%) estão em processo de avaliação/ acom-
panhamento. A média de idade foi de 10 (±1,0) 
anos, destes 252 (71,18%) eram do sexo masculino 
e 102 (28,81%) eram do sexo feminino. O nível de 
escolaridade foi 31 (8,75%) indivíduos para o nível 
de educação infantil, 16 (4,46%) para o ensino fun-
damental I, 9 (2,46%) para o ensino fundamental II, 
5 (1,41%) para o ensino médio e 4 (1,12%) para edu-
cação especial. Daqueles que concluíram a avalia-
ção neuropsicológica confirmaram-se diagnóstico 
de deficiência intelectual 38 (46,34%) indivíduos, 
10 (12,19%) transtorno do espectro do autismo, 6 
(7,31%) dislexia, 5 (6,09%) transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade, 4 (4,87%) dificuldade 
de atenção, 3 (3,65%) dificuldade de aprendizagem, 
1 (1,21%) discalculia, 3 (3,65%) alteração comporta-
mental e 12 (14,63%) outros distúrbios. Percebeu-se 
a necessidade de se estabelecer precocemente o 
diagnóstico para a deficiência intelectual, permi-
tindo um suporte psicoterapêutico, educacional, 
funcional a fim de reestruturar a função para as 
exigências ambientais ou das limitações funcionais 
impostas por suas dificuldades
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ALEITAMENTO MATERNO E O DESENVOLVIMENTO 
NEUROPSICOMOTOR DE LACTENTES DE UMA 
UNIDADE DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NO ESTADO 
DO PARÁ.
Barreiros TS; Barbosa LPC*; Ferreira MGS; Sousa RPM; 
Dantas JF; Lima RKM; Souza RMV; Fonseca AB
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Diversos são os benefícios da prática do alei-
tamento materno. O leite materno contém os 
nutrientes adequados e essenciais para o cres-
cimento e o desenvolvimento do recém nascido, 
sendo capaz de suprir sozinho as necessidades 
da criança nos primeiros seis meses de vida. Di-
versos estudos tiveram a conclusão que as crian-
ças amamentadas apresentam vantagem no de-
senvolvimento cognitivo em comparação com 
as crianças não amamentadas. O mecanismo 
pelo qual é possível essa associação ainda não 
foi elucidado, contudo alguns autores defendem 
que o leite materno contêm substâncias no leite 
materno que otimizam o desenvolvimento do 
cérebro, já outros defendem que a relação do de-
senvolvimento é ligada à fatores comportamen-
tais ligados ao ato de amamentar e à escolha do 
modo de como alimentar o lactente. OBJETIVO: 
Neste trabalho, objetivou-se determinar o perfil 
do aleitamento materno e do desenvolvimento 
neuropsicomotor de crianças até dois anos de 
idade atendidos na Unidade de assistência infan-
til- Casa da criança, em Santarém-PA. MÉTODO: 
É um estudo quantitativo, de abordagem estatís-
tica descritiva, sendo ainda prospectiva e trans-
versal. Para a avaliação do perfil de aleitamento 
materno dos lactentes doi utilizado um ques-
tionário sobre os hábitos alimentares e carac-
terísticas do aleitamento, e para a avaliação do 
desenvolvimento neuropsicomotor, utilizou-se 
o Teste de triagem de desenvolvimento de Den-
ver II. RESULTADOS: Participaram do estudo 50 
crianças, A realidade da Unidade mostrou que 
40% das crianças faziam Aleitamento Materno 
Exclusivo (AME), 14% faziam Aleitamento Ma-
terno Predominante, 20% Aleitamento Materno 
Complementado e 26% não fazem/faziam uso 
do Aleitamento Materno. Em relação à avaliação 
do desenvolvimento neuropsicomotor, ao anali-
sarmos o resultado do Teste de Denver II, verifi-
cou-se que 16% das crianças avaliadas apresen-
tavam suspeita de atraso do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Houve correlação positiva no 
que diz respeito as alterações neuropsicomoto-
ras e a ausência de leite materno, apresentando 
suspeita de atraso em 73% das crianças CON-
CLUSÃO: Diante disso, constatou-se que o Alei-
tamento Materno constitui uma estratégia efeti-
va, natural, segura e barata para evitar prováveis 
distúrbios no desenvolvimento neuropsicomo-
tor de crianças até 2 anos de idade.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE 
KINESIO TAPING NA REDUÇÃO DA SIALORRÉIA EM 
PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL
Sordi C*; Alves LVC; Cardoso LVD; Menezes VV; 
Oliveira GM; Silva SSS; César CPHAR
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O tratamento mais utilizado para o controle da 
sialorréia em crianças com paralisia cerebral faz-
-se a partir da terapia fonoaudiológica que se ba-
seia especificamente no uso técnicas funcionais 
e não invasivas, como exercícios miofuncionais 
ativos e passivos administrados na cavidade oral, 
e orientações com relação à conscientização do 
problema. Porém, nem sempre esta técnica é 
efetiva, levando a família a buscar procedimen-
tos mais invasivos. O uso da bandagem elástica 
Kinesio taping para redução da sialorréia em 
pacientes com paralisia cerebral, já vem sendo 
usada por fonoaudiólogos, porém sem muitas 
pesquisas que comprovem sua eficácia. Desta 
forma, esta pesquisa trata-se de um estudo clí-
nico prospectivo que teve como objetivo obser-
var a evolução do quadro clínico de pacientes a 
partir do uso da Kinesio Taping, para a redução 
da sialorréia. A amostra foi composta por seis 
sujeitos com diagnóstico de paralisia cerebral 
com queixas de sialorréia, que receberam a ban-
dagem elástica na região submentoniana, com 
troca por duas vezes por semana, por 90 dias 
contínuos, com idades entre quatro e 12 anos, 
de ambos os sexos. De acordo com os resultados 
obtidos, foi possível observar a eficácia da ban-
dagem Kinesio Taping na diminuição da sialor-
réia durante o período de tratamento. Os respon-
sáveis relataram mudanças do cotidiano, alguns 
afirmaram terem diminuído o uso de toalhinhas 
para a limpeza da saliva em excesso. Outros afir-
maram que não tinham mais a necessidade da 
troca de roupa várias vezes durante o dia. Após 
a aplicação dos questionários antes e depois da 
terapia, constatou uma melhora significativa na 
qualidade de vida dos membros envolvidos.
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AUTISMO PERANTE O CONHECIMENTO 
ACADÊMICO
Caunetto IM*; Okoshi RL; Kikugawa E; Alessi R

FMABC.

* E-mail: belacaunetto@hotmail.com

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dis-
túrbio com definições distintas, o qual já recebeu 
diversas descrições. Atualmente, usa-se como 
critério diagnóstico o DSM-V, lançado em 2013, 
levando em conta os déficits sociais e de comu-
nicação, e os comportamentos repetitivos e res-
tritivos. A prevalência do TEA na população é de 
1 para 65 entre os 3 e os 17 anos. Apesar disso, tal 
distúrbio é pouco discutido durante a graduação 
médica, com impacto no diagnóstico precoce e 
nas intervenções terapêuticas. Estudo realizado 
na UFRGS não encontrou diferenças significati-
vas no conhecimento sobre TEA entre alunos de 
1º e 6º ano. Fator importante para essa falha edu-
cacional é a falta ou inexistência de carga horária 
sobre o assunto. OBJETIVO: Analisar os pré-con-
ceitos de TEA pelos acadêmicos de medicina do 
1º, 2º e 3º ano da FMABC, e qual o impacto de 
sensibilização e ensino (através de aula exposi-
tiva, discussão de filmes e contato com pacien-
tes e profissionais responsáveis pelos cuidados) 
sobre os mesmo. METODOLOGIA: O projeto de 
sensibilização e ensino foi composto por várias 
etapas. Na primeira, os alunos foram submeti-
dos a um questionário inicial e, em seguida, foi 
reproduzido o filme “Rain Man”, de Morrow e 
Bass (1988), com discussão posterior. Na segun-
da, foram realizadas palestras com profissionais 
responsáveis pelo cuidado de crianças com TEA. 
Posteriormente, durante um mês, os alunos visi-
taram duas instituições especializadas na edu-
cação de pessoas com TEA (Método Núcleo de 
Desenvolvimento para Pessoas Especiais e Cen-
tro Lumi). Por fim, os alunos foram submetidos 
o mesmo questionário, a fim de analisar os co-
nhecimentos adquiridos. Ao final da reunião, fa-
miliares de pacientes diagnosticados com o TEA 
falaram um pouco sobre as dificuldades enfren-
tadas. RESULTADOS: A melhora no desempenho 
dos alunos após o período de sensibilização foi 
evidente e uniforme para todos os grupos (1º, 2º 
e 3º ano), demonstrando maior desenvoltura na 
realização da hipótese diagnóstica e nas orienta-
ções frente ao diagnóstico. CONCLUSÃO: Méto-
dos de imersão dos alunos frente à uma condição 
específica podem apresentar resultados muito 
mais importantes, e duradouros, do que a sim-
ples exposição em sala de aula. Consideramos o 
modelo satisfatório e de baixa complexidade de 
implementação, podendo o mesmo ter impacto 
importante no diagnóstico precoce do crianças 
com TEA.
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AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PELA 
MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO 
ARTERIAL (MAPA) NA DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE
Marui FRRH*; Bombig MTN; Palmeira NGF; Póvoa FF; 
Francisco YA; Thalenberg JM; Grossklauss LF; 
Oliveira ASB; Póvoa R

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: fabimarui@hotmail.com

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma 
alteração genética ligada ao cromossomo X, que 
afeta aproximadamente um em cada 3500 meni-
nos nascidos vivos. Clinicamente, a DMD é ca-
racterizada por fraqueza muscular progressiva 
e irreversível como consequência da deficiência 
ou ausência da distrofina. As características clí-
nicas são variáveis, bem como as manifestações 
cardiovasculares. O comprometimento cardíaco 
na DMD caracteriza-se patologicamente por de-
generação e fibrose do miocárdio. A hipertrofia 
do ventrículo esquerdo (HVE) e/ou direito (HVD) 
podem promover o aparecimento de hiperten-
são arterial sistêmica (HAS) e/ou pulmonar ou 
insuficiência das válvulas mitral e/ou tricús-
pide, que podem levar à insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC). OBJETIVO: Avaliar medidas 
da pressão arterial (PA) por meio da monitoriza-
ção ambulatorial da pressão arterial (MAPA).em 
portadores de Distrofia Muscular de Duchenne 
(DMD). MÉTODOS: Foram contatados 47 me-
ninos com diagnóstico confirmado de DMD em 
acompanhamento no ambulatório de Doenças 
Neuromusculares da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) e encaminhados para rea-
lização da MAPA no setor de Cardiopatia Hiper-
tensiva da mesma instituição. As crianças foram 
agrupadas de acordo com a faixa etária, em seis 
categorias. A classificação da PA se deu confor-
me o percentil para a idade. Todos os parâmetros 
foram comparados com valores de normalidade 
para determinar se a PA estava normal ou eleva-
da, assim como a presença ou ausência do des-
censo do sono. Para a análise estatística foi uti-
lizado o software SPSS 23 (IBM). RESULTADOS: 
Todos os participantes eram do sexo masculino 
e tinham entre 3 e 19 anos (mediana = 9 anos). 
Mais da metade eram cadeirantes (57,4%) e 32% 
fizeram uso de prednisona em algum momento 
após o diagnóstico de DMD. Quanto à classifi-
cação da PA, 42,6% apresentaram hipertensão 
grave ou do avental branco conforme a MAPA 
na vigília. Houve correlação entre a MAPA nas 
24h, na vigília e sono para a classificação da PA 
(r>0,9, p < 0,001). CONCLUSÃO: A avaliação da 
PA nos acometidos por DMD por meio da MAPA 
mostrou ser um recurso bastante favorável para 
o diagnóstico de Hipertensão Arterial (HA) e si-
nalização de outras alterações no padrão da PA.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DO 
DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR EM 
CRIANÇAS QUILOMBOLAS DA MESORREGIÃO DO 
BAIXO AMAZONAS - ESTADO DO PARÁ
Barreiros TS; Barbosa LPC*; Sousa RPM; Dantas JF; 
Lima RKM; Souza RMV; Fonseca AB

Universidade do Estado do Pará (UEPA).

* E-mail: leo.perez.cb@gmail.com

As comunidades quilombolas são marcadas por 
processos históricos de discriminação e exclu-
são e enfrentam uma realidade socioeconômica 
deficitária em relação à população brasileira em 
geral. Nestas comunidades, as consequências 
históricas do processo de escravidão e libertação 
têm influenciado no acesso diferenciado a bens 
e serviços, constituindo-se como fatores condi-
cionantes da situação de insegurança alimentar 
e suas consequências de agravos à saúde, como 
atraso neuropsicomotor. A avaliação do esta-
do nutricional tem se tornado aspecto cada vez 
mais importante no estabelecimento de situa-
ções de risco nutricional e no planejamento de 
ações de promoção à saúde e prevenção de do-
enças. OBJETIVO: Neste trabalho, objetivou-se 
avaliar o estado nutricional e o desenvolvimento 
neuropsicomotor em crianças de zero a cinco 
anos de idade residentes em 18 comunidades 
quilombolas da mesorregião do Baixo Amazonas 
– Estado do Pará. MÉTODO: Trata-se de um estu-
do quantitativo, de abordagem estatística descri-
tiva, sendo ainda prospectiva e transversal. Para 
a avaliação nutricional, utilizou-se o Escore Z, 
instrumento validado pela Organização Mundial 
da Saúde e para a avaliação do desenvolvimento 
neuropsicomotor, utilizou-se o Teste de triagem 
de desenvolvimento de Denver II. RESULTADOS: 
Participaram do estudo 87 crianças, de um total 
de 204 cadastradas. De acordo com o Escore 
Z, 9,1% das crianças foram classificadas como 
desnutridas e 9,1% das crianças em risco para 
o sobrepeso. Ao avaliarmos o desenvolvimento 
neuropsicomotor, 12,6% indivíduos apresenta-
vam suspeita de atraso, predominando 21,8% 
na área de linguagem. Na correlação foi possível 
observar predomínio de 62,5% de suspeita de 
atraso em crianças que apresentavam desnu-
trição. CONCLUSÃO: Foi possível compreender 
que a análise dos dados antropométricos das 
crianças quilombolas revelou concordância com 
a tendência encontrada no país nos últimos anos 
nomeada “transição nutricional”, sendo configu-
rada pela coexistência de distúrbios nutricionais 
contraditórios como desnutrição e sobrepeso. A 
prevalência de distúrbios nutricionais e possí-
veis atrasos no desenvolvimento observados em 
crianças mostraram a necessidade do incentivo 
ao desenvolvimento de hábitos alimentares sau-
dáveis, além de alertar para a possível interferên-
cia negativa dos fatores socioeconômicos e cul-
turais no crescimento e desenvolvimento infantil 
das populações de risco, como os quilombolas.
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AVALIAÇÃO DO QUOCIENTE DE INTELIGÊNCIA EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS 
POR SUSPEITA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE
Rodrigues AB2; Alves ASB2; Marin CE2; Trombetta TPZ2; 
Silveira LR2; Fernandes GW2; Souza GR1; Lima GL2; 
Bardini AVSL2; Lin J2*

1UNESC;
2Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

* E-mail: linjaime1407@gmail.com

O transtorno de déficit de atenção e hiperativida-
de (TDAH) é caracterizado pela presença persis-
tente de um padrão comportamental composto 
por desatenção e/ou hiperatividade-impulsivi-
dade. Com uma prevalência de 6 a 15% em esco-
lares, é considerado o transtorno neurocompor-
tamental mais comum. Até o momento, nenhum 
marcador biológico ou exame complementar 
se mostrou útil, fazendo com que o diagnóstico 
de TDAH seja eminentemente clínico. Para isso, 
acredita-se que a escola seja fundamental, visto 
que os relatos dos professores têm papel prepon-
derante na definição diagnóstica. A presença de 
deficiência cognitiva também pode trazer confu-
são aos docentes, uma vez que crianças com dé-
ficit intelectual, por apresentarem dificuldades 
de compreensão, podem ter desatenção, perda 
de interesse, agitação e impulsividade. O obje-
tivo desse estudo foi avaliar o coeficiente de in-
teligência de alunos encaminhados por suspeita 
de TDAH. MÉTODOS: Estudo observacional, 
retrospectivo, com coleta de dados secundários 
e abordagem quantitativa. Foram incluídos to-
dos os prontuários de crianças encaminhadas 
por TDAH ao serviço de neuropediatria de uma 
clínica privada da cidade de Tubarão, Santa Ca-
tarina, entre 2011 e 2016. Os pacientes, prove-
nientes de escolas públicas e privadas, foram 
sistematicamente encaminhados para avaliação 
neuropsicológica para a determinação do quo-
ciente de inteligência (QI) antes de qualquer 
diagnóstico. RESULTADOS: Um total de 322 in-
divíduos foi avaliado, sendo que 240 (74,5%) era 
do sexo masculino e 82 (25,5%) do sexo feminino. 
A média de idade foi de 9,5 (±2,6) anos. Em re-
lação ao QI, 127 (39,4%) apresentaram inteligên-
cia dentro da média enquanto que 118 (36,7%) 
apresentaram inteligência abaixo do normal; a 
saber, inteligência médio inferior 46 (14,3%), in-
teligência limítrofe 47 (14,6%), deficiência men-
tal leve 18 (5,6%) e deficiência mental moderada 
7 (2,2%). DISCUSSÃO: Na amostra estudada, um 
grande número de estudantes com deficiência 
intelectual foi encaminhado pelas escolas como 
portadoras de TDAH, revelando que a deficiên-
cia intelectual e sintomas associados pode gerar 
confusão no momento do encaminhamento. 
CONCLUSÃO: A avaliação do QI nos casos clíni-
cos suspeitos de TDAH é de extrema importância 
a fim de que se evitem diagnósticos errôneos de 
TDAH ou gerem falsas expectativas em relação 
ao tratamento.
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CANABIDIOL NA TEREPÊUTICA DA EPILEPSIA EM 
NEUROPEDIATRIA –ESTUDO PROSPECTIVO DE 14 
PACIENTES
Mattos BC3*; Caldas MF3; Fonseca LF2; Henriques JGB3
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2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
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O canabidiol (CBD) é um dos mais de 60 cana-
binoides derivados da Cannabis sativa. Sua apli-
cação como droga antiepiléptica tem sido extre-
mamente discutida em todo o mundo e, apesar 
do uso, ainda mantém diversos aspectos incertos 
quanto à segurança e eficácia. A aplicação mais 
frequente tem sido em pacientes com síndromes 
epilépticas heterogêneas que não responderam a 
qualquer outro fármaco, ou tiveram sérios efei-
tos colaterais com os medicamentos disponíveis 
no mercado. A Anvisa autorizou a prescrição 
médica e importação, por pessoa física, de pro-
dutos que contém CBD em sua formulação para 
tratamento de saúde. Diante deste cenário, o 
presente estudo tem como objetivo descrever 14 
pacientes tratados com o CBD e apresentar revi-
são da literatura sobre o CBD na terapêutica da 
epilepsia em crianças. Foram acompanhados 14 
pacientes com média de idade 7 anos (DP 4,72), 
com síndromes epilépticas diversas e cataloga-
das, em uso de CBD, tratados pelo mesmo mé-
dico. A média do tempo de uso do fármaco foi de 
12,21 meses (DP 6,06) sendo que a dose mínima 
usada foi de 2,1 mg/Kg/dia e a dose máxima de 
8,3 mg/Kg/dia. Para a revisão da literatura, foram 
empregados artigos publicados entre os anos 
de 1973 a 2016 com os termos epilepsy, treat-
ment, cannabidiol. Dos pacientes acompanha-
dos, 85,71% apresentaram melhoras cognitivas 
e 78,57% alguma melhora motora. Após o uso 
do CBD 42,85% apresentaram melhora no EEG. 
Houve redução do número de crises em 85,71% 
dos pacientes e um deles teve controle completo 
de suas crises. Em 7,15% dos casos não houve ne-
nhuma melhora com o uso do CBD e 42,85% dos 
pacientes apresentaram algum efeito colateral, 
dentre eles: sonolência nos 3 primeiros meses 
de uso, hiporexia, constipação intestinal, ganho 
de peso e sialorreia. Embora alguns pacientes 
apresentem melhoras consideráveis com o uso 
do CBD, sua segurança e eficácia necessitam ser 
melhor estabelecidas por estudos de maior segu-
rança científica.
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF 
PATIENTS REFERRED TO AN AMBULATORY OF 
TERTIARY CARE IN CUIABÁ/MT
Mota MDLC; Passarini GE; Salvi FR; Neto JSC; 
Dalbem JS; Motizuki VHN; Sene AA; Ferreira LC; 
Mendonça MN; Albuquerque SH

UFMT.

* E-mail: marinadlcm@gmail.com

The seizure is an acute manifestation generated 
by abnormal brain electrical discharge, that oc-
curs at least once time in approximately 9% of 
the world population. Represent one of the most 
frequent neurological disorders of childhood, 
changing the life of the child and their family. 
OBJECTIVE: Determine clinical and epidemiolo-
gical profile of patients referred to an ambulatory 
of tertiary care in Cuiabá/MT. METHOD: Cross-
-sectional study carried out by reviewing the 
medical records of patients attended in ambula-
tory, between 2013-2015, referred from primary 
health care. RESULTS: Was selected 80 patients, 
which 62.5% were male, 65% were mixed race 
and 37.5% were preschoolers. The final diagno-
sis was epilepsy in 55%, febrile seizures in 25% 
and single seizure in 5% of the cases. The first 
seizures occurred in 57.5% of the infants, being 
observed a predominance of generalized seizu-
res (63.75%), followed by focal seizures (20%) and 
secondary generalization (8.75%). About 88.75% 
have received correctly prenatal, being observed 
infections in pregnancy (18.75%), threatened 
miscarriage and high blood pressure (13.75%). 
Cesarean section was predominated (53.75%); 
Born at term (80%); and 72.5% of patients cry 
at birth. In 22.5% of cases there were neonatal 
complications, with predominance of hypoxia 
(27.78%) and neonatal infection (22.22%). There 
was an abnormal neurodevelopment in 32.5%, 
being observed global delay in 57.69% of this ca-
ses; family history of febrile seizure was observed 
in 28.75% and epilepsy in 42.5% of the cases. The 
neurological examination was abnormal in 25% 
of the cases. Of these, 22.5% had an associated 
pathology; 38.99% delay neurodevelopment and 
22.2% cerebral palsy. Higher education was seen 
in 12.5% of mothers and only 5% of fathers. In the 
analysis of family income, 58.75% reported more 
than two minimum wages. CONCLUSION:There 
was a prevalence of patients with seizure, main-
ly male, preschool age, with pregnancy without 
complications and adequate prenatal care. Being 
that, the tipe predominant was the generalized 
seizure. It was observed abnormal neurodevelo-
pment of almost one third of patients, being ex-
pressed by global delay. Low family income and 
low education aren’t necessarily related to the 
crises, but can represent the population profile 
that use the service in question.
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE 
OF PATIENTS WITH FEBRILE SEIZURES AT AN 
AMBULATORY OF TERTIARY CARE
Serra AM; Ferreira LC; Motizuki VHN*; Mota MDLC; 
Bezerra CAM; Miotto CD; Passarini GE; Souza AAS; 
Matias BL; Dalbem JS

UFMT.

* E-mail: vitor_motizuki@hotmail.com

Febrile Seizure (FS) is a seizure that occurs be-
tween one month and five years old, associated 
with febrile diseases without central nervous 
system pathology. About 2 to 5% of children will 
have one FS episode, and despite its benign na-
ture, it is of great clinical importance because it 
causes concern to family members. OBJECTIVE: 
Determine the clinical and epidemiological pro-
file of patients with febrile seizure attended at a 
tertiary care in Cuiabá. METHOD: Cross-sectio-
nal study carried out by reviewing the medical 
records of patients attended in ambulatory, be-
tween 2013-2015, referred from primary health-
care. RESULTS: Twenty one patients were atten-
ded, for the most part male and mixed-race, with 
61,9% of cases in both variables. Age at onset was 
between 5 months and 5 years old, and the ave-
rage age was 19.1 months. Furthermore, when it 
comes to pre- and perinatal factors, all mothers 
underwent prenatal care, and only 9.52% had 
threatened miscarriage. In relation to gestational 
age, 76.2% of children were born full-term, with a 
slight prevalence of cesarean section (52.4%) and 
average weight of 3120 g. There were no neona-
tal complications in 86% of cases and neuropsy-
chomotor development was normal. Generali-
zed seizure type was the most frequent (90,5%), 
with no significant difference in the number of 
episodes. Single or two episodes corresponded 
to 23,8% of cases each. Three or more episodes 
were present in 52% of patients, who were in pro-
phylactic treatment with phenobarbital or so-
dium valproate. A family history of febrile seizu-
res in first-degree relatives and history of epilepsy 
was present in 52% and 29% of patients, respec-
tively. Education level of both the father and the 
mother was complete secondary education in 
38% and 43%, respectively. About socioeconomic 
factors, 71,5% of patients had less than or equal 
to two minimum wages. CONCLUSION: Most of 
the evaluated patients presented the generalized 
seizure type. It was found predominantly in male 
infants and preschoolers, which wasn’t observed 
in other studies, that usually show no difference 
between genders. Besides, it was observed that 
there is no significant relation between neona-
tal complications and FS. However, in over half 
of cases was identified a family history of febrile 
seizure, alerting to the value of the parental gui-
dance during the medical appointment.
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CONTROLE POSTURAL E O COMPRIMENTO DOS 
PÉS DE CRIANÇAS ESCOLARES
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O controle postural vem sendo estudado de 
forma abrangente, uma vez que é fundamental 
para o desempenho de grande parte das tarefas 
diárias, sendo definido como a interação entre 
o sistema nervoso central e o musculoesque-
lético, baseado em informações recebidas do 
sistema somatossensorial, vestibular e visual, 
a fim de captar posições e movimentos variá-
veis do corpo. As características dos pés estão 
entre as variáveis antropométricas que influen-
ciam no controle postural. Na planta dos pés 
encontram-se mecanorreceptores, em grande 
quantidade, que são hábeis para identificar mí-
nimas pressões. O instrumento padrão ouro de 
avaliação do controle postural é a plataforma 
de força (PF) OBJETIVO: Investigar a influência 
do tamanho dos pés sobre o controle postural 
de crianças de oito anos de idade na faixa etária 
escolar. MÉTODOS: Foi realizado estudo trans-
versal, com amostra de conveniência, tendo 
sido avaliados 346 escolares com oito anos de 
idade. A coleta foi iniciada com o levantamento 
dos dados de identificação da criança. A massa 
corporal foi obtida por pesagem, a estatura e o 
comprimento dos pés por meio de fita métrica 
(do calcâneo até o final do primeiro artelho). O 
controle postural foi avaliado na plataforma de 
força (PF), em apoio unipodal e joelho fletido a 
90º, tempo de permanência de 30 segundos, em 
três tentativas e intervalo de um minuto. Parti-
ciparam do estudo crianças saudáveis e autori-
zadas por responsáveis, foram excluídas as com 
alterações ortopédicas, neurológicas e reumáti-
cas, déficit sensorial e/ou cognitivo e queixas de 
tonturas. RESULTADOS: Dos 346 avaliados, 180 
eram do sexo feminino e 166 do sexo masculino. 
Os dados antropométricos medidos e da PF fo-
ram descritos em mediana e quartis (25%/75%): 
massa corporal (Kg) 30,20 (26,87/36,30); esta-
tura (m) 1,33 (1,29/1,37); comprimento dos pés 
(cm) 0,215 (0,21/0,225); área do COP (cm2) 13,41 
(9,96/18,47). A preferência unipodal na PF foi de 
224 crianças para o membro inferior direito e de 
122 para o esquerdo. A correlação do COP com 
o tamanho dos pés foi positiva, ou seja, confor-
me aumenta o tamanho dos pés, a área de COP 
também aumenta, porém foi fraca (p = 0,000 r= 
0,224). CONCLUSÃO: A correlação entre o con-
trole postural e o tamanho dos pés foi identifica-
da, porém fraca, tal fato pode ter ocorrido devido 
a faixa etária limitada no estudo.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
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DESEMPENHO EM ATIVIDADES DE AUTOCUIDADOS 
E AUXÍLIO DO CUIDADOR EM CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN
André LB*; Oliveira MCS; Alves AST; Defende APG; 
Gonzaga CN; Guerrero KM; Curcino MC; Damasceno SO; 
Bofi TC; Carvalho AC

Universidade Estadual Paulista - UNESP.

* E-mail: lari_borba@hotmail.com

A Síndrome de Down (SD) apresenta redução 
do córtex sensório motor e diversos problemas 
clínicos principalmente no sistema nervoso cen-
tral, no qual desencadeia atrasos no desenvolvi-
mento criando dependência nas execuções de 
atividades básicas diárias. Logo, entende-se que 
os indivíduos com SD necessitam de uma aten-
ção maior, pois sabe-se que a obtenção de auto-
cuidados e de funções gerais são dadas pela ca-
pacidade de explorar o âmbito no qual se está in-
serido. Portanto torna-se de suma importância o 
diagnóstico desses déficits, sendo possível o uso 
de instrumentos que auxiliem nas classificações 
desses. OBJETIVO: Avaliar o desempenho em ati-
vidades de autocuidado de crianças com SD, bem 
como o auxílio dado pelo cuidador nas mesmas 
atividades. MÉTODOS: Trata-se de uma pesqui-
sa quanti-qualitativa, aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CAAE: 51011415.3.0000.5402 
e protocolo 116755/2015). A amostra foi com-
posta por 5 crianças com Síndrome de Down, 
sendo 4 meninas e 1 menino com idade média 
de 10,2±4,54 meses. Os instrumentos utilizados 
para avaliação foram o Inventário Portage Ope-
racionalizado (IPO) na área de autocuidados 
que avalia criança de 0-6 anos composto por 105 
itens, e o Inventário de Avaliação Pediátrica de 
Incapacidade (PEDI) segunda parte, que avalia 
a quantidade de ajuda que o cuidador oferece, 
mostrando dessa forma a independência da 
criança durante as atividades funcionais, com-
posto por 20 tarefas, sendo 8 itens para autocui-
dado, 7 itens para mobilidade e 5 para função 
social. Para o estudo foram utilizados apenas os 
itens que avaliam autocuidado. RESULTADOS: 
O IPO mostrou que 100% da amostra apresen-
tou atraso nas tarefas referentes ao autocuidado. 
Já a avaliação com o PEDI mostrou que 80% da 
amostra recebe a quantidade de auxílio adequa-
da do cuidador. CONCLUSÃO: Como esperado, 
este estudo mostra déficit no desempenho das 
tarefas de autocuidados nas crianças com Sín-
drome de Down e que a maior parte da amostra é 
auxiliada adequadamente pelo cuidador na exe-
cução das mesmas atividades.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
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DIVERSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA SÍNDROME 
DE CORNELIA DE LANGE
Tavares FTA1*; Viana TS1; Carneiro LJP1; Melo IS2; 
Carneiro RCCP2

1Faculdades INTA;
2UFC.

* E-mail: taynaandrade14@hotmail.com

OBJETIVO: Cornélia de Lange (SCL) é uma sín-
drome que afeta entre 1/10.000 e 1/60.000 re-
cém-nascidos, apresenta herança autossômica 
dominante ou mutações esporádicas. Suas prin-
cipais características clínicas são deficiência no 
crescimento e no desenvolvimento neuropsico-
motor, atraso cognitivo, dismorfias faciais, hirsu-
tismo, malformações nos membros superiores, 
defeitos cardíacos e anormalidades gastrointes-
tinais. Descrevemos três casos da SCL com varia-
bilidade fenotípica. DESCRIÇÃO: CASO 1: KSA, 
11 anos, masculino, PN: 3.300g, 48cm, PC: 34cm, 
sem intercorrências perinatais. Aos 3 anos de 
idade apresentava comportamento autista, de-
ficiência cognitiva moderada, agitação e agressi-
vidade. À ectoscopia, observava-se braquicefalia, 
microtia, sobrancelhas arqueadas e espessas, si-
nofres, ponte nasal deprimida, filtro nasal longo, 
lábio superior fino, ângulo da boca voltado para 
baixo, hirsutismo e hérnia umbilical, extremida-
des sem alterações. PC, estatura e peso em torno 
do p50. CASO 2: MILV, feminino, 8 meses, CGNP 
sem alterações, PN: 2.800 kg, 43cm, PC: 32cm. 
Criança evoluiu com sucção débil, refluxo gas-
troesofágico e atraso no DNPM. Ao exame obser-
vamos déficit pôndero-estatural, microtia, cílios 
longos, narinas antevertidas, palato alto, microg-
natia e “boca de carpa”, microcefalia, hirsutismo, 
pés pequenos, clinodactilia dos quintos quiro-
dáctilos, polidactilia. Segundo a mãe, pai apre-
senta as mesmas características faciais. CASO 
3: MWAS, feminino, nasceu de parto cesária 
por polidrâmio, a termo, PN: 2.890g, 48cm, PC: 
32cm. Ao nascer apresentou choro fraco e sucção 
ausente. Evoluiu com déficit pôndero-estatural, 
intensa hipotonia e desenvolvimento neuropsi-
comotor nulo. Aos quatro meses já se alimentava 
por sonda devido a engasgos frequentes e pneu-
monias de repetição. Ao exame físico notava-se 
microcefalia, sinofre, orelhas baixo implantadas, 
cílios longos, narinas antevertidas, filtro nasola-
bial longo, micrognatia, boca com lábios supe-
riores finos e comissuras inclinadas para baixo, 
implantação baixa de cabelos na nuca e hiper-
tricose. Faleceu aos 12 meses com pneumonia 
broncoaspirativa. CONCLUSÃO: A SCL possui 
acentuada variação na expressividade clínica. 
Neste relato podemos ver três apresentações dis-
tintas da mesma síndrome. Acreditamos que o 
conhecimento sobre a diversidade de expressão 
de uma mesma síndrome genética seja de extre-
ma valia para proporcionar identificação mais 
frequente no meio médico-científico.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
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DOENÇA DE POMPE: SÉRIE DE CASOS
Gomes LBSA2; Markman AVC2; Valadares LDA2; 
Lima LC2; Muniz MG2*; Saraiva MG2; Miranda APP1; 
Linden VVd1; Franco CMR2; Andrade MC2

1AACD;
2Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

* E-mail: mari_gmuniz@yahoo.com.br

A Doença de POMPE é lisossomopatia causada 
pela deficiência da a-glicosidase ácida. Possui 
amplo espectro clínico. Classificada em forma 
infantil clássica, infantil não-clássica, juvenil e de 
início no adulto. O desenvolvimento da terapia 
de reposição enzimática modificou a evolução e 
elevou o nível de interesse na Doença de POM-
PE. OBJETIVO: Descrever o perfil, principais 
achados clínicos, achados em exames comple-
mentares e evolução dos pacientes com Doença 
de POMPE acompanhado em Unidade de Saúde. 
METODOLOGIA: O estudo é descritivo e retros-
pectivo, realizado através da análise de dados de 
prontuário de 5 pacientes, com confirmação da 
doença pela dosagem da atividade enzimática e 
pesquisa de mutação. Coletadas informações a 
respeito do perfil epidemiológio, características 
clínicas, alteração em exames complementares, 
uso da terapia de reposição enzimática e dados 
sobre a progressão da doença. RESULTADOS: A 
idade dos pacientes variou de 6 a 42 anos (média: 
33 anos). Idade de início dos sintomas variou de 
ao nascimento a 35 anos (média: 21 anos). A ida-
de ao diagnóstico variou de 2 a 41 anos (media: 
31 anos). Os sintomas iniciais mais frequentes 
foram dificuldade para andar (40%), dispneia 
(60%), sonolência diurna (20%), cefaleia matinal 
(40%), hipotonia (20%), sialorreia (20%). Dois 
pacientes eram assintomáticos, testados por pa-
rentesco com indivíduo acometido. Um paciente 
pertencia à forma infantil não-clássica (20%) e 3 
pacientes à forma de inicio no adulto (60%). Ao 
exame físico os achados mais frequentes foram 
fraqueza proximal em membros inferiores (40%), 
hipotonia de musculatura abdominal (20%), hi-
potonia global (20%), escoliose (40%), espinha 
rígida (20%) e hepatomegalia (20%). Alterações 
cardíacas e respiratórias foram observadas em 
60% dos pacientes. Descargas miotônicas para-
vertebrais, à eletroneuromiografia foi observada 
em um paciente. Elevação da CPK foi identifica-
do em 40% dos pacientes (média: 1231) e eleva-
ção discreta das transaminases em 60%. A tera-
pia com reposição enzimática foi iniciada em 3 
pacientes (60%). Dois pacientes evoluíram com 
importante melhora nas provas de função respi-
ratória e testes motores. CONCLUSÃO: O perfil 
relatado dos pacientes condiz com os achados na 
literatura, reforçando o amplo espectro clínico 
da doença, além da importância da avaliação dos 
familiares sem queixas motoras, afim de realizar 
diagnóstico precoce e auxiliar na caracterização 
da doença.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
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EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO PARASSACRAL 
NOS SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO 
INFERIOR E NA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM 
PACIENTES COM MIELOMENINGOCELE: DADOS 
PRELIMINARES
Paula AO*; Musegante AFA; Pongelupe RCS

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.

* E-mail: 701066@sarah.br

A Mielomeningocele é um defeito do tubo neu-
ral, com falha de fusão da coluna vertebral asso-
ciada à malformação da medula, meninges e raí-
zes nervosas, com graus variados de déficits neu-
rológicos, incluindo alterações nos controles da 
micção e defecação. A maioria das crianças com 
defeitos do tubo neural (cerca de 90%) apresen-
tam alterações do trato urinário e intestinal, com 
incontinência, podendo apresentar nos casos 
mais graves, infecção crônica do trato urinário, 
hidronefrose, refluxo vesicoureteral e insuficiên-
cia renal. Hiperatividade detrusora está presente 
na maioria das crianças, sendo o uso de antico-
linérgicos, toxina botulínica e cistoenteroplastia, 
associado ao cateterismo vesical intermitente, 
as formas de tratamento disponíveis. A eletro-
estimulação parassacral (EP) tem se mostrado 
uma opção para o tratamento dos sintomas do 
trato urinário inferior e da constipação intesti-
nal, considerado seguro, sem efeitos colaterais 
e reversível. OBJETIVO: Avaliar a eficácia da EP 
na sintomatologia do trato urinário inferior e 
da constipação intestinal, além dos parâmetros 
urodinâmicos, em crianças com Mielomenin-
gocele e bexiga neurogênica. MÉTODOS: Todos 
os responsáveis pelas crianças preencheram os 
questionários de sintomas urológicos e intesti-
nais e os pacientes foram submetidos ao estudo 
urodinâmico. Todas as avaliações foram realiza-
das pré e pós tratamento e a técnica utilizada foi 
a EP durante 20 sessões, durante 20 dias suces-
sivos com duração de 20 minutos cada sessão. 
RESULTADOS: Foram avaliados 5 pacientes. Os 
resultados demonstraram melhora nos sinto-
mas urinários e intestinais. Houve aumento de 
40% na continência urinária e melhora da con-
sistência das fezes para todos os pacientes, 40% 
deles com fezes tipo III e 60% com fezes tipo IV 
de Bristol Stool Score. Parâmetros urodinâmicos 
mostraram um aumento da capacidade cistomé-
trica máxima em 40% dos pacientes, aumento 
da complacência em 20%, e 60% dos pacientes 
passaram a apresentar arreflexia detrusora. Não 
houve relato de efeitos colaterais. CONCLUSÃO: 
O tratamento com a EP parece ser uma técnica 
capaz de melhorar o funcionamento da bexiga 
neurogênica e a constipação intestinal em pa-
cientes com Mielomeningocele, sem a observa-
ção de efeitos colaterais.
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EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH 
EPILEPSY ATTENDED AT AN AMBULATORY OF 
TERTIARY CARE
Motizuki VHN*; Mendonça MN; Albuquerque SH; 
Miotto CD; Mota MDLC; Bezerra CAM; Salvi FR; 
Silva DM; Neto JSC; Dalbem JS

UFMT.

* E-mail: vitor_motizuki@hotmail.com

The prevalence of epilepsy in children ranges 
from 1,5 to 4,7/1000 in the world. In Brazil, this 
rate ranges from 2,3 to 11,7/1000. OBJECTIVE: 
To determine the clinical and epidemiological 
profile of patients with epilepsy attended at a 
tertiary care in Cuiabá. METHOD: Cross-sectio-
nal study carried out by reviewing the medical 
records of patients diagnosed with epilepsy, at-
tended from 2013 to 2015, referred from primary 
healthcare. RESULTS: Forty five patients were 
selected, of whom 57,8% were male, 31% were 
from mixed race and 46,5% were preschoolers. 
The age of the first seizure occurred in infants in 
53,3%. About the pre and perinatal factors, 91,1% 
of the patients had mothers who did their pre-
natal care correctly, there were threatened mis-
carriage in 13,3% and infection in 11,1%. About 
82% of the children had term births and 62,2% of 
them presented Apgar score greater seven. It was 
observed neonatal complications in 29% of the 
patients, of which 38,5% were hipoxia and 30,8% 
were congenital infections (TORCH infections). 
Fifty one percent presented the generalized type 
and 42,2% had the seizures controlled for over 
a year. In 26,7% of the cases, there were daily 
seizures. Changes in the neurodevelopment 
and family history of epilepsy were reported in 
51% of the patients. The neurological exam was 
abnormal in 46,7%, the most part with motor 
dysfunctions. The EEG was abnormal in 60,7% of 
cases, the CT scan in 30,4% and the RMI in 26,1%. 
About the parents schooling, nearly 29% of the 
mothers and 40% of the fathers had studied up 
to elementary school. In 35,5% of the patients, 
the income was a minimum wage. Conclusion: 
In this study, many epidemiological aspects are 
similar to other published articles, as the gender 
of the patients, most affected age, age of the first 
seizure and type of seizure. Furthermore, there 
was a lot of patients with neonatal complications 
that presented hipoxia and congenital infections, 
alerting us about the value of a good childbirth 
manegement and prenatal cares.
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EVOLUÇÃO DA ENCEFALITE ANTI-RNMDA NA 
INFÂNCIA: RELATO DE TRÊS CASOS
Pimenta BIO*; Fernandes AR; Santos NASQ; 
Carvalho TG; Loures AF; Bitencourt DS; Serpa MM; 
Santos TMP; Almeida SSA; Simões IF

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: brunaiop@hotmail.com

A encefalite anti-receptor N-metil-D-aspartato 
(anti-rNMDA) é uma afecção autoimune carac-
terizada por sintomas psiquiátricos, convulsões, 
discinesias e instabilidade autonômica. Na po-
pulação pediátrica, frequência maior de convul-
são e discinesias e menor associação com tera-
toma de ovário são relatadas. OBJETIVO: Des-
crever a evolução clínica de três pacientes com 
tal doença na faixa etária pediátrica. MÉTODO: 
Estudo retrospectivo com três pacientes do sexo 
feminino, com idades entre 2 a 8 anos, diagnos-
ticadas com encefalite anti-rNMDA não relacio-
nada a tumor de ovário, em Hospital Universitá-
rio no período entre 2009 e 2015. RESULTADOS: 
PACIENTE 1: 5 anos, internada com pródromo 
febril e quadro de mutismo, agitação, coreia e 
convulsões generalizadas. A discinesia piorou 
progressivamente até a internação em nosso Ser-
viço no final do 1º mês de doença. Ressonância 
Magnética de Crânio (RNM), Eletroencefalogra-
ma (EEG) e Exame de líquor (LCR) normais. Não 
foi possível realizar pesquisa de anticorpos an-
ti-NMDA, pois não era disponível naquela oca-
sião em nosso meio. Diante da suspeita clínica 
recebeu dois ciclos de Imunoglobulina humana 
(IgIV). Melhorou progressivamente e foram sus-
pensas medicações após 1 ano. No momento, 6 
anos após, apresenta apenas transtorno global 
do aprendizado. PACIENTE 2: 2 anos, interna-
da em UTI com crise convulsiva febril que evo-
luiu com agitação psicomotora, irritabilidade 
e coreia. RNM, LCR e EEG normais. Detectados 
anticorpos anti-NMDA no LCR. Recebeu dois 
ciclos de IgIV, um ciclo de pulsoterapia com me-
tilprednisolona e obteve melhora progressiva de 
discinesias e sintomas comportamentais. Hoje 
com 5 anos: exame neurológico normal e sem 
comprometimento cognitivo ou comportamen-
tal. PACIENTE 3: 8 anos, apresentou pródromo 
febril, mutismo e agitação, sendo internada em 
UTI por estado de mal epiléptico (EME). Após re-
tirada da sedação perceberam-se coreia e disto-
nia, com sintomas comportamentais (agitação, 
afasia e ecolalia). Recebeu dois ciclos de IgIV e 
pulsoterapia com metilprednisolona. Atualmen-
te no 6º mês de doença revela mutismo e agita-
ção psicomotora e apesar da melhora gradativa 
ainda apresenta sintomas extrapiramidais e epi-
lépticos. CONCLUSÃO: A encefalite anti-rNMDA 
na infância, embora se configure inicialmente 
como doença grave, é responsiva ao tratamento. 
Seu diagnóstico e terapêutica precoces são fun-
damentais para a boa evolução.
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EXPERIÊNCIA COM HIPOTERMIA TERAPÊUTICA 
EM RECÉM NASCIDOS COM ENCEFALOPATIA 
HIPÓXICO-ISQUÊMICA MODERADA A GRAVE EM 
UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE BELO 
HORIZONTE
Wandeck KS1; Cordeiro SS1; Oliveira RL1; Silva SAB2; 
Silva MHF3*

1Maternidade Odete Valadares - MOV;
2Maternidade Odete Valadares - MOV / Universidade de 
Itaúna - UIT;
3Universidade de Itaína - UIT.

* E-mail: matheushfsilva@hotmail.com

A encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI) secun-
dária à asfixia perinatal está associada a um alto 
risco de morte e comprometimento neurológico. 
Desse modo, sua abordagem requer indicação 
e início assertivos, sendo a hipotermia terapêu-
tica (HT) uma alternativa efetiva de tratamento 
em recém-nascidos (RN) com moderada a seve-
ra EHI. OBJETIVO: Apresentar a experiência do 
serviço com a HT e seu impacto na redução de 
sequelas neurológicas em RN com EIH modera-
da a grave. METODOLOGIA: Revisão dos pron-
tuários de RN submetidos a HT no período de 
01/01/2015 a 31/03/2016 e sua evolução ambula-
torial até o presente momento. RESULTADOS: O 
protocolo de HT foi implantado nesta Unidade a 
partir de 01/01/2015, para todo RN maior que 35 
semanas, com evidência de EHI moderada a gra-
ve. Em 2015, foram submetidos ao protocolo cin-
co RN, dos quais um evoluiu para óbito, no quin-
to dia de vida. Em 2016, dois RN foram submeti-
dos, sobreviventes até o presente momento. Os 
quatro sobreviventes de 2015 são acompanhados 
ambulatorialmente e vêm evoluindo bem, com 
alterações leves do desenvolvimento neurológi-
co, não caracterizando até o momento quadro de 
paralisia cerebral. Os achados neurológicos são 
respectivamente: 1. exame neurológico normal, 
2. discreta desorganização, 3. hipotonia leve, 4. 
hipertonia leve em membros inferiores. Os RN 
de 2016 encontram-se internados em Unidade 
de Terapia Intensiva, com os respectivos acha-
dos: 1. Crises convulsivas de difícil controle e 
hipertonia de membros, 2. Escala de coma de 
Glasgow 03 persistente e hipotonia generalizada. 
Ambos RN foram submetidos a traqueostomia 
e gastrostomia. A ressonância de encéfalo foi 
realizada em duas dessas crianças, sendo uma 
normal e outra, alterada (hipersinal nos globos 
pálidos e região periventricular, sugestivo de so-
frimento fetal). Todos têm tomografia de crânio 
alteradas. Das sete crianças, cinco apresentaram 
convulsão nos primeiros dias de vida, sendo que 
duas evoluíram com epilepsia. Nenhuma hipo-
termia foi interrompida e os principais eventos 
observados foram bradicardia e choque, respon-
sivos às aminas. CONCLUSÃO: A experiência 
com a HT em nosso serviço, embora ainda ini-
cial, evidenciou bons resultados em curto e mé-
dio prazo em quatro dos seis RN sobreviventes, e 
dois desfechos insatisfatórios, já com evidências 
de paralisia cerebral. Considerando a gravidade 
das lesões neurológicas da EHI, acreditamos que 
a hipotermia é uma alternativa que deve ser ten-
tada nestes pacientes.
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FÍSTULA ARTERIOVENOSA INTRACRANIANA PIAL 
EM LACTENTE INTERNADA EM UM HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA NEUROCIRÚRGICA NA PARAÍBA: 
RELATO DE CASO
Neto HFV1; Sampaio AJR1; Aquino IC1; Antunes LSB1*; 
Guimarães LEV1; Xavier LS1; Lucena MLG1; 
Machado PDLC1; Pedrosa VC2; Silva Filho AP2

1FCM-CG;
2FCM-CG, Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes.

* E-mail: larasbantunes@hotmail.com

Fístulas Arteriovenosas Intracranianas (FAV) são 
comunicações diretas entre uma ou mais artérias 
e uma veia de drenagem, sem um nidus interme-
diário. São anomalias congênitas bastante raras 
– cerca de 1,6% de todas as Malformações Arte-
riovenosas (MAV) –, além de possuírem morbi-
dade e mortalidade severa, particularmente em 
recém-nascidos. OBJETIVO: Relatar um caso 
de FAV pial se apresentando com hemorragia 
intraparenquimatosa em lactente submetida 
à internação em um serviço de referência neu-
rocirúrgica, na cidade de Campina Grande-PB. 
RELATO DE CASO: Genitora de uma lactente, 
um ano e seis meses, chegou ao serviço rela-
tando que a filha havia apresentado vômitos, 
fraqueza e pico febril há dois dias, associado à 
dificuldade de sustentar objetos com a mão di-
reita. Ao exame estava desnutrida e desidratada; 
aparelho cardiorrespiratório, radiografia de tórax 
e exames laboratoriais normais. Na internação, 
evoluiu com hemiparesia direita, sendo solicita-
da TC de crânio sem contraste, que evidenciou 
imagem nodular de 5,1 x 3,5 cm, em região fron-
tal esquerda, associada à imagem densa adjacen-
te e halo hipodenso, sugerindo sangue com ede-
ma perilesional e efeito de massa; evidenciou-se 
outra imagem nodular, com aproximadamente 
2,8 x 1,6 cm, em região temporal esquerda. Dian-
te da suspeita de MAV, foi realizada Angio TC 
visualizando estrutura vascular (5,1 x 3,1 x 2,3), 
adjacente à foice cerebral, no hemisfério esquer-
do, nutrida por ramo da artéria pericalosa, sendo 
drenada – por um vaso ectasiado – para o seio 
sagital superior, sem área de nidus interposta; 
visualizou-se outra estrutura com dimensões 
menores (3,4 x 1,5 x 2,8) no espaço extra-axial, na 
região temporo-occipital esquerda, sobre o ten-
tório, sob nutrição da artéria cerebral posterior 
esquerda, com drenagem pelo seio transverso 
esquerdo, sugerindo FAV pial. Notou-se hema-
toma intraparenquimatoso na região frontopa-
rietal esquerda, de 15 ml, com halo de edema e 
efeito de massa. Foi solicitada arteriografia a fim 
de avaliar a anatomia vascular e decidir a melhor 
conduta para o caso. CONCLUSÃO: FAV pial é 
uma lesão cerebrovascular rara e de mau prog-
nóstico. A estratégia de tratamento neurocirúr-
gico deve ser individualizada, pois depende da 
arquitetura dos vasos e da experiência da equipe 
de neurocirurgiões.
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GUANFACINE EXTENDED RELEASE IMPROVES 
INATTENTION AND HYPERACTIVITY/IMPULSIVITY 
IN ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 
DISORDER
Stralen JV1; Huss M3; Dirks B5; Cutler A4; Barczak D6; 
Hervas A2
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Guanfacine extended release (GXR) is a non-s-
timulant treatment option for attention-deficit/
hyperactivity disorder (ADHD).1 Objectives To 
evaluate ADHD-Rating Scale-IV (ADHD-RS-
-IV) inattentiveness and hyperactivity/impul-
sivity subscale scores throughout the dose-
-maintenance periods of two phase 3 trials of 
GXR in children and adolescents with ADHD.2 
METHODS: In SPD503-316, children and adoles-
cents (6–17 years) with ADHD were randomized 
(1:1:1) to receive GXR, placebo or atomoxetine 
(ATX). In SPD503-312, adolescents (13–17 years) 
with ADHD were randomized (1:1) to receive 
GXR or placebo. In both studies, dose-optimi-
zation (children, 4 weeks; adolescents, 7 weeks) 
preceded a 6-week dose-maintenance period. 
The maximum permitted dose of GXR was 4mg/
day for children or 4–7mg/day for adolescents 
(body weight dependent). Change from base-
line in ADHD-RS-IV inattentiveness and hype-
ractivity/impulsivity subscale scores were pre-
-specified secondary outcomes in both studies. 
RESULTS: In SPD503-316 (n = 337), placebo-ad-
justed, least-squares (LS) mean changes from 
baseline in ADHD RS-IV inattentiveness subsca-
le scores were nominally significant throughout 
dose maintenance for GXR (p < 0.001; ES 0.65–
0.73) but not ATX (p > 0.05; ES 0.21–0.26). For the 
hyperactivity/impulsivity subscale scores, place-
bo-adjusted LS mean changes were nominally 
significant at all dose maintenance visits for GXR 
(p < 0.001; effect sizes [ES] 0.79–0.88) and ATX 
(p < 0.05; ES 0.33–0.40). In SPD503-312 (n = 312), 
throughout dose-maintenance, placebo adjus-
ted LS mean changes were nominally significant 
for GXR for inattentiveness (p < 0.05; ES 0.29–
0.42) and hyperactivity/impulsivity (p < 0.001; 
ES 0.56–0.63) subscale scores. CONCLUSIONS: 
In line with previous findings,1 GXR treatment 
produced nominally significant improvements 
in inattentiveness and hyperactivity/impulsivi-
ty symptoms relative to placebo in children and 
adolescents with ADHD, with medium to large 
treatment effects observed on both ADHD-RS-
-IV subscales.3 Studies funded by Shire Develo-
pment LLC. References 1. Faraone SV et al. Clin 
Ther 2013; 35(11):1778-93. 2. Hervas A et al. Eur 
Neuropsychopharmacol 2014; 24(12):1861-72. 3. 
Cohen J Psychol Bull. 1992; 112(1):155–9.
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HIPOTONIA EM UM BEBÊ COM DIAGNÓSTICO 
DE MIOPATIA: FORMA INFANTIL DA DOENÇA DE 
POMPE
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A doença de Pompe é uma condição rara carac-
terizada pelo depósito lisossomal de glicogênio 
secundário à deficiência da enzima alfa-glicosi-
dade ácida. OBJETIVO: relatar um caso da forma 
infantil da doença. MÉTODO: realizou-se a des-
crição do caso, juntamente com uma revisão da 
literatura. RESULTADOS: trata-se de menino de 
1 ano e 4 meses de idade com quadro de hipoto-
nia global e hiporreflexia, distúrbio grave da de-
glutição e alteração de enzimas musculares. Ele é 
o primeiro filho de um casal de pais jovens e não 
consanguíneos. Ao nascimento, apresentou anó-
xia perinatal e episódio de parada cardiorrespi-
ratória. Evoluiu com broncopneumonias por as-
piração de repetição e dificuldade de deglutição. 
Ele foi hospitalizado na unidade de tratamento 
intensivo pediátrica para realizar tratamento de 
broncopneumonia por aspiração, porém, evo-
luiu com fadiga respiratória necessitando de 
ventilação mecânica da qual ficou dependente. 
Posteriormente, necessitou também de traque-
ostomia. Na avaliação através da eletroneuro-
miografia evidenciou-se achados compatíveis 
com miopatia. Foram solicitadas dosagens de 
alfa-glicosidase em leucócitos, sangue em papel 
filtro e pele/fibroblastos para rastreamento da 
doença de Pompe, os quais mostraram resulta-
dos positivos para a doença. CONCLUSÃO: a in-
cidência da forma infantil da doença de Pompe 
é de 1:138.000 nascimentos. Ela é uma condição 
que apresenta um padrão de herança autossômi-
co recessivo, ou seja, os pais possuem um risco 
de recorrência de 25% para a mesma. Sua veloci-
dade de progressão pode ser rápida e letal, sen-
do que a média de sobrevida de indivíduos com 
a forma infantil é de cerca de 1 ano de idade. O 
diagnóstico precoce possui importantes implica-
ções, especialmente sobre o manejo e tratamen-
to dos pacientes. Assim, este relato tenta chamar 
a atenção para a possibilidade do diagnóstico de 
doença de Pompe em casos de neonatos apre-
sentando hipotonia e sinais de doença muscular.
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INFLUÊNCIA DA HIDROXIUREIA NAS 
VELOCIDADES DE FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL 
E NA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO EM CRIANÇAS PORTADORAS DE 
ANEMIA FALCIFORME
Costa DT2*; Monteiro CT2; Lyra IM1; Santos CV1
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A anemia falciforme (AF) é uma doença autos-
sômica recessiva que apresenta, como uma das 
principais complicações, o acidente vascular 
encefálico (AVE). Este é rastreado através do 
Doppler Transcraniano (DTC), exame que de-
termina a média da velocidade do fluxo cerebral. 
Pacientes com DTC alterado são submetidos a 
transfusões sanguíneas mensais para prevenir 
o AVE primário, contudo, apresentam inúmeros 
efeitos colaterais ao longo do processo. A utiliza-
ção da Hidroxiureia (HU) reduz as complicações 
clínicas dos pacientes, porém, ainda não se tem 
conhecimento sobre o impacto da HU na inci-
dência de AVE. OBJETIVOS: avaliar a associação 
do uso de HU, valores do DTC e ocorrência de 
AVE nas crianças com AF, além de avaliar o perfil 
laboratorial dessa população. METODOLOGIA: 
trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, 
com dados obtidos através da análise de prontu-
ários de crianças com AF acompanhadas no am-
bulatório de referência em Salvador – Bahia no 
período de 2011 a 2015. Foram incluídos pacien-
tes de 2 a 16 anos com AF e em acompanhamen-
to regular com DTC. E excluídos, os que estavam 
em terapia de transfusão sanguínea crônica. Os 
dados laboratoriais coletados foram hemoglobi-
na (Hb), hematócrito (Ht), volume corpuscular 
médio (VCM), desidrogenase láctica (LDH) e 
eletroforese de hemoglobina (HbA2, HbF, HbS). 
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa em seres humanos do ambulatório de 
referência e todos os pacientes assinaram o ter-
mo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
RESULTADOS: dos 56 pacientes, 30 utilizavam 
HU e 26 não fazia uso da medicação, sendo a 
média de idade de 11,4±4,0 anos e a dose média 
de HU 19,8±3,7 mg/kg/dia. As velocidades de 
fluxo do DTC tiveram relevância estatística entre 
o grupo que usa HU e o que não utiliza a medi-
cação. Entretanto, não houve diferença significa-
tiva na incidência de AVE entre os dois grupos. 
Entre as variáveis laboratoriais, a Hb, HbF e VCM 
tiveram relevância estatística na comparação 
dos pacientes antes do uso da HU e após o uso 
desta droga, assim como na comparação do gru-
po em uso de HU e sem uso. CONCLUSÃO: Ape-
sar de não poder ter sido verificado o impacto da 
HU na prevenção primária de AVE, observou-se 
diminuição das velocidades de fluxo do DTC, 
elevação dos valores de Hb, HbF, Ht e VCM, e re-
dução de LDH.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PRECOCE: 
EFEITOS NOS NÍVEIS DE HABILIDADES MOTORAS 
EM ESCOLARES
Silva AZ*; Yamaguchi B; Israel VL
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O ser humano tem um desenvolvimento ao longo 
da vida, desde a concepção à morte com trans-
formações físicas, psicológicas e sociais. Neste 
processo a pessoa está vulnerável a diferentes 
restrições orgânicas e ambientais. Quando na 
infância as intervenções psicomotoras buscam 
mudar os efeitos dessas restrições nas áreas mo-
toras e cognitivas desde o meio familiar como 
nos ambientes de creches e escolas. Pesquisa 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
setor Ciências da Saúde da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), CAAE 16964513.9.0000.0102, 
sob resolução específica do Conselho Nacional 
de Saúde (nº 466/12) que envolve pesquisa com 
seres humanos. Foram avaliados 91 escolares 
(cujos pais assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido), do 3º, 4º e 5º ano do Ensino 
Público, com idade de 8 a 10 anos, com a Escala 
de Desenvolvimento Motor (EDM), que avalia 
as seguintes dimensões: Motricidade Fina, Mo-
tricidade Global, Equilíbrio, Esquema Corporal, 
Organização Espacial e Organização Temporal. 
Após a avaliação, crianças que apresentaram ris-
co de atraso no desenvolvimento foram divididas 
por conveniência em Grupo Experimental (GE) 
e Grupo Controle (GC). Os dados relativos às va-
riáveis da escala, que incluem Idade Cronológi-
ca, Idade Motora Geral e Quociente Motor Geral 
(QMG) foram avaliados nos dois grupos de traba-
lho: GC (n = 24) e GE (n = 26). Tais variáveis foram 
avaliadas nos dois grupos em um delineamento 
de pré-pós teste. O GE foi submetido a um pro-
grama de intervenções psicomotoras duas vezes 
na semana, de 40 minutos, durante quatro sema-
nas, totalizando oito intervenções. Na análise do 
quociente motor geral, verificou-se que do 3º ao 
5º ano, o grupo GE apresentou aumento signi-
ficativo na reavaliação quando comparadas ao 
momento de avaliação, fato não observado entre 
crianças do GC. Foi possível verificar que houve 
elevação significativa das médias na reavaliação 
no GE, e este grupo apresentou diferenças signi-
ficativas em relação ao GC, principalmente nas 
dimensões Motricidade Fina e Equilíbrio. Foi 
possível perceber que a intervenção proposta 
apresentou benefícios no ganho de habilidades 
motoras, sendo estes maiores ganhos na Motrici-
dade Fina e Equilíbrio, dimensões prioritárias no 
desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) na 
faixa etária avaliada. Faz-se necessário o cons-
tante acompanhamento do DNPM, bem como 
estratégias de estimulação precoce em neuro-
pediatria, visando a diminuição e a detecção de 
possíveis riscos de atraso no desenvolvimento.
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MATCHING PAIRS DIFFICULTIES IN CHILDREN 
WITH SPINAL MUSCULAR ATROPHY TYPE I 
SUGGEST COGNITIVE IMPAIRMENT
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Although children with Spinal Muscular Atrophy 
Type I (SMA-I, Werdnig-Hoffman) have about 
two years of life expectancy, many of them are 
currently reaching school age. Due to poor motor 
performance and oral communication, it is diffi-
cult to access the cognitive performance of chil-
dren with SMA-I. AIM: This work investigated the 
cognitive performance of children with SMA-I 
using eye tracking equipment. METHOD: Twen-
ty-four children (3-9yrs) participated. Children 
with SMA-I (n = 12) and age- and sex-matched 
controls (n = 12), nine boys and three girls in each 
group, performed four matching tasks involving 
figures, numbers and letters, by making eye mo-
vements, detected by eye tracking. Children with 
SMA-I were assessed with CHOP INTEND, PEDI 
(Pediatric Evaluation of Disability Inventory) 
and PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory). 
RESULT: Only children with SMA-I were evalua-
ted clinically. A minimum score of 29 and a ma-
ximum score of 59 were obtained in PedsQL. A 
minimum score of 6 and a maximum score of 66 
were obtained in PEDI, when added the domains 
self-care and social function. A minimum score 
of 3 and a maximum score of 26 were obtained 
in CHOP INTEND. Children with SMA-I showed 
poor motor performance, but could respond to 
the cognitive tests with eye movements. ANOVAs 
showed that the number of correct answers was 
significantly lower and the timed performance 
was significantly higher in children with SMA-I 
in comparison to the control group (p < 0,050 for 
all comparisons). CONCLUSION: The difficulty 
associating figures, shown by most children with 
SMA-I, suggests that the restricted interaction 
with the environment, due to severe paralysis 
and poor verbal communication, is associated 
with poorer cognitive outcome.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



320

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0847

MOTOR AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF 
MANIFESTING FEMALE DUCHENNE MUSCULAR 
DYSTROPHY CARRIERS: CASE SERIES
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Duchenne muscular dystrophy usually affects 
males. However, females are also affected in rare 
instances. The literature describes that approxi-
mately 8% of female Duchenne muscular dys-
trophy (DMD) carriers have muscle weakness to 
some extent and cardiomyopathy. The early iden-
tification of functional and motor impairments 
in DMD carriers can change clinical decision 
making. OBJECTIVE: We aimed to investigate the 
percentage of DMD female carriers showing mo-
tor and/or functional symptoms and to describe 
the motor and functional impairments of nine 
DMD female carriers with dystrophinopathy, 
diagnosed by clinical, pathological, and genetic 
studies. METHOD: Firstly, all charts (n = 118) 
from DMD female carriers were analyzed. After 
that, nine DMD female carriers showing clinical 
symptoms were detected. Data were collected 
from these nine charts in order to characterize 
muscular strength (with Medical Research Coun-
cil scale, MRC) and functional performance (with 
Vignos Scale and Functional Evaluation Scale for 
DMD). These nine women were firstly diagnosed 
by muscle biopsy with an immunohistochemi-
cal stain (dystrophin). After that, multiplex li-
gation-dependent probe amplification (MLPA) 
specified genetic alterations. RESULTS: In our 
sample, prevalence was 9/118 = 7.6%. The onset 
age of manifesting symptoms varied (01-50 years 
of age). Deletions were found in seven patients. 
Vignos classification ranged from 0 to 4. Pseu-
dohypertrophy of calf muscles, compensatory 
movements and longer timed performance on 
functional tasks (sitting and rising from a chair 
and from the ground, walking and climbing up 
and down steps) were observed in seven cases. 
Muscular weakness was detected by MRC tests 
in all cases. Differently from males with DMD, 
seven patients showed asymmetrical muscular 
weakness. Younger patients showed less severe 
impairments than older ones. CONCLUSION: 
Progressive muscular weakness and functional 
impairments can be observed in DMD female 
carriers. We found similar prevalence of mo-
tor impairment (7.6%), compared to other data 
from the literature (8.0%). Muscular strength and 
functional tasks (compensatory movements and 
timed performance) must be carefully and pre-
cociously evaluated in DMD female carriers.
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NANOPARTÍCULAS DE OURO PROMOVEM 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dis-
túrbio neurobiológico desenvolvido na infância 
precoce. Há provável associação entre o TEA e 
infecções maternas no período pré-natal. Novas 
alternativas terapêuticas tem sido testadas para 
manejo da doença que permanece, até os dias 
atuais, sem possibilidade de cura. As nanopar-
tículas de ouro (GNP), são dotadas de potencial 
anti-inflamatório e antioxidante e poderiam re-
verter o status de inflamação neurogênica e neu-
roagressão que ocorre no encéfalo do portador 
de TEA. OBJETIVO: Avaliar o potencial terapêu-
tico da utilização de GNP sobre parâmetros com-
portamentais de ratos submetidos à um modelo 
experimental de TEA. Materiais e MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo experimental utilizando o 
modelo da doença. Para a realização, foram uti-
lizadas 12 ratas Wistar fêmeas prenhes, as quais 
receberam 100 μg/Kg de LPS ou solução salina 
no 9,5 dia gestacional. A prole permaneceu com 
as mães até o desmame, e a partir do 30º dia pós-
-natal (DPN), recebeu administração, intraperi-
toneal, de GNP numa dose de 2,5 mg/L com ta-
manho de partícula de 20nm. A frequência de ad-
ministração de ouro ocorreu em intervalos de 48 
horas, durante 21 dias. O grupo controle recebeu 
administração de veículo salina (NaCl 0,9%,), sob 
a mesma dosagem. No 51º DPN os animais fo-
ram submetidos aos testes comportamentais: (1) 
estereotipia (auto-limpeza ou gooming); (2) teste 
de interação social; (3) teste de reconhecimento 
de objetos e (4) teste de campo aberto (ativida-
de exploratória avaliada por crossing e rearing, 
que dizem respeito ao deslocamento vertical e 
horizontal do animal na arena, respectivamen-
te.). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
no Uso de Animais (CEUA) da Universidade do 
Sul de Santa Catarina sob número de protoco-
lo 15.015.4.01.IV. RESULTADOS: Os animais do 
Grupo Autista (GA) apresentaram um tempo de 
grooming superior, demonstrando aumento de 
comportamento repetitivo, com prejuízo nos 
testes de interação social e no desempenho ex-
ploratório, indicando que a exposição pré-natal 
foi capaz de induzir o modelo experimental de 
TEA. Após o tratamento com as GNP, houve me-
lhora nos parâmetros de grooming e crossing, 
assim como melhor desempenho no teste de in-
teração social (farejar, montar e seguir o intruso). 
CONCLUSÃO: As GNP foram capazes de reverter 
comportamentos típicos do TEA neste estudo 
pré-clínico, apresentando-se como potencial te-
rapêutico de enfrentamento à doença.
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Neuromielite óptica (NMO) é uma rara doença 
inflamatória grave, imunomediada, que causa 
desmielinização e danos axonais do sistema ner-
voso comprometendo principalmente nervos 
ópticos e segmentos da medula espinhal. Sin-
tomas como alterações visuais, déficits de força, 
retenção urinária além de encefalopatia, convul-
sões, vômitos e ataxia são observados na faixa 
pediátrica além da presença de anticorpo an-
tiaquaporina 4 em 85% dos casos. O tratamento 
agudo se baseia na pulsoterapia com corticoides 
e/ou plasmaférese e a prevenção de novos sur-
tos é feita com uso de imunossupressores, como 
a azatioprina. OBJETIVO: Relatar a ocorrência 
de um caso de NMO assistido pelo corpo clíni-
co da residência de Neuropediatria em um hos-
pital infantil na cidade de Salvador. MÉTODO: 
Análise de caso de NMO à luz da literatura com 
descrição dos exames e evolução durante hos-
pitalização no período de fevereiro a março de 
2016. RELATO DE CASO: Paciente de 13 anos, 
previamente hígido, masculino, relatou início 
do quadro por queda da própria altura, seguido 
em dias por dor e diminuição de força de cará-
ter progressivo em membros inferiores paralelo 
ao surgimento de retenção urinária. O exame 
neurológico objetivo detectou déficit de contra-
ção pupilar aferente bilateral e palidez de papila 
à fundoscopia, paresia de membros superiores, 
predominantemente distal, paraplegia arrefle-
xa de membros inferiores, nível sensitivo em t4 
com abolição de todas as modalidades sensitivas 
em membros inferiores, além de disautonomia 
esfincteriana e cardiovascular. A neuroimagem 
por ressonância magnética de crânio fora nor-
mal e as de colunas cervical, torácica e lombar, 
detectaram processo de desmielinização em lon-
gos seguimentos de medula espinhal. O estudo 
do líquor apresentava pleocitose e a pesquisa 
sorológica para anticorpo Antiaquaporina 4 foi 
negativa. Ambos realizados após a corticotera-
pia e início da terapia com imunoglobulina. A 
despeito das terapias empregadas, a melhora do 
quadro só foi conseguida parcialmente algumas 
semanas após, quando já em uso de azatioprina, 
permitindo sua alta hospitalar com seguimento 
ambulatorial no Serviço de Neurologia Pediátri-
ca. CONCLUSÃO: A NMO em 85% dos casos tem 
positividade do anticorpo antiaquaporina 4 con-
tudo a sua negatividade no presente caso pode se 
relacionar ao uso prévio da corticoterapia. Fren-
te à ocorrência de sintomas sugestivos de NMO, 
a introdução de terapia Imunossupressora na 
fase aguda modifica seu curso natural.
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O CIRCO JÁ CHEGOU! A EXPERIÊNCIA DO PROJETO 
ILUMINE EM ATIVIDADES COM CRIANÇAS 
ESPECIAIS
Ramos FOB*; Morcerf CCP; Neves KML; Tostes RGC; 
Malheiros TM; Figueiredo CN; Araújo PP; Taulois MM; 
Santos FCCB

Universidade do Grande Rio Professor José de Souza 
Herdy.

* E-mail: feliperamos03@hotmail.com

O Clown surge como proposta de humanização e 
ganha espaço no meio acadêmico como promo-
tor da saúde. Assim, o Projeto Ilumine propõe a 
transformação de acadêmicos em palhaços para 
criar vínculos com crianças portadoras de defici-
ência mental, além de trabalhar para o bem-es-
tar e a melhoria da qualidade de vida de crianças 
especiais.OBJETIVO: Relatar a experiência do 
projeto na promoção de saúde da criança espe-
cial utilizando o palhaço-doutor e refletir sobre 
essa forma de intervenção e estímulo a criança 
com necessidades especiais.METODOLOGIA: 
O projeto Ilumine é um projeto de extensão 
composto por estudantes de uma Universidade 
Privada que utiliza o Clown como figura de in-
teração com crianças especiais no Lar Maria de 
Lourdes e outras casas de apoio. Organiza tro-
tes solidários e oficinas com debate de artigos 
e filmes, além da leitura de diários escritos pe-
los estudantes que descrevem os sentimentos e 
dificuldades dos participantes frente a atuação 
com crianças especiais. Trabalha em casas de 
acolhimento de crianças com deficiência física 
e mental, hidrocefalia e autistas no Rio de Janei-
ro. RESULTADOS: A atuação do projeto desde 
2012 com foco na criança com deficiência men-
tal e distúrbios neurológicos estimula e garante 
a qualidade de vida, quebrando preconceitos 
dentro da formação médica e despertando inte-
resse de estudantes de medicina para um olhar 
humanizado da criança especial. São desenvol-
vidas atividades lúdicas com músicas e teatro e 
cada voluntário cria uma identidade fictícia e 
personalidade para seu palhaço. Os alunos pas-
sam por palestras de capacitação que abordam 
os distúrbios neurológicos encontrados na ins-
tituição, assim como formas de estímulo e de 
garantia da qualidade de vida de cada criança. 
CONCLUSÃO: A criação de uma personalida-
de fictícia e o desenvolvimento da arte através 
do palhaço como ferramenta interativa com a 
criança com deficiência física e mental auxiliou o 
diálogo do estudante com a criança e quebrou a 
rotina de abrigos e ambulatórios, mostrando que 
a participação do Clown nessa frente de atuação 
é forte aliado no desenvolvimento do brincar e 
da qualidade de vida dessas crianças, sendo tra-
tadas como pessoas capazes e não apenas como 
patologias e síndromes

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0851

PAPEL DO ULTRASSOM CEREBRAL NA AVALIAÇÃO 
DE PACIENTES COM TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 
13 (SÍNDROME DE PATAU)
Rosa RFM; Kauling IE*; Correia EPE; Mattos VF; 
Rosa RCM; Zen PRG; Bodi MA; Pereira CSN; 
Driemeyer C; Baldino IM

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA).

* E-mail: ikauling@hotmail.com

A trissomia do cromossomo 13, também conhe-
cida como síndrome de Patau (SP), apresenta 
uma incidência estimada de cerca de 1 caso 
em cada 6.000 nascimentos. Ela se caracteri-
za pelo acometimento de múltiplos órgãos e 
sistemas, incluindo o sistema nervoso central. 
OBJETIVOS: descrever os achados identificados 
através do ultrassom cerebral em uma amostra 
de pacientes com SP. MÉTODO: a amostra foi 
composta de pacientes com SP atendidos em 
um Serviço de Genética Clínica de referência do 
Rio Grande do Sul. Todos os casos foram diag-
nosticados no laboratório do serviço através do 
exame de cariótipo. RESULTADOS: dos 12 pa-
cientes com SP, 8 (67%) eram do sexo masculi-
no. Suas idades na primeira avaliação variaram 
de 1 a 85 dias (média de 23,7 dias). Trissomia 
livre do cromossomo 13 foi a alteração cromos-
sômica predominante (75%). Translocações 
foram verificadas em 3 casos (25%). Alterações 
cerebrais foram identificadas em 9 pacientes 
(75%). As anormalidades consistiram de dilata-
ção ventricular (44%), agenesia/hipoplasia de 
corpo caloso (33%), holoprosencefalia (22%) e 
malformação de Arnold-Chiari do tipo II (11%). 
CONCLUSÕES: A frequência de alterações cere-
brais observada em nosso estudo é concordante 
com a descrita na literatura. Dentre elas, desta-
ca-se a holoprosencefalia. Cerca de metade dos 
pacientes com esta alteração apresenta anorma-
lidades cromossômicas, sendo que a principal é 
a SP. Por isso, o uso do ultrassom cerebral é bas-
tante útil, especialmente por ser um exame não 
invasivo, barato e de fácil realização (pode ser 
realizado no próprio leito do paciente), que pode 
identificar alterações, como a holoprosencefalia, 
e auxiliar assim na suspeição e diagnóstico da SP.
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PERFIL DAS MÃES DE BEBES DE RISCO PARA O 
DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
Guerrero KM*; André LB; Oliveira MCS; Carvalho AC; 
Bofi TC

Universidade Estadual Paulista (UNESP).

* E-mail: katianeguerrero@hotmail.com

Diversos fatores são considerados como sendo 
de risco para o desenvolvimento motor infantil, 
dentre eles temos a idade materna, a gestação na 
adolescência é considerada como um possível 
fator de risco para que a criança apresente atra-
sos no desenvolvimento motor, social e cogniti-
vo, assim como a gestação na meia idade pode 
trazer riscos para essas crianças, tendo relação 
com o número de casos de crianças com síndro-
me de Down. Além disso, Sartoni et al mostra em 
seu estudo que crianças nascidas de mães ado-
lescentes apresentam uma porcentagem maior 
de atraso no desenvolvimento motor.(Sartori et 
al, 2010). OBJETIVO: Caracterizar sociodemo-
graficamente por meio da idade e escolarização 
o perfil das mães de bebês que apresentam ris-
co para o desenvolvimento neuropsicomotor. 
MÉTODO: Trata-se de pesquisa descritiva, apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o 
CAAE:30382714.5.0000.5402. A amostra foi com-
posta por 39 crianças de ambos os sexos, recém-
-nascidos que chegaram para avaliação em uma 
clínica de Fisioterapia. Foram analisados prontu-
ários, de bebês de ambos os sexos. Dessa forma, 
foi averiguado o diagnóstico clinico da criança, a 
idade da mãe e sua escolarização. RESULTADOS: 
Dos 39 recém-nascidos, 5 tinham, o diagnóstico 
clínico de prematuridade, 14 com diagnóstico de 
síndrome de Down, 16 com atraso no desenvol-
vimento motor, 2 com paralisia cerebral, 1 com 
torcicolo congênito e 1 com mielomeningocele, 
já em relação aos dados sociodemográfico das 
mães, 2 apresentaram idade de 16 a 18 anos, 8 
idade de 20 a 25 anos, 9 idade de 26 a 30 anos, 
12 idade de 31 a 36 anos, 7 idade de 37 a 40 anos 
e uma não informou a idade. Em relação à esco-
larização das mesmas, 5 apresentaram ensino 
fundamental completo, 12 ensino médio com-
pleto, 15 ensino superior completo, 3 ensino 
superior incompleto e 4 não informaram a esco-
larização. CONCLUSÃO: A partir dos resultados 
apresentados foi possível notar que o atraso mo-
tor e síndrome de Down tem sido os principais 
diagnósticos para a chegada dessas crianças na 
clínica de fisioterapia, bem como, a maioria das 
mães apresentam uma idade entre 31 a 36 anos o 
que difere do artigo apresentado por Sartori et al 
(2010) que traz a gravidez na adolescência como 
um dos fatores para esses atrasos apresentados 
pelas crianças, como foi apresentado em nossos 
resultados poucas mães entre 18 e 20 anos ou 
menos, permanecendo a maioria entre as idades 
de 26 a 36 anos.
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PREVALÊNCIA DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO 
CLÍNICA DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE ENTRE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE UBERLÂNDIA
Ribeiro Júnior PHE*; Gobbo Júnior M; Araújo GA; 
Soares MC; Rosa MTN; Lemes P; Leite DT; Araújo JG; 
Rezende CHA; Morales NMO

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: pherj@hotmail.com

O Transtorno de déficit de atenção/ hiperativida-
de (TDAH) é um dos problemas mais comuns na 
infância, e grande parte dos sintomas de TDAH 
são percebidos desde muito cedo. Conforme o 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM 5), os indivíduos identificados 
como portadores de TDAH podem ser classifica-
dos em três apresentações: combinada (TDAH-
-C), predominantemente hiperativa (TDAH-H) e 
predominantemente desatenta (TDHA-D), sen-
do que essas diferentes apresentações podem 
apresentar diferentes padrões de função psicos-
social, comorbidade psiquiátrica e resposta ao 
tratamento. Crianças com a apresentação TDAH-
-D tendem a ser mais isoladas socialmente, hipo-
ativas, tímidas e a ter uma maior associação com 
transtornos de ansiedade e depressão. Já a forma 
TDAH-C caracteriza-se pelo comportamento 
disruptivo, impulsivo, maior rejeição social e 
maiores taxas de comorbidade com o Transtor-
no Desafiador Opositor (TDO). Já a apresentação 
TDAH-H possui evolução menos duradoura do 
que as demais apresentações. OBJETIVO: Deter-
minar a prevalência das forma de apresentação 
clínica do TDAH e a intensidade de sintomas 
de déficit de atenção e hiperatividade/impulsi-
vidade em crianças escolares do município de 
Uberlândia-MG segundo a visão dos professores 
de acordo com o instrumento de triagem MTA-S-
NAP IV. MÉTODO: Foi realizado um estudo piloto 
envolvendo as crianças matriculadas entre o 1º e 
o 8º ano do ensino fundamental em uma esco-
la estadual do município de Uberlândia. Fez-se 
uma triagem de sintomas a partir da resposta dos 
professores e dos responsáveis para o questioná-
rio MTA-SNAP IV. Para aquelas que obtiveram 
uma triagem positiva nessa avaliação, os respon-
sáveis foram orientados a procurar o serviço de 
neuropediatria responsável para avaliação clíni-
ca seguindo os critérios diagnósticos do DSM V. 
RESULTADOS: Dos 671 alunos que participaram 
da pesquisa, 177 tiveram triagem positiva para o 
TDAH segundo a triagem feita pelos professo-
res por meio do MTA-SNAP IV. Dos alunos tria-
dos positivamente, 68% tiveram a apresentação 
TDAH-D, 27% a apresentação TDAH-C e 5% a 
apresentação TDAH-H. CONCLUSÃO: A maior 
prevalência observada da apresentação predo-
minantemente desatenta em 68% dos casos tria-
dos positivamente vai de encontro ao observado 
em estudos nacionais e na metanálise mundial.
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PRIMARY HEALTH CARE IN PHYSICAL THERAPY: 
EVALUATION OF CHILDREN ATTENDING CHILD 
EDUCATION CENTERS
Silva AZ*; Yamaguchi B; Israel VL

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: zanardiufpr@gmail.com

Child development is a process characterized 
by the achievements of children as they beco-
me actively involved with the physical and so-
cial environments of their daily living. The aim 
of this study was to evaluate the neurological/
psychomotor development of children aged 
0–5 years attending Child Education Centers.. 
The present investigation was approved by the 
ethics committee under Technical Opinion No. 
CEP/SD 531.068.08.05. The inclusion criteria 
were children aged 0–5 years regularly enrolled 
in a CEI and the provision of written informed 
consent by their parents/legal guardians. This 
developmental assessment included a screening 
test to identify which variables could be associa-
ted with risks for developmental delays. A total 
of 444 children were evaluated using the Den-
ver Developmental Screening Test II (DDST II), 
which examines the personal-social, language, 
fine motor-adaptive, and gross motor domains. 
To demonstrate associations between variables, 
the chi-square test for k-proportions was used 
a priori, followed by a logistic regression model. 
The variables investigated in the study were: the 
child’s performance results in the developmental 
evaluation, school, age, sex, and CEI attendance 
period (full- or part-time). Of the children, 240 
(54.1%) showed no risk of developmental delay 
based on the DDST II. By contrast, 204 (45.9%) 
children were at risk at least in one of the sectors. 
The influence of the school environment and age 
group on child development was noted. These 
data are of great importance in that they serve 
to provide a basis for the identification and mo-
nitoring of the achievements of children in their 
everyday life. The relevance of evaluation and 
developmental surveillance at school should be 
stressed as an integral part of child health care 
that encompasses activities related to the pro-
motion of normal development and detection of 
potential deviations and delays.
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RELATO DE DOIS CASOS: SÍNDROME DE WEST, 
UMA EVOLUÇÃO SEMPRE CATASTRÓFICA?
Santos NASQ*; Fernandes AR; Pimenta BIO; Serpa MM; 
Bitencourt DS; Carvalho TG; Loures AF; Santos TMP; 
Almeida SSA; Simões IF

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: nicolyq@gmail.com

A Síndrome de West (SW) é uma encefalopatia 
epiléptica composta pela tríade de espasmos 
infantis, atraso do desenvolvimento psicomotor 
e hipsarritmia ao eletroencefalograma (EEG). 
Pode ser classificada, conforme sua etiologia, 
em sintomática ou criptogênica. Apesar de se 
tratar de doença grave, sua evolução inexoravel-
mente desfavorável nem sempre ocorre. Assim, 
discutem-se quais fatores estariam relacionados 
a uma evolução reservada ou não. OBJETIVO: 
Comparar dois casos desta condição, com evo-
luções distintas, dando ênfase nos fatores pre-
ditivos para o prognóstico favorável ou não, e 
comparando seus achados com aqueles encon-
trados na Literatura. MÉTODO: Estudo de relato 
de casos de SW, com desenho retrospectivo e re-
visão de literatura. RESULTADOS: Caso 1: DCR, 
feminina, 18 meses, permaneceu em UTI no pri-
meiro mês de vida por encefalopatia hipóxico-
-isquêmica grave. Recebeu alta com diagnóstico 
de encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) 
em uso de fenobarbital. Apresentava espasmos 
desde os 5 meses, quando realizou ressonância 
de crânio (RNM) e EEG que mostraram, respecti-
vamente, sequela de insulto hipóxico-isquêmico 
e hipsarritmia. Iniciou prednisolona associada a 
valproato de sódio (VPA) e clobazam (CLB). Por 
manter espasmos e hipsarritmia, inciamos viga-
batrina (VBT) e substituímos o diazepínico por 
nitrazepam (NZP). Os sintomas persistiram e, 
por isso, recebeu segundo ciclo de prednisolona. 
No momento, encontra-se sem crises clínicas, 
EEG melhor e com os sintomas da ECNP. Caso 
2: MEG, feminino, 2 anos, com desenvolvimen-
to psicomotor adequado até os 4 meses, quando 
iniciou espasmos e interrupção dos ganhos de 
desenvolvimento. EEG mostrou hipsarritmia. 
Aos seis meses iniciou VBT com redução dos 
espasmos. RNM, triagem para erros inatos do 
metabolismo e infecção do grupo TORCHS sem 
alterações. Evoluiu com ganhos do desenvolvi-
mento psicomotor. Atualmente está em uso de 
VPA e VBT, com controle de crises e EEG nor-
mal. Sem sequelas aparentes. CONCLUSÃO: A 
Síndrome de West, estigmatizada como severa 
devido à maior freqüência dos casos sintomá-
ticos, também pode evoluir de forma benigna. 
Isto é visto principalmente quando não há etio-
logia determinada, o início dos espasmos é mais 
tardio e o tratamento tem início mais precoce, 
como foi observado na paciente 2.
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RETARDO DE CRESCIMENTO E MICROCEFALIA 
ASSOCIADOS A UM QUADRO DE DEGENERAÇÃO 
MULTISSISTÊMICA: SÍNDROME DE COCKAYNE
Rosa RFM1; Zen PRG1; Driemeyer C2*; Arenas DL2; 
Claudino FCA2; Kauling IE2; Baldino IM2; Caversan L2; 
Bodi MA2; Andrejew R2

1UFCSPA e CHSCPA;
2Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA).

* E-mail: candidatap@gmail.com

A síndrome de Cockayne é uma condição gené-
tica caracterizada por retardo de crescimento e 
degeneração multissistêmica, com variável ida-
de de início e índice de progressão. OBJETIVO: 
descrever uma paciente com diagnóstico de 
síndrome de Cockayne, uma doença rara autos-
sômica recessiva. MÉTODO: fez-se a descrição 
do caso junto com uma revisão da literatura. 
RESULTADOS: a paciente, uma menina, foi ava-
liada inicialmente aos 3 anos por apresentar mi-
crocefalia, atraso no desenvolvimento neurop-
sicomotor e de fala (ela ainda não andava sem 
apoio e falava apenas dissílabas) e alterações ce-
rebrais. Estas consistiam de atrofia, calcificações 
em gânglios da base e sinais de desmielinização. 
Ela era filha de pais consanguíneos (primos em 
primeiro grau). Não havia casos semelhantes ao 
dela na família. Ao exame físico, observou-se na-
nismo (estatura de 78 cm, abaixo do percentil 3, 
com média para 1 ano e 4 meses), microcefalia 
absoluta e relativa (o perímetro cefálico era de 39 
cm – abaixo do percentil 2), micrognatia, e lesão 
hiperemiada e descamativa em face, indicativa 
de reação de fotossensibilidade. CONCLUSÃO: 
A soma dos achados apresentados por nossa 
paciente foi compatível com o diagnóstico de 
síndrome de Cockayne. A fotossensibilidade da 
pele pode levar a problemas com a exposição 
solar. A consanguinidade observada entre os 
pais correlaciona-se com a etiologia da síndro-
me, uma vez que esta é uma condição autossô-
mica recessiva. A síndrome de Cockayne é uma 
doença de evolução progressiva, sendo que em 
relação ao prognóstico, a sobrevida média destes 
pacientes é de cerca de 12 anos de idade (devi-
do, principalmente, a problemas respiratórios 
como a pneumonia). Anormalidades neurológi-
cas são comuns entre estes pacientes, podendo 
incluir tanto crises convulsivas como alterações 
comportamentais.
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SENSORIMOTOR PERFORMANCE IN CHILDREN 
WITH DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER
Calegaro V1; Voos MC2*; Moura MC2; Silva MA2; 
Hasue RH2

1InRea-FMUSP;
2USP/Faculdade de Medicina (FMUSP).

* E-mail: ftmarivoos@gmail.com

The developmental coordination disorder (DCD) 
is commonly detected in children in school age. 
Children with DCD have poor hand dexteri-
ty, which affects daily life and school activities. 
However, it is not known at what extent these de-
ficits can be attributed to incoordination and/ or 
to altered sensorimotor processing. OBJECTIVE: 
To investigate dexterity and tactile perception 
in children with and without developmental 
coordination disorder (DCD). METHOD: We as-
sessed 21 children, aged 9-11 yrs. Ten children 
were detected as having DCD and 11 children 
showed typical development. The detection of 
coordination difficulties on daily life routines 
was made by the Movement Assessment Battery 
for Children and/ or Developmental Coordina-
tion Disorder Questionnaire. Hand dexterity was 
assessed by the time (s) spent to perform the 
pick-up test with the eyes open or closed. Hand 
tactile perception was evaluated by a estereog-
nosis task (six small objects identification). ANO-
VAs compared groups and conditions (dominant 
hand, non-dominant hand, eyes open, eyes clo-
sed). RESULTS: A significant interaction groups 
vs. conditions was found in the pick-up test 
(F3,57 = 13.01; p < 0.001). Children with DCD had 
more difficulty on the pick-up test than the con-
trol group in the eyes closed condition, with the 
dominant and non-dominant hand (p < 0.001 for 
both comparisons). No differences between the 
groups were found in the eyes open condition. 
No differences between the groups were found 
in the stereognosis task (F1,19 = 0.11; p = 0.748). 
CONCLUSION: In the stereognosis task, children 
with DCD performed as well as control children. 
However, when hand dexterity and faster move-
ments were needed (in the pick-up test), children 
with DCD showed poorer performance in the 
eyes closed condition. This suggests that DCD is 
associated to higher visual dependence in dexte-
rity tasks involving higher speed.
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SÍNDROME DA ENCEFALOPATIA REVERSÍVEL 
POSTERIOR EM CRIANÇAS – RELATO DE 5 CASOS
Franciscatto L*; Marrone LCP; Simeoni C; Guzmán TFA; 
Galindo DGC; Castellanos DCT; Fernández AC; Costa JC

Hospital São Lucas da PUCRS.

* E-mail: luisafrancis@gmail.com

A síndrome da encefalopatia reversível posterior 
(SERP) é uma entidade clínico-radiológica carac-
terizada por inúmeros sintomas neurológicos e 
associada com edema de substância branca en-
volvendo os lobos cerebrais occipitais e parietais. 
Muitos fatores podem agir como um gatilho, sen-
do o mais comum a elevação aguda da pressão 
arterial (PA), que pode ocorrer com a alteração 
da função renal e terapia imunossupressora. 
OBJETIVO: relatar casos de SERP em crianças, 
revisando as características clínicas, seus desen-
cadeantes e manejo. MÉTODOS: revisão de 5 ca-
sos de crianças atendidas em nosso serviço que 
desenvolveram SERP. Foram avaliados os seguin-
tes dados: idade, quadro clínico, pico de PA, pico 
de creatinina e aspectos da ressonância nuclear 
magnética (RNM) cerebral. RESULTADOS: Caso 
1: menino de 2 anos diagnosticado com síndro-
me hemolítico urêmica, PA 150/90mmHg e crea-
tinina 3,5mg/dl, iniciou com cefaléia, amaurose 
e crise epiléptica focal; RNM crânio identificou 
edema em regiões parieto-occipitais; tratado 
com anti-hipertensivos, diálise e antibioticotera-
pia, tornou-se assintomático 2 meses após. Caso 
2: menina de 8 anos com 2 crises convulsivas, PA 
190/100mmHg e edema de extremidades, diag-
nosticada com glomerulonefrite, realizou RNM 
crânio evidenciando hipersinal occipital sub-
cortical; assintomática 2 semanas após. Caso 3: 
menino de 3 anos com cefaléia e déficit visual, 
PA 140/90mmHg e creatinina 2,3mg/dl, diagnos-
ticado com glomerulonefrite, apresentou altera-
ção do estado mental; RNM crânio com edema 
em regiões parieto-occipitais e frontal esquer-
da, com resolução total dentro de 8 dias. Caso 
4: menino de 7 anos com leucemia linfoblástica 
aguda em quimioterapia, diagnosticado com 
síndrome de lise tumoral, PA 163/109mmHg e 
creatinina 1,86mg/dl, apresentou amaurose bi-
lateral e crises convulsivas focais; RNM crânio 
identificou hipersinal nas regiões frontais, parie-
tais e occipitais. Caso 5: menino de 9 anos com 
cefaléia, alteração do sensório, déficit visual, 
PA 155/95mmHg e oligúria, diagnosticado com 
glomerulonefrite e com RNM crânio mostrando 
edema em regiões frontais, parietais e occipitais. 
CONCLUSÃO: SERP é ainda pouco conhecida 
pelos médicos, com um leque enorme de sin-
tomas e de fatores desencadeantes, que tem se 
tornado mais freqüente devido ao avanço nos 
métodos de neuroimagem bem como aos trata-
mentos modernos que podem induzi-la. O atra-
so em seu diagnóstico pode piorar o prognóstico, 
ocasionando a irreversibilidade dos sintomas.
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SÍNDROME DE JOUBERT: ACHADOS 
EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS 
EM 11 PACIENTES
Borges KB2*; Machado MNCP1; Bezerra MER2; 
Linden Avd4; Andrade MC2; Franco CMR2; Lourenço CM3; 
Angelo Júnior JRL5; Linden VVd1; Miranda APP1

1AACD-PE;
2Hospital das Clínicas - UFPE;
3Hospital das Clínicas-USP de Ribeirão Preto;
4Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira;
5UFPE, DIAGMAX-PE.

* E-mail: kleitonborges@hotmail.com

Síndrome de Joubert (SJ) é uma ciliopatia com 
importante variabilidade fenotípica e heteroge-
neidade genética caracterizada por ataxia cere-
belar congênita de caráter autossômico recessivo 
ou ligado ao X de início geralmente no período 
neonatal. O quadro clínico consiste de hipoto-
nia, ataxia, apraxias oral, ocular e motora, com-
prometimento cognitivo, anormalidades nos 
movimentos oculares e distúrbios respiratórios. 
Podem ocorrer alterações dismórficas bem como 
envolvimento sistêmico, principalmente renal. O 
marco diagnóstico é uma combinação de acha-
dos na ressonância magnética (RM) de encéfalo 
caracterizados por pedúnculos cerebelares su-
periores espessados, alongados e orientados ho-
rizontalmente, caracterizando o “sinal do dente 
molar”, hipoplasia de vermis cerebelar e fossa 
inter-peduncular profunda. OBJETIVO: Analisar 
os aspectos epidemiológicos, clínicos e radioló-
gicos de uma série de pacientes com SJ e com-
parar com dados da literatura. METODOLOGIA: 
Análise retrospectiva de prontuários médicos 
dos 11 pacientes com SJ. RESULTADOS: Foram 
11 pacientes avaliados, sendo 9 do sexo masculi-
no (81%) e 2 do sexo feminino (18%) com idade 
média de 11 anos. O tempo médio entre início 
dos sintomas e diagnóstico foi de 6 anos. Todos 
apresentaram: quadro clínico iniciando-se no 
período neonatal, retardo do desenvolvimen-
to neuropsicomotor e ataxia cerebelar. 6 (54%) 
apraxia ocular, 10 (90%) apraxia motora, 8 (72%) 
apraxia oral, 6 (54%) alterações na oculomotri-
cidade, 6 (54%) anormalidades respiratórias, 6 
(54%) achados dismórficos, sendo dois destes 
polidactilia, 5 (45%) titubeação cefálica. Obser-
vamos ainda, 6 (54%) pacientes com alterações 
oftalmológicas, sendo a mais evidente o leuco-
ma, além de 2 (18%) pacientes com displasia 
renal bilateral. Do ponto de vista radiológico, o 
sinal do dente molar por RM foi observado em 
todos os pacientes. Em 3 (27%) deles hipoplasia 
de vermis, 9 (81%) displasia de vermis, 4 (36%) 
anormalidades tectais, 2 (18%) malformação de 
corpo caloso, 3 (27%) acentuação da cisterna 
magna e 9 (81%) dilatação do 4° ventrículo. Nos-
sos achados são condizentes com a literatura vi-
gente. CONCLUSÃO: SJ é uma entidade rara com 
quadro clínico de ampla variabilidade. A doença 
necessita ser bem compreendida, a fim de possi-
bilitar diagnóstico precoce e pronta reabilitação 
com consequente melhor qualidade de vida para 
os pacientes acometidos.
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SUSPEITA DE HIPERTENSÃO INTRACRANIANA 
EM MENORES DE TRÊS ANOS DE IDADE: QUAL 
HIPÓTESE NÃO DEVE SER NEGLIGENCIADA?
Carmello RA1*; Guimarães JRG1; Lemos SP2; Araújo LA1

1Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais;
2Hospital da Baleia.

* E-mail: rodrigocarmello@gmail.com

Os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) 
na população pediátrica são os terceiros mais 
frequentes no Brasil. O tumor teratoide rabdoide 
atípico (TTRA) representa 1-2% dos tumores in-
tracranianos (TI) pediátricos, mas nos menores 
de três anos, compreende de 10-20%. OBJETIVO: 
Descrever a relevância do acompanhamento in-
dividualizado em lactentes com suspeita de TI. 
RELATO DE CASO: MARC, três meses, mascu-
lino. Com um mês de vida apresentou vômitos 
persistentes. Três semanas após, evolui com 
sonolência, abaulamento de fontanela e crise 
convulsiva. Excluíram-se causas metabólicas e 
infecciosas (CMI). RNM de crânio: lesão vascu-
larizada heterogênea, infratentorial, mediana, 
no IV ventrículo. Devido à localização do tumor 
e idade do paciente, optou-se por derivação 
ventrículoperitoneal (DVP) e conduta conser-
vadora até peso adequado para cirurgia. No 2º 
dia pós-operatório (DPO) evoluiu com coma, 
rebaixamento de consciência, hipoatividade, hi-
pertensão arterial sistêmica, vômitos, apesar de 
fontanela plana e normotensa. Excluídas CMI, o 
caso foi rediscutido com a família. No 5º dia de 
DVP, optou-se pela ressecção subtotal tentando 
preservar a vida. No pós-operatório (PO), en-
contrava-se estável, reativo, movimentação de 
membros, sem sinais de hipertensão intracra-
niana (HIC). Alta do CTI no 2º DPO e do hospital 
no 10º DPO. Tomografia de crânio no PO: sem 
tumor. Anatomopatológico: meduloblastoma 
(MB). Imuno-histoquímica: TTRA. DISCUSSÃO: 
TTRA é raro, primário do SNC, classificado como 
tumor embrionário grau IV. O uso de marcador 
para o gene INI-1 foi importante para diferenci-
á-lo de outros tumores, principalmente MB, que 
pode ser mimetizado pelo TTRA, como visto no 
caso. A sobrevida encontrada é de 12 meses, 70% 
de letalidade e disseminação de 20-30% no diag-
nóstico. Ressecção completa e uso de radiotera-
pia são fatores de bom prognóstico. Em menores 
de três anos, tratamento cirúrgico é primeira op-
ção. Radioterapia nessa idade está relacionada 
com efeitos colaterais graves. Importante des-
tacar que não existe consenso sobre tratamento, 
daí a importância da medicina individualizada e 
de decisões partilhadas entre as equipes e famí-
lia. CONCLUSÃO: A abordagem dos TI deve levar 
em conta idade, peso, sintomas, localização, tipo 
histológico, risco cirúrgico e gravidade, terapia 
prévia, de forma individualizada, com terapêu-
tica partilhada. Bibliografia: Ostrom et al.: The 
epidemiology of ATRT in the United States, 2001–
2010. Neuro-Oncology 16(10), 1392–1399, 2014.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA ASSOCIADO 
À SÍNDROME DE DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 9P: 
RELATO DE CASO
Trombetta TPZ2; Marin CE2; Alves ASB2; Rodrigues AB2; 
Bento Júnior NJ2; Picinin T2; Freitas ICS2; Souza GR1; 
Bardini AVSL2; Lin J2*

1UNESC;
2Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).

* E-mail: linjaime1407@gmail.com

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma 
das condições neuropsiquiátricas mais comuns 
na infância. Apesar de o seu diagnóstico ser pu-
ramente clínico, hoje se tem dado uma maior 
atenção à investigação genética, especialmente 
nos casos atípicos e sindrômicos. OBJETIVO: Re-
latou-se, no presente estudo, um paciente com 
quadro clínico compatível com TEA, cuja in-
vestigação genética demonstrou uma alteração 
cromossômica rara. DESCRIÇÃO DO CASO: Pa-
ciente masculino, 12 anos de idade, proceden-
te de Criciúma, Santa Catarina, encaminhado 
para avaliação neuropediátrica com quadro de 
atraso global do desenvolvimento neurológico e 
dificuldades de aprendizagem. Possuía história 
mórbida pregressa de criptorquidia. O paciente 
apresentava trigonocefalia, hipertelorismo, pon-
te nasal ampla e orelhas antevertidas. A avalia-
ção do quociente de inteligência (QI) resultou 
em deficiência intelectual moderada. Os ques-
tionários Austism Screening Questionaire (ASQ) 
e Childhood Autism Rating Scale (CARS) permi-
tiram o diagnóstico clínico de TEA. O cariótipo 
com bandas G evidenciou material adicional no 
braço curto do cromossomo 9 (9p+) cujo resul-
tado foi: 46, XY, add(9)(pter). Na investigação 
de rearranjos complexos, através da técnica de 
hibridização in situ por fluorescência (FISH), 
foi revelada uma duplicação na cromatina que 
inclui a região do gene P16, localizada na banda 
p21, e uma deleção na cromatina que inclui a re-
gião subtelomérica. Na investigação de perdas e 
ganhos cromossômicos submicroscópicos pela 
técnica de Microarray Comparative Genomic 
Hybridization (CGH-array), foi identificada de-
leção terminal do braço curto do cromossomo 
9, afetando a banda p24.3, e uma duplicação 
intersticial no braço curto do cromossomo 9, 
acometendo as bandas p24-p13.1. DISCUSSÃO: 
Aproximadamente 150 casos da síndrome de de-
leção do cromossomo 9p foram descritos. Nosso 
caso apresenta alterações fenotípicas coinci-
dentes com os consensos diagnósticos para a 
síndrome. Em pacientes masculinos, distúrbios 
do desenvolvimento sexual podem variar desde 
alterações da genitália externa com disgenesia 
gonadal a quadros isolados de criptorquidia (re-
lacionados a mutações do gene de determinação 
sexual DMRT1 localizado no cromossomo 9p24). 
Atrasos no desenvolvimento neurológico e trigo-
nocefalia são encontrados em todos os pacientes 
e casos compatíveis com TEA similares ao nosso 
foram descritos. CONCLUSÃO: A avaliação gené-
tica é imprescindível em casos de TEA associados 
a alterações dismórficas.
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ACOMETIMENTO DE NERVOS CRANIANOS NA 
SÍNDROME DE LEWIS-SUMNER: RELATO DE CASO.
Cavalcante WCP*; Grativvol RS; Spera RR; Castro JPS; 
Santos GJ; Lino AMM; Castro LHM; Nitrini R

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: wagner_cid@hotmail.com

A Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante 
Crônica (PIDC) caracteriza-se clinicamente por 
fraqueza muscular proximal e distal simétrica, al-
teração de sensibilidade e hiporreflexia com pro-
gressão por mais de dois meses. Dentre as varian-
tes clínicas da PIDC, a síndrome de Lewis-Sumner 
apresenta sintomas e sinais sensitivo-motores 
assimétricos, frequentemente se iniciando em 
membros. O diagnóstico clínico é corroborado 
pela demonstração de desmielinização assimétri-
ca à eletroneuromiografia (ENMG) e dissociação 
proteino-citológica no exame do líquido cefalor-
raquidiano (LCR). OBJETIVO: Descrever um caso 
de Lewis-Sumner com acometimento significativo 
de nervos cranianos. RELATO DE CASO: Paciente 
do sexo masculino, 53 anos, apresentou sintomas 
de formigamento e fraqueza em quatro membros 
de instalação assíncrona ao longo de dois anos. Ao 
longo do quadro também surgiram paralisia facial 
periférica a esquerda, disfagia e disartria. Ao exa-
me neurológico constatou-se comprometimento 
sensitivo-motor assimétrico de nervos periféricos 
em quatro membros, arreflexia global e afecção de 
nervos cranianos (VII à esquerda, IX e X bilateral, XI 
à direta e XII à esquerda com amiotrofia de língua). 
A ENMG acusou uma neuropatia sensitivo-motora 
assimétrica, cujo processo lesivo preencheu crité-
rios para desmielinização, e o LCR revelou dissocia-
ção proteíno-citológica (3 células/mm3 e Proteína 
59 mg/dl). O estudo histológico do nervo sural e 
ramo superficial do ulnar demostrou espessamen-
to do epineuro e perineuro, edema endoneural e 
infiltrado linfocitário com reações histoquímica e 
imunohistoquímica negativas para bacilo álcool-á-
cido resistentes sugestivo de processo imunológico 
ou infeccioso. Não foram identificadas anormalida-
des à investigação radiológica (ressonância mag-
nética, PET-CT e tomografias de tórax e abdome). 
Provas de atividade inflamatória sistêmica e soro-
logias para agentes infecciosos (VHB, VHC, HIV, 
Borrelia) foram negativas. Após exclusão de doen-
ças infecciosas e granulomatosas, o diagnóstico 
de síndrome de Lewis-Sumner foi estabelecido e o 
paciente tratado com imunossupressão, evoluindo 
com recuperação parcial dos déficits neurológicos. 
CONCLUSÃO: O acometimento de nervos cra-
nianos, principalmente os nervos da motricidade 
ocular extrínseca e facial, pode ocorrer em até 40% 
dos pacientes na síndrome de Lewis-Sumner, que 
é cerca de cinco vezes menos frequente que PIDC. 
O déficit neurológico assimétrico implica em ampla 
investigação sistêmica.
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ANTICORPOS ANTI-GM1 E SGB ASSOCIADA A 
DOENÇA EXANTEMÁTICA AGUDA
Dourado Júnior MET*; Santiago CRW; Souza MFB; 
Jerônimo SMB
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Um aumento crescente de complicações neuro-
lógicas associadas ao Zika virus, principalmente 
a Síndrome de Guillain-Barre (SGB) e microcefa-
lia, levaram a Organização Mundial da Saúde de-
clarar uma emergência de saúde global. O mime-
tismo molecular entre gangliosídeos e moléculas 
de agentes infecciosos explicam muitos casos da 
SGB, notadamente a variante axonal. A resposta 
imunológica aos gangliosídeos pode representar 
uma oportunidade para examinar o aumento da 
incidência dos casos da SGB associado as arbovi-
roses. OBJETIVO: determinar os títulos de anti-
corpos anti-GM1 num coorte de pacientes com 
SGB no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
MÉTODOS: dosagem dos anticorpos anti-GM1 
(IgG e IgM) por ELISA em 14 indivíduos com SGB 
antecedidos de doença exantemática aguda, em 
2015-2016. RESULTADOS: idade média 34 anos 
(15 a 57), sendo 8 homens e 6 mulheres. A varian-
te desmielinizante predominava em 13/14 casos 
(92,85%) e 1/14 teve a variante axonal (7,14%). 
Todos os 14 indivíduos testados foram negativos 
para anti-GM1. CONCLUSÃO: no nosso coor-
te os indivíduos com a SGB associada a doença 
exantemática aguda apresentam a variante des-
mielinizante e não têm anticorpos anti-GM1. 
São necessários estudos para identificar outros 
os alvos da resposta imune e assim compreender 
a patogênese da SGB associadas as arboviroses.
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APRESENTAÇÃO ATÍPICA DA SÍNDROME DE 
PARSONAGE-TURNER: RELATO DE CASO
Amoras JAP; Carneiro NM*; Silva AKB; Dornelas MHS; 
Leal LCC; Batista JS; Neto EMA; Farias IB; Ferreira AGF; 
Maciel RD
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* E-mail: narelmc.25@gmail.com

A Síndrome de Parsonage-Turner constitui uma 
desordem de etiologia ainda indeterminada 
que acomete musculatura de cintura escapular 
e cursa com hipotrofia muscular e importante 
déficit motor. Por ser um diagnóstico de exce-
ção, a identificação de sua apresentação atípica 
torna-se um desafio clínico. OBJETIVO: Des-
crever caso clínico com apresentação atípica 
da Síndrome de Parsonage-Turner onde além 
do acometimento de plexo braquial associou-
-se acometimento de plexo lombar. MÉTODO: 
Atendimento primário do paciente em porta de 
Serviço de Pronto Atendimento, investigação 
clínica e acompanhamento durante internação. 
RESULTADO: M.M.A., sexo masculino, 43 anos, 
com história de déficit motor em membro su-
perior esquerdo, agudo, há cerca de 2 meses do 
atendimento, precedido de dor intensa, sem 
traumas locais, evoluindo com tetraparesia, pior 
à esquerda e hipotrofia de grupos musculares 
dimidiado à esquerda. Achados do estudo eletro-
neuromiografico compatível com Síndrome de 
Parsonage-Turner clássica, porém com acometi-
mento ainda de plexo lombar. Iniciado cortico-
terapia em dose plena, com importante melhora 
clínica caracterizado por melhora da dor e me-
lhora no mapa de força. CONCLUSÃO: Feito ex-
tensa revisão bibliográfica sobre apresentações 
clínicas da Síndrome de Parsonage-Turner onde 
as formas atípicas manifestadas por lesão con-
comitante de plexo lombo-sacro chegam a 17%, 
tendo como seu principal diagnóstico diferencial 
as amiotrofias. A corticoterapia com excelente 
resposta clínica reforça o diagnóstico, além dos 
achados na investigação complementar.
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CAQUEXIA DIABÉTICA: UMA FORMA INCOMUM DE 
NEUROPATIA PERIFÉRICA
Martins MP2*; Carneiro MRP2; Russo A2; Daniel KB2; 
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Martinez ARM2; Junior. MCF2; Nucci A2
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A neurocaquexia diabética (ND) é uma das apre-
sentações mais raras de neuropatia diabética e 
caracteriza-se por polineuropatia predominan-
temente sensitiva, dolorosa, associada a dramá-
tica perda de peso e a comorbidades psiquiátri-
cas. OBJETIVO: Relatar um caso de paciente com 
neurocaquexia diabética atendido em Hospital 
terciário. RELATO DE CASO: Homem, 45 anos, 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) há 15 anos, com 
queixa de parestesias em membros inferiores 
(MMII) e perda de 14 quilos em 4 meses, sem 
inapetência. Glicemia em jejum de 401 e hemo-
globina glicada de 16,1%. Ao exame: força grau IV 
e reflexos de estiramento muscular abolidos em 
MMII; alodínea em planta de pés e disestesias 
até joelhos; discreta hipopalestesia em háluces. 
Otimizado o tratamento para diabetes, referiu 
piora da parestesia e início de dores intensas em 
MMII, que progrediram para membros superio-
res (MMSS) e abdome e o levaram a insônia e a 
dificuldade para caminhar. Iniciou intolerância à 
ingestão de alimentos, mantendo perda ponde-
ral, que totalizou 23 quilos. Eletroneuromiogra-
fia: processo neuropático difuso, simétrico, de 
predomínio sensitivo e mielínico, de intensidade 
leve a moderada; reflexo simpático cutâneo pre-
sente em MMSS e ausente em MMII. Iniciadas 
medicações para dor neuropática e procinéticos; 
em acompanhamento, referiu tonturas e quedas 
frequentes, mantendo queixa álgica limitante. 
Pressão arterial em decúbito dorsal 120 x 70 mm 
Hg; em ortostase 60 x 40 mmHg. Prescrita fludro-
cortisona e otimizada analgesia, com alívio da 
dor, porém apenas discreta melhora da hipoten-
são postural após associação de piridostigmina. 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: A ND acomete pre-
dominantemente homens na sexta ou sétima 
décadas de vida, com DM2. Caracteriza-se por 
início subagudo de polineuropatia predomi-
nantemente sensitiva, dolorosa, de fibras finas 
e grossas, associada a marcada perda ponderal 
que antecede o quadro e pode relacionar-se ao 
controle glicêmico abrupto, como observado no 
nosso paciente. As dores são intensas, em agu-
lhadas e em queimação, tipicamente piores no 
período noturno e no repouso, justificando a alta 
prevalência de insônia e depressão nesses pa-
cientes. O paciente relatado apresentava, ainda, 
gastroparesia diabética e hipotensão postural, 
disautonomia comumente presente. A etiologia 
permanece incerta e o quadro é auto-limitado, 
normalmente sem recorrências, cessando após 1 
a 2 anos do início dos sintomas, com o adequado 
controle da glicemia
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CASO GRAVE DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ 
SECUNDÁRIA À INFECÇÃO POR CHIKUNGUNYA
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Chikungunya é uma das arboviroses transmiti-
das pelo mosquito Aedes aegypti. Causada pelo 
vírus de RNA Chikungunya vírus (CHIKV), apre-
senta-se, em geral, com sintomas constitucio-
nais exuberantes, todavia de resolução espontâ-
nea. Já a Síndrome de Guillain Barré (SGB) é uma 
polineuroradiculopatia aguda desmielinizante 
de baixa incidência mundial (0,6-4/100.000hab/
ano), estando a cada 3 casos, 2 relacionados a 
quadros pós-infecciosos. Outrossim, o neurotro-
fismo dos arbovírus tem se tornado evidente, e os 
casos de SGB em associação, antes raros, passam 
a ser cada vez mais citados. OBJETIVOS: Relatar 
um caso grave de SGB pós-infecção por CHIKV. 
METODOLOGIA Estudo realizado a partir do 
acompanhamento de um paciente admitido em 
serviço de referência em Neurologia, bem como 
de informações obtidas no prontuário médico 
do caso exposto. RELATO DE CASO: Paciente 
masculino, 37 anos com queixa de diminuição da 
força nos membros há cinco dias, referindo ante-
cedente de quadro viral antes do aparecimento 
dos sintomas. Ao exame, estado geral regular, 
consciente, orientado, afebril ao toque, auscul-
ta respiratória e cardíaca normais. Apresentava 
quadriparesia simétrica, distal, ascendente e di-
minuição generalizada dos reflexos tendinosos 
profundos, sem outras alterações do exame neu-
rológico. Foram solicitadas bioquímica do líquor, 
Eletroneuromiografia (ENM) e sorologias para 
dengue e chikungunya, que apresentaram os 
seguintes resultados: líquor límpido, sem fibri-
na, glicose 68mg/dl, apresentando dissociação 
proteíno citológica (4 leucócitos/mm3 e protei-
norraquia de 116mg/dl); ENM mostrou latên-
cias motoras distais alongadas, velocidades de 
condução reduzidas, dispersão temporal e blo-
queios de condução proximal/distal nos quatro 
membros, preenchendo critérios neurofisiológi-
cos para o diagnóstico compatível com SGB; so-
rologia positiva para CHIKV. Paciente apresentou 
piora do estado geral sendo admitido em unida-
de de terapia intensiva com insuficiência respi-
ratória aguda secundária à síndrome e, mesmo 
após tratamento agressivo com imunoglobulina 
e demais condutas de resgate, não houve re-
missão do quadro, resultando em óbito devido 
a complicações respiratórias. CONCLUSÃO: A 
relação entre a infecção por arbovírus e o desen-
volvimento de patologias neurológicas poten-
cialmente graves como a SGB tem se mostrado 
evidente, sendo necessário prover diagnóstico 
precoce e conduta adequada, a fim de reduzir 
desfechos sombrios de morbimortalidade.
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CIRROSE VERSUS LESÃO DE NERVO ISQUIÁTICO: 
UMA CORRELAÇÃO INCOMUM
Souza ACF2*; Mendonça MR2; Santos DF1
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Universidade Federal de Uberlândia/HC-UFU;
2Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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Doenças hepáticas, como a cirrose, podem resul-
tar em coagulopatia, processo complexo que en-
volve a quebra da homeostasia de fatores pró- e 
anti-coagulantes e pró- e anti-fibrinolíticos. Esse 
desequilíbrio aumenta o risco de sangramentos 
ou fenômenos trombóticos. A correlação entre a 
coagulopatia decorrente de cirrose hepática e le-
são de nervo periférico, como o nervo isquiático, 
é pouco descrita na literatura, sendo o objetivo 
desse trabalho relatar um caso com essa associa-
ção. OBJETIVO: Relatar o caso de um paciente 
hepatopata, com distúrbio de coagulação pré-
-existente, que, ao esforço mínimo (atraumáti-
co), desenvolveu hematoma em região posterior 
da coxa direita que evoluindo com lesão severa 
do nervo isquiático direito. RELATO DE CASO: 
38 anos, masculino, cirrótico de etiologia alcoó-
lica (Child C), referiu dor em pontada em parte 
posterior da coxa direita durante esforço míni-
mo laboral, evoluindo com dor e hematoma em 
toda a região e terço superior da perna direita. 
Procurou atendimento médico devido à febre e 
dor no local. Houve evolução com infecção do 
local e sepse. Após tratamento clínico, teve alta 
com melhora do quadro infeccioso e da dor. Re-
tornou ao serviço quinze dias após com quadro 
de hematoma extenso, dor, parestesia, hipoeste-
sia, hiporreflexia e fraqueza em membro inferior 
direito, sobretudo na dorsiflexão – pé caído. A 
ressonância magnética mostrou tecido fibrocica-
tricial em íntimo contato com nervo isquiático, 
associado a sinais de neuropatia e desnervação. 
A eletroneuromiografia comprovou um compro-
metimento axonal acentuado e agudo das fibras 
sensitivo-motoras associado a sinais de desner-
vação aguda deste nervo, no segmento proximal 
da coxa. DISCUSSÃO: Nervos periféricos, como 
o nervo isquiático, são estruturas funcionais que 
unem o sistema nervoso central aos órgãos pe-
riféricos, constituídos de fibras sensitivas, mo-
toras e autonômicas, cujas lesões implicam em 
déficits das funções sensitivo e/ou motoras. As 
causas dessas lesões são traumáticas ou atrau-
máticas. Comumente, as causas traumáticas en-
volvem esmagamento, compressão, estiramento, 
avulsão ou secção parcial e as atraumáticas in-
cluem infecções virais, afecções inflamatórias, 
exposição a toxinas, distúrbios metabólicos, tu-
mores e algumas neuropatias hereditárias. Nesse 
sentido, coagulopatia é causa incomum de lesão 
de nervo periférico, como o isquiático e, apesar 
de rara associação, deve ser tratada como pos-
sível em pacientes com hepatopatias, como na 
cirrose hepática.
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CLINICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL FEATURES 
OF LEPROSY PATIENTS WITH NEUROPATHIC PAIN
Giesel LM3*; Silveira RC1; Pitta IJR3; Vital RT2; Nery JAC1; 
Sarno EN1; Jardim MMR1

1Instituto Oswaldo Cruz;
2Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
3Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: louisegiesel@gmail.com

Nerve pain is a frequent symptom in leprosy pa-
tients. It can be shown as neuropathic pain (NP) 
or nociceptive pain in leprosy reaction, as neu-
ritis. Paucity data to correct diagnosis results in 
common prescriptive errors when neuritis con-
fuse with NP and vice versa. The present study 
identified demographic, clinical and neurophy-
siological features of 42 patients with leprosy 
neuropathy presenting criteria for NP. Patients 
were selected, asking about the presence of pain 
during routine evaluation. Data analysis about 
pain characteristics, DN4 (Douleur Neuropathi-
que 4 Questionnaire) scale score and Hamilton 
depression scale score, as well as clinical and 
neurophysiological exams, such as electromyo-
graphy, quantitative sensory testing, laser-do-
ppler flowmetry and contact heat evoked poten-
tial stimulator, were used to characterize these 
patients. Burning is the most common word for 
pain description, in 25 (60 %) patients. Despite 
of normal neural conduction, 14 (33 %) patients 
had NP. In the early stages of the disease, even 
before leprosy diagnosis, 19 (45 %) patients have 
already had NP and treatment did not prevent 
the occurrence of pain in 15 (36 %) patients. 
Leprosy reactions are considered risk factors to 
NP and occurred in 32 (76 %) cases. Knowledge 
of characteristics that differ pain in acute neu-
ritis and exacerbation of chronic NP in leprosy 
reactions is essential to avoid wrong treatment 
of pain and excessive use of steroid and its side 
effects. Financial support: FAPERJ; FIOTEC.
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DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DA 
TAQUICARDIA POSTURAL ORTOSTÁTICA (POTS) EM 
ADOLESCENTES: RELATO DE CASO
Lima FP*; Café AFC; Brito BS; Queiroz TS; Mendes LL; 
Lucena JD; Gondim FAA

UFC.

* E-mail: franciscopitombeir@hotmail.com

A Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática 
(POTS) é um distúrbio do Sistema Nervoso Au-
tônomo, resultante de disfunção predominan-
temente simpática, transitória, caracterizado 
por intolerância ortostática sintomática (ton-
tura, fraqueza, palpitação, visão turva, náusea 
e dispneia), aumento sustentado da frequência 
cardíaca (FC) basal ≥ 30 bpm ou aumento da 
FC ≥ 120 bpm nos primeiros 10 min em posição 
ortostática sem hipotensão arterial ortostática 
associada. As mulheres são acometidas 5 vezes 
mais que os homens (idade média entre 15-50 
anos). Classicamente o diagnóstico é feito pelo 
Teste de Inclinação Ortostática (Tilt Test), para 
avaliar a reação do paciente a mudança postu-
ral. RELATO: Sexo feminino, 16 anos, portadora 
de hipotireoidismo desde a infância (diagnóstico 
aos 10 anos), apresentou sudorese, palidez, visão 
turva, sensação de tremor, calor, taquicardia, 
fadiga, confusão mental, tontura, levando a um 
episódio de síncope de curta duração. O quadro 
foi deflagrado após um longo período na posi-
ção ortostática. Os sintomas perduraram por 
20 minutos. Seis meses depois, houve recidiva 
após ingestão de uma refeição (síndrome pós-
-prandial), com sintomas revertidos em menor 
tempo após à elevação dos membros inferiores 
(manobra de Trendelenburg). A paciente tinha 
exame neurológico normal. Tilt Test tecnicamen-
te limitado demostrou em decúbito dorsal Pres-
são Arterial (PA) 106/71 mmHg e FC de 72 bpm. 
Após assumir posição ortostática na mesa de tilt, 
a paciente apresentou após o terceiro minuto 
PA de 101/70 mmHg e FC de 99 bpm. Em duas 
outras ocasiões flagrou-se aumento de FC no 
primeiro minuto de ortostase com incrementos 
semelhantes: aumentos de 43 e 40 bpm. Além de 
hipotireoidismo, não detectamos outros fatores 
de risco para disautonomia: glicemia de jejum: 
85 mg/dL, RMN de encéfalo, EEG, ECG e Hol-
ter de 24 horas normais. Teste do Enrugamento 
Cutâneo não evidenciou comprometimento de 
fibras finas somáticas ou autonômicas (Teoh et 
al, 2008). Tratamento com 10mg de propranolol 
em 12/12 horas garantiu o controle dos sinto-
mas. DISCUSSÃO: O diagnóstico da síndrome de 
POTS é difícil em adolescentes, havendo confu-
são com Epilepsia e Síncope Neurocardiogênica. 
Em nossa paciente, hipotireoidismo parece ser o 
fator causal da disautonomia e não observamos 
sinais de falência simpática importante. Propra-
nolol controlou os sintomas.
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DESMIELINIZAÇÃO NA HANSENÍASE: DESAFIO 
DIAGNÓSTICO – RELATOS DE CASOS
Silveira RC*; Pitta IJR; Giesel LM; Vital RT; Andrade LR; 
Olmo R; Nery JAC; Sarno EN; Jardim MMR
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A hanseníase é uma doença infectocontagio-
sa que compromete a pele e nervos periféri-
cos,apresentando-se normalmente como po-
lineuropatia ou mononeuropatia múltipla, ca-
racterizada sob o ponto de vista neurofisiológico 
com padrão de comprometimento axonal, pela 
maioria dos autores. OBJETIVO: Descrever dois 
casos não-usuais de neuropatia em pacientes 
com diagnóstico de hanseníase. MÉTODO: Caso 
clínico 1) Masculino, 62anos, diagnosticado com 
hanseníase aos 50 anos, forma BB, e tratado com 
esquema PQT-MB por 12 meses, sem antece-
dentes de estado reacional. Após 10 anos do tra-
tamento, 2 semanas antes da avaliaçao evoluiu 
com quadro de dor lombar, hipoestesia em pés 
e mãos progressiva associada a paresia proximal 
e distal em membros inferiores(MMII), com as-
simetria e déficit pior à esquerda, culminando 
em incapacidade para andar em 4 semanas, res-
trito a cadeira de rodas. Análise liquórica revelou 
padrão de dissociação albumino-citológica. O 
estudo eletrofisiológico(ENMG) demonstrou au-
sência de respostas sensitivas com comprome-
timento da condução motora com padrão des-
mielinizante, com evidência de acometimento 
proximal. Avaliação dermatológica (AD) e estudo 
histopatológico (EH) confirmaram tratar-se de 
quadro de reação reversa (RR) sendo aventado 
polirradiculoneuropatia inflamatória desmieli-
nizante subaguda ou crônica, e então iniciado 
metilprednisolona, com progressiva melhora 
do quadro dermatológico e regressão do déficit 
neurologico. 2) Feminino, 56 anos, diagnosticada 
com hanseníase 2 meses antes da avaliaçao, for-
ma MB, em segunda dose de esquema PQT-MB, 
relato de há 01 ano ter apresentado dor em quei-
mação em membros superiores(MMSS) e MMII, 
com melhora espontânea, referindo sensação de 
dormência distal em MMSS e MMII nao incapa-
citante para as atividades de vida diárias, exame 
clínico evidenciando apenas alterações de sen-
sibilidade predomínio distal, sem comprometi-
mento motor. AD e EH nao demonstrou sinais 
de reação hansênica, nao sendo instituído neste 
caso outro tratamento senão a continuidade do 
esquema PQT, permanecendo esta paciente em 
acompanhamento clínico da polineuropatia.A 
ENMG demonstrou ausência de respostas sensi-
tivas com comprometimento da condução mo-
tora com padrão desmielinizante. CONCLUSÃO: 
A presença de desmielinização no estudo neu-
rofisiológico de pacientes com neuropatia pela 
hanseníase é encontrada com maior frequência 
do que a descrita em literatura. Entretanto, o 
desfecho clínico não pode ser definido apenas 
com estes achados.
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DOR NEUROPÁTICA TRIGEMINAL EXPERIMENTAL: 
DESMIELINIZAÇÃO E EXPRESSÃO DE 
INTERLEUCINA 1B, SUBSTÂNCIA P E FATORES 
NEUROTRÓFICOS
Costa GMF3; Santos RMS3*; Martinelli PM2; 
Camargos ERS2; Arantes RME1; Almeida-Leite CM2

1Departamento de Patologia Geral / ICB / UFMG;
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A injúria crônica por constrição (CCI) do nervo 
infra-orbitário é utilizada como modelo experi-
mental da neuralgia do trigêmeo, uma das dores 
neuropáticas mais comuns na região da cabeça. 
Em função do desenvolvimento da dor ocorrer 
em consequência de alterações nervosas e neu-
roimunes, investigamos as alterações estruturais 
e ultraestruturais, a expressão do neuropeptí-
deo SP, da citocina IL-1α, do fator de crescimento 
nervoso (NGF) e do fator neurotrófico derivado 
da glia (GDNF) nesse modelo. Ratos Wistar fo-
ram submetidos à CCI (grupo efetivo) e animais 
submetidos apenas à cirurgia serviram como 
controle (grupo sham). O comportamento es-
pontâneo e evocado foi registrado aos 3, 6, 9, 12 
e 15 dias pós-operatório (d.p.o.), quando tecidos 
foram coletados para análise morfológica à mi-
croscopia óptica e eletrônica, imunoistoquímica 
e dosagens por ELISA. Inicialmente, ratos efeti-
vos apresentaram hiporresponsividade à estimu-
lação mecânica seguido de aumento da resposta, 
sugerindo desenvolvimento de alodínia mecâni-
ca. Lesões nervosas com comprometimento es-
trutural dos fascículos nervosos e desmieliniza-
ção significativa, como já descrito em outros mo-
delos de dor neuropática e em humanos, foram 
observadas. A microscopia eletrônica revelou 
axônios intensamente desmielinizados, mielina 
degenerada em células da glia, perda de densida-
de da mielina, além de aumento de fibras amie-
línicas por célula da glia nos animais efetivos em 
comparação aos controles. A imunoexpressão de 
IL-1α e SP foi evidentemente maior nos fascículos 
nervosos dos animais efetivos, sobretudo nos 
tempos em que a alodínia foi observada. Níveis 
séricos mais elevados de GDNF foram encontra-
dos em animais sham aos 6 d.p.o., porém, não 
foi detectada diferença nos níveis de GDNF nos 
tecidos ou de NGF no soro ou tecidos em ani-
mais efetivos em relação aos sham nos tempos 
analisados. Esses resultados demonstram papel 
importante das alterações estruturais e ultraes-
truturais no nervo, dos mediadores IL-1α e SP e da 
disfunção na produção de GDNF no desenvolvi-
mento da dor ao longo do tempo, contribuindo 
para o entendimento dos fenômenos teciduais 
que levam ao estabelecimento e à manutenção 
da dor neuropática do nervo trigêmeo.
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ENCEFALOMIOPATIA NEUROGASTROINTESTINAL 
MITOCONDRIAL (MNGIE): RELATO DE CASO
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A encefalomiopatia neurogastrointestinal mi-
tocondrial (MNGIE) é uma condição rara, mul-
tissistêmica, com espectro clínico heterogêneo. 
Afeta em particular o sistema gastrointestinal e 
o nervoso. OBJETIVO: Relato de caso com sin-
tomas neurológicos tênues, que durante a pro-
pedêutica de dismotilidade gástrica a TC de ab-
dome evidenciou espessamento hipoatenuante 
das raízes neurais lombares e sacrais, regulares 
e simétricas. MÉTODO: Coleta de informações 
do prontuário médico e exames complemen-
tares e revisão de literatura a partir de artigos 
científicos das bases de dados Scielo e PubMed. 
RESULTADOS: BFS, sexo feminino,18 anos, com 
grave perda de peso secundária a síndrome 
de semi-obstrução intestinal alta. Na infância, 
história de perda auditiva bilateral com me-
lhora parcial do quadro. Dois irmãos falecidos 
por complicações intestinais aos 15 e 22 anos 
e uma irmã em tratamento para desnutrição. 
Pais consanguíneos. No exame notou-se des-
nutrição com IMC de 14, nervos cranianos sem 
alterações a não ser por uma leve limitação da 
mirada vertical superior. Em membros inferiores 
houve perda de força discreta distal e arreflexia 
com propriocepção diminuída. Apresentava pés 
cavos e dedos em martelo. A propedêutica neu-
rológica revelou polineuropatia sensitivo motora 
desmielinizante crônica e recente simétrica com 
aumento de proteínas no LCR (271mg/dl), lac-
tato de 3,2 e annion gap de 16,9. A ressonância 
de encéfalo mostrou leucoencefalopatia difusa 
e a dosagem de atividade da enzima timidina 
fosforilase revelou atividade nula. DISCUSSÃO: 
A principal hipótese neste caso é MNGIE, condi-
ção em que há mutação no gene que codifica a 
enzima timidina fosforilase levando a perda de 
sua atividade catalítica, acúmulo de seus subs-
tratos e depleções e mutações do DNA mito-
condrial, com repercussão em diversos sistemas 
orgânicos. Trata-se de condição rara, multissistê-
mica, autossômica recessiva, caracterizada por 
dismotilidade gastrointestinal grave, caquexia, 
ptose e oftalmoplegia, polineuropatia periférica 
e leucoencefalopatia. Os sintomas gastrointes-
tinais geralmente são mais exuberantes que os 
neurológicos. CONCLUSÃO: No quadro clínico 
em questão nota-se uma serendipidade: na pro-
pedêutica para dismotilidade gastrointestinal 
mostrou-se um espessamento de raízes (não 
descritos em MNGIE), que descortinou um caso 
bastante sugestivo, sobretudo após o resultado 
laboratorial de ausência de atividade da enzima 
timidina fosforilase.
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ENCEFALOPATIA DE WERNICKE: COMPLICAÇÃO 
EVITÁVEL E POTENCIALMENTE REVERSÍVEL DA 
HIPERÊMESE GRAVÍDICA
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Encefalopatia de Wernicke (EW) é uma condi-
ção neurológica grave causada por deficiência 
de tiamina. Embora comumente associada a 
abuso de álcool, vômitos incoercíveis podem ser 
etiologia. OBJETIVO: Relato de caso de gestante 
com EW cuja etiologia foi hiperêmese gravídica. 
MÉTODO: Coleta de informações do prontuário 
médico e exames complementares e revisão de 
literatura a partir de artigos científicos das bases 
de dados Scielo e PubMed. RESULTADOS: T.L., 
31 anos. Gestante de 20 semanas com relato de 
vômitos persistentes 30 dias antes do início dos 
sintomas. Evoluiu com confusão mental, sono-
lência, disartria, disfagia, tetraparesia progres-
siva com hiporreflexia, nistagmo horizontal e 
hipoestesia em 4 membros. Tomografia de crâ-
nio e líquor normais. Ressonância magnética de 
encéfalo revelou hipersinal em FLAIR em tálamo 
bilateral e periventricular (III ventrículo). Ele-
troneuromiografia demonstrou polineuropatia 
axonal sensitivo-motora de predomínio sensiti-
vo, compatível com etiologia carencial. Após iní-
cio de tiamina venosa houve melhora parcial do 
quadro. Após 02 meses, apresentava confabula-
ções e déficit de memória recente. DISCUSSÃO: 
Tiamina é cofator essencial para enzimas do 
metabolismo da glicose. Sua deficiência provoca 
acidose lática focal e morte celular, e pode ocor-
rer na deficiência nutricional, como consumo 
excessivo de álcool ou vômitos prolongados. Na 
gestação há maior risco, pelos vômitos, aumento 
da demanda metabólica e consumo da tiamina 
pelo feto e placenta. Uma complicação rara, sub-
diagnosticada, grave e potencialmente reversível 
e evitável desta hipovitaminose é a EW, caracte-
rizada por alterações na motricidade ocular (em 
93% dos casos), confusão mental (80%) e ataxia 
(76%). A tríade só aparece em 66% dos casos. 
Menos comumente, hiporreflexia e polineuropa-
tia periférica sensitivo-motora, principalmente 
distal em membros inferiores e disartria podem 
ocorrer. O diagnóstico é fundamentalmente clí-
nico. Ressonância magnética de encéfalo é o exa-
me de imagem de maior especificidade (93%), 
e os achados incluem hipersinal em T2 e FLAIR 
simétrico nos tálamos, periventriculares (III e 
IV ventrículos) e corpos mamilares. Diagnóstico 
e tratamento precoces com tiamina venosa são 
fundamentais para evitar morbidade materno-
-fetal. CONCLUSÃO: Hiperêmese gravídica pode 
induzir EW, condição grave, potencialmente re-
versível e evitável, desde que seja realizado tra-
tamento adequado dos vômitos na gestação e 
reposição de tiamina.
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ESTUDO DA FISIOPATOLOGIA DA NEURITE 
HANSÊNICA ATRAVÉS DOS ACHADOS 
HISTOPATOLÓGICOS E NEUROFISIOLÓGICOS
Pitta IJR2*; Silveira RC2; Andrade LR2; Giesel LM2; 
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Os achados do estudo da condução nervosa e 
histopatologia de nervos acometidos pela han-
seníase estão dissociados e um estudo mais 
aprofundado destes achados e a sua correla-
ção pode auxiliar na melhor compreensão da 
fisiopatologia da neuropatia da hanseníase. 
OBJETIVO: Correlacionar os achados do estudo 
histopatológico e do estudo neurofisiológico. 
METODOLOGIA: Foram selecionados pacien-
tes submetidos ao exame da condução nervosa 
e biópsia do nervo sensitivo acometido para o 
diagnóstico da hanseníase. RESULTADOS: En-
tre as 16 amostras analisadas, em 18%não havia 
condução motora no tronco do nervo analisado, 
em 18% o padrão do ECNs era axonal, em 25%o 
ECNm tinha o padrão desmielinizante, 12% 
apresentavam padrão misto e em 18% a condu-
ção motora foi normal.No estudo histopatoló-
gico apenas um nervo (6%) tinha a presença de 
bacilos álcool ácidos resistes.Em 66% dos nervos 
analisados a PCR para M. leprae foi positiva. Fo-
ram encontrados infiltrado inflamatório epi, peri 
e endo neural (62,6%) e fibrose epi, peri e endo-
neural (68,8%).Nos 16 nervos estudados havia 
perda de fibras mielinizadas.Havia presença de 
remielinização em 43,8%, bulbos de cebola em 
6,2%, degeneração axonal em 6,2%e regeneração 
axonal em 37,5% das amostras.Entre os pacien-
tes que apresentavamECNm com padrão axonal 
em 66% havia presença de fibrose e infiltrado 
inflamatório na mesma amostra.Já entre os pa-
cientes com ECNm com padrão desmielinizante, 
em 50% havia a presença de infiltrado inflama-
tório e fibrose na mesma amostra, em 75% havia 
a presença de remielinização e em 50% sinais de 
regeneração axonal. Não há correlação estatisti-
camente significativa entre a presença de fibrose 
no estudo histopatológico e padrão axonal do 
ECNm (p = 0,46), assim como entre a presença de 
infiltrado inflamatório e padrão desmielinizante 
(p = 0,27). A presença de neuropatia axonal na 
histopatologia não está estatisticamente relacio-
nado a padrão axonal no ECNm (p = 0,12). Entre 
o padrão desmielinizantes nos ECNm e presença 
de alterações desmielinizantes na histopatologia 
também não há correlação estatística (p = 0.07). 
DISCUSSÃO: O estudo neurofisiológico infere o 
processo patológico. Mas a sua correlação com 
achados histopatológicos nem sempre é de fácil 
demonstração. Neste estudo não houve signi-
ficância estatística entre os dados analisados, 
entretanto o numero reduzido de pacientes e a 
grande prevalência de pacientes que não tinham 
condução sensitiva no estudo neurofisiológico 
contribuíram para o resultado.
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HIPOTIREOIDISMO: UM IMPORTANTE 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COM DEFICIÊNCIA DE 
VITAMINA B12 EM IDOSOS. RELATO DE CASO .
Ferrari AT2*; Martins Júnior GC1; Catharino AMS1; 
Vianna LF1; Micmacher E1

1HGNI;
2HGNI, UFF.

* E-mail: trugilhoferrari@gmail.com

O envelhecimento acarreta diversas preocu-
pações, visto que é nessa fase da vida que se 
apresentam inúmeras transformações morfofi-
siológicas, bioquímicas e psicológicas, fazendo 
com que o indivíduo se torne mais propenso às 
doenças . Dentre elas estão o hipotireoidismo 
(diminuição dos hormônios da tireóide) e a hi-
povitaminose de B12( diminuição da ingestão 
ou diminuição da absorção), ambas patologias 
que podem se apresentar com sintomas seme-
lhantes, porém as conseqüências, diagnóstico e 
tratamento são diferentes. OBJETIVO: Destacar 
como o diagnóstico diferencial entre essas do-
enças foi crucial para o tratamento do paciente e 
sua melhora clínica. MÉTODO: Paciente mascu-
lino, 66 anos de idade, caminhoneiro aposenta-
do, hipertenso sem tratamento medicamentoso 
ou acompanhamento médico. Deu entrada num 
hospital do estado do Rio de Janeiro com quei-
xas de “dor no peito”,“falta de ar”, dificuldades de 
deambular e parestesias em membros inferiores 
e superiores. Os primeiros exames mostraram ní-
veis de creatinofosfoquinase total (CKT) de 3224 
U/L, fração MB(CKMB) de 30 U/L, troponina 
negativa – que manteve-se negativa nas suces-
sivas medições- e eletrocardiograma normal. Ao 
exame físico, havia parestesias nos quatro mem-
bros, fala arrastada e fácie apática,desorientação, 
rarefação de pelos em membros. Tomografia de 
crânio apresentou apenas alterações típicas para 
idade.Sorologias para hepatites A, B e C e VDRL 
negativos. HIV foi negativo. Hemograma com 
anemia normocítica e normocrômica. Solicitado 
dosagem de vitamina B12 sérica (362 pg/ml),te-
traiodotironina (T4L)(0,4ng/dl) e hormônio ti-
reoestimulante (TSH)(53,66 uUI/mL).O diagnós-
tico foi fechado como hipotireoidismo.Dosagens 
de anticorpos anti TPO foram negativos.Iniciado 
tratamento com levotiroxina 75mcg uma vez 
ao dia. As aferições laboratoriais de CKT, T4L e 
TSH após início de tratamento, normalizaram. 
Houve melhora progressiva do quadro neuroló-
gico do paciente e o mesmo teve alta hospitalar 
e encaminhado para ambulatório de endocri-
nologia e neurologia para acompanhamento. 
CONCLUSÃO: Hipotireoidismo e hipovitamino-
se de B12 podem cursar com sinais e sintomas 
semelhantes.O hipotireoidismo pode apresentar 
aumento importante de CKT. É importante reali-
zar diagnóstico diferencial entre essas duas pa-
tologias supracitadas principalmente em idosos, 
pois apesar de sintomas parecidos apresentam 
tratamento e conseqüências diferentes desde 
emagrecimento e apatia até perda de memória e 
déficit neurológico permanente.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0876

INFLAMMATORY BOWEL DISEASE RELATED 
MILLER FISHER’S SYNDROME WITH A GOOD 
RESPONSE TO INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN: 
CASE REPORT
Estephan EP*; Très ES; Diniz JA; Pinto RMS; 
Carneiro RPCD; Tuma R

Hospital Sírio-Libanês.

* E-mail: eduardo.estephan@hotmail.com

Inflammatory Bowel Disease (IBD) patients may 
present with extraintestinal manifestations, in-
cluding peripheral nervous system involvement 
(acute and chronic involvement). The incidence 
of axonal neuropathies seems to be higher than 
demyelinating forms, and intravenous immu-
noglobulin (IVIg) has been mildly to moderately 
effective on the acute forms. Guillain-Barré syn-
drome is rarely associated with IBD, and there is 
a single report of Miller Fisher’s Syndrome (MFS) 
in this condition. OBJECTIVE: We present a pa-
tient with IBD that developed MFS who respon-
ded well to IVIg. Case Report. A 64-year-old man 
developed a rapidly progressive diplopia. He was 
on sulfasalazine due to IBD that was on remis-
sion. During the next week after presentation, 
he developed asymmetric ophtalmoparesis and 
ptosis (with impaired third nerve on the right, 
and sixth nerve on the left), numbness in the 
left hemiface, mild gait ataxia and tendon refle-
xes globally absent. Cerebrospinal fluid analysis 
showed increased proteins (66mg/dL), without 
elevated white cell count. Brain image was nor-
mal. Blood cell count, inflammatory markers, re-
nal, liver and thyroid profiles, were normal. Sero-
logy to CMV, ADV, EBV, HSV 1 and 2, Treponema, 
Zyka, HIV, HCV, HBV and Dengue were negative. 
CA 125, 15-3, 19-9 and antibodies anti-acetylcho-
line receptor, GQ1b, Gliadin, Transglutaminase, 
Yo and Hu were also negative. Nerve conduction 
study at the sixth week was performed, which 
showed a sensorymotor axonal polyradiculo-
neuropathy. He was treated with IVIg 2g/kg. After 
three days, the tendon reflexes were normal, and 
the ataxia resolved. Eventually the facial numb-
ness and the ptosis also resolved and the oph-
talmoparesis partially improved. CONCLUSION: 
to our knowledge this is the first description of 
MFS associated to IBD treated with IVIg. This 
report highlights a very rare extraintestinal ma-
nifestation of IBD that may respond well to 
immunoglobulin.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COMO CAUSA DE 
GANGLIONOPATIA- RELATO DE CASO
Khouri JMN3*; Khouri JMN1*; Khouri DMN2; Veras R4

1UFRJ/Campus de Macaé (UFRJ-Macaé);
2Unesp Botucatu;
3Universidade De Ribeirão Preto;
4Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: julianamnk@gmail.com

Lupus Eritematoso Sistêmico é uma doença au-
toimune multissitêmica crônica. O comprometi-
mento do sistema nervoso costuma ser tardio e 
a polineuropatia é uma das manifestações raras 
encontradas na doença. RELATO DE CASO: Pa-
ciente do sexo feminino, 40 anos, brasileira, ne-
gra, do lar, história patológica pregressa de abor-
tamentos. Paciente procurou ambulatório espe-
cializado apresentando rash cutâneo fotossensí-
vel, hemograma evidenciando anemia, aumento 
da velocidade de hemossedimentação e artralgia. 
Ao exame neurológico apresentava marcha atá-
xica sensitiva e acometimento distal e simétrico 
em membros inferiores e posteriormente em 
membros superiores, com distribuição carac-
terística em “luvas e botas”. Associado com este 
quadro, arreflexia profunda aquiliana, apalieste-
sia distal e dor em membros inferiores. Não apre-
sentava sintomas motores. Eletroneuromiografia 
evidenciou ausência de potenciais sensitivos e 
preservação de motores. RESULTADO: A historia 
clínica e exames complementares confirmaram 
Lupus Eritematoso Sistêmico, e polineuropatia 
sensitiva. CONCLUSÃO: Trata-se de uma po-
lineuropatia predominantemente sensitiva rara, 
configurando uma ganglionopatia.
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MONONEURITE MULTIPLA COMO MANIFESTAÇÃO 
INICIAL DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – UM 
RELATO DE CASO
Martins HNF*; Barzilai CCRM; Gigante RLG; Dias RM; 
Tauil CB; Carneiro NM; Grippe TC; Aguilar ACR

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

* E-mail: hannaferraz@gmail.com

Lupus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doen-
ça cujas manifestações neurológicas são diver-
sas. As neuropatias periféricas ocorrem em me-
nos de 10% dos casos de LES, sendo esta taxa me-
nor quando restringe-se á mononeurite múltipla 
- menos de 1%. Em geral, as neuropatias periféri-
cas são manifestações mais tardias do LES, sen-
do raros relatos de apresentação no momento do 
diagnóstico ou precocemente a este. OBJETIVO: 
Relatar caso de paciente internada para inves-
tigação de quadro de Mononeurite múltipla, 
sendo posteriormente realizado diagnóstico de 
LES. MÉTODO: As informações foram obtidas 
por meio de revisão de prontuário, exame clíni-
co e exames complementares. RESULTADO: Pa-
ciente A.M.A, 20 anos, sexo feminino, natural e 
residente em Anápolis (GO), afro-descendente, 
relatando quadro de início 1 mês da sua chega-
da na Unidade de Neurologia do HBDF, com-
posto de parestesia e disestesia na planta dos 
pés, inicialmente á direita e posteriormente á 
esquerda; evoluindo proximalmente, “em bota”. 
Houve acometimento de MMSS, com parestesias 
e hipoestesia em mãos, mais á direita, cerca de 
2 semanas após, com progressão proximal, “em 
luva”. Referia quadro prévio temporário de atri-
te em joelho e tornozelo direito, com melhora 
espontânea. Apresentou piora da deambulação, 
com força preservada proximalmente em ambos 
MMII, porém intensamente diminuída em sua 
porção distal. Houve também perda de força em 
MMSS, seguindo o mesmo padrão, mais acentu-
ada nas porções distais. Reflexos profundos de 
MMSS normoativos e simetricos. Reflexos Pate-
lar e Aquileu abolidos bilateralmente. Observado 
presença de Livedo Reticular em MMII. Possuía 
anemia, com niveis de Hb persistentemente 
< 12,9, linfopenia em hemogramas seriados, 
complemento C3 consumdo (49), VHS elevado 
(>23), FAN 1/160 (pontilhado fino), sorologias 
negativas. Achados da ENMG compatíveis com 
Mononeuropatia Multipla em atividade. Realiza-
do diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistêmico, 
sendo iniciado tratamento com corticóide. Pos-
teriormente encaminhada á Reumatologia, ini-
ciado ciclofosfamida, com melhora gradual dos 
sintomas. CONCLUSÃO: O comprometimento 
do sistema nervoso periférico no LES é raro, 
pleomórfico, porém deve sempre ser lembrado. 
Admite-se como mecanismo de lesão uma vas-
culite dos vasa nervorum. A terapêutica imunos-
supressora é crucial no desfecho do prognóstico 
funcional da neuropatia secundária á vasculite.
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MUTAÇÃO NO GENE HARS NA DOENÇA CHARCOT-
MARIE-TOOTH : RELATO DE CASO
Dias JC2*; Vidal CM2; Nascimento OJM2; Kok F1; 
Freitas MRG2

1Universidade de São Paulo (USP);
2Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: jo_aninhadias@hotmail.com

A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) aco-
mete cerca de um em 2500 pessoas. Atualmen-
te mais de 44 genes já foram identificados, com 
mais diferentes fenótipos A maioria dos casos 
nos países ocidentais é do tipo autossômico 
dominante e classificado em desmielinizantes e 
axonais de acordo com a eletroneuromiografia 
(ENMG). O quadro clínico é caracterizado por 
fraqueza e alterações sensitivas predominantes 
nos pés e mãos. Vezes há que surgem diferentes 
fenótipos. Recentemente, variantes em hetero-
zigotos no gene HARS (Histidil-tRNA sintetase) 
foram descritas associados a CMT denominada 
tipo 2W. OBJETIVOS: Relatar um caso de fenó-
tipo sensitivo de CMT com nova mutação em 
gene HARS, (p.Leu41Arg). MÉTODOS: Pacien-
te do sexo masculino, filho adotivo, branco, há 
três anos iniciou dor em membros inferiores de 
grande intensidade, refratária a tratamento me-
dicamentoso. Ao exame apresentava retrogna-
tismo, abolição de reflexos patelares e aquileus, 
anestesia dolorosa e térmica e apalestesia nos 
pés. RESULTADOS: A ENMG mostrou potenciais 
de ação sensitivos reduzidos em nervos surais e 
fibulares superficiais. As investigações laborato-
riais para polineuropatia sensitiva dolorosa de fi-
bras grossas e finas nada revelaram. A biópsia de 
nervo sural foi demielinizante. O sequenciamen-
to do exoma revelou mutação em gene HARS 
com variante patogênica em heterozigose, com 
substituição do aminoácido leucina na posição 
41 por arginina (p.Leu41Arg). CONCLUSÃO: 
Nosso paciente, apesar de não conhecermos os 
antecedentes, apresentou polineuropatia sensi-
tiva dolorosa mista, cuja investigação genética 
revelou variante denominada CMT W. Poucos 
casos desta variante foram descritas, com mu-
tações diversas. Nosso caso revelou mutação até 
então desconhecida (p.Leu41Arg). Concluímos 
pela importância de avaliação genética minu-
ciosa, em casos de polineuropatia sensitiva de 
causa desconhecida. Esta variante nunca foi 
descrita previamente, nem entre 60.000 con-
troles (120.000 cromossomos). As variantes na 
literatura são do mesmo tipo (substituição sim-
ples de aminoácidos), mas em outros pontos da 
proteína.
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NEURALGIA DO GLOSSOFARÍNGEO COM 
ADEQUADA RESPOSTA A BAIXAS DOSES DE 
OXCARBAZEPINA
Luz ARCA2*; Almeida KJS3; Soares RBV1; Araújo MM1; 
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Neuralgia do glossofaríngeo é uma síndrome 
rara caracterizada por dor unilateral, súbita, se-
vera e de curta duração. Localiza-se na base da 
língua, amídalas, faringe, laringe, ouvido médio 
e ângulo da mandíbula. Apresenta como desen-
cadeantes: deglutir, mastigar, falar, rir e espirrar. 
Na maioria dos casos, é uma doença idiopática 
sem achados no exame físico ou de imagem. O 
diagnóstico é baseado em criteriosos anamnese 
e exame neurológico. O tratamento com anti-
convulsivantes, especialmente a carbamazepi-
na, é a primeira escolha e demonstra-se eficaz 
na maioria dos pacientes. OBJETIVO: Relatar um 
caso de paciente com neuralgia do glossofarín-
geo com diferentes respostas a drogas de uma 
mesma classe de medicamentos (bloqueadores 
de canal de sódio). RELATO DO CASO: Pacien-
te do gênero masculino procurou atendimento 
com queixas álgicas em região cervical, com irra-
diação para pilares amidalianos, base da língua 
e ângulo da mandíbula ipsilateralmente. Os sin-
tomas ocorriam mensalmente há 4 anos e, após 
cirurgia para revascularização do miocárdio, 
houve piora do quadro. Na primeira consulta 
relatava dor de forte intensidade, com caracte-
rística constritiva, lancinante ou penetrante que 
aparecia de forma paroxística com duração mé-
dia de 2 minutos em cada episódio. A dor ocor-
ria diariamente e pontuava 10 pontos na escala 
visual analógica (EVA) para dor, com frequência 
de até 15 vezes por dia, sem horário preferencial 
e era desencadeada pela deglutição. Queixava-se 
de disfagia para líquidos (pela dor) e negava fas-
ciculações. Exame neurológico sem alterações. 
Ressonância Magnética de crânio normal. Ele-
troneuromiografia excluiu doença do neurônio 
motor inferior. A hipótese diagnóstica de neu-
ralgia do glossofaríngeo foi feita de acordo com 
os critérios da International Headdache Society. 
Foi realizada a substituição da carbamazepina 
(200 mg três vezes por dia) já utilizada pelo pa-
ciente há 1 mês sem melhora por oxcarbazepina 
(300 mg duas vezes ao dia). O paciente referiu 
melhora da sintomatologia após uma semana 
de uso, com diminuição da frequência da dor de 
15 episódios para apenas um por noite. Também 
apresentou boa evolução na pontuação da EVA: 
evoluiu de 10 para 6 na sua intensidade máxima. 
Nesse segundo momento, houve aumento da 
dose de oxcarbazepina para 600mg duas vezes 
por dia. CONCLUSÃO: O paciente com neuralgia 
do glossofaríngeo apresentou resposta rápida 
a doses baixas de oxcarbazepina que não fora 
constatada com o uso de carbamazepina.
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PARALISIA DO NERVO FRÊNICO ASSOCIADA A 
POLIANGEÍTE MICROSCÓPICA
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A Poliangeíte microscópica (PAM) é uma vasculi-
te necrosante sistêmica pauci-imune, que possui 
predileção por comprometimento pulmonar e 
renal. As manifestações neurológicas são raras, 
podem ocorrer em até 20% dos casos, podendo 
se manifestar como AVE e mais frequentemente 
como polineuropatia periférica e mononeurite 
múltipla. O envolvimento dos nervos cranianos 
é menos frequente e o acometimento do nervo 
frênico não foi relatado. RELATO DE CASO: Pa-
ciente do gênero feminino, 57 anos, procurou 
atendimento médico há cerca de 8 anos com 
queixa de parestesias em membros inferiores, 
não dolorosa. Após esse período, evoluiu com 
paresia nos 4 membros. Os achados do exame de 
sensibilidade combinados com a história foram 
compatíveis com mononeurite múltipla con-
fluente. A avaliação reumatológica evidenciou 
ANCA-P positivo. Foi indicada corticoterapia 
e houve melhora das queixas de sensibilidade 
após a terapêutica. Após 2 anos, apresentou qua-
dro progressivo de dor precordial atípica de forte 
intensidade e dispneia aos pequenos esforços. 
Concomitante houve agravamento dos sinto-
mas sensitivos e exames laboratoriais sugeriram 
atividade inflamatória da doença. A radiografia 
de tórax evidenciou uma elevação na cúpula 
diafragmática direita, sugestiva de paralisia do 
nervo frênico ipsilateral. A tomografia computa-
dorizada do tórax evidenciou uma paralisia dia-
fragmática com elevação da hemicúpula diafrag-
mática direita. A espirometria demonstrou um 
distúrbio respiratório restritivo. Foram excluídas 
outras causas de paralisia do nervo frênico como 
infecções ou compressões no trajeto do nervo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O acometimento 
neurológico na PAM é raro e o tratamento com 
corticosteróide associado ao imunossupressor 
é o preconizado, ocorrendo recorrência em até 
34% dos casos. Vasculite é a principal causa de 
neuropatia. Nesse caso paralisia do nervo frêni-
co apresentou-se em fase de atividade da doen-
ça, culminando com grave comprometimento da 
mecânica respiratória. Aventa-se a possibilidade 
de vasculite do nervo frênico como manifestação 
neurológica e causa dos sintomas respiratórios.
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POLINEUROPATIA AXONAL SECUNDÁRIA A 
INTOXICAÇÃO POR ARSÊNIO – UM RELATO DE 
CASO
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O Arsênio (As) é um metal pesado, cuja intoxi-
cação tem sido motivo de numerosos estudos. O 
meio industrial representa uma fonte de As, es-
pecialmente as fundições e mineradoras. Mani-
festações neurológicas são encontradas nas into-
xicações maciças ou crônicas, constituindo a po-
lineurite sensitivo motora arsenical. Tipicamen-
te iniciam-se com sintomas gastrointestinais, 
evoluindo com parestesias e déficits motores. 
OBJETIVO: Relatar caso de paciente internada 
para investigação de quadro de Polineuropatia 
subaguda, que revelou tratar-se de intoxicação 
por Arsênio, secundária á exposição crônica. 
MÉTODO: As informações foram obtidas por 
meio de revisão de prontuário, exame clínico e 
exames complementares. RESULTADO: J.M.C, 
19 anos, do lar, com relato de fraqueza que se 
manifestava como “cansaço nas pernas” ao ca-
minhar e levantar, iniciada após diagnóstico de 
gestação de 8 semanas. Posteriormente iniciou 
com náuseas e vômitos, que se intensificaram, 
levando a emagrecimento substancial. Então 
hospitalizada em serviço de obstetrícia, necessi-
tando de encaminhamento á UTI devido a disp-
neia, disfonia e taquicardia. Houve morte fetal 
com 22 semanas de IG, melhora do quadro de 
gastrointestinal, porém manutenção da fraque-
za e início de dor em pés e mãos. Encaminhada 
ao Setor de Neurologia do HBDF, queixando-se 
de dor em queimação em região plantar de pés e 
palmar de mãos. Ao exame apresentava-se com 
reflexos profundos diminuídos em MSE e abo-
lidos em MMII. Alodinia em planta e dedos dos 
pés, não tolerando realização de reflexo cutâneo-
-plantar. Propriocepção ausente em pés e mão 
esquerda, presente em mão direita, sensibilida-
de vibratória diminuída em pés bilateralmente, 
sensibilidade superficial diminuída em ambos 
MMII, pior á direita. ENMG evidenciou polineu-
ropatia sensitivo-motora de padrão axonal, as-
simétrica, de grau acentuado. Devido ao relato 
de residir próximo a mineradora, na cidade de 
Paracatu (MG), solicitado dosagem de Chumbo 
e Arsênio, sendo esta ultima elevada (Arsênio 
urinário: 21,4 - VR: < 10). Conjuntamente ao 
Centro de Toxicologia (CIVE), optou-se pela não 
realização de quelante, por se tratar de exposi-
ção crônica, sendo orientada a interrupção da 
exposição ao agente toxico. Encaminhada para 
alta com seguimento e analgesia. CONCLUSÃO 
A intoxicação por metais pesados deve ser levado 
em consideração como etiologia em polineuro-
patias, principalmente nos casos que possuem 
história social favorável.
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POLINEUROPATIA NA INTOXICAÇÃO POR ARSÊNIO: 
UM RELATO DE CASO
Gigante RLG1*; Silva AKB1; Dias RM1; Dias FM1; 
Rocha DA3; Gigante SLG2; Carneiro NM1; Grippe TC1; 
Aguilar ACR1; Martins HNF1

1Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF);
2Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian;
3Universidade de Vila Velha.

* E-mail: rebecagigante@gmail.com

O arsênio ficou conhecido como ‘’rei dos vene-
nos’’ por ser inodoro e quase insípido. Histori-
camente foi empregado pela medicina no tra-
tamento de afecções dermatológicas e da sífilis 
e, atualmente pode ser encontrado em alguns 
manipulados homeopáticos. Os sintomas da 
intoxicação dependem do período de exposição 
e incluem intestinais, neurológicos e dermato-
lógicos. MÉTODO: Relato de caso associado à 
revisão da literatura científica. OBJETIVOS: Re-
latar caso de intoxicação por arsênio, em uma 
Unidade Terciária de Atendimento em Brasí-
lia, Distrito Federal, Brasil. RELATO DE CASO: 
M.S.S., 36 anos, feminina, natural da Bahia, com 
histórico de uso inveterado de medicações para 
emagrecimento, cefaléia crônica, infecções do 
trato urinário de repetição e conflituosa rela-
ção familiar. Há dois anos da admissão iniciou 
quadro intermitente de paresia simétrica de 
membros inferiores(MMII) e parestesia distal de 
membros superiores(MMSS), além de intensa 
dor abdominal inespecífica, vômitos e diarréia. 
Procurou auxílio médico na cidade de origem, 
sendo realizada ultrassonografia de abdome que 
mostrou lama biliar, optado por colecistectomia. 
No pós-operatório houve piora progressiva da 
sintomatologia, com paresia de MMSS e MMII, 
com necessidade de uso de cadeira de rodas. 
Percebidas lesões descamativas em região pal-
mo-plantar, hiperpigmentação em coxas e linhas 
transversais brancacentas nas unhas. Internada 
em Unidade de Neurologia, complicou com fa-
lência respiratória e pneumonia, sendo subme-
tida a ventilação invasiva. Exames bioquímicos, 
provas reumatológicas, função tireoideana, 
ácido α-aminolevulínico e porfobilinogênio uri-
nário foram normais. A dosagem sérica de me-
tais pesados evidenciou arsênio de 40,0 (VR 10). 
Embora, a exposição deva ter iniciado há vários 
meses, as linhas ungueais sugeriam exposição 
crônica repetida. Feito ácido dimercaptossuccí-
nico, via oral, 30mg/kg (4/4h, por 10 dias) com 
melhora substancial da força e completa da dis-
fagia, logrou desmame da ventilação mecânica. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: As intoxicações 
são, de modo geral, pouco pensadas no dia-a-dia 
de uma enfermaria. Quando consideramos ma-
nifestações neurológicas devemos cuidadosa-
mente verificar se estas não fazem parte de uma 
doenças sistêmica. É importante pensar nessa 
etiologia e, conhecer a variabilidade de apresen-
tação a fim de manejar rapidamente esses casos 
e notifica-los. A paciente tratada em nosso Servi-
ço respondeu bem ao uso de DMSA, fisioterapia 
e cuidados intensivos.
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POLIOMIELITE E HANSENÍASE: A COEXISTÊNCIA 
DE PARADIGMAS SOCIAIS
Mendonça MR3*; Souza ACF3; Pereira RC1; 
Gonçalves MA2; Costa AV2; Goulart IMB2; Santos DF2
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2Centro de Referência Nacional em Dermatologia 
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3Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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A Poliomielite é uma doença infectocontagiosa 
viral aguda que pode ocorrer sob a forma para-
lítica em até 1,6% dos casos. Esta é caracterizada 
por paralisia flácida de início súbito, em geral, 
nos membros inferiores. Apesar de erradica-
da, inúmeros pacientes infectados no passado 
convivem com sequelas neurais e limitações 
físicas. A hanseníase, infecção crônica causada 
pelo bacilo M. leprae, também é responsável 
por comprometimento do sistema nervoso pe-
riférico, sendo também reconhecida como um 
problema de saúde pública no Brasil e uma cau-
sa ainda não controlada de sequelas neurológi-
cas graves. OBJETIVOS: Relatar o caso de uma 
paciente com histórico de sequela motora pela 
poliomielite e que apresentou a forma neural 
primária da hanseníase de maneira sobreposta. 
RELATO DE CASO: 66 anos, feminino, paraparé-
tica em membros inferiores devido a poliomie-
lite aos 6 meses de idade, com grave limitação 
funcional, referiu em atendimento de rotina com 
neurologista hipoestesia em dedos 4 e 5 da mão 
direita nos dois últimos anos, além de atrofia de 
interósseos e mão em garra ulnar. A eletroneu-
romiografia evidenciou primariamente sinais de 
comprometimento axonal, pré-ganglionar em 
membros inferiores, compatível com compro-
metimento difuso do corno anterior da medu-
la. Além disso foi observado comprometimento 
desmielinizante, sensitivo-motor, no nervo ulnar 
direito, no segmento do cotovelo (pré-túnel), 
com sinais de desnervacão aguda. Foi avaliada 
em um Centro de Referência Nacional em Han-
seníase onde após comprovação de antecedente 
epidemiológico e sorologia (ELISA anti-PGL1) 
positiva, foi diagnosticada com Hanseníase Neu-
ral Primária. DISCUSSÃO: Não há estatísticas 
precisas do número de portadores de sequelas 
da infecção pelo polivírus no Brasil. Essas pesso-
as possuem deficiências físicas que influenciam 
de forma decisiva na percepção de sua qualida-
de de vida. Em consonância a isso, a hanseníase, 
doença infecciosa responsável por maior causa 
de incapacidades em todo mundo, assim como a 
poliomielite, tem o dano neural como a principal 
morbidade. É uma doença historicamente em-
blemática, constituída de representações sociais 
negativas que promovem efeitos que vão além 
dos aspectos físicos. A associação das duas doen-
ças, no contexto de erradicação da poliomielite e 
de eliminação da hanseníase, representa um pa-
radigma que reforça a necessidade de diagnósti-
co precoce, principalmente em relação a hanse-
níase, mesmo em pacientes com outras doenças 
neuromusculares prévias.
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POLIRRADICULONEUROPATIA EVOLUINDO COM 
DIPLEGIA FACIAL: RELATO DE CASO.
Costa FP*; Oliveira CLS; Klumb MB; Paz SPC; Harding J; 
Godinho ACC; Prado LL

SCMS.

* E-mail: fer-pico@hotmail.com

A Síndrome de Miller Fisher (SMF) é a variante 
mais frequente da Síndrome de Guillain-Barré 
(SGB), afetando 5% dos pacientes com SGB e 
sendo caracterizada pela tríade clássica de oftal-
moplegia, ataxia e arreflexia. Infecções respira-
tórias ou do trato gastrointestinal pregressas po-
dem ser encontradas em 70% dos casos de Miller 
Fisher o que sugere um processo imunológico 
com reação cruzada aos agentes etiológicos des-
sas condições clinicas. Esta variante é uma en-
fermidade aguda paralítica autoimune desmieli-
nizante, causada pelo acometimento dos nervos 
cranianos e periféricos. Este ocorre por meio 
do fenômeno de mimetismo celular que atuará 
contra os antígenos GQ1b, GD3 e GT1a presentes 
nas bainhas de mielina destes nervos, ocorren-
do sua degradação e a instalação da tríade. Sua 
inclusão entre as polineuropatias inflamatórias 
baseou-se inicialmente, nos achados clínicos e 
do liquido cefalorraquidiano (LCR). O diagnós-
tico é baseado na anamnese, quadro clínico, es-
tudo citológico do LCR, sorologias, Ressonância 
Magnética Nuclear, Eletroneuromiografia e estu-
do imunológico para anticorpos antiantígenos. 
RELATO DE CASO: Mulher, 23 anos, deu entrada 
no pronto socorro com paralisia facial periférica 
direita, evoluindo após 24 horas com diplegia fa-
cial e cervicalgia. Nega histórico de gastroenteri-
tes ou infecções das vias aéreas superiores (IVAS) 
e relata vacina anti HPV há 14 dias. Ao exame 
neurológico, ausência de déficits sensitivos ou 
motores, reflexos tendinosos normoativos, pare-
sia de VII nervo craniano bilateral. LCR: células 
0,3/mm3, proteína 227mg/dL; Tomografia de 
crânio: sem alterações; Eletroneuromiografia de 
face e membros: degeneração axonal parcial dos 
nervos faciais bilateralmente, de leve intensida-
de a esquerda e leve a direita, com sinais de des-
nervação em atividade e sem a presença de si-
nais de reinervação crônica. Realizou tratamento 
com Imunoglobulina Humana endovenosa por 
05 dias e recebeu alta médica sem progressão 
do quadro. CONCLUSÃO: A identificação preco-
ce da Síndrome de Guillain-Brré e o tratamento 
com Imunoglobulina Humana e/ou Plasmafére-
se pode modificar em muito a evolução do qua-
dro e permitir um prognóstico mais favorável, 
mesmo que ainda não se saiba o real processo 
fisiopatológico envolvido nessa doença.
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PURE SENSORY LEWIS-SUMNER NEUROPATHY
Barbosa MD*; Vidal CM; Szklarz D; Dias JC; 
Henriques KMC; Xavier MF; Nascimento OJM; 
Freitas MRG

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: mariane_db@yahoo.com.br

Lewis–Sumner syndrome (LSS) is a dysimmu-
ne peripheral nerve disorder, characterized by 
a predominantly distal, asymmetric weakness 
mostly affecting the upper limbs. LSS represents 
the asymmetric variant of chronic inflamma-
tory demyelinating polyneuropathy (CIDP) with 
multifocal pattern of motor and sensory loss and 
good response to Immunoglobulin (IVIg) or ste-
roids. There are a few reports of a pure sensory 
presentation of LSS, without weakness and atro-
phy. OBJETIVE: To report five cases of pure sen-
sory LSS. METHOD: Five patients from the Neu-
rology service in Antonio Pedro Hospital- Federal 
Fluminense University in Brazil were submitted 
to a complete clinical evaluation, lumbar punc-
ture, eletroneuromyography (ENMG) and nerve 
biopsy. CASE REPORTS: There were, three men 
and two women, aged between 45 and 63 years. 
All had asymmetric sensory complaints in upper 
and lower limbs with progression of symptoms 
longer than 6 months. The neurological exami-
nation showed multifocal areas of tactile and 
painful hypoesthesia and ankle jerks were absent 
in all patients. CSF examination revealed incre-
ased protein level in one case, normal in two 
and was not done in the other two cases. ENMG 
showed multifocal demyelinating pattern and 
three patients presented conduction block. The 
nerve biopsies in five patients showed features 
of demyelination with a few fiber losses. Clinical 
improvement was obtained with IVIG treatment 
in all cases. CONCLUSION: LSS might present 
with only sensorial features. It must be suspected 
in every patient with multifocal sensorial neuro-
pathy with demyelinating features in ENMG and 
nerve biopsy. Just like the classical LSS, this sen-
sorial form improves with IVIg.
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RADICULOPATIA POR HERPES VÍRUS – UMA SÉRIE 
DE CASOS
Machado AB2*; Steinkirch CLv4; Bayer DL1; 
Marques MS3; Torres LC2; Kowacs PA2; Santos PSF2; 
Slompo K3; Perussolo CS2

1Faculdade Evangélica do Paraná;
2Instituto de Neurologia de Curitiba (INC);
3Universidade Federal do Paraná (UFPR);
4Universidade Positivo.

* E-mail: amandabmachado@gmail.com

Existem 8 tipos de herpes viroses humanas. Es-
tes vírus podem ficar latentes nos gânglios do 
sistema nervoso e no tecido linfoide. Suas ma-
nifestações neurológicas ocorrem por reativação 
viral e podem se manifestar no sistema nervoso 
central ou periférico, eventualmente sob a for-
ma de radiculopatia. MÉTODO: Relato de caso. 
RESULTADO: São descritos 3 casos de radiculo-
patia, sendo dois cada um com acometimento de 
uma raiz motora (L5 e S1) e um caso em região 
lombossacral. Todos tiveram queixas iniciais de 
parestesia com posterior irradiação para seus 
respectivos dermátomos. Um deles evoluiu com 
hipoestesia em sela, outro com paresia para fle-
xão plantar do pé direito e o último com paresia 
para dorsiflexão do pé direito. O paciente com 
radiculopatia em região lombar referiu dores em 
queimação e surgimento de vesículas no trajeto 
do nervo (L5). Na história pregressa, apenas um 
negou diagnóstico e tratamento prévio de herpes 
virose. Os exames de neuroimagem (ressonância 
magnética lombossacral e do encéfalo) foram 
normais; duas eletroneuromiografias realizadas 
apontaram radiculopatia e/ou polineuropatia; 
duas sorologias foram positivas para herpes sim-
ples tipo 1 e para herpes simples tipo 2, IgM rea-
gentes. Todos os indivíduos foram tratados com 
aciclovir endovenoso (10mg/kg/dia 3x ao dia) 
por 2 semanas. Aquele com queixa sensitiva no 
membro inferior e em sela apresentou melhora 
completa. A paciente do déficit motor em S1 ob-
teve resposta terapêutica parcial, necessitando 
de reabilitação motora. O paciente com quei-
xas motoras em L5 evoluiu com infarto agudo 
do miocárdio, choque refratário e foi a óbito. 
CONCLUSÃO: Em virtude da grande prevalência 
das herpes viroses, deve-se atentar para o de-
senvolvimento de manifestações neurológicas, 
sejam centrais ou periféricas, principalmente 
nos indivíduos com história prévia de infecções 
herpéticas.
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RELATO DE CASO DE BLEFAROPTOSE AGUDA NA 
EMERGÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DE SE PENSAR 
NAS POSSIBILIDADES CLÍNICAS E DE SE 
INVESTIGAR
Marques VRP*; Samegima DAG; Faria FO; Ronchi LG; 
Galego AR; Lemos Júnior MA; Yanaze LL; Araújo FA; 
Gonçalves LCS; Abdalla ND

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
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A apresentação clínica de blefaroptose abre 
um campo de possibilidades clínicas. Essas vão 
desde quadros graves como compressões por 
aneurismas a quadros como as paralisias par-
ciais do terceiro par craniano devido a micro-
lesões vasculares causadas pelo diabetes melli-
tus e a hipertensão arterial. Um paciente de 46 
anos deu entrada no serviço de emergência de 
um hospital com relato de que há dois dias da 
admissão apresentou de forma abrupta quadro 
de blefaroptose à direita.. Na admissão paciente 
apresentava ao exame clínico apenas a referida 
blefaroptose a direita, sem demais queixas clíni-
cas ou achados neurológicos. Como antecedente 
clínico possuía diagnóstico de hipertensão arte-
rial sistêmica e diabetes mellitus em tratamento 
irregular. OBJETIVO: A partir do relato de caso 
de um paciente com blefaroptose pretende-se 
mostrar o campo de possibilidades diagnósti-
cas a serem consideradas e a abordagem clínica. 
MÉTODO: Relato de caso e abordagem clínica 
em um serviço de emergência. RESULTADOS: 
Optou-se por internação clínica para investiga-
ção, que mostrou glicemia de jejum de 179mg/
dl e Hemoglobina glicada de 9,9%. Solicitada 
ressonância magnética de encéfalo e órbita as-
sociado a angiorressonância que não mostrou 
alterações. Optou-se por observação clínica sem 
terapias específicas e seguimento ambulatorial 
orientando controle clinico rigoroso de glicemia, 
atribuindo-se o quadro a lesões microvasculares 
desencadeadas pelo diabetes mellitus. Após 15 
dias da alta paciente apresentava melhora par-
cial do quadro. CONCLUSÃO: Na abordagem de 
um paciente com blefaroptose na emergência 
deve-se levantar a possibilidade de causas neu-
rológicas como lesões compressivas de aneuris-
ma de artéria comunicante posterior, miastenia 
gravis forma ocular e síndromes como Guillain-
-Barre e Miller-Fisher em estágios iniciais Causas 
não neurológicas como paralisias parciais do 
terceiro par craniano por lesões microvasculares, 
miosites e infecções de órbitas devem ser consi-
deradas. Se a investigação completa do caso não 
fosse realizada poderia-se incorrer na falta de 
um diagnóstico impreciso e passar despercebi-
das alterações graves além da falha em oferecer 
tratamentos específicos ao paciente, como nas 
miosites, que possuem resposta terapêutica sa-
tisfatória com corticoterapia.
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DE POEMS 
ASSOCIADA A DOENÇA DE CASTLEMAN
Carneiro NM*; Gigante RLG; Grippe TC; Aguilar ACR; 
Ferraz HN; Barzilai CCRM; Dias RM; Tauil CB; 
Ferreira AGF
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* E-mail: narelmc.25@gmail.com

A síndrome de POEMS é caracterizada por po-
lineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, 
proteína M no sangue e alterações cutâneas. 
Pode associar-se a síndrome com a doença de 
Castleman, desordem linfoproliferativa ca-
racterizada histologicamente por hiperplasia 
linfonodal angiofolicular. Esse trabalho des-
creve um caso clinico atípico, enfatizando os 
aspectos clínicos essenciais para o diagnóstico. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 
38 anos, apresentou um quadro subagudo de te-
traparesia ascendente arreflexa associado à dis-
sociação proteino-citologica no líquor, inicial-
mente tratado com imunoglobulina humana sob 
a hipótese de Guillain-Barre sem melhora. Apre-
sentou após três meses lesões hipercrômicas em 
dorso de aspecto esclerodermiforme. Ao longo 
dos meses houve associação com dores ósseas 
além de aumento em extensão da lesão de pele. 
Eletroforese de proteínas séricas evidenciou pico 
biclonal e exames de imagem lesões osteolíticas 
em vários pontos do esqueleto linfonodomega-
lias mediastinais e retroperitoneais, o que sus-
citou a hipótese de mieloma múltiplo. Biópsia 
de linfonodo sugeriu doença de Castleman do 
tipo hialinovascular, o que levou ao diagnóstico 
de síndrome de POEMS associada à doença de 
Castleman. DISCUSSÃO: Polineuropatia peri-
férica está presente em todos os pacientes com 
POEMS. Em cerca de 90% dos casos a gamopatia 
monoclonal é detectável. Organomegalia geral-
mente ocorre como linfadenopatias. As endocri-
nopatias mais comuns são hipogonadismo, gine-
comastia e intolerância a glicose. Dentre as ma-
nifestações cutâneas, a hiperpigmentação difusa 
é o sinal mais freqüente, embora manifestações 
como alterações de pele escleroderma-like pos-
sam ocorrer. CONCLUSÃO: Embora seja uma do-
ença rara, deve-se lembrar da doença de POEMS 
como causa de polineuropatia periférica princi-
palmente quando associada a manifestações clí-
nicas compatíveis com doença monoclonal.
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SILDENAFIL AS AN ADJUNT THERAPY FOR 
NEUROPATHIC PAIN DUE TO ISCHAEMIA
Herculano FGN*; Pupe CCB; Coutinho BM; 
Nevares MTM; Escada TM; Nascimento OJM; 
Modenezi LV; Cavaliere MG; Ferreira ACAF; 
Pagliarini LFD
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It is well-known the use of sildenafil for treating 
erectile dysfunction, severe Raynaud phenome-
non, as well as for pulmonary arterial hyperten-
sion. Good results are explained by the smooth 
muscle relaxation that sildefanil mediates by cy-
clic guanosine monophosphate and growth inhi-
bition of vascular smooth muscle cells. Based on 
it, we use this drug as an option for treatment of 
severe ischemic neuropathic pain unresponsive 
to conventional therapy. OBJECTIVE: To evalua-
te the response to sildenafil by those patients 
with severe neuropathic pain due to ischemia 
and who did not benefit from conventional the-
rapy. METHODS: Six patients, who had previou-
sly been treated with anticonvulsants, tricyclic 
antidepressants and opioids, were studied. For 
patients who had leprosy, it was also tried immu-
nosuppressant treatment with corticosteroids. 
All cases were women with no cardiovascular 
disease: 1) 69 y.o. and 2) 75 y.o. had severe neu-
ropathic pain in lower limbs and plantar ulcers 
due to ischemia due to diabetes; 3) 36 y.o., 4) 40 
y.o., 5) 56 y.o.; 6) 42 y.o. complained of neuropa-
thic pain after conventional treatment of leprosy 
with vasculitis and plantar ulcers. All patients 
were given Sildenafil as adjuvant therapy at a do-
sage of 25mg twice a day. They received a follow 
up for more than two years under this treatment 
and were evaluated according to visual analo-
gue scale (VAS). Secondary outcome measure 
was Patient Global Impression of Change Scale 
(PGIC). RESULTS: Pain relief was observed in 
all cases. VAS pontuation decreased more than 
40% in all patients. PGIC revealed unequivocal 
improvement of pain with patient acceptan-
ce of the adjunctive therapy. Plantar ulcers also 
showed regression. CONCLUSION: Neuropathic 
pain leads to major functional loss and limitation 
and its treatment is critical to improve quality of 
life. Sildenafil has provided important decrease 
in pain intensity, emerging as an option to treat 
neuropathic pain due to ischaemic process not 
controlled by standard therapy.
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ ASSOCIADA À 
INFECÇÃO RECENTE PELO TOXOPLASMA GONDII 
EM UMA CRIANÇA IMUNOCOMPETENTE
Oliveira CM; Ribeiro Júnior PHE*; Lamberti MO; 
Campos M; Morales NMO; Pereira RC; Lucas AS; 
Shinosaki JSM; Aguiar PADF; Santos DF

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

* E-mail: pherj@hotmail.com

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é definida 
como uma polirradiculoneuropatia inflamató-
ria desmielinizante aguda, de natureza imuno-
lógica, caracterizada por sintomas sensitivos 
inespecíficos iniciais sugestivos de comprometi-
mento de fibras grossas e menor acometimento 
das fibras finas, e principalmente por fraqueza 
muscular progressiva, arreflexia, disautonomia e 
comprometimento de nervos cranianos. 60-70% 
dos pacientes apresentam uma história prévia 
de infecção, sendo os agendes mais comumen-
te descritos: Campylobacter jejuni, cytomega-
lovirus, EBV, Mycoplasma pneumoniae e, mais 
recentemente o Zika vírus. Apenas alguns casos 
foram relatados na literatura em pacientes com 
níveis crescentes de anticorpos contra Toxoplas-
ma gondii. OBJETIVOS: Relatar um caso de SGB 
em uma criança imunocompetente, associada 
a sorologia positiva contra Toxoplasma gondii. 
RELATO DE CASO: Criança do sexo masculino, 
11 anos, imunocompetente, apresentou quadro 
inicial caracterizado por cefaléia, febre e mialgia, 
evoluindo após 20 dias com queixa de fraqueza 
muscular, predomínio distal nos membros in-
feriores, determinando dificuldade para deam-
bulação, progredindo para comprometimento 
de membros superiores após 10 dias. A eletro-
neuromiografia evidenciou sinais compatíveis 
com polirradiculoneuropatia axonal-motora, 
de predomínio distal, mais grave nos membros 
inferiores, sugestiva da variante AMAN da PIDA. 
O líquor cefalorraquidiano confirmou padrão 
inflamatório e dissociacão albumina-citológica 
como única alteração. Durante investigação, foi 
observado sorologia positiva para toxoplasmose, 
sugerindo infecção recente. Foi submetida a pul-
soterapia com imunoglobulina humana com me-
lhora parcial dos déficits motores desenvolvidos 
ainda no período da internação. DISCUSSÃO: A 
polirradiculoneuropatia inflamatória aguda por 
Toxoplasma gondii não associada à síndrome da 
imunodeficiência adquirida ou outras imunode-
ficiências é uma complicação rara, descrita na li-
teratura apenas em casos esporádicos. No nosso 
caso, a SGB foi observada em uma criança imu-
nocompetente após uma infecção recente pelo 
Toxoplasma gondii. No Brasil estamos vivendo 
epidemia de flavoviroses e há uma crescente as-
sociação do aumento de casos de SGC com estes 
agentes, e o nosso paciente revela a importância 
de investigar outras etiologias associadas, já que 
o tratamento específico para toxoplasmose se faz 
necessário em dependência do aspecto imuno-
lógico do paciente e da virulência do agente.
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SÍNDROME DE MILLER FISHER CLÁSSICA: RELATO 
DE CASO
Klumb MB*; Costa FP; Prado LL; Godinho ACC; Paz SPC; 
Harding J; Oliveira CLS

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos.

* E-mail: mklumb@uol.com.br

A Síndrome de Miller Fisher (SMF) é considera-
da uma variante da Síndrome de Guillain-Barré 
(SGB), acometendo 5% dos pacientes com SGB, 
caracteriza-se pela tríade clássica, descrita pela 
primeira vez em 1956 por Fisher, composta por 
ataxia da marcha, oftalmoparesia e arreflexia. 
É considerada uma variante por ser frequente-
mente precedida de uma infecção, apresentar 
dissociação proteíno- citológica no líquor, ter 
curso autolimitado e geralmente benigno. É uma 
doença aguda ,autoimune e desmielinizante , 
causada pelo acometimento de nervos cranianos 
e periféricos.Apesar de a fisiopatologia ainda não 
ser totalmente esclarecida, acredita-se na for-
mação de anticorpos IgG anti GQ1b ( anticorpos 
antigangliosídeos ), através de reações imunoló-
gicas cruzadas. O diagnóstico é feito com base 
na história clínica, exame físico e exames com-
plementares. RELATO DE CASO: ETB, 48 anos, 
iniciou o quadro com cefaleia ,turvação visual, 
tontura, desequilíbrio e ptose palpebral. Evoluiu 
com diplopia e marcha atáxica. Ao exame neuro-
lógico apresentava-se com reflexos patelares di-
minuídos, ptose palpebral a direita e paralisia in-
completa do III nervo craniano. Exames comple-
mentares: Líquor: mostrou células : 3, proteína 
: 64. Eletroneuromiografia : foi compatível com 
polirradiculoneuropatia de padrão desmielini-
zante sensitivo/motor recente nos quatro mem-
bros, de comprometimento discreto. A Resso-
nância Magnética de Crânio não evidenciou alte-
rações significativas. Foi iniciado Imunoglobuli-
na por via venosa, na dose de 0,4 mg/kg/ dia, por 
5 dias. Paciente apresentou melhora clínica já no 
segundo dia de IGIV, com melhora da marcha e 
da diplopia . Recebeu alta hospitalar no sexto dia 
de internação. Evoluiu após a alta com reversão 
total dos sintomas. CONCLUSÃO: É importante 
médicos emergencistas e neurologistas ficarem 
atentos as diferentes formas de apresentação das 
polirradiculoneuropatias, pois apesar da SMF ser 
uma doença rara, existe tratamento e se feito de 
forma precoce acelera a recuperação e diminuiu 
a incidência de incapacidade neurológica.
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SÍNDROME DE MILLER FISHER SEM 
OFTALMOPARESIA APÓS SINTOMAS DE ZIKA 
VÍRUS
Lobão RG*; Araújo YL; Silva BRG; Oliveira AL; Bello YB

Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus 
Governador Valadares.

* E-mail: rafael-lobao@hotmail.com

EIS, feminino, 41 anos, comparece a consulta 
neurológica em fevereiro de 2016 encaminhado 
pela infectologia. Relatou que há 12 dias, iniciou 
sintomas da infecção por Zika Vírus, manifes-
tado por polimialgia, poliartralgia, dor ocular, 
cefaléia, rash cutâneo e prurido. Após 7 dias de 
evolução apresentou parestesias nas mãos e 3 
dias mais tarde observou início de plegia facial 
periférica à esquerda. No dia seguinte progrediu 
com fraqueza na hemiface direita, disfonia, dis-
fagia, bem como início de parestesias nos mem-
bros inferiores, com agravamento nos membros 
superiores. Havia abolição dos reflexos tricipitais 
e lentificação dos bicipitais, sendo normal nos 
demais sítios. Não havia oftalmoparesia, mas 
notou-se discreta ataxia e dismetria bilateral. As 
sorologias para Febre Chickungunya e Dengue 
foram negativas. A eletroneuromiografia eviden-
ciou aumento das latências distais e redução da 
velocidade de condução nos membros superio-
res, estando preservada nos membros inferio-
res. O exame miográfico demonstrou atividade 
espontânea nos músculos orbiculares dos olhos 
e da boca (fibrilações). A dosagem do anticorpo 
anti-GQ1b não foi realizada. O estudo do líquor 
foi normal no 5º dia. Foi iniciado infusão venosa 
de imunoglobulina humana 0,4g/kg/dia duran-
te 5 dias. Após 3 semanas paciente retorna para 
reavaliação apresentando melhora da expressão 
facial, ausência de parestesias nas pernas, man-
tendo-se leve nas mãos. Os reflexos profundos se 
apresentavam normais. A partir da manifestação 
clínica e achados propeudêuticos, corrobora-se 
a hipótese de Síndrome de Miller Fisher (SMF) 
associada à infecção por Zika Vírus (ZV). A SMF 
é caracterizada pela tríade clínica de oftalmople-
gia, ataxia e arreflexia sendo considerada uma 
variante da Síndrome de Guillain-Barré (SGB). 
Uma relação temporal e geográfica entre SGB e 
epidemia por ZV tem sido observada no Pacífi-
co e nas Américas. Um estudo de caso controle 
realizado na Polinésia Francesa, onde ocorreu 
um grande surto de ZV entre outubro de 2013 e 
abril de 2014, revelou uma forte associação (O.R. 
> 34) entre SGB e infecção prévia pelo vírus da 
Zica. Os achados dos estudos eletrofisiológi-
cos eram compatíveis com a neuropatia axonal 
motora aguda (SMF). Devido ao ZV se espalhar 
rapidamente pelas Américas, o preparo dos cui-
dados médicos e de terapia adequada devem ser 
reforçados, para manejo precoce dos doentes 
com SGB visando o diagnóstico e prevenção de 
complicações.
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SÍNDROME DO DESFILADEIRO TORÁCICO 
NEUROGÊNICA CLÁSSICA - UM RELATO DE CASO
Maia EF*; Silva EC; Porto ACC; Barreto LB; Oliveira JC; 
Souza IKF; Boufleur MK

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

* E-mail: eliana.fmaia@hotmail.com

A Síndrome do Desfiladeiro Torácico (SDT) neu-
rogênica clássica, condição rara, cursa com a 
compressão do plexo braquial. Acomete mais 
mulheres e associa a anormalidades ósseas 
como, presença de costela cervical, primeira cos-
tela anômala, fratura da primeira costela ou da 
clavícula. RELATO DE CASO: Mulher, 55 anos, 
médica ginecologista e obstetra, portadora de 
cervicobraquialgia bilateral de evolução crônica 
há 5 anos, com agudizações pela SDT e presen-
ça de costelas cervicais bilaterais. Início clínico 
da SDT após dois episódios de acidentes trau-
máticos, o primeiro com fratura de clavícula es-
querda e o segundo, ocorrendo refratura de cla-
vícula esquerda e fratura de 6° arco costal. Sem 
o tratamento adequado do trauma, teve início 
o desenvolvimento do seu quadro clínico atual, 
caracterizado por redução de mobilidade e de 
contratura da musculatura da cintura escapular, 
hipotrofia dos músculos interósseos de ambas 
as mãos, diminuição da força e parestesia em 
musculatura dos membros superiores. Relata 
diversos eventos traumáticos após a instalação 
da síndrome. Apresenta, também, lesões pos-
turais degenerativas em todos os segmentos da 
coluna. O tratamento adotado foi fisioterápico. 
METODOLOGIA: Os dados foram obtidos por 
meio de revisão do prontuário, entrevista com a 
paciente, exames diagnósticos prévios e revisão 
da literatura. DISCUSSÃO: O histórico traumáti-
co associado a costelas cervicais predispuseram 
o desenvolvimento da SDT. Os diversos eventos 
traumáticos pós-sintomatologia, estão asso-
ciados aos déficits neurológicos advindos da 
compressão do tronco inferior e médio do plexo 
braquial, induzindo sensação de queimação, pa-
restesia, dor e fraqueza ao longo da borda medial 
do antebraço e mão, restrição de movimentação 
principalmente na articulação glenoumeral. 
Como mecanismo compensatório, houve ro-
tação para esquerda das vértebras de transição 
entre o tórax e o abdome, que na presença de 
costelas cervicais bilaterais resultou em neuro-
patia com perda axonal crônica no território de 
C8 e T1 do cordão medial do plexo braquial ini-
cialmente à direita com evolução para a forma 
bilateral, diagnosticado em eletromiografia. A 
paciente permanece afastada da atividade pro-
fissional devido aos riscos pessoais e trabalhis-
tas. CONCLUSÃO: Embora atualmente estável, 
sob tratamento e reavaliações permanentes, a 
SDT tem prognóstico sombrio, é de caráter pro-
gressivo e irreversível.

Apresentação: 29/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



336

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0895

SINDROME DO TUNEL DO CARPO ( STC) 
SECUNDARIA A SURTO DE ARBOVIROSE : UMA 
NOVA ETIOLOGIA PARA UMA VELHA DOENÇA. 
RELATO DE 10 CASOS
Cavalcanti AMO*; Lima CFLS

Setor de Neurofisiologia Clinica do Centro Diagnóstico 
José Rocha Sá, Recife/PE.

* E-mail: gisa_cavalcanti@hotmail.com

A STC é a mononeuropatia periférica mais fre-
qüente em nosso meio. Tem como etiologia 
principal a compressåo do nervo mediano se-
cundåria a movimentos repetitivos dos punhos 
associados a trabalho manual. Pode ser causada 
também por patologias especificas como artro-
ses, traumas, bem como diabetes e disfunção 
tiroidiana. A Etiologia infecciosa na STC foi des-
crita em raros casos de viroses como o parvovi-
rus B19. OBJETIVO: Descrever 10 casos de STC 
secundaria a um surto de Arbovirose ocorrido 
no período de dezembro a fevereiro de 2016 na 
cidade do Recife/PE, e relatar evolução clinica e 
neurofisiologica. MÉTODO: Relato de 10 casos 
de STC em pacientes durante surto de Arboviro-
se, com acompanhamento prospectivo clinico e 
eletromiográfico. Critérios de exclusão: pacien-
tes com sintomas prévios de STC ao episodio 
da virose. RESULTADOS: foram avaliados 10 pa-
cientes com sintomas sugestivos de STC durante 
quadro infeccioso ( arboviroses) , no período de 
dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. 70% dos 
casos eram femininos, a media de idade de 39,9 
anos. O tempo médio do inicio dos sintomas da 
STC apos a infecção viral foi de 13,5 dias. Os sin-
tomas mais comuns da STC foram dormência 
e choques nos punhos em 100% dos casos. Os 
achados da avaliação eletromiográfica foram: 
STC LEVE: 60% , STC MODERADO: 20% , STC 
ACENTUADO: 15% dos casos. CONCLUSÃO: 
As Arboviroses devem ser consideradas como 
uma causa rara de STC. O padrão mais comum 
encontrado foi de uma STC de grau leve a mo-
derado ( 80% dos casos), com aparecimento em 
media de 13,5 dias após o quadro infeccioso, e o 
padrão assimétrico foi visto em 60% dos casos, 
com sintomas comuns de choques e dormência 
nos punhos
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SINDROME POEMS, UM CASO ILUSTRATIVO
Scarpellini GR2*; Pentiado Júnior JAM2; Peixoto FM2; 
Dach F1

1USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP);
2USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de 
Medicina/Hospital das Clínicas (USP-RP/FM/HC).

* E-mail: grscarpellini@gmail.com

A síndrome “POEMS” é uma entidade única, de-
finida pela presença de doença monoclonal de 
plasmócitos e polineuropatia periférica associa-
da a outras manifestações paraneoplásicas como 
organomegalias, endocrinopatias, lesões osteo-
clasticas entre outras. Se constitui em uma sín-
drome rara e muitas vezes com diagnóstico retar-
dado devido aos sintomas esparsos. OBJETIVO: 
Descrever um caso de síndrome POEMS com 
uma pleiade de sintomas associados, incomum 
na maioria dos casos da doença. MÉTODO: As 
informações foram obtidas mediante de revisão 
do prontuário, entrevista com o paciente, exame 
clínico (geral e neurológico), registro dos méto-
dos diagnósticos aos quais o paciente foi subme-
tido e revisão da literatura. PACIENTE: Homem 
de 32 anos previamente hipertenso. Há 7 meses 
da internação iniciou com parestesias e hipoes-
tesia tátil-dolorosa em pododactilos bilateral-
mente, ascendendo até nível suprapatelar e ini-
cio de sintomas em mãos após 4 meses. Evoluiu 
com fraqueza distal em membros inferiores, com 
progressão proximal, associada a dor em quadril, 
com perda ponderal, xeroftalmia, xerostomia e 
hiperemia ocular. Nesse momento apresenta-
va apalestesia até raiz da coxa bilateralmente e 
anartrestesia em artelhos, tetraparesia flácida 
de predomínio em membros inferiores (Força 
muscular grau 4 em musculatura proximal de 
membros superiores e inferiores), com plegia à 
dorsiflexão/flexão plantar, inversão e eversão de 
ambos os pés. Ausência de reflexos superficiais. 
Atrofia muscular em região sural. Durante a in-
vestigação etiológica foi constatada polineuro-
patia sensitivo-motora desmielinizante na Ele-
troneuromiografia, além de gamopatia mono-
clonal, associada a lesão óssea osteoclástica em 
quadril. Realizada biópsia óssea da lesão que foi 
compatível com plasmocitoma. Paciente tam-
bém apresentava adenomegalia difusa em região 
cervical e axilar bilateral e discreta esplenomega-
lia notada apenas ao ultrassom de abdome. Pre-
sença de plaquetopenia, sem outras alterações 
hematológicas. Manifestava hipogonadismo 
com baixos níveis de testosterona e edema im-
portante em membros inferiores. Paciente evo-
luiu com piora do padrão funcional, necessitan-
do de apoio bilateral para deambular, mantendo 
a tetraparesia flácida e com perda ponderal de 
10 kg no período de 7 meses. Feito o diagnóstico 
foi encaminhado para a hematologia e iniciado 
o tratamento específico. CONCLUSÃO: esse caso 
serve de ilustração para mostrar as mais variadas 
manifestações que podem surgir na síndrome 
POEMS.
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SUBCUTANEOUS IMMUNOGLOBULIN IN THE 
TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY 
DEMYELINATING NEUROPATHIES
Nascimento OJM; Pupe CCB; Davidovich ER; Silva IRF; 
Corade LR; Pagliarini LFD*; Coutinho BM

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: lfelipe_dp@hotmail.com

Chronic inflammatory demyelinating neuro-
pathies (CIDN) are acquired diseases that may 
affect nerve roots and peripheral nerves. Intra-
venous human immunoglobulin (IVIG) is one 
of the most used treatments and its prolonged 
administration is frequently necessary for the 
maintenance of a good therapeutic response. 
Subcutaneous immunoglobulin (SCIg) has been 
proposed as an alternative to prolonged IVIG ad-
ministration with a similar efficacy. There are few 
studies considering prolonged SCIg treatment. 
OBJECTIVES: Evaluate patients with CIDN who 
are currently being treated with SCIg and were 
previously treated with IVIG therapy, comparing 
those two modalities of treatment and its possi-
ble consequences for patients. METHODS: We 
studied seventeen CIDN patients (mean age 56 
y.o., and ranging from 21 to 82 y.o.), including 
CIDP, MMN and its variants. All of them classi-
fied according to the European Federation of 
Neurological Societies / Peripheral Nerve, So-
ciety (EFNS /PNS) criteria. The treatment with 
SCIg was prescribed after prolonged intravenous 
route administration for more than one year. 
Most patients received immunoglobulin 10% in 
a multiline SC administration, most of them 4 to 
5 lines. Two patients received a 25% SCIg in one 
line. RESULTS: Mild side effects were considered 
by almost 50% of patients being most at the in-
jection site, including skin reaction and swelling, 
redness and mild burning pain. After changing 
the regimen of 10% to 25% SCIg two patients pre-
sented relief of these symptoms. 30% of patients 
needed return to IVIG administration in some 
period due to some degree of strength reduction. 
CONCLUSION: The subcutaneous pathway of 
immunoglobulin administration is emerging 
as a safe, efficient and very well accepted treat-
ment by patients, being an excellent alternative 
for CIDN patients who traditionally depended of 
the intravenous regimens. The most comfortable 
posology and less invasive administration with 
similar results provide an excellent acceptance 
of the SCIg among physicians and also patients.
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TRATAMENTO DA DOR NEUROPÁTICA E AVALIAÇÃO 
DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM 
HANSENÍASE
Dornas RM*; Pupe CCB; Davidovich ER; Coutinho BM; 
Vianna FSL; Amaral CBMS; Duarte IS; Nascimento OJM

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: rmdornas@gmail.com

A Hanseníase é uma doença infecciosa granu-
lomatosa crônica, causada pelo Mycobacterium 
leprae, que afeta principalmente a pele e os ner-
vos periféricos, sendo uma das principais causas 
tratáveis de neuropatia periférica no mundo. A 
alta prevalência e morbidade da dor neuropáti-
ca em pacientes com hanseníase – associado ao 
potencial impacto na qualidade de vida - justi-
ficam a necessidade de ensaios clínicos para in-
vestigar a eficácia de esquemas terapêuticos no 
combate à dor associada à neuropatia hansêni-
ca. OBJETIVO: Avaliar o impacto de um esque-
ma terapêutico alternativo para dor neuropática 
crônica na qualidade de vida de indivíduos por-
tadores de hanseníase, bem como compará-lo 
ao uso de corticosteroide isolado. MÉTODOS: 
Ensaio clínico randomizado com 12 pacientes 
portadores de Hanseníase incluídos a partir dos 
critérios da OMS, compreendidos na faixa etária 
de 18 a 75 anos (média: 53,2 anos), com dor neu-
ropática por mais de 1 mês e menos de 5 anos. 
Os pacientes com neurite ativa – confirmados 
através de biópsia de nervo periférico - foram 
divididos randomicamente em dois grupos. O 
grupo 1 (6 pacientes) recebeu corticoterapia 
oral de 1 mg/Kg de peso por seis meses. O gru-
po 2 (6 pacientes) recebeu corticoterapia oral 
na dose de 1mg/kg de peso e Azatioprina oral 
na dose de 1 a 3mg/kg de peso, ambas por seis 
meses. A escala SF-36 (Medical Outcomes Study 
36 – Item Short-Form Health Survey) foi aplica-
da no início e no fim do estudo para avaliação 
e comparação dos parâmetros de qualidade de 
vida. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Embora am-
bos os grupos tenham apresentado melhorias 
nos escores do SF-36 após o tratamento, o Grupo 
1 foi superior ao Grupo 2 em todos os domínios 
avaliados. Também é digno de nota o fato do 
Grupo 2 não ter alterado a pontuação no domí-
nio Limitação por Aspectos Emocionais – o que 
pode estar relacionado à presença de isolamento 
social e depressão. Já no domínio Limitação por 
Aspectos Físicos, foi observada uma diferença 
considerável: o Grupo 1 otimizou seu escore em 
171,43%, enquanto o Grupo 2 teve uma melhora 
de apenas 25% após o tratamento – mostrando 
maior comprometimento da autonomia, com 
possível restrição das atividades físicas e laborais 
nesse último grupo de indivíduos. CONCLUSÃO: 
Com base nesses dados, a associação de Azatio-
prina com Prednisona parece ser menos benéfica 
do que a corticoterapia isolada no que tange ao 
impacto na qualidade de vida desses pacientes.
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DETECÇÃO DE VASCULOPATIA CEREBRAL EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIAGNÓSTICO 
DE ANEMIA FALCIFORME.
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A anemia falciforme (AF) pode estar associada 
à vasculopatia cerebral e moyamoya, entidade 
clínica única, que reflete interações anormais 
entre células falciformes vermelhas do sangue 
e do endotélio arterial cerebral. O uso de méto-
dos diagnósticos não invasivos como o Doppler 
Transcraniano (DTC) é uma alternativa para tria-
gem de pacientes com risco para acidente vas-
cular encefálico (AVE), estabelecido na literatura 
de acordo com valores das velocidades de fluxo 
sanguíneo encefálico (VFSE). OBJETIVO: utilizar 
o DTC como método de triagem para detecção 
de estenose crítica intracraniana e correlacio-
nar com angiografia por ressonância magnética 
(RM) e arteriografia por subtração digital (ASD). 
MÉTODO: estudo populacional prospectivo, 
unicêntrico, de 50 crianças e adolescentes na fai-
xa etária de 2-16 anos, 24 (48%) do sexo feminino 
e 26 (52%) do sexo masculino com diagnóstico 
de AF. Todos os pacientes foram submetidos ao 
exame de DTC em posição supina. Os pacientes 
que apresentavam sinais de estenose por DTC 
foram submetidos à angiografia por RM e/ou 
ASD para confirmar os achados de estenose ou 
oclusão dos vasos intracranianos. RESULTADOS: 
dos 50 pacientes estudados detectou-se pelo 
DTC que 8 (16%) tinham estenose crítica e/ou 
oclusão intracraniana, sendo todos confirmados 
pela angiografia por RM e ASD. CONCLUSÃO: a 
prevalência de arteriopatia cerebral na AF está de 
acordo com a literatura mundial, e demonstra o 
valor de se utilizar o DTC não só como método 
de triagem para prevenção de AVE por valores 
das VFSE, como também ser útil na detecção 
precoce de vasculopatia cerebral na AF.
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EMBOLIC SIGNAL DETECTION DURING 
TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN 
PATIENTS WITH ANEURYSMAL SUBARACHNOID 
HEMORRHAGE
Bosse E; Oliveira ML; Teixeira MJ; Bor-Seng-Shu E

HCFMUSP Divisão de Neurocirurgia do Departamento 
de Neurologia.

* E-mail: egeubosse@ig.com.br

Previous studies had suggested the presence of 
embolic events following aneurysmal subarach-
noid hemorrhage (SAH) and aneurismal surge-
ries. Possible embolus sources are brain vasos-
pasm arteries, aneurysmal sac, hypercoagula-
ble states, and surgical complications. Embolic 
events can be associated with transitory ische-
mia or permanent cerebral lesion. OBJECTIVE: 
The aim of this study is to report micro embolic 
signs (MES) through routine transcranial Do-
ppler (TCD) exam in patients with aneurys-
mal SAH . METHODS: A total of 105 patients 
with aneurysmal SAH admitted to the Hospital 
das Clínicas of University of São Paulo Medical 
School, Brazil, between 2009 and 2010, were in-
vestigated in a prospective design. The average 
patients age (mean ±standard deviation) was 
51.52±13.03 years (range 23-87 ys); female pa-
tients predominated representing 57% (60/105) 
of subjects. Among the patients, 35.5% (37/105) 
were grade 1 on the Hunt-Hess clinical scale whi-
le 51.6% (54/105) were grade IV on the Fisher CT 
scale. Exclusion criteria were atrial fibrillation, 
recent myocardial and cerebral infarction, valvu-
lar heart disease, ulcerated carotid and vertebral 
atherosclerotic plaque, and non-aneurysmal 
SAH. This study was approved by the local re-
search ethics committee. RESULTS: There were 
spontaneous cerebral embolization during routi-
ne TCD monitoring in four patients. The average 
age of the patients (mean ±standard deviation) 
was 59.5±8.34 years (range 49-68 ys); female pa-
tients predominated representing 75% (3/4) of 
subjects. Fifty per cent (2/4) had Hunt-Hess gra-
de II while 75% (3/4) had Fisher grade CT scale II. 
DISCUSSION & CONCLUSION: Patients of our 
study had concomitantly both cerebral vasos-
pasm and MES. It is possible that vaso-spasticity 
arterial segments may have played a role in MES 
formation. There were several limitations related 
with this study, in particular the small sample 
size. Although detection of emboli was relatively 
rare in this study, rates of emboli occurrence 
may be higher under systematic monitoring and 
cannot be ignored if it is detected in routine TCD 
performed in patients with aneurysmal SAH. The 
detection of MES after SAH and aneurismal sur-
gery may be an indicator for thrombogenic pro-
phylactic treatments.
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O PROGRAMA DE PREVENÇÃO PRIMÁRIA DE 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (PROTOCOLO 
STOP) TEM UTILIDADE CLÍNICA NA DOENÇA 
FALCIFORME SC?
Breder R*; Leite ACCB; Santos DPA

Hemorio.

* E-mail: raphaelbreder@gmail.com

OBJETIVO: 1. Avaliar, na doença falciforme 
(DF) SC, a prevalência de doppler transcraniano 
(DTC) nas faixas de risco para acidente vascular 
cerebral (AVC). 2. Avaliar, na DF SC, a prevalên-
cia de pacientes com indicação de exsanguine-
otransfusão profilática pelo DTC. MÉTODO: Fo-
ram estudados 397 portadores de DF SC acom-
panhados em um hemocentro no período de ja-
neiro de 2010 a março de 2016. Todos os pacien-
tes estavam inseridos no programa de prevenção 
primaria de AVC na DF nos moldes estipulados 
no protocolo STOP (DTC seriado, com frequên-
cia mínima anual, entre 2 a 16 anos de idade). 
Após análise retrospectiva dos exames de DTC 
realizados no período foi calculada a prevalência 
dos exames na faixa de risco intermediária (DTC 
condicional) e alta (DTC anormal) para AVC. De 
acordo com o consenso brasileiro de DTC na 
DF, considera-se risco intermediário para AVC o 
DTC com velocidades medias maiores ou iguais 
a 170cm/s e menores ou iguais a 199cm/s em ao 
menos um vaso insonado, e risco alto com ve-
locidades médias maiores ou iguais a 200cm/s. 
Também foi avaliado a prevalência de pacientes 
com critérios ao DTC de exsanguineotransfusão 
profilática. Pelo consenso brasileiro de DTC na 
DF deve-se considerar exsanguineotransfusão 
profilática quando o portador de DF apresenta 
dois DTC consecutivos na faixa anormal na au-
sência de quadro infeccioso. RESULTADOS: No 
período do estudo, foram realizados 946 exa-
mes de DTC em crianças com DF SC, desses 890 
(94,1%) foram normais, 35 (3,7%) foram inade-
quados (janela acústica adequada) e 21 (2,2%) 
foram alterados (DTC condicional ou anormal). 
Os exames alterados apresentaram velocida-
des médias aumentadas nas artérias cerebrais 
médias ou anteriores. Das 397 crianças que re-
alizaram os exames nove (2,2%) apresentaram 
exames alterados. Dentre essas, seis (1,5%) ti-
nham um único exame alterado (todos na faixa 
condicional) e três (0,7%) tinham dois ou mais 
exames consecutivos alterados (nas faixas condi-
cional ou anormal). Nenhuma das crianças com 
DTC na faixa de risco apresentou critérios de 
exanguíneotransfusão profilática. Nenhuma das 
crianças com DTC na faixa de risco manifestou 
AVC agudo. CONCLUSÃO: Neste estudo, identifi-
camos baixa prevalência de DTC na faixa de risco 
para AVC no subgrupo de pacientes com DF SC 
submetidos ao protocolo STOP. Além disso, em 
pouco mais de 5 anos de aplicação desse pro-
tocolo em quase 400 portadores de DF SC, não 
identificamos nenhum paciente com indicação 
de exsanguineotransfusão profilática.
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SONOGRAPHIC DIAMETER OF OPTIC NERVE 
SHEATH IN BRAIN DEATH: A SERIES OF CASES
Sousa JMB; Duarte LN; Uehara MK; Albuquerque CRC; 
Rocha ECA; Gagliardi VDB*; Carvalho FA; Valiente RA; 
Alves MAM; Silva GS

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

* E-mail: viviandbg@gmail.com

Increased intracranial pressure (ICP) is conside-
red the most important pathophysiological me-
chanism of brain death. Sonographic diameter 
of optic nerve sheath recently has been used to 
assess increased ICP. METHODS: We reviewed 
retrospectively ten consecutive cases of patients 
diagnosed with brain death in the neurointensi-
ve care unit of an university hospital. These de-
aths occurred from April 2015 to January 2016. 
All patients fulfilled the diagnostic criteria for 
brain death according to Brazilian Law (CFM, 
1997). Transcranial Doppler was performed in all 
patients as a ancillary test, and in all cases con-
firmed cerebral circulatory arrest. RESULTS: We 
report the values of ONSD from ten patients with 
brain death and ten matched subject controls 
without ICP. ONSD obtained values were greater 
than 6.0 mm in all cases of brain death, avera-
ge of 6.61±0.44mm; control subjects presented 
mean 4.44±0.26 mm (p < 0.001). CONCLUSIONS: 
In this case series, all patients with brain death 
had increased values of ONSD (average 6.61±0.44 
mm), even those with cerebrospinal fluid (CSF) 
shunts through external ventricular drains (EVP) 
or decompressive hemicraniectomy. Control 
subjects, matched according to age and sex, 
showed significantly lower values in ONSD (ave-
rage 4.44±0.26 mm) This report emphasize the 
importance of ONSD as an indirect method to 
measure intracranial hypertension and may help 
medical staff when normal values are obtained 
in diagnostic uncertainty setting of brain death.
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A ASSOCIAÇÃO ENTRE A IDEAÇÃO SUICIDA E A 
PERDA DE SONO EM ADOLESCENTES ESCOLARES 
EM UM MUNICÍPIO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Auzier RLO*; Soares IC; Pimentel ZNS

Universidade do Estado do Pará (UEPA).

* E-mail: renato_auzier@hotmail.com

No mundo, estima-se que 4 milhões de adoles-
centes tentem o suicídio ao ano, o que resulta 
em quase 100 mil mortes (KLIEGMAN, 2009). 
Determinados transtornos do sono, como insô-
nia e pesadelos, têm sido associados a um risco 
aumentado de suicídio (RODRIGUES, 2006). 
OBJETIVO: Associar a prevalência de ideação 
suicida e a perda de sono em adolescentes es-
colares da oitavo ano dos anos de 2009 a 2010, 
da rede pública de ensino na zona urbana do 
município de Santarém – Pará, Amazônia-Brasil. 
METODOLOGIA: pesquisa de caráter transver-
sal, descritivo e quantitativo, com amostra es-
tratificada por conglomerado (escolas e alunos), 
que consistiu em um projeto satélite de um estu-
do maior intitulado “A Saúde do Escolar da Rede 
Pública de Ensino da Região Norte”, pelo qual 
foram obtidos dados a partir de questionários 
autoaplicáveis (Global School-based Student 
Health Survey, questionário sobre dados socioe-
conômicos, ficha de avaliação antropométrica e 
controle dos instrumentos de coleta de dados), 
que incluem perguntas sobre pensamentos de 
ideação suicida e de sono em uma amostra ale-
atória de 683 alunos (17% da população total de 
alunos do oitavo ano). Os dados foram organiza-
dos no programa Microsoft Excel (Office 2013) 
e, posteriormente, foram transferidos para o 
aplicativo Bioestat versão 5.3 para análise de as-
sociação de risco, através do teste risco relativo 
do tipo razão de prevalência, com p < 0,05 para 
significância estatística e Intervalo de Confiança 
de 95%. Esta pesquisa seguiu as orientações for-
necidas na Resolução n° 196 de 10 de outubro de 
1996, do Conselho Nacional De Saúde, que rege 
a pesquisa em seres humanos. RESULTADOS: 
Encontrou-se a taxa de prevalência de 24.4% de 
ideação suicida entre os adolescentes que rela-
taram ter perdido o sono com preocupações nos 
últimos 30 dias; versus uma taxa de 14.7% de ide-
ação suicida naqueles que não relataram perda 
de sono. Portanto, houve associação estatistica-
mente significativa entre a perda de sono e a ide-
ação suicida (p = 0.0051) na amostra estudada. 
CONCLUSÃO: A existência da associação entre 
a perda de sono e a ideação suicida encontrada 
nestes adolescentes é extremamente preocupan-
te e deve ser analisada com bastante cautela pe-
los gestores de saúde para a implantação de pro-
gramas de melhoria da qualidade de vida dessa 
população.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM 
INDIVÍDUOS HIPERTENSOS: UMA EXPERIÊNCIA 
SUL DE SANTA CATARINA
Bitencourt LTG; Hanus JS; Souza PS; Simões PWTA; 
Ronsani MM; Belarmino Júnior E; Amboni G; Ceretta LB

Universidade do Extremo Sul Catarinense.

* E-mail: ltb@unesc.net

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é consi-
derada um dos grandes desafios para saúde pú-
blica em todo o mundo, sendo responsável por 
cerca de 13% de todos os óbitos. A síndrome da 
apnéia obstrutiva do sono (SAOS) é um distúrbio 
respiratório, estando estritamente relacionada 
à ocorrência de inúmeras doenças cardiovascu-
lares, se tornando fator de risco independente 
para o desenvolvimento da HAS. Este estudo tem 
como objetivo comparar a qualidade do sono 
em hipertensos que utilizam medicamento para 
dormir entre aqueles que não utilizam medica-
mento para dormir. O presente estudo é de ca-
ráter observacional transversal, tendo sua abor-
dagem quantitativa e exploratória. Participaram 
da pesquisa 280 hipertensos. Foi realizada uma 
avaliação contendo dados como: idade, peso, 
altura e medicamentos que utilizava. Para inves-
tigar a qualidade subjetiva do sono, foi utilizada 
a escala de PITTSBURGH - PSQI com validade 
científica, que consiste de dez questões, for-
mando sete componentes. A soma da pontuação 
máxima desse instrumento é 21 pontos. Foram 
utilizados os testes, Teste U de Mann-Whitney 
e Teste Qui-Quadrado de Pearson, para avaliar 
o nível de significância dos dados coletados. O 
projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de 
ética e pesquisa pelo parecer 194/2011. A amos-
tra foi composta por 280 indivíduos, sendo que a 
média de idade foi 63,0 anos (±11,0). Ao avaliar o 
uso de medicação para dormir, constatou-se que 
106 indivíduos referiram utilizar, enquanto que 
174 indivíduos referiram não utilizar. Percebe-se 
que dos 174 indivíduos que não utilizavam me-
dicação para dormir, 59 possui uma qualidade de 
sono ruim e 115 uma qualidade de sono boa. Dos 
106 indivíduos que utilizavam medicação para 
dormir, 97 demonstraram uma qualidade de 
sono ruim e apenas 9 apresentam uma qualida-
de de sono boa, apresentando diferença estatís-
tica quando comparado a qualidade do sono dos 
hipertensos que utilizavam medicação para dor-
mir entre aqueles que não utilizavam (p < 0,01). 
Pode-se constatar que aqueles hipertensos que 
faziam uso de medicação para dormir possuíam 
pior qualidade de sono quando comparado aos 
hipertensos que não faziam uso de medicação 
para dormir.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM 
PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA 
DO HULW
Mota IA*; Albano AB; Souza RS; Vasconcelos FKB; 
Meira AT; Andrade RS; Silva BNV

Universidade Federal da Paraíba.

* E-mail: isabella_mota@yahoo.com.br

As moléstias relacionadas ao sono são bastante 
comuns e subnotificadas na população ambula-
torial, relacionando-se diretamente com o agra-
vamento do quadro de doenças crônicas e surgi-
mento de transtornos psiquiátricos. OBJETIVOS: 
Avaliar e classificar a qualidade do sono de pa-
cientes atendidos no ambulatório de Neurolo-
gia do Hospital Universitário Lauro Wanderley. 
METODOLOGIA: Estudo transversal, quantitati-
vo e descritivo. A amostra foi constituída por 235 
pacientes entre 17 e 59 anos, cuja coleta de dados 
ocorreu no período de março de 2013 a agosto de 
2015. Realizou-se inquérito, com aplicação do Ín-
dice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP), 
através da qual os pacientes foram classificados 
em dois grupos: pequena dificuldade de sono 
e grandes dificuldades de sono. RESULTADOS: 
73,6% (173 pacientes) apresentaram prejuízo 
na qualidade do sono, enquanto que 26,4% (62 
pacientes) apresentaram mínimo ou nenhum 
comprometimento do sono. Ao avaliar a amostra 
por gênero, não se verificou diferença estatisti-
camente significativa, o que significa que tanto 
homens quanto mulheres apresentaram a mes-
ma intensidade de qualidade de sono pelo IQSP. 
DISCUSSÃO: Mais de 70% dos pacientes atendi-
dos no ambulatório não possui boa qualidade de 
sono, o que poderá repercutir no agravamento 
dos seus quadros clínico. Os sintomas relaciona-
dos à baixa eficiência do sono podem compro-
meter as suas atividades diárias e geraram trans-
tornos do humor, tais como estresse e depressão, 
o que influencia negativamente a qualidade de 
vida desses pacientes. CONCLUSÃO: Nesse es-
tudo foi encontrada alta prevalência de pacien-
tes má qualidade do sono, demonstrando que o 
tratamento isolado da doença neurológica não é 
suficiente. Portanto, a avaliação do paciente deve 
ser feita de forma integral, de modo que todos os 
sintomas que interfiram no seu bem-estar físico 
e mental sejam diagnosticados e tratados.
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DEPENDÊNCIA DE INTERNET, QUALIDADE DO 
SONO E SONOLÊNCIA EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DE UNIVERSIDADE DO SUL DO BRASIL
Marin CE1; Trombetta TPZ1*; Feldens VP1; Sakae TM2

1UNISUL -Tubarão/SC;
2Universidade do Sul de Santa Catarina/Campus 
Tubarão.

* E-mail: taina_paulo@hotmail.com

A rápida expansão da utilização da Internet em 
nível mundial permitiu o surgimento de um 
provável distúrbio, a dependência de Internet, 
o qual vem sendo possivelmente associado a 
alterações do sono, principalmente quanto à 
qualidade deste e à sonolência excessiva diurna. 
OBJETIVO: Avaliar a associação entre dependên-
cia de Internet, qualidade do sono e sonolência 
em estudantes de Medicina de Universidade do 
Sul do Brasil e verificar possíveis associações 
com variáveis socioeconômicas. MÉTODOS: Re-
alizou-se um estudo transversal, no qual foram 
avaliados 301 universitários através de ques-
tionários autoaplicáveis. Utilizaram-se análi-
ses descritivas, bivariadas e multivariadas por 
regressão logística entre as variáveis indepen-
dentes e o desfecho, considerando intervalo de 
confiança de 95% significativo. RESULTADOS: 
Dos estudantes entrevistados, 7,3% foram clas-
sificados com moderada dependência de Inter-
net através do Internet Addiction Test, visto que 
estes apresentaram risco 60% maior de Sonolên-
cia Diurna Excessiva pela Escala de Sonolência 
de Epworth. Um risco maior de má qualidade 
de sono foi visto em usuários das redes sociais 
Facebook e Youtube através do Índice de Qua-
lidade do Sono de Pittsburgh. Os classificados 
com má qualidade do sono gastaram, em média, 
uma hora a mais de tempo total diário utilizan-
do a Internet, em comparação aos classificados 
com boa qualidade de sono. CONCLUSÃO: Este 
trabalho apresentou uma possível relação de 
dependência de Internet com distúrbios relacio-
nados ao sono, principalmente com Sonolência 
Diurna Excessiva. Além disso, o uso de algumas 
redes sociais também mostrou possível relação 
com má qualidade do sono.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00



340

Pôsteres  - XXVII Congresso Brasileiro de Neurologia

PO 0907

DISTÚRBIOS DO SONO EM ESTUDANTES DE 
MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA: 
IDENTIFICAÇÃO E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO
Ramos FOB*; Morcerf CCP; Neves KML; Malheiros TM; 
Tostes RGC; Figueiredo CN; Araújo PP; Santos FCCB

Universidade do Grande Rio Professor José de Souza 
Herdy.

* E-mail: feliperamos03@hotmail.com

Pertencentes a um grupo susceptível a distúrbios 
do sono, os estudantes de medicina são subme-
tidos aos fatores que interferem diretamente nas 
qualidades de vida e sono como carga horária 
integral, atividades extracurriculares, competiti-
vidade, pressão de avaliações, elevada demanda 
de estudo, angústias e cobranças de elevado ren-
dimento por familiares e professores. OBJETIVO: 
Relatar a experiência de ações intervencionistas 
iniciadas após grupo de estudos da liga acadêmi-
ca de saúde mental da Universidade em questão 
onde foram postos em debate a qualidade do 
sono, fatores de risco para o desenvolvimento de 
transtornos do sono e métodos intervencionis-
tas. MÉTODO: Estudo qualitativo, relato de expe-
riência. Após a realização de palestras sobre dis-
túrbios do sono e o impacto do curso de medici-
na na qualidade do sono, estudantes criaram um 
questionário a ser aplicado no ciclo básico, que 
foi respondido por 50 estudantes , com assinatu-
ra de termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). RESULTADOS: Os questionários monta-
dos perguntavam pontos como número de horas 
de sono por dia, interferência de semana de ava-
liações na qualidade do sono, uso de substân-
cias para dormir e se a rotina do curso interferia 
negativamente na qualidade de vida. Também 
foi aplicada a Escala de Sonolência Diurna de 
Epworth, que mede a probabilidade de adorme-
cer em certas situações de rotina. A análise dos 
resultados permitiu a criação de medidas inter-
vencionistas como criação de campanhas dentro 
do curso, com confecção de cartilhas, distribuí-
das entre os acadêmicos, e ciclos de palestras so-
bre o tema, realizadas por profissionais de saú-
de e membros da liga. CONCLUSÃO: Sintomas 
de estresse e distúrbios do sono influenciam o 
aprendizado e o rendimento dos estudantes de 
medicina, gerando tensão psicológica, fadiga, 
irritabilidade, ansiedade, falha de memória e 
nervosismo. O grupo dos estudantes de medici-
na apresenta sonolência diurna excessiva, além 
de uma qualidade de sono comprometida. Tal 
fato desperta o interesse do grupo para a identi-
ficação e de soluções para o problema. É neces-
sário, além do planejamento correto de estudo 
e atividades complementares, o engajamento 
da coordenação das escolas médicas, junto aos 
diretórios acadêmicos na promoção de ativida-
des preventivas que orientem a importância de 
higiene do sono, focando na prevenção e não no 
tratamento de distúrbios.
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EMPREGO DAS TÉCNICAS DE BIOFEEDBACK NO 
TRATAMENTO DA INSÔNIA CRÔNICA PRIMÁRIA: 
REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE.
Melo DLM; Carvalho LBC; Prado LBF; Prado GF

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
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O tratamento da insônia ainda configura um 
desafio na prática clínica, e abrange diversas 
medidas não-farmacológicas. O presente estudo 
tem como objetivo analisar as evidências cientí-
ficas existentes a respeito do uso de técnicas de 
biofeedback no tratamento da insônia crônica 
primária. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão 
sistemática com metanálise de ensaios clínicos 
randomizados e quasi-randomizados, identi-
ficados por meio de ampla busca nas bases de 
dados MEDLINE, LILACS, COCHRANE LIBRARY 
e EMBASE. Foram selecionados os estudos que 
comparam o emprego das técnicas de biofee-
dback com outras técnicas de terapia cogniti-
vo-comportamental, placebo ou ausência de 
tratamento. Os desfechos clínicos avaliados fo-
ram: latência do sono, tempo total de sono, frag-
mentação e macroestrutura do sono, eficiência 
do sono, qualidade de vida, sonolência excessiva 
diurna, satisfação com o sono e efeitos colaterais 
da terapia. Principais resultados: As técnicas de 
biofeedback resultaram em melhora significativa 
da latência do sono avaliada por polissonografia 
(DM -17.30, IC 95% [-32.23,-2.37], p = 0.02) e da 
latência do sono estimada por diários de sono 
(DM -18.00, IC 95% [-29.98,-6.02], p = 0.03), em 
relação ao placebo. Ainda a respeito da latência 
do sono estimada por diários de sono, os mes-
mos achados foram encontrados na comparação 
das técnicas de biofeedback com a ausência de 
tratamento (DM -36.33, IC 95% [-62.33, -10.33], 
p = 0.006). Alguns estudos incluídos também 
evidenciaram melhora significativa da fragmen-
tação do sono com o uso do biofeedback, em re-
lação ao placebo e à ausência de tratamento. Não 
houve diferença entre os grupos para os demais 
desfechos analisados. Não houve diferença entre 
biofeedback e outras técnicas de terapia cogni-
tivo-comportamental. Os seis estudos incluídos 
apresentaram alto risco de viés e a qualidade das 
evidências encontradas foi classificada como 
baixa ou muito baixa. CONCLUSÕES: A presente 
revisão sistemática com metanálise demonstrou 
algum benefício do uso das técnicas de biofe-
edback para o tratamento da insônia crônica 
primária, principalmente no que diz respeito 
à diminuição da latência de início do sono. A 
qualidade da evidência, entretanto, foi classifi-
cada com baixa. A manutenção do efeito a longo 
prazo carece de evidência sólida. Dessa forma, 
reitera-se a necessidade da realização de ensaios 
clínicos randomizados com melhor qualidade 
metodológica sobre o tema.
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ESTUDO COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA 
ESCALA DE EPWORTH E DA POLISSONOGRAFIA NA 
SÍNDROME DA APNÉIA/HIPOAPNÉIA OBSTRUTIVA 
DO SONO
Lima am*; Santiago LA; Cardoso CDQ; Costa ATP; 
Sefer CCI

Universidade do Estado do Pará (UEPA).

* E-mail: anitamaues@yahoo.com.br

O reconhecimento dos distúrbios respiratórios 
do sono tem aumentado a cada ano. Manifes-
tações como o ronco, considerados meros incô-
modos, vêm adquirindo importância no que diz 
respeito à qualidade de vida e seu impacto social. 
OBJETIVO: Deste modo, objetivaram os autores 
comparar um modelo preditivo, escala de so-
nolência de Epworth (ESE), com os resultados 
do índice de apnéia e hipopnéia (IAH) obtidos 
através da polissonografia (PSG) em pacientes 
com suspeita de Síndrome da Apnéia/Hipopnéia 
Obstrutiva do Sono (SAHOS). MÉTODO: Foi rea-
lizado um estudo histórico, de coorte, tranversal, 
com 48 pacientes, através da análise de ques-
tionários específicos, IMC e Escala de Epworth, 
com posterior realização de exame polissono-
gráfico. RESULTADOS: A roncopatia foi unânime 
entre todos os pacientes, sendo que destes 30 
eram do sexo masculino e 18 do feminino. 2% 
apresentaram PSG normais, 31,3% SAHOS leve, 
35,4% moderada e 31,3% severa. Não foi eviden-
ciada correlação estatística entre a ESE e a PSG. 
CONCLUSÃO: Portanto, a ESE, por si só, não é 
suficiente para a definição do diagnóstico ou do 
grau de severidade dos casos de SAHOS.
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INCIDÊNCIA DE SONOLÊNCIA EXCESSIVA DIURNA 
EM PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA 
DO HULW
Mota IA*; Souza RS; Albano AB; Meira AT; 
Vasconcelos FKB; Silva BNV; Andrade RS

Universidade Federal da Paraíba.

* E-mail: isabella_mota@yahoo.com.br

Os distúrbios de sono são comuns na população 
geral e correlacionam-se a pior autoavaliação da 
saúde e a piora dos índices de qualidade de vida. 
A sonolência excessiva diurna (SED) se destaca 
como um dos distúrbios de sono mais prevalen-
te. OBJETIVO: Avaliar presença de SED no am-
bulatório de Neurologia do Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW) e correlacionar a 
diferença entre gênero. METODOLOGIA: Estudo 
transversal, quantitativo e descritivo. A amostra 
foi constituída por 235 pacientes entre 17 e 59 
anos e a coleta de dados foi realizada no período 
de março de 2013 a agosto de 2015. Foi aplicado a 
escala de sonolência de Epworth. RESULTADOS: 
A SED foi dividida em ausente (62,6%) , SED 
(28,5%) e SED severa (8,9%). Não houve diferen-
ça estatisticamente significante quanto a variá-
vel gênero. DISCUSSÃO: 37,4% dos pacientes, 
independente do gênero, apresentaram SED 
ou SED severa. Nenhum destes pacientes foi ao 
ambulatório queixar-se de distúrbio do sono, de-
monstrando a subestimação desta queixa para a 
população em geral. CONCLUSÃO: A alta preva-
lência de SED deve despertar a atenção dos pro-
fissionais de saúde para valorizar sua ocorrência 
entre os pacientes, investigar etiologia e realizar 
tratamento adequado.
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O IMPACTO DO DESEMPREGO NA QUALIDADE DO 
SONO E SAÚDE MENTAL DA MULHER NO CAMPO
Lima J; Inocente C; Valle ER; Rovere H; Alcântara C; 
Araújo P; Valle L; Rocha R; Rocha C; Reimão R
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A mulher ocupa um papel importante na safra 
cafeeira, suas habilidades e comprometimento 
com o trabalho são característicasimportantes 
para a colheita.A safra cafeeira é uma oportuni-
dade de trabalho para mulheres no campo, por 
ser temporário, elas buscam nessa forma de tra-
balho a oportunidade de contribuir com a ren-
da familiar e sua manutenção. Dessa maneira o 
impacto do desemprego na entressafra é maior 
nas mulheres. OBJETIVOS: 1) avaliar o padrão 
e a qualidade do sono de trabalhadores rurais 
safristas; 2) investigar a presença e o nível dos 
sintomas de ansiedade e de depressão; 3) ava-
liar a percepção da qualidade de vida (QV); 4) 
comparar o padrão e a qualidade do sono, sin-
tomas de ansiedade, de depressão e QV do gru-
po-estudo com os resultados do grupo-controle. 
MÉTODOS: O grupo-estudo foi composto por 40 
pacientes, com idade média 37,43 (DP = 10,68), 
sendo sete homens e 33 mulheres, trabalhado-
res rurais safristas na agricultura cafeeira. Como 
grupo-controle 40 pacientes trabalhadores rurais 
fixos, 9 mulheres e 31 homens. Osinstrumento-
sutilizadosforam: entrevistainicial, The Pittsbur-
gh Sleep Quality Index (PSQI ), Beck Anxiety In-
ventory-BAI, Hamilton Depression Rating Scale 
(HAM-D) e World Health Organization Quality of 
Life ( WHOQOL – Breve). RESULTADOS: a) houve 
prejuízo na qualidade do sono, sendo caracteri-
zado como ruim, latência maior que 60 minutos, 
uso de medicação freqüente e sonolência diurna 
excessiva; b) os sinais e sintomas de ansiedade e 
depressão foram elevados nos dois grupos; sen-
do maior nos trabalhadores safristas; c) quanto 
à QV os dois grupos apresentaram bons níveis, 
havendo perdas na área social entre os safris-
tas; d) os distúrbios do sono influenciaram no 
surgimento de sinais e sintomas de ansiedade e 
depressão, mas não interferiram na qualidade de 
vida. CONCLUSÕES:Em nosso estudo, o grupo-
-estudo formadopor trabalhadores safristas foi 
composto na sua maioria por mulheres (82,5%). 
No grupo-controle a prevalência foi masculina 
(77,5%).No total geral as mulheres tiveram uma 
participação um pouco maior (52,5%) do que os 
homens ( 47,5%).Os trabalhadores rurais safris-
tas estão mais expostos aos sintomas de ansie-
dade e depressão – acompanhados de distúrbios 
do sono.
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SHORT-INTERVAL INTRACORTICAL INHIBITION 
IS DECREASED IN RESTLES LEGS SYNDROME / 
WILLIS-EKBOM DISEASE
Magalhães SC2*; Paiva JPQ2; Prado GF3; 
Amaro Júnior E2; Eckeli AL1; Conforto AB2

1Hospital das Clínicas da FMRP - USP-RP;
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Restless legs syndrome (RLS) is characterized by 
an urge to move the legs, usually accompanied 
by discomfort and unpleasant sensations mostly 
in the calves. The symptoms are worse during 
rest and at night. Relief is obtained completely or 
partially by moving the affected body. Estimated 
prevalence ranges from 3.9 to 14.3%. GABAergic 
dysfunction in the motor cortex may be involved 
in the pathogenesis of Restless Legs syndrome, 
either by as primary cause or through a dys-
function in dopaminergic pathways. Decrease 
in short-interval intracortical inhibition (SICI) 
to transcranial magnetic stimulation (TMS) is 
considered a marker of GABAergic dysfunction, 
and has been described in patients with RLS. It is 
unknown if there is a correlation between abnor-
mal SICI and severity of symptoms. Also, a reduc-
tion in cortical silent period (CSP) duration has 
been inconsistently shown in some RLS cortical 
excitability studies. OBJECTIVES: To compare 
SICI in patients with primary RLS and healthy 
subjects, and to evaluate the correlation between 
SICI and severity of RLS symptoms. METHODS: 
Patients (n = 33) and controls (n = 24) underwent 
clinical evaluation and TMS testing. Severity of 
symptoms was assessed by the International RLS 
Severity Scale (IRLSS), and RLS patients were 
grouped by severity scale (light/moderate [IRL-
SS<20] (n = 12) or severe/very severe [IRLSS≥20] 
(n = 21)). EMG was recorded from the dominant 
abductor digiti minimi (ADM). TMS testing was 
done by single pulse and paired pulse techni-
ques. By single pulse, we measured resting mo-
tor threshold, active motor threshold and CSP. 
By paired pulse, SICI testing was perfomed. 
RESULTS: There were no significant differences 
in age, gender, handedness, resting or active mo-
tor thresholds between patients with RLS and 
control subjects. Mean SICI was significantly 
deeper in controls than in patients (19.3±57.8 vs. 
50.1±14.6ms; p = 0.004). ANOVA testing between 
SICI in RLS subgroups and controls was signifi-
cantly different. The correlation between depth 
of SICI and IRLSS was not statistically signifi-
cant (rho=0.067, p = 0.713). CONCLUSIONS: Our 
work included the largest sample of patients with 
RLS reported until now. The results support the 
presence of a dysfunction in GABAa interneu-
rons in the motor cortex in RLS. SICI was decre-
ased in subjects with RLS compared to controls, 
regardless of severity of symptoms.
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SLEEP DEPRIVATION AND ITS ASSOCIATION WITH 
YOUNG ADULT’S ATTENTION: A SYSTEMATIC 
REVIEW
Matos RTM; Santos AHM; Bastos MGO*; Reis VFB; 
Coelho LEC; Sasaki AC

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP).

* E-mail: marciobastos14.1@bahiana.edu.br

Sleep deprivation has become a very common 
worldwide phenomenon, mainly among you-
ng adult population, due to demands related 
to their jobs and starting of their own families. 
This deprivation has been associated not only 
with metabolic diseases, but also with several 
cognitive deficits like those related to atten-
tion which may contribute to occupational and 
transportation accidents, industrial catastro-
phes, and medical errors so common nowadays. 
Therefore, it is important better understand the 
relationship between sleep deprivation and at-
tention. OBJECTIVE: This systematic review 
aims to explicit the relation between sleep depri-
vation and attention’s impairment and discuss 
about secondary impairments of this problem. 
METHODS: To accomplish that, it was made a 
research on this theme using PubMed and Lilacs 
database and the follow including criteria: Clini-
cal trial, English language with the tittle associa-
ted with the proposal. The search was made and 
each chosen article was analyzed by at least two 
of the researchers, independently. The search re-
sulted in 240 articles of which, 5 were considered 
as part of the study. The selected studies had a 
quality criteria assessed by the CONSORT che-
cklist, thereby only the ones who reached at least 
15 of the 25 points were included. RESULTS: The 
analyzed trials used different types of attentional 
tests that were mostly applied to the visual atten-
tion, sleep tests (in objective and/or subjective 
conditions) beyond exclusion criteria related to 
personal habits and previous diseases of the par-
ticipants that could to prevent any possible bias. 
The chosen studies had a number of 154 partici-
pants with a mean age of 26.2 years of which 134 
showed impairment in dual task after sleep de-
privation (87%). Two of the selected studies also 
had as secondary aim to evaluate the working 
memory. One of the trials (in which twenty sub-
jects participated of the study) showed signifi-
cant impairment in work memory. However, the 
second (with 25 subjects) showed no impair-
ment. CONCLUSION: According to the collected 
data, the decreasing of sleeping hours impairs 
the human attentional ability. This affects the 
executive, orientating, and alerting components 
of attention. The different attentional and sleep 
tests used may allow different interpretations of 
the results.
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THE BURDEN OF INSOMNIA SYMPTOMS IN 
PATIENTS WITH EPILEPSY: A QUESTIONNAIRE-
BASED SURVEY.
Macêdo PJOM*; Oliveira PS; Neves GSML; Gomes MM
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Despite the high occurrence of sleep disorders 
in patients with epilepsy (PWE), there are few 
studies assessing insomnia as primary outcome. 
OBJECTIVES: To assess the prevalence of in-
somnia symptoms (IS) in PWE, as well as its risk 
factors. MATERIALS AND METHODS: Cross-sec-
tional study evaluating 88 PWE carried out in an 
university hospital. The evaluation was based on: 
clinical and sociodemographic questions, Basic 
Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ), Pittsburgh 
Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale, 
Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inven-
tory and SF-36 Health Survey. IS were defined by 
a “d” or ‘e” answer on questions 1, 3 and 5 from 
the BNSQ, as they appraise difficulty falling asle-
ep (DFA), difficulty in sleep maintenance (DSM) 
and early morning awakening (EMA). SPSS was 
used for statistical analysis. RESULTS: 47 (53.4%) 
had at least one IS, and DSM was the most com-
mon manifestation (36.4%). DFA and EMA had 
similar occurrence (28.4%). Poor sleep quality 
and higher degree of depression and anxiety are 
related to all IS. Moreover, older age and use of 
benzodiazepines were related to DSM, while fo-
cal seizures seems to be more related to patients 
with EMA. Except for physical functioning, pa-
tients with IS scored lower in almost all domains 
of SF-36, consequently these insomniacs have 
lower quality of life. CONCLUSION: Insomnia 
symptoms are important in PWE, and they are 
related to poorer sleep quality, higher degree of 
psychiatric symptoms (depression and anxiety), 
besides lower quality of life. More studies are 
needed based on subjective and objective data 
(polysomnographic), all together.
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THE CONTRALATERAL CORTICAL SILENT PERIOD IS 
NOT ABNORMAL IN RESTLESS LEGS SYNDROME
Paiva JPQ2; Magalhães SC2; Amaro Júnior E2; Prado GF3; 
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Restless Legs Syndrome (RLS), also known as 
Willis-Ekbom disease, is a condition that affects 
on average 8.5% of the population worldwide. 
RLS may be primary (idiopathic) or secondary 
(symptomatic) and is characterized by a com-
pelling urge to move the limbs (mostly the legs), 
combined by unpleasant sensations that begin 
or worsen during rest and at night. Symptoms 
are alleviated by movement of the affected body 
part. Several hypotheses have been proposed to 
explain RLS pathogenesis, mainly involving cen-
tral dopaminergic pathways and loss of inhibi-
tory modulation of lower limb movement during 
sleep . Abnormal excitability of higher cortical 
centers has been proposed as a candidate me-
chanism for RLS. The cortical silent period (CSP) 
to transcranial magnetic stimulation (TMS) is 
an indirect measure of intracortical inhibition. 
OBJECTIVE: To compare the duration of CSP 
and other TMS parameters of cortical excitabi-
lity in subjects with primary RLS and controls. 
METHOD: CSP duration of the dominant ab-
ductor digiti minimi (ADM) was assessed in 33 
subjects with RLS and 27 controls. RLS subjects 
were classified into two groups (light/moderate 
[IRLSS<20] or severe/very severe [IRLSS≥20]), 
according to the International RLS Severity Sca-
le (IRLSS). RESULTS: No significant differences 
in CSP duration were found between RLS sub-
jects and controls. CONCLUSION: Inconsistent 
reports about CSP duration in RLS may be due 
to small sample size of previous reports or dis-
crepancies in TMS protocol, such as the targeted 
muscle or type of pulse. The CSP assessed from 
a hand muscle is unlikely to be a biomarker of 
primary RLS.
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THE EFFECTS OF GENDER AND SLEEP-
DISORDERED BREATHING ON SLEEP 
ARCHITECTURE
Yokomizo TO2*; Muller GA1; Dalmolin HHH2; Sartori B2; 
Uchida IK2; Gheller B2; Conte TA2; Lana FD2; 
Recalcatti N2
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Obstructive sleep apnea (OSA) is a disorder exhi-
biting high morbidity that is common among 
adults, especially men and older populations. 
Untreated OSA increases the risk of hyperten-
sion, cardiovascular complications, cognitive 
problems, work-related accidents and traffic 
accidents. OSA‘s severity can be polysomnogra-
phically classified by means of the respiratory 
disturbance index (RDI) as mild, moderate or 
severe. It´s consequences modifying sleep archi-
tecture are different between men and women 
and can lead to different symptoms and clinical 
complications. AIMS: The aim of the present 
study was to perform a quantitative assessment 
of sleep architecture in individuals with OSA as 
a function of its severity. The analyzedIt varia-
bles were gender, age, Body Mass Index, brief 
arousal index, slow-wave and REM sleep time in 
minutes. Methods The data from baseline poly-
somnography (PSG) tests conducted in Joaçaba 
– SC, Brazil, from January 2012 to December 2015 
using 15-channel NeuroVirtual BWII PSG devices 
were analyzed. Individuals younger than 18 years 
of age, tests occurring under continuous positive 
airway pressure (CPAP) titration, with Total Sleep 
Time shorter than 240 minutes and with missing 
data were excluded. The study was approved by 
the ethics committee of UNOESC Joaçaba on 
January 30, 2015. The data were analyzed using 
GraphPad Prism. RESULTS: The initial sam-
ple consisted of 961 individuals, 340 (35.4%) of 
whom were female and 621 (64.6%) were male. 
The mean (±standard deviation) age of the male 
participants was 48.8±13.7 years, and for women 
54.2±13.6. ANOVA and post hoc Dunnett´s test 
showed that the average slow-wave sleep time 
(N3) of the individuals in both groups (men and 
women) with RDI over 30 was significantly shor-
ter compared with the individuals with normal 
RDI (p < 0.05). The average value of the brief 
arousal index was significantly higher among 
men with RDI over 30 compared with women 
with the same RDI. Significant reduction in the 
REM sleep time was found just in women with 
RDI over 30. CONCLUSION: Individuals with RDI 
over 30 exhibit sleep fragmentation and shorter 
N3 sleep time. These alterations serve as sources 
of chronic sleep deprivation and constant physi-
cal stress and are related to complications stem-
ming from OSA. The reduction of REM sleep time 
found only in women with severe apnea suggests 
different pattern of complications between men 
and women.
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TRATAMENTO DA SÍNDROME DE KLEINE-LEVIN
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A Síndrome de Kleine-Levin (KLS) se caracteriza 
por episódios recorrentes de hipersonolência em 
associação a distúrbios cognitivos, psiquiátri-
cos ou comportamentais. Desde sua definição 
em 1942, é um transtorno desafiador pela sua 
raridade e imprevisibilidade dos episódios que 
o caracterizam. Sua fisiopatologia se mantém 
incerta e seu tratamento é baseado em medi-
das de suporte e em medicações sintomáticas 
na crise. Estudos utilizando diversas classes de 
medicações como anticonvulsivantes, psicoes-
timulantes, benzodiazepínicos, antipsicóticos e 
estabilizadores de humor não obtiveram evidên-
cia adequada para instituir qualquer droga como 
padrão. Recentemente se observou melhora dos 
sintomas em alguns pacientes tratados com Cla-
ritromicina, antibiótico com efeito antagonista 
em receptores GABAA. RELATO: estudante, mas-
culino, 16 anos, previamente hígido, apresentava 
de forma recorrente nos últimos 12 meses três 
episódios caracterizados por sonolência exces-
siva com tempo total de sono aumentado (18h/
dia), períodos de vigília com lentificação psi-
comotora, perda do interesse pelas atividades 
habituais e sensação de desrealização. Negava 
alucinações, alterações de apetite, humor, se-
xualidade ou desinibição comportamental. Foi 
atendido por médico do sono durante o 3º epi-
sódio, após 03 dias do início dos sintomas. Não 
apresentava alterações em exame físico nem 
outras causas que justificassem o quadro. Op-
tou-se pela prescrição de Claritromicina (250mg 
por 3 dias seguido por 500mg por 2 dias). Com 
2 dias de tratamento apresentou melhora da 
sonolência e em 5 dias melhora completa do 
quadro. Após 3 meses, relatou queixa inédita de 
dor ocular, visão em túnel, hiporexia e um novo 
episódio de hipersonolência. Foi novamente me-
dicado com Claritromicina (500mg por 3 dias e 
1000mg por 7 dias) com remissão da sonolência 
após 3 dias. Observamos a presença de eosino-
filia persistente desde o início do quadro. Como 
antecedentes, tem diagnóstico de vitiligo. Sem 
histórico de transtornos psiquiátricos, uso de 
drogas, traumas, viagens ou exposição recente a 
anestésicos. Sem casos semelhantes na família. 
Irmãos, tias e mãe com diagnóstico de doenças 
autoimunes. Ressonância Magnética de encéfalo 
e triagem autoimune normais. CONCLUSÕES: 
Descrevemos um paciente com KLS com melho-
ra significativa da sonolência após a introdução 
de claritromicina. Um outro achado é a presen-
ça concomitante de eosinofilia após o início dos 
sintomas.
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TRIAGEM CLÍNICA PARA DETECÇÃO PRECOCE 
DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO 
EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS 
NEUROMUSCULARES: EXPERIÊNCIA EM UM 
CENTRO DE REFERÊNCIA TERCIÁRIO
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Pacientes com doenças neuromusculares (DNM) 
podem desenvolver prejuízo respiratório do 
tipo restritivo e isto pode ocasionar distúrbios 
do sono, notadamente a síndrome da apneia do 
sono (SAOS). A polissonografia é o exame com-
plementar padrão ouro para a detecção dos dis-
túrbios respiratórios do sono (DRS), no entanto, 
devido ao alto custo e difícil acesso, nota-se um 
adiamento na indicação de assistência ventilató-
ria não-invasiva aos pacientes com DRS. O ques-
tionário SiNQ-5 (Sleep-Disordered Breathing in 
Neuromuscular Disease Questionnaire), vem 
sendo utilizado como instrumento de triagem 
clínica para DRS com boa sensibilidade (86,2 
%) e especificidade (88,5%). OBJETIVO: avaliar 
o perfil de pacientes que padecem de DNM cor-
relacionando com a possível presença ou não de 
através do questionário SiNQ-5. MÉTODO: foi 
aplicado o questionário SiNQ-5 em 29 pacien-
tes com diagnóstico de Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD) e Esclerose Lateral Amiotró-
fica (tipo familiar e esporádica) acompanhados 
em uma referência terciária de doenças neuro-
musculares. O questionário é constituído de 5 
questões objetivas. Para as 3 primeiras perguntas 
são possíveis as respostas sim, não ou algumas 
vezes. Para as 2 perguntas seguintes, apenas as 
respostas sim ou não. Cada resposta pontua 0 a 
2 pontos (sim = 2 pontos, algumas vezes = 1 pon-
to, não = 0 ponto). A pontuação de corte é de 5 
ou mais pontos. RESULTADOS: a idade média 
dos pacientes foi de 50,27 anos, (15 a 72 anos) e 
65,5% dos indivíduos eram do sexo masculino. 
Apenas 17,24% dos pacientes avaliados pade-
cem de Distrofia Muscular Progressiva Duchen-
ne/ Becker. Os pacientes com Esclerose Lateral 
Amiotrófica Familiar (ELA) corresponderam a 
55,17% da amostra, enquanto 27,58% padeciam 
de ELA esporádica. O tempo médio de diagnósti-
co de ELA (familiar e esporádica) foi de 6,36 anos, 
e de DMD foi de 12,2 anos. A pontuação maior 
ou igual a 5 foi obtida em 51,71% dos indivíduos. 
Destes, 73,3% já faziam uso de BIPAP (média de 1 
ano e nove meses). CONCLUSÃO: a maioria dos 
pacientes avaliados pelo questionário SiNQ-5 
tiveram um score indicativo de DRS, sendo que 
destes, 26,7% ainda não estão fazendo uso de 
VNI. Estes pacientes após devidamente inves-
tigados com PSG poderão se beneficiar de VNI, 
caso se confirme a suspeita clínica. O questioná-
rio SiNQ-5 deve ser considerado como método 
clínico capaz de permitir a detecção precoce de 
DRS em pacientes portadores de DNM que po-
dem cursar com alteração respiratória.
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A DIAGNOSIS TO CROSS YOUR MIND IN ADULT-
ONSET CEREBELLAR ATAXIA
Gasperin P; Martins WA; Zandoná ME; Tomasi G; 
Portal B; Vedana VM

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS).

* E-mail: paulinhagasperin@hotmail.com

Multiple system atrophy (MSA) is a sporadic, 
progressive, adult-onset neurodegenerative di-
sorder that has variable clinical presentations 
and therefore presents a major diagnostic chal-
lenge not only in neurology but also in other spe-
cialties, including cardiology, gastroenterology, 
urology, otolaryngology, and sleep medicine. 
Despite having faster motor progression, multi-
ple-system atrophy may masquerade as Parkin-
son’s disease or idiopathic late-onset cerebellar 
ataxia until advanced stages of the disease. Clini-
cal background A 38-year-old female presented 
to our service with progressive gait unsteadiness 
and dysarthria for the last 2-years. She also re-
ported urinary urgency and dizziness. Neuro-
logical exam revealed spontaneous downbeat 
nystagmus, diffuse cerebellar ataxia and mild 
bilateral bradykinesia. Deep tendon reflexes 
showed hyperreflexia and a mute plantar respon-
se. Past medical and family histories were unre-
markable. MRI demonstrated cerebellar atrophy 
and a cruciform hyperintensity in T2-weigthed 
imaging and STIR. DISCUSSION: Clinical fe-
atures of MSA include overlapping symptoms 
of parkinsonism, cerebellar ataxia, autonomic 
failure and pyramidal signs. With this wide spec-
trum of symptoms, MSA presents a diagnostic 
challenge, masquerading as several different 
illness. Even more alarming, about to 30% of all 
undiagnosed adult-onset ataxias may eventually 
evolve into full-blown MSA. Further subdivision 
exists and patients are classified as either MSA-c 
(cerebellar) or MSA-p (parkinsonian). Brain MRI 
may display clues to aid to differential diagnosis, 
as in our patient. The ‘Hot cross bun’ sign is the 
most known and useful tool to differentiate MSA 
from other differential diagnosis, such as Parkin-
son’s disease (PD), spinocerebellar ataxias (SCA), 
atypical parkinsonian syndromes and others. It 
refers to the cruciform-shaped hyperintensity on 
axial T2 weighted-image due to the selective loss 
of transverse pontocerebellar fibers and neurons 
in the pontine raphe, with sparing of the pontine 
tegmentum and corticospinal tracts. Despite the 
specificity (approaching 100%) of the ‘Hot cross 
bun sign’, it is not pathognomonic to MSA, as it 
may be found in SCAs, meningeal carcinomato-
sis or other pathologies disrupting pontine axon 
fibers. Finally, in adult-onset ataxias, the diag-
nosis of MSA must ‘cross’ the mind when faced 
upon these remarkable neurorradiological signs.
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ABNORMAL FINDINGS IN POLISOMNOGRAPHIC 
RECORDS OF PATIENTS WITH SPINOCEREBELLAR 
ATAXIA TYPE 2 (SCA2).
Germiniani FMB*; Zanatta A; Crippa ACS; Teive HAG

Hospital de Clínicas - UFPR.

* E-mail: frankgerminiani@hotmail.com

Similar to other movement disorders, SCA2 may 
have abnormalities of sleep, even in asymptoma-
tic patients. Nevertheless, these abnormalities 
may impact daily quality-of-life. OBJECTIVE: 
The aim of this study was to assess the frequency 
of abnormal findings in sleep recordings of pa-
tients with SCA2. METHODS: Fifteen patients 
with genetically-confirmed SCA2 from the Mo-
vement Disorders Outpatient group of the Hos-
pital de Clínicas da UFPR were evaluated with 
the following scales: SARA, Pittsburgh Sleep 
Questionnaire Inventory, Berlin Questionnaire, 
Epworth Sleepness Scale and Hamilton`s De-
pression Rating Scale. Polysomnographic recor-
dings were performed with a digital recording 
equipment and sleep stages were scored accor-
ding to standard criteria. There were 10 male 
subjects and 5 females, aged 24-66 years (mean 
47.53). A sex and age-matched control group 
with healthy subjects was used for comparison. 
RESULTS: There was an increased latency of sle-
ep in 10 patients (66.66%); reduction of REM-s-
leep in eight (53.33%); increase REM-latency in 
9 (60%); increased obstructive sleep apnea-index 
in 11 (73.33%); increased arousal-index in 11 
(73.33%); absent REM-densitiy in 13 (86.66%) 
and reduced REM-density in 1 (6.66%); increased 
muscle-tone during REM-sleep in one (6.66%). 
Higher numbers of abnormalities in polysomno-
graphic recordings were found in more severely 
compromised subjects according to the SARA 
scale. However, even those with abnormal recor-
dings, did not report subjective perception of sle-
epness in specific scales. CONCLUSIONS: REM 
sleep was markedly reduced in SCA2 patients in 
advanced stages of the disease, with a significant 
reduction of eye-movement density. There was 
also an increase of arousal index, and as a result 
of these abnormalities there was a decline in sle-
ep efficiency.
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ACERULOPLASMINEMIA: RELATO DE CASO E 
CONDUÇÃO CLÍNICA
Jorge FAA3*; Jorge RA2; Cardoso LAB3; Crispim RR3; 
Monteiro BC3; Souza RS3; Jorge MS1

1HC USP;
2UMC;
3Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

* E-mail: flip_jorge@hotmail.com

A Aceruloplasminemia é uma doença autossô-
mica recessiva neurodegenerativa caracterizada 
pelo acúmulo progressivo e sistêmico de ferro, 
descrita inicialmente em mulheres japonesas 
em 1987, com a tríade: degeneração retiniana, 
diabetes mellitus (DM) e manifestações neuro-
lógicas. Os sintomas neurológicos clássicos se 
iniciam na vida adulta (quarta ou quinta déca-
da de vida) e incluem em ordem de frequência 
ataxia, movimentos involuntários, disfunção 
cognitiva e parkinsonimo, dependendo da área 
predominante dos depósitos. Os exames labo-
ratoriais classicamente revelam níveis séricos 
indetectáveis de cerulosplamina, baixa sidere-
mia e ferritina elevada. Na ressonância mag-
nética (RM) encontram-se depósitos de ferro 
em fígado e em núcleos da base, comumente 
em globo pálido, putamem, núcleo caudado e 
ainda núcleo dentado. A análise genética reve-
la mais de 40 tipos possíveis de mutação para 
aceruloplasminemia. O tratamento consiste na 
administração intravensosa de Deferoxamine 
ou oral de Deferasirox, que podem levar a uma 
pequena melhora dos sintomas neurológicos. 
RELATO DE CASO: IGMB, 55 anos, branca, apo-
sentada, há um ano e meio iniciou quadro de 
“tontura e desequilíbrio” (SIC), associado a difi-
culdade de concentração e de perda de memória 
com piora progressiva. Histórico de DM insuli-
nodependente há mais de 20 anos com relato de 
retinopatia diabética e passado de pericardite há 
1 ano. Ao exame apresentava aumento da base de 
sustentação, caracterizando um marcha atáxica, 
acompanhada arreflexia tendinosa universal. 
Ausência de déficit motor ou comprometimento 
de nervos cranianos. Apresentou ainda MEEM 
de 21 (escolaridade acima de 16 anos), PFEFFER 
de 7 e Teste do relógio de 3 (escala de Schulman). 
Foram solicitados exames séricos e de imagem, 
revelando Ferro sérico: 43, Ferritina: 1631, Cobre 
urinário 24h: 8,5, Cobre: 5,9; Cerulosplamina: 
2,1. A RM de encéfalo revelou hipodensidade 
de sinal comprometendo os núcleos da base. A 
conduta prescrita, segundo a literatura, iniciou 
com Desfedrioxamine. A paciente evolui com 
relato de melhora pelo acompanhante, e tam-
bém normalização dos exames laboratoriais, 
com curva de ferritina em queda até sua nor-
malização. CONCLUSÃO: Os achados clínicos e 
complementares demonstram a importância do 
diagnostico diferencial e tratamento precoce de 
patologias neurodegenerativas raras por acúmu-
lo de ferro, como a aceruloplasminemia, afetan-
do diretamente o prognóstico e desfecho clínico 
da paciente.
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ANÁLISE DOS FATORES ASSOCIADOS AO 
DESEMPENHO COGNITIVO E FUNCIONAL DE 
PARKINSONIANOS COM MINI-EXAME DO ESTADO 
MENTAL NORMAL.
Breder R*; Leite MAA; Junio JAP; Cavalcante IP; 
Vilaça CO; Ribas MCA; Pessoa BL

Universidade Federal Fluminenese - UFF.

* E-mail: raphaelbreder@gmail.com

OBJETIVO: Estudar a correlação do desempenho 
cognitivo e funcional de parkinsonianos com 
Mini-exame do Estado Mental (MEEM) normal 
com variáveis demográficas, comprometimen-
to motor, estágio da doença, tempo de doença, 
aspectos neuropsiquiátricos e medicações em 
uso. MÉTODO: Nos estudamos 43 parkinsonia-
nos com MEEM normal pelos pontos de corte 
aplicados no Brasil. Nessa amostra, realizamos 
regressão linear simples e múltipla tendo como 
variável dependente a Avaliação Cogntiva Mon-
treal (MoCA) e como variáveis independentes: 
características demográficas, motoras (UPDRS 
parte 3, escala de Hoehn e Yahr [HY] e subtipo 
motor), neuropsiquiátricas (Escala de Apatia Di-
recionada ao Cuidador, Escala Hospitalar de De-
pressão e Ansiedade [HADS] e subitem alucina-
ção do Inventário Neuropsiquiátrico), tempo de 
doença e medicações em uso (dopaminérgicas, 
antipsicóticos, antidepressivos, anticolinérgicos 
e benzodiazepínicos). Nos também realizamos 
regressão logística simples e múltipla, tendo 
como variável dependente uma versão modifica-
da da Escala de Avaliação de Incapacidades em 
Demência (essa versão mede a dependência de 
terceiros para atividades da vida diária secun-
dária as alterações cognitivas) e como variáveis 
independentes as mesmas da regressão linear. 
As variáveis nas regressões simples com p < 0,1 
foram selecionadas para a regressão múltipla. 
Utilizamos os critérios de informação de Akaike 
para estimar o modelo que melhor explicava as 
variáveis dependentes. Consideramos significa-
tivo p < 0,05. RESULTADOS: O melhor modelo 
de regressão múltipla para explicar a pontuação 
no MoCA continha as variáveis: estágios III ou IV 
na HY (p = 0,15), pontuação nos itens específicos 
para depressão da HADS (p = 0,05), alucinação 
(p = 0,12) e uso de benzodiazepínicos (p = 0,004). 
O melhor modelo de regressão múltipla para ex-
plicar a dependência de terceiros para atividades 
da vida diária continha as variáveis: estágios III 
ou IV na HY (p = 0,18), subtipo rígido-acinético 
(p = 0,09), uso de benzodiazepínicos (p = 0,006), 
pontuação nos itens específicos para depressão 
da HADS (p = 0,32) e alucinação (p = 0,1). Todas 
as variáveis independentes dos modelos múlti-
plos associaram-se a pior desempenho cognitivo 
ou funcional. Nesses modelos, somente os uso 
de benzodiazepínicos apresentou significância 
estatística. CONCLUSÃO: Neste estudo, o uso 
de benzodiazepínicos foi a única variável signi-
ficativamente associada ao desempenho cogni-
tivo e funcional de parkinsonianos com MEEM 
normal.
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ANTHROPOMETRIC PROFILE OF PATIENTS WITH 
SPINOCEREBELLAR ATAXIA
Moro A*; Leite CMBA; Macedo DS; Scieferdecker MEM; 
Vilela RM; Teive HAG

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: moro_adriana@yahoo.com.br

Patients with Spinocerebellar Ataxia (SCA) may 
have symptoms, like dysphagia, loss of taste per-
ception, tremors, loss of coordination, depres-
sion and others that affect the nutritional status. 
To estimate body composition and correlate it to 
potential nutritional disorders, allow appropria-
te interventions for the recovery and/or mainte-
nance of the individual‘s health status. Anthro-
pometry is a simple, not expensive, non-invasive 
and reproducible method used to determine Fat 
Mass(FM) and Fat Free Mass (FFM). OBJECTIVE: 
To assess the nutritional status of a group of pa-
tients with SCA by using anthropometric me-
thods. METHODS: It was evaluated seventy-six 
individuals of both genders with several types 
of SCA, in various stages of the disease, using 
anthropometric measurements. Anthropome-
tric data were collected according to Lohman 
(1988). RESULTS: This study offers the first data 
on body composition of patients with several 
types of SCA. The mean age was 45.3±10.5 ye-
ars, ranging from 22 to 72, with 54% women. The 
average of weight and height was 64.2±13.9kg 
and 161.2±8.7cm, respectively. According to the 
BMI, 43.4% of patients were eutrophic, 39.5% 
were overweight, 10.5% were obese, 6.6% were 
underweight, and 2.6% were severely under-
nourished. Mean body fat mass was above 75th 
percentile in both genders, independent of age, 
with 25.6±6.8% in male and 35.9±8.9% in fema-
le group. As expected, significant differences in 
FFM (p < 0.001) were noted for all age groups be-
tween men and women. The male group presen-
ted 50.7±7.5kg compared with 37.6±5.1 in fema-
le. Even so, according to these data, male group 
was below to 10th percentile. CONCLUSIONS: 
These results suggested that patients with SCA 
tend to develop sarcopenic-obesity, worsening 
their movement disabilities, accelerating func-
tional decline and increasing the risk of diseases 
and mortality.
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ATAXIA - THE FIRST SYMPTOM OF HIV INFECTION
Kristochik JCG*; Teive HAG; Novaes MRR; Tansini G

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: juliocgk@hotmail.com

Isolated cerebellar degeneration in an HIV pa-
tient is a rare diagnostic. We describe a patient 
with unusual and rare initial presentation of HIV 
infection – a progressive ataxia. CLINICAL CASE: 
Woman, 44 , without comorbidities, no alcohol 
consumption, with imbalance and extended 
base walking onset a year ago. At this time was 
present behavior disorders and was treated with 
psychiatry, using quetiapine, fluoxetine and 
amitriptyline. The examination shows preser-
ved cognition, slowing saccadic eye movements, 
dysmetria, dysdiadochokinesia and ataxic gait. 
She has brain MRI with no abnormalities and 
abdominal ultrasound with splenomegaly. Her 
laboratorial study was normal for other causes 
of ataxia, including Nieuman Pick Type C, Anti-
-GAD, Anti-transglutaminase, vitamin E, lactic 
acid, thyroid function, alpha-fetoprotein, liver 
function and thyroid function. In sequence of 
case, was present oropharynx lesions (whitened 
plates), dysphagia and worsening gait. Reques-
ted serology HIV was positive. Posterior brain 
MRI showed cerebellar atrophy. The liquor exa-
mination revels light proteinuraquia - 51.9mg. 
Viral load 24880 and CD4 count of 65. Today pa-
tient keeps the accompanying for Neurology and 
Infectious Diseases and use HAART, buspirone 
and sulphametoxazol - trimetopim prophylactic. 
Discussion HIV is known to affect the nervous 
system at all levels and stages of the disease. 
Neurocognitive impairment and polyneuropa-
thy are common chronic neurological seque-
lae of HIV infection. Cerebellar degeneration 
associated with HIV infection in the absence of 
cognitive impairment is rare. In the pre–HAART 
era, the most common symptomatic causes of 
ataxia were opportunistic infections, progressi-
ve multifocal leukoencephalopathy, lymphomas 
and infection vasculitis. In the post- HAART era, 
this spectrum has changed. Neuroimaging stu-
dies showed promintet cerebellar atrophy. Neu-
ropathology showed focal degeneration of the 
cerebellar granular cell layer and focal axonal 
swellings in the brainstem and spinal cord. All 
papers showed syndrome of unexplaneid dege-
neration of the cerebellum occurring in asso-
ciation with HIV infection. CONCLUSION: HIV 
infection should be considered as an etiology in 
clinical setting of subacute ataxia, particularly in 
a young or immunocompromised patient. Ne-
vertheless, neurologists should be aware of this 
possible association, document the clinical cou-
rse and aim for neuropathological confirmation.
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ATAXIA CEREBELAR E MGUS : MERA 
COINCIDÊNCIA?
Munoz JCP; Pentiado Júnior JAM; Eckeli FD; Sales DN

USP/Campus de Ribeirão Preto/Faculdade de Medicina 
(FMRP-USP).

* E-mail: juju_munoz@hotmail.com

A gamopatia de significado indeterminado 
(MGUS) é definida como a presença de anticor-
po monoclonal sérico com concentração igual 
ou inferior a 3g/dL e a proporção de plasmóci-
tos na medula óssea menor ou igual a 10%, na 
ausência de lesão lítica óssea, anemia, hipercal-
cemia e insuficiência renal (relacionada a proli-
feração monoclonal de plasmócitos).1 A asso-
ciação entre MGUS e neuropatia periférica já é 
bem definida, o mesmo não ocorre quando há 
envolvimento de SNC.2,3 OBJETIVO: Relatar um 
caso de ataxia pancerebelar associada a MGUS. 
MÉTODO: As informações foram obtidas por 
meio de revisão do prontuário, entrevista com 
o paciente, exame clínico (geral e neurológico), 
registro dos métodos diagnósticos complemen-
tares aos quais o paciente foi submetido e revi-
são da literatura. PACIENTE: masculino,34 anos, 
iniciou o quadro com disartria grave, dificuldade 
de marcha, com quedas frequentes, que evoluiu 
para astasia, abasia e anartria em aproximada-
mente três meses. Ao exame de admissão, apre-
sentava anartria, hipermetria ocular, nistagmo 
multidirecional evocado pelo olhar, com piora 
à abdução bilateralmente, sem alteração da fi-
xação do olhar. Além disso, demonstrava ataxia 
de língua, dismetria, disdiadococcinesia, fenô-
meno de passagem de ponto e tremor de ação 
bilateral (em membros superiores e inferiores), 
ataxia grave de tronco, com astasia e abasia. A 
Ressonância magnética de encéfalo evidenciou 
atrofia pancerebelar grave. Foram excluídas cau-
sas infecciosas (HBV, HCV, HBV, Sífilis e HIV), 
metabólicas e neoplásicas. Investigação negativa 
para ataxias espinocerebelares tipos 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 10, 12, 17 e Friedreich. Presença de Gamopatia 
monoclonal em eletroforese de proteínas séricas, 
com relação Kappa-Lambda aumentada, biópsia 
de medula óssea hipocelular nas 3 séries; com 
presença de esparsos plasmócitos com expres-
são monoclonal de cadeia kappa; sem eviden-
cia de neoplasia plasmocitária em osso longos e 
sem evidencia clínica ou à eletroneuromiografia 
de neuropatia periférica. CONCLUSÃO: Assim 
como aventado por outros autores 2,3, esse caso 
levanta a hipótese de que mecanismos imuno-
mediados possam levar a ataxia cerebelar, com 
atrofia tecidual associada. Estudos posteriores 
devem responder a seguinte questão: seria ape-
nas uma associação fortuita ou uma relação de 
causalidade entre a MGUS e a ataxia cerebelar?
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ATAXIA ESPINOCEREBELAR TIPO 6 
CONFUNDINDO-SE COMO DOENÇA DE PARKINSON
Rocha FS*; Rocha LM; Barbosa NM; Neto IGL; Rosa VDS; 
Vilarinho TP; Akahane AY; Carvalho MI; Torres TZM; 
Felicio AC

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas.

* E-mail: felipesaber@gmail.com

A ataxia espinocerebelar tipo 6 (SCA 6) é inco-
mum no Brasil, sendo relatada em pacientes 
com descendência de origem japonesa da ilha 
Hokkaido. A clínica apresentada caracteriza-se 
por ataxia cerebelar pura, podendo ser acom-
panhada de disartria, nistagmo, disfagia e até 
a perda da propriocepção e distonia. É causa-
da por uma expansão anormal da repetição de 
trinucleotídeos CAG entre 21 e 31 unidades de 
comprimento no gene responsável pelo canal 
de cálcio dependente de voltagem, CACNA1A4, 
mapeado no cromossoma 19p13. Neuroima-
gem revela atrofia cerebelar. Devido a sua baixa 
prevalência, pacientes com SCA 6 podem ser 
erroneamente diagnosticados com outras pato-
logias neurodegenerativas mais comuns como 
doença de Parkinson (DP). OBJETIVO: Relatar 
um caso de SCA 6, confundido com DP, em um 
paciente brasileiro com diferente descendência 
das publicadas até o momento. MÉTODO: Co-
leta de dados do paciente durante atendimentos 
ambulatoriais em São Paulo nos anos de 2015 e 
2016. RESULTADOS: Homem, 64 anos de idade, 
brasileiro, com descendência japonesa (cidade 
de Yamaga, ilha Kyushu ao sul do Japão), há 12 
anos diagnosticado com DP, quando apresentou 
alterações de marcha e equilíbrio. Na ocasião do 
diagnóstico houve dúvida sobre a presença de 
bradicinesia e rigidez leves. Havia ainda instabi-
lidade postural e um tremor infrequente de ação. 
O paciente não percebia o efeito da levodopa, 
negava wearing-off. Na história familiar, a mãe 
do paciente começou com quedas aos 70 anos 
de idade, viveu até 90 anos. Irmão, 70 anos, com 
dificuldade para falar, andar e equilibrar-se. Tio 
materno com dificuldade para andar, início aos 
60 anos. Primo materno, 60 anos, também apre-
senta dificuldade para deambular. Teste genético 
com análise por PCR fluorescente identificou um 
alelo CACNA1A com aproximadamente 22 re-
petições de CAG e 13 no alelo normal (valor de 
referência normal: ≤ 18; alterado: ≥ 20). Mutação 
responsável pela forma SCA6. RM de crânio de-
monstrando discreta atrofia cerebelar, tanto no 
paciente quanto em seu irmão. CONCLUSÃO: 
SCA 6 é pouco prevalente no Brasil, porém é de 
grande importância que o neurologista conheça 
as características da doença, para precocemente 
iniciar o tratamento e investigar outros casos em 
familiares. Todos os relatos de pacientes brasi-
leiros com SCA 6 indicam descendência na ilha 
de Hokkaido, sendo este o primeiro trabalho a 
demonstrar um caso de descendência da ilha de 
Kyushu.
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ATAXIA PROGRESSIVA COM TREMOR PALATAL - 
RELATO DE CASO
Costa FO1*; Ferraz SN2; Costa MCM3
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Ataxia progressiva com tremor palatal (APTP) é 
uma doença neurológica rara, caracterizada por 
tremor palatal sintomático e ataxia de curso pro-
gressivo. Existem poucas descrições de casos ou 
séries de casos relatados na literatura. Os achados 
encontrados em ressonância magnética (RM) 
são hipersinal em T2 e FLAIR no(s) núcleo(s) 
olivar(es), evoluindo, ao longo de meses, com hi-
pertrofia na mesma topografia e posterior atro-
fia. Relatamos um caso de APTP caracterizado 
por ataxia de início insidioso e curso progressivo 
associado ao tremor palatal. RELATO DE CASO: 
Paciente do sexo feminino, 74 anos, com história 
de instabilidade postural de início e progressão 
insidiosos, relatado como dificuldade para ca-
minhar e quedas eventuais. O quadro evoluiu de 
forma lenta, necessitando, ao longo de três anos, 
de órtese para deambular. Ao exame físico, foi 
observado tremor palatal com baixa frequência 
(3-4 Hz), tremor de intenção discreto bilateral, 
alteração do equilíbrio estático e marcha atáxica. 
Sem alterações nos demais segmentos do exame 
neurológico. Dentre os exames complementares, 
foi evidenciada sorologia positiva para HTLV, 
de conhecimento da paciente há cerca de uma 
década, nunca manifestado qualquer sintoma-
tologia neurológica. RM de encéfalo evidenciou 
hipertrofia e hipersinal em T2/FLAIR nos núcle-
os olivares inferiores. Estudos moleculares para 
detecção de mutações em SCA (1, 2, 3, 6, 7, 10, 
12 e 17 ) e atrofia-dentato-rubro-pálido-luisia-
na mostraram-se negativos. A paciente evoluiu 
com piora dos sintomas atáxicos, cursando com 
queixa de “clicks” audíveis. DISCUSSÃO: APTP 
foi subdividida nas formas familiar e esporádica, 
cuja etiologia permanece incerta. Há relatos de 
APTP pura em pacientes com mutações no gene 
da polimerase gama mitocondrial (POLG) e do 
gene SURF1 (normalmente relacionado à do-
ença de Leigh). No caso da paciente que relata-
mos, está em investigação mutações no gene da 
POLG. CONCLUSÃO: APTP é uma doença rara, 
pouco conhecida e diagnosticada, constando 
com pequenas séries na literatura. Há relatos de 
alguns genes possivelmente envolvidos, porém é 
incerto se todos os casos podem ser atribuídos a 
essas mutações.
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ATAXIA PROGRESSIVA COM TREMOR PALATAL: 
SEUS ACHADOS SEMIOLÓGICOS E RADIOLÓGICOS 
– RELATO DE CASO
Conceição JN3*; Asseis ACR3; Ushida T3; Pinheiro ABM3; 
Pereira HVP3; Machado AKR3; Soares SA1; 
Silva Júnior RC2; Pessoa APS2
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A síndrome de ataxia progressiva com tremor 
palatal é uma doença neurodegenerativa rara. A 
maioria dos casos se manifesta como ataxia len-
tamente progressiva, que podem ser associados 
com disartria e disfagia. Os achados de imagem 
que respaldam o diagnóstico são a hipertrofia 
com hipersinal nas olivas bulbares e atrofia ce-
rebelar caracterizados através da ressonância 
magnética. Sua etiologia não é conhecida e se 
apresenta mais comumente de forma esporádi-
ca. OBJETIVO: Relatar um caso de síndrome de 
ataxia com tremor palatal demonstrando seus 
achados semiológicos característicos, assim 
como suas características radiológicas especí-
ficas através da ressonância magnética. Consi-
deramos importante submeter esse trabalho ao 
presente congresso por ser essa patologia uma 
condição rara e deixar em voga essa síndrome 
que também cursa com quadro importante de 
transtorno de movimento. MÉTODO: Relatamos 
um caso de paciente masculino, 70 anos, com 
história de instabilidade de marcha e tontura 
há 3 anos, caracterizada como ataxia pela ava-
liação neurológica. História familiar negativa 
para síndromes que cursavam com transtornos 
do movimento. Exames laboratoriais como Vit 
B12, hormônios tireoidianos, ácido fólico esta-
vam normais. Na evolução houve piora da ataxia, 
além de desenvolvimento de tremor do palato 
e disartria, sem sinais de envolvimento do trato 
piramidal ou sensitivo, bem como cognição nor-
mal. Como avaliação complementar foi pedido 
o estudo por ressonância magnética do encé-
falo. RESULTADOS: A avaliação do estudo por 
ressonância magnética do encéfalo evidenciou 
discreta atrofia cerebelar, hipertrofia e hipersinal 
em T2 e FLAIR envolvendo os núcleos olivares 
inferiores, bilateral e relativamente simétrico. 
A associação entre a clínica do paciente e seus 
achados de imagem, permitiram a inclusão desta 
patologia rara entre os diagnósticos diferenciais. 
CONCLUSÃO: A ataxia progressiva com tremor 
palatal é uma doença rara, sem etiologia definida 
e sem tratamento efetivo para ataxia. O tremor 
palatal é pouco sintomático, ao contrário do tre-
mor essencial. Apresenta um quadro severo de 
ataxia, levando a uma considerável limitação. 
Paciente do relato até o presente momento con-
tinua com ataxia, regressão do tremor palatal e 
está em sessões fisioterápicas.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0929

ATAXIA, OPSOCLONUS AND PERIPHERAL 
NEUROPATHY INDUCED BY CHRONIC TOLUENE 
INTOXICATION.
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Amid the myriad causes of secondary ataxias, 
the most common are those due to infection, 
auto-immune diseases and intoxications. Opso-
clonus can occur as a result of CNS infections, 
as part of a paraneoplastic syndrome, as well 
as with auto-immune diseases or intoxications. 
Thinner is commonly used as a recreational drug 
in Brazil as it’s widely available and inexpensive; 
one of its main components is toluene hydrocar-
bonate, a chemical compound that can lead to a 
number of neurological syndromes. OBJECTIVE: 
To report a case of a young patient with multiple 
neurological symptoms due to chronic toluene 
intoxication. METHODS: We report the case of 
a young man who presented with opsoclonus, 
ataxia and peripheral neuropathy due to tolue-
ne intoxication. RESULTS: A 37-year-old male 
patient who worked as a gardner presented to 
the outpatient clinic complaining of a trembling 
vision that had begun roughly one year before, as 
well as dizziness and difficulty to walk unaided 
that developed over the last two months, ren-
dering him bed-ridden. He had been inhaling 
thinner, a toluene-rich chemical on a daily-basis 
over the last 20 years. Neurological examination 
disclosed opsoclonus, dismetric movements of 
the upper limbs, ataxic gait, as well as loss of tac-
tile and pain sensations and absent deep tendon 
reflexes in the lower limbs. A thorough work-up 
ruled-out the possibility of underlying malignan-
cy. Serological testing for infectious diseases also 
came out negative and serum levels of B1 and 
B12 vitamins were within normal limits. CSF cell 
content and biochemistry were normal. Brain 
MRI disclosed abnormal signal abnormalities on 
FLAIR compromising the White matter of both 
temporo-parietal lobes, as well as the midbrain. 
CT scans of cervical, thoracic and lumbar spine 
ruled-out compressive myelopathy. An abnor-
mal ENMG study was compatible with chronic 
sensorial neuropathy with predominantly distal 
axonal compromise on both lower limbs. He was 
treated with a pulse of 1 g of Methylprednisolone 
a day, over five days with a marked improvement 
of ataxia and was discharged with oral Predniso-
ne 40 mg qd with a planned tampering-off regi-
men over the next few months. CONCLUSION: 
Although opsoclonus often suggests the possibi-
lity of underlying malignancy or CNS infection, 
toxic and metabolic causes should also be consi-
dered in the differential diagnosis of potentially 
reversible causes of opsoclonus, particularly in 
adults.
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ATAXIAS EPISÓDICAS: DIAGNÓSTICO E MANEJO 
CLÍNICO
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Ataxia episódica tipo 2 (EA2) é uma doença rara 
de herança autossômica dominante caracteriza-
da por quadros paroxísticos de ataxia, vertigem 
e náuseas, podendo estar associada a disartria, 
diplopia, tinnitus, distonia, hemiplegia e cefa-
leia. Cerca de 50% dos casos manifestam com 
migrânea, e o início típico ocorre na infância e 
adolescência. No período intercrise, os pacien-
tes inicialmente mantem-se assintomáticos e, 
eventualmente, desenvolvem sintomas como 
nistagmo e marcha atáxica. As ataxias hereditá-
rias consistem em doenças de difícil abordagem 
clínica e frequentemente com diagnóstico tardio. 
As formas episódicas apresentam um espectro 
de sete subtipos clínicos, sendo o tipo 1 e o tipo 
2, os mais prevalentes. O tratamento farmaco-
lógico nessas afecções ressalta a importância 
do diagnóstico precoce e seguimento clínico. 
OBJETIVO: Evidenciar as principais formas de 
manifestações clínicas das ataxias episódicas e 
salientar a importância do diagnóstico diferen-
cial, tratamento e prognóstico nas formas mais 
prevalentes. MÉTODO: Apresentação de relato 
de caso referente ao diagnóstico clínico de ata-
xia episódica do tipo 2 e revisão da literatura em 
bases de dados (PubMed e MEDLINE) com sele-
ção de artigos pertinentes para discussão clínica. 
RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 
53 anos, procurou atendimento médico com 
queixa de crises de perda de equilíbrio, cefaleia 
com características migranosas, nistagmo, verti-
gem, disartria, náuseas e vômitos com duração 
de até 72h. Ao longo de três anos, apresentou 
cinco episódios de crises de ataxia. Exames de 
imagem evidenciaram apenas alterações ines-
pecíficas da substância branca e leve atrofia ce-
rebelar. No período intercrise, manteve marcha 
atáxica e nistagmo. História familiar de dois ir-
mãos com quadro clínico semelhante. Iniciou 
uso de acetazolamida com melhora da marcha e 
redução da frequência de crises. CONCLUSÃO: A 
mutação do gene CACNA1A está associada tam-
bém a ocorrência de outras doenças neurológi-
cas, tais como a migrânea hemiplégica familiar 
e as ataxias espinocerebelares, além das ataxias 
episódicas. Dessa forma, no seguimento clínico, 
torna-se importante também o aconselhamento 
genético. Por outro lado, em se tratando de uma 
rara patologia, convém ressaltar a importância 
do diagnóstico diferencial, uma vez que causas 
esporádicas de ataxia episódica incluem escle-
rose múltipla, malformações de Arnold Chiari, 
insuficiência vertebrobasilar, migrânea basilar e 
labirintopatias.
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ATAXIAS ESPINOCEREBELARES TIPO 3 E 10 - 
RELAÇÃO DO INÍCIO OU PIORA DA ATAXIA COM O 
PERÍODO GESTACIONAL E PÓS-PARTO.
Bonilha PAAM*; Silva GV; Teive HAG
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* E-mail: patriciambonilha@hotmail.com

As ataxias espinocerebelares (SCA) constituem 
um grupo heterogêneo e complexo de doenças 
neurodegenerativas, com herança autossômi-
ca dominante, caracterizadas pela progressiva 
degeneração do cerebelo e suas conexões afe-
rentes e eferentes. Existem mais de 40 subtipos 
já descritos com base na genética molecular e 
a SCA tipo 3 (doença de Machado-Joseph) é a 
forma mais comum do mundo, frequentemen-
te encontrada em pacientes com descendência 
portuguesa-açoriana, e a SCA tipo 10 represen-
ta uma forma mais rara, com origem ameríndia. 
OBJETIVO: Avaliar pacientes femininas com SCA 
tipos 3 e 10, com relação ao início do quadro de 
ataxia ou piora no período gestacional ou no 
período pós-parto. MATERIAIS E MÉTODOS: 
Foram avaliadas 40 pacientes com diagnóstico 
confirmado geneticamente de SCA (22 com SCA 
3 e 18 com SCA 10) com idade de início da doen-
ça entre 15 e 45 anos. A questão principal foi ava-
liar o início da doença, ou agravamento, no perí-
odo gestacional ou no pós-parto. RESULTADOS: 
66,7% das SCA10 relataram início e/ou piora dos 
sintomas, no período gestacional (3o trimestre) 
ou no pós-parto, enquanto 4,5% das SCA3 tive-
ram a mesma queixa. (p < 0,0001). CONCLUSÃO: 
A SCA tipo 10 parece ter uma forte correlação 
com fatores hormonais relacionados com a ges-
tação, pois aproximadamente α das pacientes em 
idade fértil, observaram início ou piora acentua-
da dos sintomas de ataxia no último trimestre da 
gestação ou no período de pós-parto.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NOS SINTOMAS 
MOTORES DA DOENÇA DE HUNTINGTON: REVISÃO 
DA LITERATURA
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A Doença de Huntington (DH) é uma doença 
neurodegenerativa e hereditária, que provoca 
sintomas psicológicos, cognitivos e motores. Por 
sua vez, os sintomas motores provocam altera-
ções na marcha e na execução das atividades de 
vida diária. OBJETIVO: Revisar a literatura sobre 
a atuação da fisioterapia nos sintomas motores 
da DH. MÉTODOS: Foi realizada uma busca por 
ensaios clínicos aleatorizados e estudos quasi-
-experimentais controlados no PubMed, PEDro 
e SciELO sem data limite de publicação até De-
zembro de 2015, que abordassem a atuação da 
fisioterapia nos sintomas motores da DH. Foram 
excluídos estudos que não fizeram nenhuma 
intervenção motora, que não possuíam grupo 
controle e/ou que comparavam intervenções 
distintas. RESULTADOS: No Pubmed foram 
encontrados 17 artigos, no PEDro nenhum ar-
tigo foi encontrado e no Scielo apenas 1 foi en-
contrado, o qual era duplicado. De 17 estudos 
encontrados apenas 3 foram selecionados de 
acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 
10 foram excluídos após a leitura do título e do 
resumo. Dos 7 restantes, 2 foram excluídos pela 
ausência de grupo controle, 1 por comparar duas 
intervenções diferentes e outro por não ter inter-
venção. Dos estudos selecionados, o de Quinn et 
al.(2014) fez uma abordagem durante 8 semanas 
voltada para tarefas de vida diária que os partici-
pantes tinham dificuldades nas suas execuções e 
os participantes do grupo intervenção obtiveram 
ganhos nas suas metas de mobilidade. O estudo 
de Busse et al. (2013) consistiu em exercício ae-
róbico mais resistidos durante 12 semanas e os 
participantes do grupo intervenção teve um au-
mento não significativo na média da capacidade 
de exercício, já o de Khalil et al. (2013) a interven-
ção consistiu em exercícios de coordenação de 
membros superiores em DVD, 3 vezes por sema-
na durante 8 semanas, além de caminhada 1 vez 
por semana durante 30 minutos, nesse estudo 
os indivíduos do grupo intervenção obtiveram 
ganhos na velocidade da marcha e na sua varia-
bilidade, melhora de equilíbrio e no nível de ati-
vidade física. CONCLUSÃO: Há pouca evidência 
sobre a atuação da fisioterapia na DH. As poucas 
evidências que há sugerem que programas de 
atividade física podem ser úteis para esses pa-
cientes. Contudo, mais estudos são necessários 
para concluir qual a frequência, intensidade, du-
ração e tipo de intervenção são as mais adequa-
das para tratar essa população.
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ATYPICAL FROM HEAD TO TOES: PARKINSONISM 
WITH OROFACIAL DYSTONIA, ANTEROCOLLIS, 
STRIATAL HANDS AND PURPLE FEET.
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Multiple system atrophy (MSA) is an adult-onset, 
fatal neurodegenerative disorder that manifests 
with progressive autonomic failure, parkinso-
nism and cerebellar dysfunction. Parkinsonian 
subtype (MSA-P) is often difficult to distinguish 
from idiopathic Parkinson’s disease (PD), al-
though prognosis in these conditions diverge. In 
many patients, diagnosis requires multiple visits 
to different specialties and may take several ye-
ars, even after a neurologist is involved. MSA-P 
diagnosis depends on elements in history and 
physical examination considered atypical to PD 
and unsuitable to other forms of parkinsonism. 
Neurologists should be familiar with such ele-
ments, because early diagnosis may improve 
patient care and permit inclusion in research 
protocols. We report a case of MSA-P misdiag-
nosed as PD, and highlight features that hel-
ped obtaining the diagnosis. CASE REPORT: A 
68-year-old ex-smoker man with a medical past 
of volvulus was referred to our department. He 
had a four-year history of right upper limb rigidi-
ty, progressing to speech and gait disturbances, 
and frequent falls. Levodopa yielded no impro-
vement. He was wheelchair-bound for two years 
and lately presented swallowing problems. Exa-
mination showed cold hands and cyanotic feet, 
along with a colostomy device. Arterial pressure 
was 120 x 90 mmHg on recumbent position and 
90 x 60 mmHg on standing. Neurologic exam 
revealed orofacial dystonia resembling risus sar-
donicus, prominent anterocollis, striatal hands, 
bilateral bradykinesia and cogwheel phenome-
non. MSA-P diagnosis was given. DISCUSSION: 
Rapid progression and early postural instability 
should prompt a review on the diagnosis of PD. 
Autonomic failure was prominent in this case. It 
is a clue to MSA-P, and does not occur in progres-
sive supranuclear palsy or corticobasal degene-
ration. Lewy-bodies dementia could present au-
tonomic dysfunction, but cognitive impairment 
occurs early in the disease, in association with 
visual hallucinations, usually absent in MSA-P. 
Head and neck dystonia and “purple hands sign” 
(or “purple feet”) are red flags in the distinction 
of MSA-P from PD. Orofacial muscles and platys-
ma dystonia appear to be frequent in MSA-P and 
have not gained as much attention as other sig-
ns. CONCLUSION: We highlight the importance 
of identifying signs of atypical parkinsonism, and 
the relevance of autonomic failure and head and 
neck dystonia in the diagnosis of MSA-P.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA 
DOS MEMBROS INFERIORES EM INDIVÍDUOS COM 
SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
Silva GP2*; Ferreira B2; Gonçalves CR1; Verri ED3; 
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A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) é uma doença transmitida pelo sangue, 
sêmen e leite materno de pacientes infectados. 
Busca-se investigar fatores físicos e biológicos 
relevantes para o desenvolvimento da doença 
em pacientes com o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), e analisar a relação entre fatores 
e sintomas da AIDS. O objetivo do estudo foi en-
tender como o HIV afeta a função dos músculos 
dos membros inferiores. Foram selecionados 
60 indivíduos de ambos os gêneros, com idade 
entre 22 a 57 anos, divididos em dois grupos: 
30 indivíduos com HIV (GHIV) e 30 indivíduos 
saudáveis (GC). Todos foram avaliados com base 
na atividade eletromiográfica dos músculos se-
mitendinoso direito e esquerdo (STD, STE), reto 
femoral direito e esquerdo (RFD, RFE), glúteo 
médio direito e esquerdo (GMD, GME) e tensor 
da fáscia lata direito e esquerdo (TFLD, TFLE), 
durante padrões posturais e funcionais de mem-
bros inferiores. Os padrões posturais (RMS) fo-
ram: Repouso (10s), agachamento em isometria 
(fator normalização- 10s), apoio unipodal bila-
teral (10s). Os padrões funcionais (fENV) foram: 
Subir e descer degrau (10s), levantar e sentar 
na cadeira (10s). Para os resultados da ativida-
de eletromiográfica normalizada significativa 
(p < 0,05) foi observada nos padrões posturais, 
a condição de apoio unipodal direito: STE=[(-
GHIV= 2,10±0,27), (GC= 3,55±0,26)] e apoio 
unipodal esquerdo: STD=[(GHIV= 3,75±0,59), 
(GC= 2,21±0,20)]; STE=[(GHIV=6,25±0,43), 
(GC=1,92±0,15)]; RFD= [(GHIV=0,88±0,16), (GC= 
0,49±0,03)]; GMD=[(GHIV=3,16±0,67), (GC= 
0,99±0,05)]. Nos padrões funcionais foram ob-
servados valores significantes para condições 
de subir um degrau com a perna esquerda: RF-
D=[(GHIV= 0,54±0,09), (GC= 0,24±0,01)]; TFLD= 
[(GHIV=1,76±0,32), (GC=0,56±0,06)], descer 
um degrau com a perna direita: STD=[(GHIV= 
1,48±0,32), (GC= 0,69±0,11)]; STE= [(GHIV= 
1,49±0,25), (GC= 0,96±0,06)]; RFD= [(GHIV= 
1,15±0,27), (GC= 0,29±0,01)], levantar da cadei-
ra: RFD= [(GHIV=0,34±0,09), (GC= 0,52±0,05)]; 
GME= [(GHIV= 2,37±0,24), (GC= 0,51±0,14)], 
sentar na cadeira: STD= [(GHIV= 2,35±0,24), 
(GC=0,50±0,05)]; RFD=[(GHIV= 0,62±0,06), (GC= 
0,39±0,02)]; GMD= [(GHIV= 0,80±0,17), (GC= 
0,32±0,02)]; GME=[(GHIV= 1,75±0,30), (GC= 
0,74±0,18)]. Conclui-se que portadores de HIV 
possuem alterações de suporte e de atividades 
funcionais dos membros inferiores, e a capaci-
dade de realizar essas funções podem influenciar 
nas atividades de vida diária.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM 
UM GRUPO DE PACIENTES COM DOENÇA DE 
PARKINSON
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A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crô-
nica e progressiva do sistema nervoso central, 
que acomete ambos os sexos e etnias por volta 
dos 60 anos. A clínica inclue tremor em repouso, 
rigidez, bradicinesia, alterações da marcha e da 
postura. Também existem sintomas não motores 
(SNM), como transtornos do sono, depressão, 
distúrbios olfatórios, alterações cognitivas, fa-
diga e distúrbios autonômicos. As desordens do 
sono são os SNM mais comuns na DP e ocorrem 
em estágios iniciais da DP, alterando de maneira 
similar às disfunções motoras, sendo responsá-
veis por disfunções na parte física, psicológica e 
aspectos sociais. OBJETIVO: Avaliar a qualidade 
do sono e sonolência diurna em um grupo de pa-
cientes com Doença de Parkinson. MÉTODOS: 
O estudo é transversal descritivo, realizado na 
na cidade São Paulo. Foram respondidos três 
questionários: a Escala de Sonolência de Epwor-
th (ESS), Escala de Sono da Doença de Parkinson 
Modificada (PDSS-M) e questionário de comor-
bidades e uso de medicamentos. RESULTADOS: 
Há uma amostra de 78 pacientes (média=70 
anos). Na PDSS-M obtivemos uma média de 
90,03 (dp = 38.93, mediana=105). O item com 
média mais alta (7,02) corresponde ao item de 
psicose noturna, e a mais baixa (4,37) ao item 
noctúria. Na ESS tivemos 51,28% com nota aci-
ma de 10, representando sonolência diurna ex-
cessiva. CONCLUSÃO: Este estudo demonstrou 
baixa qualidade de sono noturno e importante 
prevalência de sonolência diurna nos pacientes 
com DP.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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AVALIAÇÃO DE QUEIXAS VISUAIS EM PACIENTES 
COM DOENÇA DE PARKINSON IDIOPÁTICA
Macêdo LP1; Andrade LGSB1*; Almeida KJS2; 
Soares RBV1; Furtado LB3; Campos-Sousa RN3; Bor-
Seng-Shu E2

1Faculdade Integral Diferencial - Facid DeVry (FACID);
2Universidade de São Paulo (USP);
3Universidade Federal do Piauí (UFPI).

* E-mail: gustavo_jaden@hotmail.com

A doença de Parkinson é o segundo distúrbio 
neurodegenerativo mais comum, apresentando 
prevalência de 0,3% e uma incidência estimada 
de 1,5-22 por 100.000 pessoas por ano. A pre-
valência de queixas visuais em pacientes com 
Doença de Parkinson idiopática (DP) varia de 
10 a 70%, com frequência de alucinações visuais 
variando entre 6 e 87%. Todavia, tais distúrbios 
ainda são subdiagnosticados. OBJETIVOS: A 
pesquisa teve como objetivo determinar a pre-
valência de queixas visuais em pacientes com 
doença de Parkinson idiopática em relação aos 
controles. MÉTODOS: A pesquisa foi realizada 
em uma clínica particular de Teresina, Piauí. 
Os dados foram coletados mediante consul-
ta neurológica, com exame da acuidade visu-
al, aplicação de testes neuropsicológicos e um 
questionário adaptado para rastreio de queixas 
visuais somáticas (National Eye Institute Visual 
Function Questionnaire) e não somáticas (The 
Scales for Outcomes in Parkinson‘s disease - Psy-
chiatric Complications). Os critérios de inclusão 
na amostra são: para o grupo experimental, pes-
soas diagnosticadas com DP de acordo com os 
critérios do Banco de cérebro de Londres, e para 
o grupo controle, pessoas hígidas, sem acometi-
mento neurológico. Foram excluídos da pesqui-
sa pacientes com perda visual associada à idade, 
perda auditiva grave, diagnóstico de demência, 
dificuldade de comunicação e pacientes abaixo 
de 45 anos. Para o grupo de pacientes com DP, 
pela maior prevalência de acometimento cogni-
tivo desde as fases iniciais da doença, fora reali-
zado avaliação neuropsicológica completa para 
excluir pacientes com demência. RESULTADOS: 
A amostra foi composta de 40 pacientes, 20 com 
DP e 20 do grupo controle, apresentando idade 
média de 65,4±10,77, com tempo de escolari-
dade média de 101,0±71,28 meses, sendo 22 
pacientes do gênero masculino (55%) e 18 do 
feminino (45%). Acuidade visual (DP/Controle: 
0,28±0,14/0,54±0,18; p < 0,001). Considerando 
pelo menos um sintoma somático, a prevalência 
das queixas visuais em DP foi de 80%. Setenta 
por cento dos pacientes apresentaram queixas 
visuais múltiplas. A queixa mais prevalente foi 
o “freezing” (DP/Controle: 50%/0%; p < 0,001). 
Quarenta por cento dos pacientes com DP apre-
sentaram alucinações visuais e 15% dos pacien-
tes com DP apresentaram alucinações visuais 
complexas. CONCLUSÃO: Houve maior pre-
valência de queixas visuais em pacientes com 
doença de Parkinson idiopática em relação aos 
controles.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA DOENÇA DE 
PARKINSON: DIFICULDADES NO USO DE TESTES 
DE FUNÇÕES EXECUTIVAS E ATENÇÃO/MEMÓRIA 
DE TRABALHO RECOMENDADOS PELA MDS NO 
CONTEXTO BRASILEIRO
Carreira EX*; Prado ACA; Rocha NP; Braz N; Souza LC

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: excarreira@gmail.com

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doen-
ça neurodegenerativa mais comum e a principal 
causa de parkinsonismo, síndrome altamente 
incapacitante. Cerca de 25 a 30% dos pacientes 
apresentam demência, sendo o risco cerca de 6 
vezes maior que o observado na população em 
geral. O diagnóstico de Demência na Doença 
de Parkinson (DDP) requer evidências de dete-
rioração cognitiva suficiente para comprometer 
a capacidade funcional do paciente, bem como 
perda cognitiva em pelo menos dois dos seguin-
tes domínios cognitivos: atenção, função execu-
tiva, função visoespacial e memória. De acordo 
com a Movement Disorders Society (MDS), os 
testes mais adequados para avaliação de aten-
ção/memória de trabalho na DP são Teste de 
Trilhas – A e Subteste Códigos das Escalas de 
Inteligência Wechsler, e de funções executivas, 
Teste de Trilhas – B e Teste do desenho do reló-
gio. As principais características da DDP são a 
presença de disfunção executiva global e quadro 
de apatia e gradifenia, destacando a importância 
de uma avaliação adequada de funções executi-
vas. OBJETIVO: Investigar a eficácia do Teste de 
Trilhas- Parte A e B para a avaliação de Funções 
Executivas e Atenção/Memória de Trabalho de 
pacientes com diagnóstico de Parkinson, utili-
zando normas brasileiras. METODOLOGIA: Par-
ticiparam deste estudo 22 indivíduos diagnosti-
cados com DP (12 homens e 10 mulheres; tempo 
de diagnóstico mínimo de 5 anos; Idade média 
de 66,04 DP = 10,09; MEEM superior a 20 e Esco-
laridade Média de 6,71 SD=4,97). Os mesmos fo-
ram submetidos ao Teste de Trilhas – Parte A e B. 
RESULTADOS: Preliminares: Foi observada im-
portante dificuldade dos pacientes na execução 
das tarefas. Apenas 19 foram capazes de realizar 
a parte A e obtiveram média de tempo de 109,21 
segundos, com DP = 44,199 (tempo mínimo= 43 
s., máximo= 183 s.). A parte B por sua vez, foi rea-
lizada por apenas 10 indivíduos, obtendo média 
de tempo gasto de 283,10 segundos, DP = 125,095 
(tempo mínimo= 126 s., máximo= 460 s.). As mé-
dias de tempo são consideradas muito abaixo do 
esperado. CONCLUSÃO: Os dados sugerem que 
o Teste de Trilhas não é adequado para a avalia-
ção cognitiva na Doença de Parkinson devido à 
intensa e generalizada dificuldade na execução 
do mesmo. São, portanto, necessários estudos 
que investiguem a validade de testes para essas 
funções nesta população.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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CASE REPORT: PSYCHOSIS AS THE INITIAL 
MANIFESTATION OF PROBABLE MULTIPLE SYSTEM 
ATROPHY OF PARKINSONIAN TYPE
Albuquerque CRC*; Sollero CEV; Honório GLF; 
Oliveira S; Vallier R; Costa FHR; Rosso ALZ; Lima MASD; 
Vincent MB

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: carolrouanet@gmail.com

Psychosis is a rare manifestation of atypical 
parkinsonisms. Multiple system atrophy (MSA) is 
a neurodegenerative disease with parkinsonian 
and/or cerebellar signs (MSAp or MSAc) along 
with autonomic failure. CASE REPORT: A 54 ye-
ar-old female presented with slowly progressive 
behaviour and personality changes, started at 
the age of 46. Paranoid and persecutory thou-
ghts and auditive dellusions developed. 3 years 
ago, global slowness and multiple falls began. 
She also developed urinary incontinence. Her 
past medical history included behavioral chan-
ges after her first delivery, but she totally reco-
vered. On her first physical examination (2015), 
she was alert, with a non-coherent speech and a 
Mini Mental Score of 28 (she lost 2 points due to 
pentagones and sentence). There was ortosthatic 
hypotension. She had a severe symmetric parki-
sonism, with cogwheel rigidity, bradykinesia and 
postural instability. There were myoclonic jerks 
and action tremor in hands. Her biochemistry 
was normal, including liver enzymes, iron profi-
le, blood and urinary cupper, ceruloplasmin me-
asurement and HIV test. Her brain MRI showed 
the hot cross bun sign and severe atrophy of pons 
and midbrain. Transcranial ultrasound showed 
no hyperechogenicity in substantia nigra. She 
was started on low dose quetiapine and levo-
dopa, with great improvement in the psychia-
tric domain but poor response of motor issues. 
DISCUSSION: MSA is an adult onset neurodege-
nerative disorder. Definitive diagnosis requires 
histological findings of widespread central ner-
vous system alpha synuclein glial cytoplasmatic 
inclusions and neurodegenerative changes in 
striato nigral or olivopontocerebellar structu-
res. Probable MSA consists of autonomic failure 
envolving urinary incontinence or orthostatic 
hypotension together with a poorly levodopa 
responsive parkinsonism (MSAp) or a cerebellar 
syndrome (MSAc). According to that, our patient 
has a probable MSAp. Classically, hallucinations 
and dementia are non supporting features of 
MSA. However, we have increasing evidences 
that cognitive decline is common in MSA. Psy-
chosis has rarely been reported, with only few 
case reports with it being the first manifestation 
of the disease. It is unknown wheter it may be 
considered part of the cerebellar cognitive affec-
tive syndrome. CONCLUSION: Psychosis may 
be the initiaI manifestation of MSA. Physicians 
should be aware about the possibility of it being 
an early symptom of alpha-synucleinopathies.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00
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CORRELAÇÃO DO PERFIL COGNITIVO COM 
ESCALAS VISUAIS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
(RM) EM INDIVÍDUOS COM COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO LEVE (CCL) NA DOENÇA DE PARKINSON 
(DP): ESTUDO CASO-CONTROLE
Vasconcellos LFR3*; Adachi M1; Greca DV2; Cruz M2; 
Malak ALSB2; Charchat-Fichman H2; Spitz M3; 
Pereira JS3

1HCPM-RJ;
2Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-RJ);
3UERJ/Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ/
HUPE).

* E-mail: luizneurol@terra.com.br

Este estudo recebeu apoio da FAPERJ Déficits 
cognitivos estão relacionados a aumento da 
morbimortalidade na DP. As escalas visuais por 
RM são um método de fácil execução, amplo 
acesso e não requer treinamento. OBJETIVOS: 
Correlacionar as alterações demonstradas por 
avaliação neuropsicológica com as escalas visu-
ais de RM em 2 grupos, DP e controle (CO), am-
bos com CCL e estabelecer se tais alterações por 
RM seriam mais prevalente em pacientes com 
CCL-DP em comparação CCL-CO. MÉTODOS: 
Foram selecionados em 17 meses, 163 indiví-
duos, sendo 75 CCL-DP e 88 CCL-CO. Avaliação 
neurológica incluiu: escala de Hoehn-Yahr (HY), 
UPDRS, PDQ 39, Schwab-England (SE), Escala 
de depressão de Beck (EDB), dose equivalente 
de L-dopa. Todos realizaram B12, folato, TSH, 
T4L, VDRL, TPHA. A Bateria neuropsicológica 
avaliou atenção, linguagem, memória, função 
executiva e visuoespacial. As escalas visuais 
por RM avaliadas foram Atrofia Cortical Global 
(ACG), Atrofia Temporal Medial (ATM), Escala 
de Fazekas. RESULTADOS: Foram excluídos 50 
CCL-PD e 61 CCL-CO devido a um ou mais dos 
seguintes: alterações que poderiam interferir na 
avaliação cognitiva (anormalidades no exame de 
sangue, RM ou uso de BZP/anticolinérgico) além 
daqueles que preenchiam critérios para depres-
são e demência. Foram utilizados para análise 25 
CCL-DP e 27 CCL-CO. Os 2 grupos foram classi-
ficados em CCL amnéstico ou não amnéstico de 
acordo com avaliação neuropsicológica. Não foi 
observada diferença estatística nos dados demo-
gráficos entre os grupos assim como pontuação 
do MEEM, MoCA, EDB. Entre os grupos DP não 
observamos diferença estatisticamente signifi-
cativa nos itens tempo de doença, HY, UPDRS, 
PDQ-39, SE e dose de L-dopa. CCL-DP apresen-
tou escores mais baixos nos testes neuropsicoló-
gicos em comparação a CCL-CO. Pacientes com 
comprometimento motor mais grave (UPDRS e 
HY) tinham maior comprometimento da aten-
ção e memória, não sendo observada tal relação 
na função executiva. L-dopa pode melhorar a 
função executiva nos pacientes com DP, não ten-
do efeito sobre as demais funções podendo jus-
tificar os achados (todos avaliados em fase ON). 
As correlações de imagem com cognição obser-
vada foram as seguintes ACG: função executiva 
nos 2 grupo de CCL-DP; ATM: memória e função 
executiva nos 2 grupos amnésticos (DP e CO); 
FAZEKAS- com função executiva, memória e 
atenção nos 2 grupos de CCL-DP. CONCLUSÃO: 
CCL-DP apresentou maior comprometimento e 
as escalas visuais por RM foram mais úteis neste 
grupo.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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CORRELAÇÃO ENTRE OS DIÂMETROS 
VENTRICULARES CEREBRAIS MEDIDOS NA 
ULTRASSONOGRAFIA TRANSCRANIANA (UTC) E 
OS ESCORES COGNITIVOS DE PACIENTES COM A 
DOENÇA DE PARKINSON
Fernandes RCL; Rouanet C; Sollero CEV; Honório GLF; 
Costa FHR; Rosso ALZ

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

* E-mail: ritafernandes@cremerj.org.br

A medida dos ventrículos cerebrais realizada 
pela UTC, um método não-invasivo e de baixo 
custo, tem sido usada como marcador de atrofia 
cerebral. A medida ventricular se correlacionou 
negativamente com os escores cognitivos de pa-
cientes com doença de Huntington, esclerose 
múltipla e encefalopatia pelo HIV avaliados pela 
UTC ¹. O método tem demonstrado boa acurácia, 
reprodutibilidade e comparabilidade com outros 
métodos de neuroimagem mais estabelecidos 
na prática neurológica ². OBJETIVO: Trata-se de 
estudo-piloto para verificar a correlação entre 
as medidas ventriculares obtidas pela UTC e o 
desempenho cognitivo de um grupo de doentes 
com doença de Parkinson (DP). MÉTODO: UTC 
realizada com equipamento Phillips HD11XE, 
sonda setorial de 2-4 MHz, obtendo-se as medi-
das do 3º ventrículo (3v) e dos polos frontais dos 
ventrículos laterais (PF). Foram examinados 29 
pacientes com DP diagnosticados há mais de 2 
anos pelos critérios do Banco de Cérebros da In-
glaterra, sem alteração cognitiva diagnosticada 
previamente; todos foram submetidos ao mini-
-exame do estado mental (MEEM – máximo 30 
pts), à bateria de funções frontais (BFF- máximo 
18 pts) e à avaliação motora na escala UPDRS 
(máximo 108 pts). RESULTADOS: Os pacientes 
tinham mediana de 72 meses de doença (míni-
mo 24, máximo 216 meses), com 63% abaixo de 
2,5 na escala de Hoehn & Yahr e mediana de 32,5 
pontos na UPDRS. Pontuação média no MEEM = 
24,3(dp 3,9) pontos e na BFF = 10,8 (dp 3,5) pon-
tos. As medidas dos PF na UTC exibiu correlação 
negativa moderada com a pontuação no MEEM 
(r=-0,57; p = 0,021) e na BFF (r=-0,56; p = 0,025). 
O 3v mostrou fraca correlação negativa com o 
MEEM (r=-0,36; p = 0,060) e com a BFF (r=-0,28; 
p = 0,152). DISCUSSÃO: O grupo exibiu predo-
mínio de fase inicial da doença e de sintomato-
logia motora leve. A medida dos ventrículos na 
UTC foi maior nos pacientes com menor pontu-
ação nos testes. As correlações mais importantes 
foram encontradas entre a pontuação nos tes-
tes cognitivos e o diâmetro dos polos frontais. 
CONCLUSÃO: Este estudo-piloto sugere que, em 
pacientes com DP, a medida dos ventrículos na 
UTC poderia espelhar comprometimento cogni-
tivo subclínico. ¹ Sahuquillo et al., 2013; ² Fernan-
des & Berg, 2015.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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DEGENERAÇÃO CEREBELAR ASSOCIADA A 
SÍNDROME DE SJÖGREN PRIMÁRIA: RELATO DE 
CASO
Menezes GMM*; Camargos ST; Cardoso F; Maia DP; 
Maciel RH; Cidrão AAL; Portela DMMC; Feitosa IDF; 
Oliveira TA; Alves YV

Universidade Federal de Minas Gerais/Hospital das 
Clínicas (HC-UFMG).

* E-mail: guilherme3m@gmail.com

A síndrome de Sjögren é uma causa rara de ataxia 
cerebelar mas deve sempre ser considerada no 
contexto do diagnóstico diferencial. OBJETIVO: 
Descrever as características clínicas e a prope-
dêutica de um caso de ataxia cerebelar associa-
da a síndrome de Sjögren. MÉTODO: Relato de 
caso. RESULTADOS: Paciente A.E. do sexo femi-
nino, 36 anos, casada, natural de Baixo Guandi 
(ES), procedente de Santa Luzia (MG), auxiliar 
de farmácia de manipulação, aposentada, filha 
de pais não consanguíneos de ascendência ale-
mã. Previamente hígida até 2010 quando iniciou 
síndrome atáxica no terceiro dia de puerpério de 
parto cesáreo. Em primeira consulta neurológi-
ca realizada em 2011, após um ano de sintomas 
em evolução, apresentava fala escandida, disme-
tria ocular, marcha atáxica e ataxia apendicular, 
BARS 8/30. A RM de encéfalo evidenciou atrofia 
cerebelar bilateral simétrica; o exame do LCR 
não mostrou alterações. A ENMG de 4 membros 
foi normal. Os exames laboratoriais com FAN 
negativo, anti-RO negativo, anti-LA não realiza-
do pelo laboratório devido ao FAN negativo, TSH 
5,78, T4 livre 0,99, sem outras anormalidades nos 
demais exames de bioquímica e sorologias. Em 
2012: anti-GAD negativo, anti-endomísio negati-
vo, anti-gliadina negativa, anti-TPO positivo com 
título 880 UI/ml, US pélvico normal, audiome-
tria normal, TC de tórax/abdome e mamografia 
foram solicitados, mas não foram realizados. Em 
2013 houve soroconversão do FAN com titulação 
de 1: 320 padrão nuclear pontilhado fino denso, 
anti-RO positivo, anti-LA negativo, FR negativo. 
Teste de Schirmer realizado pela oftalmologia foi 
negativo. Em junho de 2015 retornou ao ambu-
latório com recente piora da ataxia e surgimen-
to de xerostomia sem xeroftalmia. A biópsia de 
glândula salivar evidenciou sialoadenite crônica, 
com áreas de atrofia acinar e índice de foco de 
de 5/4mm2, confirmando síndrome de Sjögren 
primária. Em virtude de piora recente da ataxia, 
recebeu pulsoterapia com metilprednisolona e 
ciclofosfamida. Na última consulta relatava me-
lhora subjetiva da marcha e da fala, sem clara 
melhora documentada ao exame neurológico. 
CONCLUSÃO: O diagnóstico diferencial das ata-
xias cerebelares adquiridas é amplo. No presente 
caso, a negatividade inicial dos marcadores au-
toimunes trouxe desafio à condução propedêu-
tica. O diagnóstico etiológico neste caso é funda-
mental por existir a disponibilidade de tratamen-
to imunossupressor específico.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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DESAFIO NO TRATAMENTO DA GESTANTE COM 
WILSON: ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL
Ferreira ACAF*; Assis ACD; Benevides TPR; Cunha MF; 
Magalhães TN; Kirmse A; Westin LK; Leite MAA

Universidade Federal Fluminense (UFF).

* E-mail: anandorinho@hotmail.com

A doença de Wilson (DW) é uma doença genética 
que acarreta acúmulo tóxico de cobre, sobretu-
do em fígado e cérebro. É rara, com prevalência 
de 1:50.000-1:100.000 nascidos vivos. Decorre de 
herança autossômica recessiva da mutação no 
gene que codifica a proteína transportadora do 
cobre, a ATP7B. A clínica abrange desde estágios 
assintomáticos a manifestações hepáticas, neu-
rológicas, psiquiátricas, cardiológicas, entre ou-
tras. Mulheres com DW não tratadas costumam 
ser inférteis ou, amiúde, sofrem abortos espon-
tâneos. Porém, o avanço terapêutico nas últimas 
décadas permitiu melhor manejo das pacientes 
e gestações bem sucedidas. D-Penicilamina, sais 
de zinco e trientina são exemplos de excelente 
eficácia. OBJETIVO: Reportar o manejo da DW 
na gestação e revisar a literatura. MÉTODOS: 
Revisar o prontuário e confrontar com a litera-
tura (PubMed®). RESULTADOS: Mulher negra, 
30 anos, com escolaridade de 10 anos, buscou 
atendimento psiquiátrico com queixa de ansie-
dade. Constatou-se déficit cognitivo leve (MEEM 
21/30 com contas) com desinibição, agitação 
psicomotora, instabilidade postural, tremores 
cefálico e de membros superiores (de repouso e 
de ação, com baixa frequência e grande ampli-
tude), dismetria, disfonia, coréia (mais apendi-
cular) e hiperreflexia global. Notavam-se, ainda, 
anéis de Kayser-Fleischer. Níveis séricos de co-
bre e a atividade plasmática da ceruloplasmina 
estavam baixos, com nível alto de cobre no spot 
urinário. Havia sinais de cirrose incipiente pela 
ultrassonografia. O Sulfato de Zinco foi iniciado 
(50mg 3x/dia), mas o serviço de Gastroenterolo-
gia sugeriu aumento para 150mg 3x/dia. Meses 
depois, a paciente passou a usar D-penicilamina 
250mg 4x/dia. A dose de sal de zinco foi, então, 
reduzida para 50mg 3x/dia. Os sintomas cerebe-
lares melhoraram. Porém, a paciente descobriu-
-se grávida do quarto filho e foram reduzidas as 
doses medicamentosas: sal de zinco = 50mg 2 x/
dia e D-penicilamina = 250mg 2x/dia. A gestação 
evoluiu sem intercorrências, o filho nasceu de 
parto vaginal, com boa vitalidade e sem malfor-
mações. Contraindicou-se a amamentação, e se 
orientou o retorno da posologia prévia dos me-
dicamentos. CONCLUSÃO: Após a instituição do 
tratamento farmacológico, a paciente novamen-
te tornou-se fértil. O caso salienta a importância 
do manejo interdisciplinar e intensificado das 
grávidas com DW. Objetiva-se: manter o contro-
le da doença, prevenir teratogenicidade e evitar 
a interferência com a cicatrização de feridas no 
caso de cesariana.
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DESCRIÇÃO DE CASO CLÍNICO COM 
MANIFESTAÇÕES MULTISSISTÊMICAS EM 
INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA, COM PROVÁVEL 
ETIOLOGIA MITOCONDRIAL
Paula DG*; Chiarella AY; Santos DH; Yang LD; Andrade 
AC; Medralha P; Silva SMCA

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (IAMSPE).

* E-mail: denisgdp@yahoo.com.br

A primeira doença mitocondrial foi descrita por 
Ernester et al. em 1959. Englobam alterações 
genéticas que afetam o funcionamento mito-
condrial. São descritas mais de 120 mutações 
genéticas. O espectro clínico abrange alterações 
no SNC (epilepsia, ataxia, mioclonia, retardo psi-
comotor, distonia, perda auditiva neurosenso-
rial), nervos periféricos (neuropatias periféricas), 
musculares (fraqueza muscular, oftalmoplegia e 
ptose), oftalmológicas (retinite pigmentar, atro-
fia óptica, catarata), endocrinológicas (baixa 
estatura, DM, hipotireoidismo) e laboratoriais 
(acidose láctica); são descritas ainda alterações 
hematológicas, cardíacas, renais, gastrointesti-
nais. Uma característica das mitocondriopatias 
(não obrigatória) é apresentar na biópsia muscu-
lar proliferação mitocondrial (RRF); essas fibras 
geralmente apresentam deficiência de citocro-
mo-C-oxidase (COX) na histoquímica. A análise 
imuno-histoquímica e genético-molecular au-
xiliam no diagnóstico. OBJETIVO: Descrição de 
caso clínico em investigação na qual a paciente 
apresenta manifestações clínicas multissistêmi-
cas e alterações laboratoriais sugestivas de do-
ença mitocondrial. RELATO DE CASO: L.M. F., 
sexo feminino, 52 anos, com baixa estatura, hi-
poacusia, DM, catarata, em avaliação com a of-
talmologia para retinopatia. Sem doença familiar 
relevante (exceto mãe com DM tipo 2). Apresenta 
história de epilepsia desde os 29 anos de idade, 
crises focais, com e sem generalização secundá-
ria; há cinco anos com quadro insidioso de ataxia 
apendicular e axial; tremores cefálico e de extre-
midades superiores; e nos últimos três anos al-
terações comportamentais e neuropsiquiátricas 
(incluindo déficit cognitivo e alucinações). TC 
e RNM de crânio com calcificações em núcleos 
da base e tálamo. Os níveis normais de cálcio, 
fósforo e PTH afastaram Doença de Fahr. Foram 
excluídas as principais ataxias hereditárias. Nos 
exames laboratoriais aumento do ácido lático. 
Biópsia muscular recente com discreta prolifera-
ção mitocondrial e acúmulo lipídico intrassarco-
plasmático. Aguarda exame molecular-genético. 
CONCLUSÃO: As mitocondriopatias são doenças 
de amplo espectro clínico. O diagnóstico deve ser 
aventado em pacientes com manifestações mul-
tissistêmicas, especialmente envolvendo órgãos 
com alta demanda energética, como encéfalo, 
músculo e coração. Os diagnósticos diferenciais 
são inúmeros e a investigação etiológica extensa, 
com destaque para a biópsia muscular, exames 
imuno-histoquímicos e moleculares-genéticos.
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DESEMPENHO DOS PACIENTES COM DOENÇA DE 
PARKINSON NO “VERBAL TRAIL MAKING TEST.
Cardoso SV1*; Ghisi M2; Freiry AM2; Olchik MR1; 
Rieder CRM1

1Hospital de Clínicas de Porto Alegre;
2Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

* E-mail: sabrinavilanova@hotmail.com

Cada vez mais a Doença de Parkinson é reco-
nhecida como um processo multisistêmico com 
diversos sinais não motores (SNM), dentre estes 
estão os défcits cognitivos. Dentre os déficits 
cognitivos na DP estão às alterações nas funções 
executivas, que podem estar presentes desde os 
primeiros estágios da doença. Existem diversos 
testes cognitivos que avaliam as funções execu-
tivas, entre eles o Teste de Trilhas (Trail Making 
Test - TMT). Há uma adaptação do TMT chama-
da “Verbal Trail Making Test” (vTMT) que avalia 
basicamente os mesmos aspectos que o TMT, 
porém permite a avaliação de pacientes que 
tenham acuidade visual alterada e limitações 
motoras. OBJETIVO: verificar se o vTMT seria 
um melhor teste que o TMT na avaliação de pa-
cientes com DP, uma vez que estes apresentam 
alterações motoras consideráveis que podem 
influenciar no resultado do TMT. MÉTODOS: a 
amostra deste estudo foi dividida em dois gru-
pos: grupo de casos com indivíduos com diag-
nóstico de DP atendidos em um ambulatório 
de distúrbios do movimento de um hospital re-
ferência e grupo controle com indivíduos sem 
comprometimento neurológico ou motor em 
membros superiores. Ambos os grupos realiza-
ram o MEEM e após realizaram os testes TMT A 
e B e vTMT A e B. Os grupos foram pareados por 
idade e escolaridade. RESULTADOS: Cada grupo 
foi composto por 39 indivíduos. Verificou-se que 
no grupo controle houve uma predominância do 
sexo feminino (92,3%) enquanto no grupo caso 
houve uma predominância do sexo masculino 
(51,3%). A idade média foi de 68 anos (DP±6,22) 
para o grupo caso e 68 anos (DP±6,13) para o 
grupo controle. A escolaridade foi medida em 
anos sendo a média de 7,26 anos (DP±3,13) para 
o grupo caso e 7,56 anos (DP±3,13) para o grupo 
controle. Os escores do MEEM foram semelhan-
tes entre os grupos, ficando a média de acertos 
do grupo caso em 25,36 (DP±2,72) e do grupo 
controle em 25,95 (DP±2,70). Foi verificado que 
o grupo controle teve desempenho superior e 
estatisticamente significativo ao grupo caso nos 
testes vTMT-B(p = 0,001), TMT-A (p = 0,008) e 
TMT-B(p = 0,001). Observou-se também corre-
lação significante no grupo caso para o vTMT-B 
e escolaridade p = 0,001 e TMT-B e escolarida-
de p = 0,003. CONCLUSÃO: Em nosso estudo 
o vTMT não se mostrou um teste melhor que o 
TMT para avaliação dos pacientes com DP, am-
bos podem se equivaler mas um não apresentou 
superioridade sobre o outro.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0945

DIAGNÓSTICO DE PARKINSON JUVENIL
Maia TFR*; Souza MS; Gajo RFM; Almeida DML; 
Tavares RM
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A doença de Parkinson é uma enfermidade neu-
rológica degenerativa progressiva que afeta mais 
comumente indivíduos acima dos 55 anos, há 
relatos de casos de instalação nas primeiras dé-
cadas da vida, antes dos 21 anos, constituindo a 
forma Juvenil da doença. Este trabalho, relata um 
caso de um paciente masculino, 39 anos, proce-
dente de Belo Horizonte/MG com história de tre-
mor de repouso em mão direita desde os 7 anos 
de idade , e piora do quadro aos 10 anos, passan-
do a apresentar tremor em contar moedas, evo-
luindo com tremor também em mão esquerda e 
rigidez em roda denteada bilateral, assimétrica, 
pior à direita. Paciente negou presença de ca-
sos similares na família. Realizado propedêu-
tica com RNM de encéfalo que não evidenciou 
alterações significativas, enquanto o exame de 
Cintilografiacerebral (SPECT) com Trodat evi-
denciou acentuada redução assimétrica da ativi-
dade dopaminérgica em núcleos estriados, com 
maior prejuízo à esquerda. A análise quantitativa 
mostrou os seguintes valores: Estriado direito: 
0,21 e Estriado esquerdo: 0,12 (VR* =0,84 + ou 
- 0,16). Dessa forma, foi diagnosticado Doen-
ça de Parkinson na sua forma Juvenil e iniciado 
tratamento com Levodopa-benzerazida 200/50 
mg meio comprimido em cinco tomadas ao dia. 
O objetivo do presente relato de caso é trazer a 
tona a importância e dificuldades do diagnóstico 
clínico precoce, as possibilidades diagnosticas 
diferenciais e a instituição de um tratamento 
adequado, propiciando melhor qualidade de 
vida para os pacientes.
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ISOLATED PALATAL 
AND TONGUE TREMOR - CASE REPORTS
Grobério AC*; Pereira RMOS; Souza BB; Manhães FP; 
Hofner LG; Barreto LB

School of Medicine at Federal University of Ouro Preto 
(UFOP), Ouro Preto, MG, Brazil.

* E-mail: andrecgroberio@gmail.com

CASE REPORTS: A 61-year-old male in chronic 
use of captopril, hydrochlorothiazide, simvasta-
tin and flunarizine presented with a two-month 
history of tremor with sudden onset. At examina-
tion, he had hypomimia and a constant bilateral 
soft palate and tongue tremor of approximately 
3 cycles per second (Hz), that did not affect his 
ability to speak or swallow. A few weeks later, 
a 75-year-old male with previous diagnosis of 
paranoid schizophrenia and in chronic use of 
haloperidol decanoate and clorpromazine pre-
sented with a similar bilateral palatal and tongue 
tremor. Both patients were seeking neurologic 
evaluation of the tremor for the first time raising 
discussion over the differential diagnosis for iso-
lated palatal and tongue tremor and the neces-
sary workup. DISCUSSION: Tremor is the most 
common movement disorder and is characteri-
zed by involuntary and rhythmic oscillations of 
any part of the body due to muscle contractions. 
Orolingual tremors are usually associated with 
other conditions and are rarely an isolated sign. 
The few reports on isolated tremor of the edge of 
the soft palate are usually idiopathic (essential 
palatal tremor). In the cases where a definable 
lesion is found (symptomatic palatal tremors), it 
is usually located in the Guillain-Mollaret trian-
gle or the dentatorubroolivary circuit, including 
structural, vascular, or inflammatory lesions, 
with rare neurodegenerative causes. Tongue 
tremor, in turn, is usually observed in essential 
tremor (ET), parkinsonism, or in patients with 
symptomatic palatal tremor. In some patients 
with ET, Parkinson disease and Wilson’s dise-
ase, tongue tremor has already been reported 
as a rare predominant or initial feature. An iso-
lated tongue tremor has also been reported in 
brainstem or cerebellar astrocytomas, anti-Hu 
paraneoplastic syndrome, and after radiosurgery 
for acoustic schwannoma. The majority of these 
tongue tremor cases are also believed to be due 
to secondary lesions in the Guillain-Mollaret 
triangle. Drug-induced orolingual tremors have 
been reported as well. CONCLUSION: A MRI 
have been requested for the first patient to rule 
out any compressive or vascular cause, but con-
sidering his hypomimia, we believe his tremor is 
a rare initial presentation of Parkinson disease. 
We plan then to recommend a levodopa chal-
lenge test to confirm the diagnosis. The second 
patient probably has a tremor induced by his 
antipsychotic medications and was referred to 
Psychiatry for medication change.
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DISCINESIA DE PICO DE DOSE INDUZIDA POR 
LEVODOPA EM PARALISIA SUPRANUCLEAR 
PROGRESSIVA
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Paralisia supranuclear progressiva (PSP) é uma 
das doenças mais comuns pertencentes ao gru-
po do parkinsonismo atípico e é caracterizada 
principalmente por rigidez axial, instabilidade 
postural com quedas precoces e oftalmoplegia 
supranuclear vertical. A resposta a levodopa é 
pequena e não sustentada, ao contrário do que 
ocorre na Doença de Parkinson, na qual disci-
nesia induzida por levodopa é muito comum. 
Existem poucos relatos de discinesia induzida 
por levodopa no PSP e a fisiopatologia é ainda 
incerta. OBJETIVO: Relatar um caso de discine-
sia de pico de dose induzida por levodopa na PSP. 
RELATO DO CASO: Mulher de 75 anos, branca, 
iniciou há 3 anos com quadro de bradicinesia 
bilateral e tremor de repouso bilateral, simétrico, 
com rigidez axial e instabilidade postural com 
quedas frequentes. Ao exame neurológico, havia 
apraxia da abertura do olhar e oftalmoplegia su-
pranuclear vertical. Pontuou 23 no Mini-Exame 
do Estado Mental (4 anos de escolaridade), com 
teste do relógio (escala de Shulman) alterado 
(2/5) e fluência verbal semântica e fonêmica 
muito reduzidas. A ressonância magnética ence-
fálica demonstrou leve atrofia cortical global as-
sociada a atrofia mais pronunciada do tegmento 
mesencefálico. Estabelecido o diagnóstico pro-
vável de PSP de acordo com os critérios do Natio-
nal Institute of Neurological Disease and Stroke 
and the Society for PSP (NINDS-PSP), a levodopa 
foi iniciada com aumento escalonado até 1 g/
dia em 6 meses. Não houve melhora significati-
va do parkinsonismo (pontuação escala UPDRS 
em “off” com queda de apenas 5 pontos). Após 
permanecer 3 meses nessa dosagem, o paciente 
iniciou com discinesia generalizada, inclusive de 
tronco, em pico de dose. Com a redução da do-
sagem da levodopa de 1g/dia para 400 mg/dia, 
houve melhora substancial do quadro disciné-
tico sem mudanças no quadro parkinsoniano. 
CONCLUSÃO: Discinesia induzida por levodopa 
é raramente encontrada em PSP. A fisiopatologia 
não é completamente entendida, mas provavel-
mente está relacionada a mudanças no recep-
tor dopaminérgico estriatal e alterações no pa-
drão de disparo do circuito dos núcleos da base 
após denervação dopaminérgica e exposição à 
levodopa.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
13:00 - 14:00

PO 0948

DISTONIA OROFACIAL NA DEGENERAÇÃO 
HEPATOCEREBRAL ADQUIRIDA : RELATO DE CASO
Vasconcellos PRSA*; Avellar GS; Platino RM; Pinto LFR
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A degeneração hepatocerebral adquirida ocorre 
em pacientes com cirrose de qualquer etiologia 
e apresenta importante relação com hiperten-
são portal. É caracterizada por movimentos in-
voluntários, parkinsonismo , ataxia cerebelar e 
declínio cognitivo. O diagnóstico é feito através 
da clínica e ressonância magnética de crânio 
(RM) que demonstra hipersinal em T1 e T2 dos 
gânglios da base bilateralmente. Fisiopatologia 
está relacionada ao depósito de mangânes no 
SNC devido ao shunt portossistêmico presente 
nestes pacientes. RELATO DE CASO: DPB, femi-
nina, 57 anos, portadora crônica de cirrose por 
vírus C, iniciou quadro de disartria progressiva 
há 2 anos evoluindo com desequilíbrio há 6 me-
ses. Familiares relatavam declínico cognitivo as-
sociado. Negava uso de medicações ou ingestão 
alcoólica. Sem casos semelhantes na família. O 
exame neurológico revelava distonia orofacial, 
disartria, marcha instável com dificuldade de 
andar pé ante pé e bradipsiquismo. Notou-se 
também esplenomegalia, sem sinais de insufici-
ência hepática. Restante sem alterações. Exames 
laboratorias demonstraram apenas pancitope-
nia . RMN de crânio evidenciou Hipersinal em 
FLAIR de putâmen bilateralmente e Hipersinal 
em T2 de pedúnculo cerebelar bilateralmente. 
DISCUSSÃO: O diagnóstico de degeneração 
hepatocerebral adquirida é frequentemente su-
bestimado devido aos sintomas de encefalopatia 
hepática que podem se superpor ao quadro clí-
nico. A presença de distonia orofacial, que pode 
estar associada a presença de disartria e coréia, 
é o principal esteriótipo motor encontrado. Os 
principais diagnósticos diferenciais desta doen-
ça devem ser feitos com as discinesias tardias 
induzidas por medicações, doença de Wilson, 
encefalopatia crônica e degeneração cerebelar 
pelo uso de álcool. O quadro clínico e os achados 
típicos de RM são fundamentais no diagnóstico 
desta condição.
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EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL PROFILE OF 
ESSENTIAL BLEPHAROSPASM AND ITS RESPONSE 
TO TREATMENT WITH TBA OVER A 11-YEAR 
PERIOD.
Germiniani FMB*; Manoel JRR; C. Júnior U; Nones DP; 
Teive HAG
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Essential blepharospasm consists of involuntary 
multiple, repetitive contractions of the eyelids 
with progressive impairment that can ultimately 
lead to visual impairment. BTA injections of the 
affected muscles is the standard treatment, des-
pite the need for repetitive injections due to its 
temporary effect. OBJECTIVE: To report the epi-
demiological and clinical profile of patients with 
essential bleaphrospasm from the outpatient 
clinic of Movement Disorders of the Hospital 
de Clínicas - Universidade Federal do Paraná, as 
well as their response to standard treatment with 
BTA over a period of 11 years. METHODS: We re-
trospectively reviewed 80 patients with blepha-
rospasm from the outpatient clinic of Movement 
Disorders of the Neurology Service of Hospital 
de Clínicas – UFPR who were treated with BTA 
over a period of 11 years. RESULTS: 68 patients 
(85%) were female, mean age of onset was 57.3 
y/a, with the majority of patients with isolated 
blepharospasm, with no other concomitant mo-
vement disorder. Mean administered dose at the 
first visit was 57.52 IU, whereas on the last visit 
it was 127.25 IU. Mean latency from adminis-
tration to start of clinical effect was of 6 days, 
while the men duration of effect was 03 months. 
Side-effects were uncommon, with temporary 
ptosis reported as the most common side-effect. 
CONCLUSIONS: Clinical and epidemiological 
profiles and therapeutic response of our sample 
of essential blepharospasm were similar to tho-
se reported from other sites. Standard treatment 
with BTA lead to a significant reduction in invo-
luntary spasms.
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ESTIMATION OF SKELETAL MUSCLE MASS IN 
PATIENTS WITH SPINOCEREBELLAR ATAXIA
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Spinocerebellar Ataxia (SCA) is part of a group of 
neurodegenerative disorders that affect balance 
and gait. Over time, these disorders can affect 
the muscle tone and may influence its trophism. 
Body composition assessment is necessary for 
promoting therapeutic strategies to mitigate the 
loss and muscle weakness, and to improve its 
structure and function. Bioelectrical impedance 
(BIA) is simple to operate, safe, non-invasive, and 
relatively inexpensive for evaluating body com-
position as compared to image equipment. To 
our knowledge, until this moment, there are no 
studies that have evaluated SMM of patients with 
SCA by BIA. OBJECTIVE: To estimate skeletal 
muscle mass (SMM) in a group of patients with 
SCA, by anthropometric and bioelectrical im-
pedance methods (BIA). METHODS: The SMM 
of seventy-six patients with SCA was quantified. 
Individuals of both genders with several types of 
SCA in various stages of the disease were asses-
sed. BIA analysis was used according Heyward 
(2000). Muscle mass was predicted by Janssen 
(2000) equation. RESULTS: To our knowledge, 
until this moment, there are no studies that have 
evaluated SMM of patients with SCA in this man-
ner. The mean age was 45.3 years (SD 10.5), ran-
ging from 22 to 72, with 54% women. The average 
of weight and height was 64.2 kg (SD 13.9) and 
161.2 cm (SD 8.7), respectively. According to the 
Body Mass Index, 43.4% of patients were eutro-
phic, 39.5% were overweight, 10.5% were obese, 
and 6.6% were underweight. SCA 3 was the most 
common (41%) and SARA scores ranged from 1 
to 36.5. Men presented higher SMM than wo-
men: 28.4 kg (SD 4,1) compared with 18.1kg (SD 
2.6) respectively. SMM was approximately 13% 
smaller than reference values in both genders, 
independent of age group. CONCLUSIONS: The-
se data demonstrate that although the studied 
patients presented high prevalence of obesity 
and overweight, there was SMM loss, which may 
result in a devastating impairment on their abili-
ty to remain independent. Further studies com-
paring images methods with BIA in SCA patients 
are required.
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ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NA 
DOENÇA DE PARKINSON: IMPORTÂNCIA DO 
POSICIONAMENTO CORRETO DOS ELETRODOS
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A estimulação cerebral profunda (DBS) dos 
núcleos subtalâmicos na doença de Parkinson 
(DP) é uma modalidade terapêutica compro-
vadamente eficaz no tratamento dos sintomas 
das complicações motoras associadas ao uso 
da levodopa. Para que ocorra o máximo bene-
fício, no entanto, é importante assegurar-se de 
que os eletrodos estejam corretamente posi-
cionados. OBJETIVO: Comparar, através de um 
relato de caso e revisão da literatura o impacto 
da revisão do posicionamento de eletrodos ina-
dequadamente implantados na eficácia do DBS 
em portadores de DP. METODOLOGIA: Relato 
de caso e pesquisa de artigos científicos na pla-
taforma “PubMed” com as palavras-chave: neu-
rostimulation, Parkinson, deep brain stimula-
tion, subthalamic nucleus, revision, reoperation, 
repositioning. RESULTADOS: Uma paciente 
do sexo feminino, 65 anos, portadora de DP há 
14 anos, foi submetida há 3 anos a estimula-
ção subtalâmica bilateral devido a presença de 
complicações motoras refratárias ao tratamen-
to medicamentoso (discinesias de pico de dose 
e wearing-off) . Apesar da utilização de diversas 
estratégias de programação (contatos em mono-
polar, bipolar, alta e baixa frequência e interliv), 
a paciente não atingiu, durante o seguimento, 
um resultado satisfatório do tratamento cirúrgi-
co, mantendo discinesias e wearing-off inaltera-
dos, em uso de levodopa 400mg/dia, pramipexol 
4mg/dia e amantadina 300mg/dia. A hipótese de 
posicionamento subótimo dos eletrodos no NST 
foi confirmada através de exame de imagem. A 
paciente foi submetida a operação de reposicio-
namento de eletrodos há 2 anos. Houve melhora 
significativa da discinesia, do wearing-off e re-
dução de da dose de levodopa para 200mg/dia 
e de pramipexol para 2 mg/dia. DISCUSSÃO: A 
neuroestimulação dos NST é eficaz na melhora 
dos sintomas motores causados pela doença de 
Parkinson. Contudo, para um bom resultado da 
cirurgia é necessário um bom posicionamento 
dos eletrodos. A revisão e o reposicionamento de 
eletrodos podem ser eficazes na melhora da qua-
lidade de vida de pacientes submetidos a ECP 
em que resultados inicias insatisfatórios forem 
relacionados ao posicionamento inadequado 
dos eletrodos.
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EXPRESSÃO DE CITOCINAS EM LINFÓCITOS DE 
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON COM E 
SEM DOR: UM ESTUDO PRELIMINAR
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A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doen-
ça neurodegenerativa progressiva mais comum 
do sistema nervoso central e caracteriza-se pela 
presença de tremor de repouso, rigidez, bradici-
nesia e instabilidade postural. O quadro clínico 
também inclui sintomas não motores, como al-
terações autonômicas, afetivas, cognitivas, do 
sono, fadiga e dor, que impactam negativamente 
a qualidade de vida. A dor crônica é um sintoma 
não motor prevalente na DP, no entanto, pouco 
investigado. Estudos têm sugerido que a produ-
ção de citocinas inflamatórias contribui para os 
sintomas não motores na DP, tais como depres-
são e distúrbios do sono. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar diferenças no perfil de ci-
tocinas de linfócitos CD4+ e CD8+ em indivíduos 
com DP, com e sem dor, por meio de citometria 
de fluxo. Dezesseis indivíduos com diagnósti-
co de DP (8 com dor e 8 sem dor) foram recru-
tados do Ambulatório de Neurologia do Centro 
Metropolitano de Especialidades Médicas da 
Santa Casa de Belo Horizonte/MG e submetidos 
à avaliação de função cognitiva (Mini-Exame do 
Estado Mental - MEEM), sinais e sintomas de 
DP (Escala Unificada de Avaliação da Doença 
de Parkinson - UPDRS), fadiga (Escala de Fadiga 
da doença de Parkinson - PFS-16), distúrbios do 
sono (Escala de Sono da doença de Parkinson - 
PDSS), depressão (Inventário de Depressão de 
Beck - BDI) e dor (Questionário de McGill e Esca-
la Visual Analógica - EVA). Foi realizada a coleta 
de sangue para imunofenotipagem de células do 
sangue total por citometria de fluxo, utilizando-
-se os seguintes marcadores: CD4, CD8, HLA-DR, 
TNF, IL-6 e IL-10. A idade médica dos participan-
tes foi 66,9 (±9,1) anos, com diagnóstico de DP há 
5,2 (±3,5) anos. Para o grupo com dor, os resul-
tados indicam presença de dor intensa (EVA=8), 
profunda (88%) e localizada nos membros supe-
riores (63%), membros inferiores (50%) e regiões 
cervical (38%) e lombar (38%). Para os pacientes 
que conseguiram relatar tempo de dor (50%), a 
média foi de 3,4 anos. Não houve diferença esta-
tisticamente significativa para a função cognitiva 
(MEEM, p = 0,878), gravidade dos sinais e sin-
tomas (UPDRS total, p = 0,483), fadiga (PFS-16, 
p = 0,355), distúrbios de sono (PDSS, p = 0,383) e 
função afetiva (BDI, p = 0,401). A análise de mar-
cação para HLA-DR, TNF, IL-6 e IL-10 em células 
CD4+ ou CD8+ não evidenciou diferenças entre 
os grupos DP com e sem dor. Ainda não foram 
encontradas associações entre no perfil de cito-
cinas de linfócitos e as variáveis clínicas para a 
amostra avaliada.
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FATORES IMPEDITIVOS NA PARTICIPAÇÃO DE UM 
PROGRAMA DE APOIO PARA CUIDADORES DE 
PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
Corrêa HP2; Christo PP1; Scalzo PL2

1Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa BH;
2Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: hericapc@yahoo.com.br

Com a progressão da doença de Parkinson (DP), 
a presença de um cuidador torna-se necessária 
para ajudar o paciente na realização das Ativi-
dades de Vida Diária (AVD) e na efetividade de 
um plano de cuidados proposto pela equipe de 
saúde. O cuidador informal é caracterizado pela 
falta de preparo profissional para o enfrenta-
mento das situações clínicas motoras e não-mo-
toras que surgem com a DP. O despreparo pode 
levar a sobrecarga e para tal situação são propos-
tos programas de suporte para os cuidadores. 
OBJETIVO: Demonstrar os principais motivos de 
desistência pelos cuidadores a participarem de 
um programa de apoio. MÉTODO: Entre março 
de 2015 e fevereiro de 2016, os cuidadores de pa-
cientes com DP que fazem acompanhamento no 
Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa 
de Belo Horizonte (CEM-BH) foram convidados 
a participarem de um programa de apoio. Nes-
se programa, são propostas diferentes palestras 
quinzenais com profissionais da saúde, abordan-
do os temas: aspectos gerais e tratamento farma-
cológico da DP; orientações fisioterapêuticas 
ao paciente e cuidador; orientações quanto ao 
cuidado com o paciente; abordagem psicológica 
do paciente e do cuidador e orientações quanto 
à alimentação e fala do paciente. RESULTADOS: 
Dos 87 pacientes abordados na sala de espera 
do ambulatório de neurologia do CEM-BH, 70 
(80,5%) já contavam com a ajuda de um cuida-
dor. Destes, 58 (82,9%) cuidadores aceitaram a 
participar do programa de apoio. Dos 12 que não 
aceitaram, 9 (75%) justificaram a recusa devido a 
falta de tempo, 4 (33,3%) por causa da distância, 
1 (8,3%) não aceitou pela falta de transporte, 1 
(8,3%) pela falta de interesse e 1 (8,3%) por cau-
sa da ausência de uma pessoa que fique com o 
paciente durante as atividades. Percebe-se que 
a maioria dos cuidadores demonstrou interes-
se no programa de apoio, no entanto, quando o 
pesquisador entrou em contato com os mesmos 
por telefone, houve mais desistências (n = 9), 
justificadas pela falta de tempo ou interesse ou 
demonstrada pelo não comparecimento do cui-
dador no dia agendado. CONCLUSÃO: As princi-
pais causas de recusa do cuidador de indivídu-
os com DP para participar de um programa de 
apoio são falta de tempo e a distância do local 
onde acontecerão as atividades. Portanto, mes-
mo que os cuidadores sintam necessidade de 
participarem de programas de apoio é necessá-
rio considerar tais fatores impeditivos.
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FENÓTIPO TREMOR-DOMINANTE E USO REGULAR 
DE CAFÉ ESTÃO ASSOCIADOS A UM MENOR RISCO 
DE SURGIMENTO DE DISCINESIAS INDUZIDAS 
PELA LEVODOPA NA DOENÇA DE PARKINSON
Santos-Lobato BL3; Capelari MM3; Vieira ÂP3; 
Novaretti N3; Borges V1; Ferraz HB1; Mata IF2; 
Zabetian C2; Tumas V3

1Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);
2University of Washington;
3USP/Campus de Ribeirão Preto (USP-RP).

* E-mail: brulsneuro@yahoo.com.br

As discinesias induzidas pela levodopa (DIL) são 
complicações motoras comuns na doença de 
Parkinson (DP), porém há poucas informações 
sobre possíveis fatores de risco associados ao seu 
surgimento. OBJETIVO: Avaliar a possível asso-
ciação entre aspectos ambientais e clínicos e o 
risco de DIL em pacientes com DP. MÉTODOS: O 
estudo LARGE-PD é uma iniciativa multicêntri-
ca envolvendo vários países, e foram recrutados 
pacientes de dois centros no Brasil. Os pacientes 
com DP foram diagnosticados de acordo com 
os critérios do Banco de Cérebros de Londres e 
foram submetidos a uma entrevista clínica com 
neurologista. A escala MDS-UPDRS foi usada 
para se avaliar o estado motor dos pacientes. A 
presença de discinesia foi considerada presente 
se o item 4.1 da MDS-UPDRS Parte IV fosse igual 
ou maior a 1. A classificação do fenótipo motor 
como tremor-dominante, instabilidade postural 
com distúrbios de marcha (PIDG) e indetermi-
nado foi baseada no trabalho de Stebbins et al., 
2013. Foram feitas análises de regressão logística 
multivariada para se associar o surgimento de 
DIL com aspectos demográficos, ambientais e 
clínicos. RESULTADOS: 247 pacientes com DP 
(152 homens; idade média 59.5 anos) foram re-
crutados, e destes 96 (38.8%) apresentavam DIL. 
As regressões logísticas multivariadas mostraram 
uma forte associação negativa entre o fenótipo 
motor tremor-dominante e o surgimento de DIL 
(OR ajustado 0.14, IC95% 0.07-0.27, p < 0.001). 
Além disso, foi vista uma associação negati-
va entre uso regular de café (OR ajustado 0.49, 
IC95% 0.26-0.94, p = 0.03) e a idade de início dos 
sintomas (OR ajustado 0.97, IC95% 0.94-0.99, 
p = 0.008) e o surgimento de DIL. CONCLUSÕES: 
Nossos achados reforçam outros estudos com 
resultados semelhantes e apoiam a hipótese de 
que pessoas com tremor como sintoma prepon-
derante da doença e o uso regular de café estão 
associados a uma probabilidade menor de se de-
senvolver DIL.
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HEMIBALLISM-HEMICHOREA SECONDARY TO 
CAVERNOUS ANGIOMA.
Oliveira LF3*; Oliveira CN1; Andrade Filho AS2
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Cavernous angiomas correspond to 5-10% of 
vascular malformations, being prevalent in 0.5% 
of the population, with female predominance. 
Only 10% of diagnoses occur in patients over 40 
years old. The frontal lobe alone is the most com-
mon location and at thalamus is infrequent. The 
location of the cavernous angioma associated 
with the size and occurrence of bleeding allow 
the occurrence of various neurological repercus-
sions. OBJECTIVE: Report the case of elderly pa-
tient with hemiballism-hemichorea secondary 
to cavernous angioma. METHOD: Interview, 
physical examination, medical record data and 
consenting audiovisual resources of diagnostic 
methods. CASE REPORT: Female, 71, mulatto, 
residing in a small town in Bahia, Brazil, previou-
sly healthy, reports that three months ago sud-
denly started floating cognitive changes, pares-
thesias and ample involuntary pitch movement 
in right hemibody, associated with pain, difficul-
ty swallowing, dysarthria and weekly episodes of 
headache holocranial of moderate intensity, whi-
ch improved with analgesia. Referred progressive 
worsening, being limited to a wheelchair after a 
week of beginning. Sedentary, hypertensive and 
diabetic, in irregular use of medication. Negati-
ve family history. Physical examination: normal 
muscle strength, preserved cognition, spastic 
hypertonia and hemibalísticos-hemicoreicos 
movements in right hemisbody and tendon re-
flexes bilaterally abolished. The magnetic resso-
nance of skull showed hyperintense on T1 in the 
left striatum body. Sodium valproate was started, 
500 mg, twice per day. In a week, there was im-
provement in symptoms and in a month no lon-
ger had the described symptoms. DISCUSSION: 
The cavernous angiom and the hemiballism are 
not frequent pathologies, and the real world in-
cidence of the latter is still unknown. Most cases 
of hemiballismus that occurring in elderly pa-
tients has vascular etiology. However, the asso-
ciation with the cavernous angiom was already 
described in the literature, but the reports are 
restricted. Symptoms usually reced rapidly with 
the use of valproic acid. CONCLUSION: Case of 
hemiballism-hemichorea with atypical etiology 
according to reports in the literature.
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HEMICHOREA-HEMIBALLISM SECONDARY TO 
NONKETOTIC HYPERGLYCAEMIA: A CASE REPORT
Borges MC2; Benevides MLACS2; Oliveira AD1; 
Martins GL1

1Hospital Governador Celso Ramos;
2Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
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Hemichorea-hemiballism (HCHB) is a hyperki-
netic disorder characterized by continuous, non-
-patterned, proximal, involuntary movements 
on one side of the body, resulting from involve-
ment of the contralateral basal ganglia and the 
striatum. This symptoms associated with high 
signal intensity within the basal ganglia may be 
a rare complication of nonketotic hyperglyca-
emia. Lesions in the contralateral subthalamic 
nucleus and pallidosubthalamic pathways seem 
to play a critical part at this disorder, and acute 
vascular stroke is the most common pathologi-
cal process. OBJECTIVE: This case report aims 
to raise awareness of this potentially reversible 
condition of hemichorea–hemiballism associa-
ted to hyperglycaemia, which is rare and poorly 
understood. METHODS: Medical records and 
literature review. RESULTS: An 80-year-old man 
reported dysarthria and weakness, there had 
been a hypertensive peak two months before 
that day. It progressed with imbalance, spasm of 
the right lower quadrant of hemiface, and ample 
involuntary movements of the right upper and 
lower limbs. During those episodes, his HGT was 
1000mg/dl, which was due to a irregular use of 
his medications. He had diabetes, chronic re-
nal failure and hypertension. He used enalapril, 
metildopa, hydrochlorothiazide, acetylsalicylic 
acid, simvastatin, glimepiride, levothyroxine, 
cyproterone, leuprolide, doxazosin, and he was 
in treatment for a urinary tract infection. On 
examination, his blood pressure was 170/90 
mmHg. He had large-amplitude hyperkinetic 
hemiballistic movements of his right arm and leg 
and there was no focal weakness. On the labo-
ratorial exams, glycated hemoglobin was 13,4% 
and osmolality was 314 mOsm/Kg. On cranial 
CT and MRI, there were signs of microvascular 
ischemic disease, but there was no evidence of 
cerebrovascular accident, inflammatory or in-
fectious disease. His symptoms were due to non-
-ketotic hyperglycaemia, and after his glycaemia 
control, his symptoms gradually disappeared. 
CONCLUSION: In this case, there was no need of 
other medications besides the glycaemia control, 
but there are some cases in which antipsychotic, 
anti-epileptic drugs and benzodiazepines can be 
useful. It’s important to reinforce that, especially 
in elderly patients with newly diagnosed HCHB, 
nonketotic hyperglycaemia should be recogni-
zed promptly. Early diagnosis and treatment of 
hyperglycaemia yield an excellent prognosis.
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HEMICOREIA SECUNDARIA A ESTADO 
HIPERGLICEMICO NÃO CETOTICO: RELATO DE 
CASO
Feitosa IDF; Fernandes BFS; Gomez R; Cidrão AAL*; 
Portela DMMC; Alves YV; Menezes GMM; Oliveira TA; 
Oliveira Júnior MG; Neto GP

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: alancidrao@hotmail.com

Coreia é uma síndrome de movimento irregu-
lares, aleatórios e involuntários que pode surgir 
em membros, tronco e face, sendo causada por 
danos nos núcleos da base. As etiologias podem 
ser de origem genética ou não. Dentre as últimas, 
o Estado Hiperglicêmico Não Cetótico é descrito 
como uma causa rara de hemicoreia. OBJETIVO: 
Descrever o caso de uma paciente com diag-
nóstico recente de Diabetes Melito (DM) tipo 
2 com controle irregular que iniciou quadro 
súbito de hemicoreia em membro superior di-
reito. MÉTODO: Relato de caso. RESULTADOS: 
Paciente do sexo feminino, 56 anos, diagnos-
ticada recentemente com DM tipo 2, em con-
trole irregular, e internações recentes devido 
descompensações dos níveis glicêmicos, iniciou 
quadro súbito de movimentos amplos, irregula-
res e involuntários em membro superior direito 
(MSD), sem outras queixas. À admissão apresen-
tava glicemia capilar de 490mg/dL, sinais vitais e 
exame neurológico normais, exceto por presença 
de coreia em MSD. HbA1c foi superior a 14%. A 
imagem de ressonância de encéfalo evidenciou 
hipersinal em T1 sem realce pelo contraste da 
cabeça do caudado e de putâmen esquerdos, 
sem sinais de sangramento. Estudo angiográ-
fico sem alterações. Iniciado risperidona 1mg/
dia devido ao incômodo referido pela paciente, 
sem melhora completa do quadro. A otimização 
do tratamento da hiperglicemia levou a me-
lhora completa dos movimentos. DISCUSSÃO: 
Estudos recentes descrevem uma síndrome ca-
racterizada por hemicoreia, hiperglicemia não 
cetótica e exames de imagem com hipersinal 
em T1 nos núcleos da base. A fisiopatologia não 
está bem definida, mas se acredita que o estado 
hiperglicêmico provoque e leve à diminuição se-
cundária do GABA, uma vez que este funciona 
como substrato energético alternativo durante a 
anaerobiose, contribuindo para a disfunção dos 
gânglios da base. Ocorre melhora clínica e ra-
diológica após o controle glicêmico. Recorrência 
com novos episódios de hiperglicemia é possí-
vel. O tratamento consiste no controle glicêmico 
adequado, sendo possível o uso de drogas como 
neurolépticos em casos refratários ou muito sin-
tomáticos. CONCLUSÃO: Estado Hiperglicêmico 
Não Cetótico é uma causa rara de hemicoreia. 
Apresenta, contudo, bom prognostico, necessi-
tando muitas vezes apenas de controle glicêmico 
satisfatório.
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HEMICOREIA, UMA APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE 
POLICITEMIA VERA
Guzmán TÁ; Vedana VM; Palmini ALF; Rieder CRM; 
Galindo DGC; Castellanos DCT; Fernandez AC; 
Franciscatto L; Simeoni C; Schilling LP

HSL da PUCRS.
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Policitemia Vera (PV) é uma neoplasia mielopro-
liferativa em que ocorre um aumento do volu-
me absoluto de eritrócitos(1). Os sintomas são 
variáveis, podendo ocorrer comprometimento 
multisistêmico(2). As manifestações neurológi-
cas não são incomuns, incluindo predominan-
temente cefaleia, vertigem e acidente vascular. 
OBJETIVO: Relato de um caso de hemicoreia 
como manifestação de PV. RESULTADO: Mulher 
de 77 anos procurou atendimento por quadro 
clinico de 15 dias de movimentos involuntá-
rios, associado a mudança comportamental, 
com conduta desinibida e impulsiva. Ao exame, 
apresentava hemicoreia à esquerda; não sendo 
identificadas outras alterações. As funções corti-
cais superiores estavam preservadas, sem déficit 
amnéstico, porém, com dificuldade na atenção 
e concentração. A paciente tinha histórico de 
PV, porém sem acompanhamento ou realização 
de flebotomia nos últimos 8 meses. Nos exames 
realizados apresentava aumento de Eritrócitos 
com Hematócrito de 55%, sem outras altera-
ções laboratoriais significativas; a Ressonância 
Magnética afastou lesão vascular aguda e ou-
tras alterações. Após a identificação da PV como 
possível etiologia do quadro, a paciente foi sub-
metida a duas sessões de flebotomia; e o quadro 
comportamental foi manejado com Haloperidol. 
Após isso, a paciente apresentou excelente evo-
lução clínica e laboratorial (hematócrito contro-
le 47%), recebendo alta com resolução completa 
dos sintomas neuropsiquiátricos. DISCUSSÃO: 
Alterações neurológicas são frequentes na PV, 
podendo ser observadas em 50-80% dos casos 
no momento do diagnóstico. Entretanto, movi-
mentos coreicos são incomuns, ocorrendo em 
0,5-5%(3); e a hemicoreia é uma manifestação 
ainda mais rara(4-5); afetando principalmen-
te pacientes do sexo feminino(6) na faixa etária 
dos 50 a 75 anos. A fisiopatogenia da Coréia na 
PV ainda não é estabelecida e múltiplas teorias 
têm sido propostas, sendo a hipótese de etiologia 
vascular a mais aceita. Nesta teoria, a PV geraria 
hiperviscosidade, estase venosa e hipoperfusão 
ao nível dos núcleos da base, levando a um au-
mento da vulnerabilidade à injúria metabólica 
e neurotransmissora(7). A neuroimagem geral-
mente não apresentam alterações significativas, 
e Cintilografia de Perfusão Cerebral (SPECT) não 
evidencia mudanças quando comparado com 
casos controles(7). O tratamento consiste no 
controle dos movimentos coreicos com neuro-
lépticos associado a flebotomia e/ou drogas mie-
lossupressoras(3-4-8), com excelente resposta na 
maioria dos casos.
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IMPACTO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
E SOCIODEMOGRÁFICAS NA COGNIÇÃO DE 
INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON
Freire LN3*; Olchik MR3; Ayres A2; Ghisi M3; Schuh AFS1; 
Rieder CRM1
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As evidências apontam a ocorrência de compro-
metimento cognitivo em todas as fases da Do-
ença de Parkinson (DP), sendo este um sintoma 
não motor frequente e incapacitante, devido ao 
alto impacto na qualidade de vida e mortalidade 
dos pacientes. OBJETIVO: correlacionar a função 
cognitiva com o estadiamento da DP. MÉTODOS: 
Participaram do estudo indivíduos oriundos de 
um Ambulatório de Distúrbios do Movimento de 
um hospital referência de Porto Alegre. Foram 
excluídos indivíduos com outras patologias neu-
rológicas ou pós cirurgia de estimulação cerebral 
profunda. Realizou-se uma avaliação composta 
por anamnese, bateria de testes cognitivos (com-
posta por oito testes), questionários sobre qua-
lidade de vida e depressão e Escala de Hoehn e 
Yahr para estadiamento da DP. RESULTADOS: A 
amostra foi composta por 85 indivíduos com DP, 
com média de idade de 62,9 anos (±10,7), média 
do tempo de doença de 10,4 anos (±5,7) e média 
de escolaridade de 7,4 anos (±4,3). Verificou-se 
relação significativa entre a escala H&Y e os tes-
tes cognitivos MOCA, FAB e SCOPA-cog. Houve 
correlação significativa entre todos os testes cog-
nitivos com escolaridade e idade. Também se ob-
servou correlação significativa entre depressão e 
qualidade de vida com todos os testes cognitivos. 
CONCLUSÃO: Pode-se concluir que, na presente 
amostra, os indivíduos com DP que apresenta-
ram pior desempenho cognitivo são aqueles em 
estágio mais avançando, idade avançada, com 
baixo nível de escolaridade, pior qualidade de 
vida e depressão.
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IMPACTO DOS DISTÚRBIOS AUTONÔMICOS 
NA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS 
COM A DOENÇA DE PARKINSON: UM ESTUDO 
PRELIMINAR
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Os distúrbios autonômicos são sintomas não 
motores comuns na doença de Parkinson (DP). 
A evolução da própria doença, a medicação em 
uso ou a combinação desses fatores pode resul-
tar no surgimento dos distúrbios autonômicos, 
que podem, então, ser primários ou secundários. 
OBJETIVO: Avaliar o impacto dos distúrbios au-
tonômicos na qualidade de vida em indivíduos 
com DP recrutados a partir de um centro terci-
ário (Centro Metropolitano de Especialidades 
Médicas da Santa Casa de Belo Horizonte, CEM-
-BH). MÉTODO: Os pacientes com diagnóstico 
de DP idiopática foram submetidos à avaliação 
da função cognitiva (Mini-Exame do Estado 
Mental, MEEM), gravidade dos sinais e sinto-
mas (Escala Unificada de Avaliação da Doença 
de Parkinson, UPDRS), alterações autonômicas 
(Escala de Avaliação Autonômica da Doença 
de Parkinson, SCOPA-AUT) e qualidade de vida 
(Questionário de Qualidade de Vida para Doença 
de Parkinson, PDQ-39). RESULTADOS: Até o mo-
mento foram recrutados 32 pacientes e destes, 
apenas 19 quiseram participar do estudo. Foram 
avaliados 19 pacientes (14 homens), com idade 
média de 68,5 (±10,7) anos e 6,5 (±5,8) anos de 
doença. Os escores médios obtidos na UPDRS 
total e SCOPA-AUT total foram 41,2 (±14,1) e 35,0 
(±11,1), respectivamente. Foram encontradas 
correlações estatisticamente significativas entre 
o escore total do SCOPA-AUT e os domínios ati-
vidades de vida diária (rs=0,495, p = 0,031), bem 
estar (rs=0,504, p = 0,028), desconforto corporal 
(rs=0,506, p = 0,027) e o escore total do PDQ-39 
(rs=0,558, p = 0,013). CONCLUSÃO: Nossos re-
sultados preliminares já apontam o impacto ne-
gativo dos distúrbios autonômicos na percepção 
da qualidade de vida do paciente com DP, sobre-
tudo, nos domínios bem estar, atividades diárias 
básicas e desconforto corporal. É importante 
abordar a avaliação de tais distúrbios durante a 
avaliação desse paciente, para que o mesmo re-
ceba o tratamento disponível e/ou receba orien-
tações adequadas no intuito de promover uma 
melhora na qualidade de vida.
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ESPASTICIDADE PÓS-TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO 
E RAQUIMEDULAR REFRATÁRIO A OUTROS 
TRATAMENTOS: RELATO DE CASO
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Espasticidade pode ser definida como aumento, 
velocidade-dependente, do tônus muscular com 
exacerbação dos reflexos profundos (hiperexcitabi-
lidade do reflexo de estiramento, relacionado à per-
da da influência inibitória descendente, resultando 
em aumento da excitabilidade dos neurônios fusi-
motores gama e dos motoneurônios alfa). Etiologia 
relaciona-se à lesão do neurônio motor superior 
(traumática, inflamatória, infecciosa, degenerati-
va, isquêmica). Nos membros superiores (MMSS) 
predomina nos músculos flexores e, nos inferiores 
(MMII), nos extensores, sendo escala de Ashworth 
modificada (EAM) uma das mais utilizadas para a 
avaliação do seu grau. O baclofeno, agonista ga-
baérgico, atua no nível pré-sináptico bloqueando 
a liberação de neurotransmissores. Seus efeitos co-
laterais (EC) incluem sonolência, confusão mental, 
alucinações, depressão respiratória e cardiovascu-
lar. O uso de baclofeno intratecal (BIT) relaciona-se 
a menores doses e EC, sendo indicado em casos de 
espasticidade grave refratária. Sua concentração no 
líquido cefalorraquidiano varia consideravelmen-
te (lombar-cisterna de 4:1). OBJETIVO: Discutir 
possibilidade de tratamento para espasticidade de 
etiologia traumática em casos refratários. Casuísti-
ca e MÉTODOS: Acompanhou-se o caso de T.M.S., 
masculino, 36 anos, vítima de acidente automobi-
lístico em 2014 com sequela de tetraplegia espásti-
ca severa (EAM 4 em MMSS; 4 em pescoço e 2 em 
MMII). Também se consultou bancos de dados 
PubMed e SciELO. RESULTADOS: Após tentativa de 
tratamento com baclofeno oral, aplicação de toxina 
botulínica e fenolização (sem melhora ou parcial 
apenas), optou-se pela implantação de bomba de 
infusão contínua de BIT (realizado após resposta 
positiva em dose-teste com 100mcg). Após 3 sema-
nas de acompanhamento, com infusão diária de 
150mcg de BIT, observou-se significativa melhora 
da espasticidade (EAM 3 em MMSS; 3 em pescoço 
e 1 em MMII) e sem EC evidentes. CONCLUSÃO: 
A espasticidade de etiologia traumática muitas 
vezes é de difícil manejo, podendo não apresentar 
resposta significativa mesmo após instituição de 
diversos tratamentos preconizados. A implantação 
de bomba de infusão contínua de BIT surge então 
como opção terapêutica. A expressiva melhora da 
espasticidade permitiu mais conforto para o pa-
ciente (redução da dor) e maior facilidade no ma-
nejo, cuidados básicos e fisioterapia. Seu alto custo 
dificulta a disseminação, de tal forma que o relato 
do uso e custo-benefício pode estimular futuros 
financiamentos.
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IS POSTUROGRAPHY RELATED TO CLINICAL 
BALANCE AND COGNITION TESTS IN PATIENTS 
WITH PARKINSON’S DISEASE?
Souza C; Chien HF; Voos MC; Francato DVA; Barbosa AF; 
Fonoff ET; Chen J; Barbosa ER

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: souzaco@ig.com.br

Postural control during upright stance is com-
monly assessed with static and dynamic postu-
rography measures, which consist of quantifying 
forces exerted against the ground using a force 
platform during quiet standing. Clinical balan-
ce and cognition tests have been used to assess 
the risk of falling, caused both by postural ins-
tability and poor executive function in patients 
with Parkinson´s disease (PD). However, the re-
lationship between static/ dynamic posturogra-
phy and clinical balance/ cognition tests remains 
poorly explored. OBJECTIVE: To investigate 
whether there would be a relationship between 
static/ dynamic posturography measures and (i) 
clinical balance tests, (ii) cognitive function tests. 
METHODS: Seventy-one patients with PD parti-
cipated. Static posturography was used to assess 
the center of pressure (COP) fluctuations by 
quantifying the mean amplitude of COP displa-
cement in anteroposterior and mediolateral pla-
nes, the mean velocity of COP fluctuations and 
the circular area of COP fluctuations. Dynamic 
posturography was measured in weight transfer 
and rising index on sit to stand; step width and 
speed on tandem walk; lift up index and move-
ment time of both legs on step over. Functional 
balance was evaluated by Berg Balance Scale, 
MiniBESTest and Timed Up and Go. Cognitive 
function was assessed by Trail Making Test and 
Verbal Fluency. RESULTS: Pearson correlation 
coefficients showed that there were moderate 
correlations between dynamic posturographic 
data and functional balance and cognitive func-
tion (p < 0.05). CONCLUSION: Considering that 
dynamic posturography and clinical data are, to 
some extent, correlated in patients with PD, such 
experimental data can be used for clinical reaso-
ning involving functional balance and cognitive 
function
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LEUCOENCEFALOPATIA PÓS-HIPÓXICA 
RETARDADA
Melo CF*; Cardoso Júnior JA; Naves ASC; Haddad LD; 
Duarte DM; Vasconcelos LT; Mendes TC; Moreira PRR

Hospital Felício Rocho (HFR).
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A leucoencefalopatia pós-hipóxica retardada 
(DPHL) é uma síndrome desmielinizante rara 
que pode ocorrer após um evento que cause um 
período de prolongada hipo-oxigenação cerebral 
e coma. Na clássica apresentação bifásica, há 
uma completa recuperação após o coma, segui-
da após dias ou semanas, por início repentino de 
sintomas neuropsiquiátricos com significativa 
incapacidade, caracterizados por parkinsonis-
mo, mutismo acinético, distonia, agitação ou 
apatia, alucinações, incontinência urinária e/
ou fecal, riso ou choro patológicos, sinais de li-
beração frontal, sinais piramidais, tetraparesia 
e cegueira (mais graves), sendo a cognição de 
mais difícil avaliação. CASO CLÍNICO: M.G.G., 
masculino, 24 anos, estudante de economia na 
Alemanha, diagnosticado há 3 anos com esqui-
zofrenia, em uso de Olanzapina. Em tentativa de 
auto-extermínio, ingeriu cerca de 50 comprimi-
dos de Morfina, sendo encontrado pelo pai em 
casa, inconsciente, com respiração agônica. Foi 
intubado no local, levado para o hospital onde 
ficou no CTI por alguns dias, seguido por res-
tabelecimento clínico-neurológico completo. 
Dentro de 4 semanas, evoluiu com sintomas 
parkinsonianos, inicialmente atribuídos a pos-
sível impregnação por neuroléptico, que foi sus-
penso. O quadro se agravou progressivamente, 
se associando a apatia, sinais de liberação frontal 
e piramidal, instabilidade postural e incontinên-
cia urinária. Ressonância magnética de encéfalo 
evidenciou leucoencefalomalácea difusa. Aven-
tada a hipótese de DPHL, iniciado reposição 
de 8g de magnésio em 24h, além de levodopa 
e amantadina. Paciente evoluiu com melhora 
progressiva do quadro neurológico e recupera-
ção completa após alguns meses. DISCUSSÃO: 
O reconhecimento da DPHL é importante para 
evitar tratamentos ou investigações desneces-
sárias, como a biópsia cerebral. O diagnóstico é 
feito após exclusão de causas de delirium, into-
xicação por CO, narcose, infarto do miocárdio, 
dentre outros. É suportado pela evidência de 
desmielinização difusa envolvendo a substância 
branca dos hemisférios cerebrais, usualmente 
poupando fossa posterior, além do aumento de 
proteínas no líquor. O tratamento é sintomático 
e controverso, devendo se basear principalmen-
te na reabilitação multidisciplinar. A literatura é 
escassa e conta apenas com relatos de casos e 
revisões baseadas em experiências pessoais de 
autores. Há necessidade de mais pesquisas que 
se baseiem em estudos epidemiológicos formais. 
A educação médica pode propiciar um diagnós-
tico precoce.
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LEUCOENCEFALOPATIA SENCUDÁRIA AO USO DE 
COCAÍNA: MIMETIZANDO PADRÃO “CHASING THE 
DRAGON”
Mendes LS*; Costa RP; Ciarlini BS; Ferreira GM; 
Maia FM
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O uso de cocaína pode ocasionar acometimento 
de sistema nervoso central de diversas formas, 
como por exemplo, acidentes cérebro-vascula-
res ou leucoencefalopatia tóxica. Os quadros de 
encefalopatia associados ao uso de cocaína, ha-
bitualmente se apresentam com acometimento 
de substância branca supra-tentorial, poupando 
tronco e cerebelo. OBJETIVO: Relatar leucoence-
falopatia tóxica por cocaína com topografia iné-
dita. MÉTODO: Relatamos um caso de paciente 
masculino, 33 anos, previamente hígido, históri-
co de uso prévio regular de cocaína, admitido no 
pronto-socorro com quadro de tetraparesia si-
métrica progressiva. RESULTADOS: Paciente re-
lata início de paraparesia simétrica há dois anos, 
com piora progressiva, prejudicando deambu-
lação e equilíbrio após seis meses do início do 
quadro. Evoluiu com tetraparesia, desequilíbrio, 
disartria, abulia e humor deprimido, seguido de 
disfagia e incontinência urinária. Houve perda 
ponderal de 15 kg no período. Na admissão apre-
sentava-se com hipomimia facial, reflexo nause-
oso diminuído bilateralmente, tetraparesia (grau 
IV), reflexos vivos e redução da propriocepção/
palestesia em membros inferiores, Babinski pre-
sente bilateralmente, dismetria e ataxia. Análise 
do líquor sem alterações, VDRL negativo, cultu-
ras negativas. Imunologia para Herpes 1 e 2, CMV 
e toxoplasma negativos. Sorologias para HIV, sí-
filis e hepatites B/C negativas. Vitamina B12 sé-
rica normal, ANCA negativo. A ressonância de 
crânio mostrou alteração de sinal sem restrição 
à difusão ou realce pelo contraste, acometendo 
de forma simétrica principalmente o braço pos-
terior das cápsulas internas, substância branca 
cerebelar e tronco encefálico. O padrão observa-
do na neuroimagem é muito semelhante aos re-
latos de leucoencefalopatia tóxica espongiforme 
por uso de heroína inalatória, prática conhecida 
como “chasing the dragon”, em alusão ao vapor 
que surge ao aquecer o pó de heroína em placa 
de alumínio. Uma vez que o paciente nega uso 
de heroína inalatória, o caso relatado seria uma 
primeira descrição de cocaína inalatória ocasio-
nando o mesmo padrão, uma vez que na litera-
tura não encontramos esta topografia de ence-
falopatia espongiforme por uso de cocaína, com 
destaque para a intensidade de acometimento 
infratentorial. CONCLUSÃO: Apesar da imagem 
apresentada habitualmente estar relacionada 
ao uso de heroína inalatória, relatamos aqui um 
caso inédito na literatura, onde este padrão foi 
encontrado em usuário de cocaína por via nasal.
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MOVIMENTOS REPETITIVOS INVOLUNTÁRIOS NO 
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO NA IDADE 
ADULTA: CORRELAÇÃO ENTRE O DIAGNÓSTICO 
DE TDAH E PRESENÇA DE MOVIMENTOS 
INVOLUNTÁRIOS
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O transtorno de déficit de atenção e hiperativi-
dade é uma entidade reconhecidamente pre-
sente em adultos e não somente em crianças, 
como se pensava anteriormente. “É sabido que 
esta doença afeta também a motricidade na in-
fância, manifestando-se principalmente como 
incoordenação e “falta de jeito”. Assim como o 
sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, 
estas alterações motoras tendem a regredir na 
idade adulta, e quando persistem caracterizam 
a forma residual ou TDAH no adulto. O objetivo 
deste trabalho é avaliar se a ocorrência de mo-
vimentos involuntários/estereotipados é maior 
no grupo de sujeitos que preenchem critérios 
para TDAH em relação a um grupo controle. 
MÉTODOS: Foram selecionados 28 indivíduos (8 
homens/20 mulheres), que preenchiam critérios 
de transtorno de déficit de atenção e hiperativi-
dade no adulto, segundo a ASRS-18 (DSM-V). A 
idade média foi de 28, 14 (21-61) anos. Este gru-
po foi comparado a outro grupo controle (59 in-
divíduos), os quais não preenchiam os critérios 
para TDAH segundo a ASRS-18. Foram avaliados, 
mediante a aplicação de questionário: presença 
de movimentos involuntários, frequência destes 
movimentos, idade, fatores desencadeantes, lo-
cal corporal de acometimento. RESULTADOS: A 
presença de movimentos involuntários sem fina-
lidade no grupo com critérios para TDAH não foi 
significativamente maior que o controle (78,58% 
vs 71,19%). O local do corpo mais afetados são os 
membros inferiores (36,37%), tanto o grupo de 
TDAH e no controle (47,61%). A frequência se-
manal também foi similar em ambos os grupos 
(3,21 versos 3,85 no controle). CONCLUSÃO: Mo-
vimentos involuntários sem finalidade são mais 
prevalentes no grupo de indivíduos que preen-
chem critérios de TDAH segundo a ASRS-18, 
quando comparado ao grupo controle, podendo 
representar um espectro motor da entidade. Ain-
da,o local corporal mais acometido são os mem-
bros inferiores, representado por movimentos 
de bater pé no chão e movimentos rítmicos de 
abrir e fechar as pernas. Serão necessários mais 
estudos para melhor confirmação da correlação 
entre movimentos involuntários e diagnóstico de 
TDAH, uma vez que neste trabalho foi analisado 
um grupo pequeno de indivíduos.
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MULTIPLE SYSTEM ATROPHY: A COMPARISON 
BETWEEN CLINICAL SUBTYPES
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OBJECTIVE: To evaluate the cognitive impair-
ment and sleep disturbances in subtype MSA-P 
versus MSA-C. INTRODUCTION: Multiple sys-
tem atrophy (MSA) is a progressive neurodege-
nerative disorder of unknown etiology that oc-
curs sporadically, characterized by autonomic 
failure, parkinsonian, cerebellar and pyramidal 
features in various combinations. Based on the 
combination of symptoms, MSA is divided into 
MSA-P (parkinsonism) and MSA-C (cerebellar). 
Sleep disturbances are nonmotor features often 
associated, and cognitive impairment with fron-
tal-lobe and executive deficits has been reported. 
METHODS: This cross-sectional study consisted 
14 patients diagnosed with MSA, 4 patients with 
MSA-C, 10 patients with MSA-P. Sleep distur-
bances were evaluated by applying Restless Legs 
Syndrome Rating Scale (RLSRS), Parkinson’s di-
sease Sleep Scale (PDSS), Pittsburgh Sleep Qua-
lity Index (PSQI) and Epworth Sleepiness Scale 
(ESS). The neuropsychological tests examined 
verbal and visual memory, working memory, vi-
suospatial and constructional ability, language, 
and executive function. Were employed tests of 
Mann-Whitney, Pearson chi-squared and T-Stu-
dent. RESULTS: The study enrolled 14 patients 
with MSA, 71% of patients showed a predomi-
nance of parkinsonian signs (MSA-P), and 29% 
of them showed a predominance of cerebellar 
dysfunction (MSA-C). The mean age was 63.5 
(2.4) years, and the mean disease duration was 
4.4 (2.4) years. The mean Mini Mental State Exa-
mination (MMSE) was 25 (3.5) points and Mattis 
Dementia Rating Scale (MDRS) was 125.3 (14.5) 
points. Comparing continuous data between the 
two MSA subtypes, neuropsychological testing in 
patients with MSA-C did not differ significantly 
from MSA-P, except the Trail Making Test Part A, 
which showed worse results in MSA-P than in 
MSA-C (p < 0.05), and the MDRS in the field of 
attention, which showed worse performance in 
MSA-C (p = 0.029). The comparison of patients 
for the presence or absence of Restless Legs Syn-
drome (RLS) showed a statistically significant 
difference in the immediate memory performed 
better in the group with RLS than in the group 
without RLS (p = 0.046). CONCLUSIONS: Com-
parative study of cognitive impairment in MSA-P 
and MSA-C produced controversial results, sug-
gest frontal-executive and attention dysfunction 
in MSA-C would be more severe than MSA-P. In 
view of increasing awareness of cognitive impair-
ments, we aimed to emphasize the importance 
of paying more attention to cognitive and beha-
vioral features in MSA.
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MÚSICA EM TERAPIAS ALTERNATIVAS NA DOENÇA 
DE PARKINSON: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E 
METANÁLISE
Amaral AAG*
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Alegre (UFCSPA).
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A Doença de Parkinson (DP) é uma das patolo-
gias neurológicas mais prevalentes no mundo e 
seu tratamento atual é incompleto sem terapias 
auxiliares com o intuito de suprimir sua progres-
são. A música, nesse aspecto, desperta curiosida-
de como um potencial terapêutico, demonstrado 
que ela induz um aumento de neuroplasticidade 
em diversas áreas do neocórtex, incluindo vias 
motoras dopaminérgicas. Alguns ensaios clíni-
cos foram conduzidos de modo a avaliar a sua in-
fluência, em diversos modelos experimentais, no 
resultado geral dos pacientes. Uma análise crite-
riosa de seus resultados é necessária para enten-
der os benefícios de cada intervenção, elucidar 
seus mecanismos e aprimorar a terapia para es-
ses pacientes. OBJETIVO: Apresentar, analisar e 
discutir as evidências atuais sobre terapias base-
adas em música no desfecho clínico em pacien-
tes com DP. MÉTODOS: As bases de dados da 
Medline e da CAPES foram pesquisadas utilizan-
do os termos “music” e “parkinson”. 106 artigos 
foram encontrados, dos quais 68 foram avaliados 
e discutidos neste trabalho. Critérios de seleção 
para a metanálise foram: ensaios clínicos contro-
lados com desfecho clínico mensurado em esca-
las de medida padronizadas. 12 estudos foram 
selecionados para a metanálise. RESULTADOS: 
Dos 12 estudos selecionados: 2 analisaram Esti-
mulação Auditória Rítmica (EAR), 2 Musicotera-
pia (MT) e 8 Dança, totalizando n = 211 (grupo 
de intervenção). As medidas da escala UPDRS 
corroboram o benefício geral na motricidade dos 
pacientes em relação ao grupo controle (-8.064, 
p = 0.095) e à fisioterapia (-6.913, p = 0.088). Há 
indícios também de melhora no equilíbrio pela 
escala de Berg: (+2.558, p = 0,238), bem como 
benefícios encontrados em quesitos relaciona-
dos a marcha: no comprimento das passadas 
(2.839 cm, p < 0.001) e sugestão de melhoria na 
velocidade da marcha (5.352 m/min, p = 0.587). 
CONCLUSÃO: Intervenções baseadas em música 
são uma forma válida de terapia para pacientes 
com DP e demonstraram resultados significantes 
na marcha, equilíbrio e disfunção motora, além 
de uma melhoria geral na qualidade de vida, até 
mesmo comparada a outras intervenções, como 
fisioterapia. Estudos mais aprofundados são ne-
cessários para determinar seus benefícios a lon-
go prazo e detalhar seus mecanismos de ação, 
com o propósito de elaborar terapias qualifica-
das que atendam às demandas de cada paciente.
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MYSTERIOUS ATYPICAL PARKINSONISM: 
WHEN RADIOLOGICAL FINDINGS AND CLINICAL 
FEATURES DON´T MATCH.
Macêdo PJOM*; Vasconcellos LFR
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Multiple Systems Atrophy (MSA) and Progressive 
Supranuclear Palsy (PSP) are rare conditions that 
cause parkinsonism, each one presenting distinct 
features in their classical forms. OBJECTIVES: To 
present a case report of a patient with atypical 
parkinsonism that has clinical features of a α-sy-
nucleinopathy and major radiological findings 
of a tauopathy. METHODS: Case report Results: 
61 years-old male previously healthy presented 
progressive development of non-levodopa res-
ponsive parkinsonism over a 3 years-period, whi-
ch caused severe functional impairment. During 
this period the patient also presented hyposmia, 
sleep disorders (REM sleep behaviour disorder, 
laryngeal stridor), erectile dysfunction, constipa-
tion and urinary urge incontinence. On exami-
nation, he exhibited bilateral lower limb edema 
and orthostatic hypotension, while neurological 
assessment showed positive Pull-Test, severe fa-
cial hypomimmia, slow smooth pursuit eye mo-
vements, anterocollis, right-sided action tremor, 
bilateral rigidity and bradykinesia. No changes in 
strength, reflexes, coordination and sensibility 
were found and he did not present objective cog-
nitive impairment or supranuclear gaze palsy. 
Serum analysis was normal. He was diagnosed 
with atypical parkinsonism, and initial clinical 
findings suggested a α-synucleinopathy such as 
MSA. Brain-MRI curiously showed pontine and 
midbrain atrophy with Hummingbird sign, mild 
cerebellar atrophy, third ventricle dilatation and 
posterior degeneration of putamen. Some of 
these radiological findings are related to PSP, a 
tauopathy, therefore raising suspicion over etio-
logy. CONCLUSION: There are some pitfalls for 
the differentiation between conditions causing 
atypical parkinsonism in some cases, which need 
to be better assessed by objectives measures with 
the intention to raise the likehood of one condi-
tion over another.
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NEUROACANTOCITOSE: RELATO DE CASO
Pellegrinelli A*; Oliveira FTM; Rocha CMG; Almeida IT; 
Pessoa LFO; Schoeps VA; Longo NM; Barbosa DG

ISCMSP.
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Neuroacantocitoses são síndromes onde há 
associação de manifestações neurológicas e a 
presença de acantócitos na análise do sangue 
periférico. Dentro deste grupo há uma subclas-
sificação em outros três subgrupos: Síndromes 
de Neuroacantocitose principal (Coreo-acanto-
citose, Síndrome de McLeod, Huntington-like 
tipo 2, Neurodegeneração associada a pantote-
nato quinase); Neuroacantocitose associada a 
distúrbios das lipoproteínas; Acantocitose nas 
doenças sistêmicas onde os achados neurológi-
cos podem estar presentes. OBJETIVO: Relatar 
um raro caso de Coreoacantocitose. MÉTODO: 
apresentação de caso clínico sob o formato de re-
lato de caso, após revisão de prontuário médico. 
RELATO DE CASO: S.L.A., masculino, 35 anos, 
natural de Guarulhos-SP, solteiro, sem filhos, de-
sempregado, católico, ensino médio completo. 
O paciente relata início dos sintomas há 4 anos, 
com dificuldade para andar e falar, fraqueza pro-
gressiva de membros inferiores chegando a im-
possibilitar o paciente de andar sem apoio bima-
nual, quedas frequentes. Avaliado pela neurolo-
gia devido movimentos coreicos bilateral e disar-
tria, sem comprometimento cognitivo evidente, 
sem acometimento cardíaco e sem neuropatia 
periférica. Paciente tem antecedente de anemia 
com microesferocitose, realizada esplenectomia. 
Relata que duas irmãs têm anemia, já esple-
nectomizadas, e um sobrinho, nenhum destes 
apresentam síndrome coreica ou manifestações 
psiquiátricas. Paciente fez uso de Haldol 5mg/
dia porém suspendeu uso por mal estar. Pacien-
te realizou RNM de encéfalo que revelava atrofia 
do estriado, principalmente de putamen, e pre-
sença de hemossiderina em substância branca; 
EEG com alentecimento difuso, sorologias virais 
negativas, aumento de CPK persistente (470mg/
dl), presença de acantócitos em esfregaço de 
sangue periférico; rastreio para D. de Wilson 
negativo, F.O. normal; perfil de lipoproteínas, 
perfil do ferro e enzimas hepáticas e canalicula-
res normais. Realizada hipótese diagnóstica de 
Coreoacantocitose, foi introduzida Risperidona 
1mg 12/12h com melhora importante da ampli-
tude e da frequência dos movimentos coreicos. 
CONCLUSÃO: As Neuroacantocitoses são sín-
dromes com apresentações clínicas semelhan-
tes, porém com particularidades da anamnese e 
exames neurológico e complementares que aju-
dam na sua subclassificação e tornam possível 
uma melhor abordagem etiológica.
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Niemann-Pick C é uma doença rara, progressi-
va, irreversível, que acomete ampla faixa etária, 
caracterizada por manifestações viscerais, psi-
quiátricas e neurológicas que levam à disfunção 
sistêmica e morte prematura. É resultado de 
mutações nos genes NPC1(95%) e NPC2(4%), 
causando defeitos na proteína transmembrana 
do lisossomo, ocasionando acúmulo lisossomal 
de lipídios e posteriormente disfunção neuronal. 
A incidência é de 1:120.000 nascimentos. É mo-
léstia subestimada por trata-se de patologia de 
difícil diagnóstico. A etiologia mantém-se sobre 
as manifestações clínicas, ainda que não especí-
ficas e sua contextualização anamnésica sugere 
fortemente o diagnóstico que é reforçado e con-
firmado por exame bioquímico e histológico. As 
principais manifestações clínicas são: Paralisia 
do olhar vertical supranuclear, distonia, ataxia, 
disartria, psicose, declínio cognitivo, hepatoes-
plenomegalia, cataplexia, e incoordenação mo-
tora. Palavras chave: Niemann-Pick C, ataxia, 
distonia, disartria, NPC1. OBJETIVO: Relatar ca-
sos da doença de Niemann-Pick C , assim como 
descrever o processo de coleta de dados que le-
vou ao diagnóstico, e da relevância estatística da 
doença, considerada rara. METODOLOGIA: Os 
dados coletados neste trabalho foram obtidos 
mediante revisão de prontuário, entrevista com 
pacientes e familiares, dados de exames comple-
mentares, seguimento de resposta ao tratamento 
e revisão bibliográfica. RESULTADO: A amostra 
consta de 8 pacientes, selecionados no período 
de 08/03/1999 a 29/01/2015. Destes, 2 grupos de 
3 irmãos apresentaram história familiar positiva 
e 2 pacientes correlação de parentesco negativa 
para a doença. Dos testes confirmatórios: 1 teste 
enzimático e 3 testes genéticos foram positivos, 
3 biópsias de pele inconclusivas e 1 negativa. 
Clinicamente, predomínio de marcha atáxica, 
disartria, disfagia, déficit cognitivo, apraxia, 
agressividade e alucinações auditivas e visuais 
e paralisia do olhar vertical supranuclear. 2 pa-
cientes fizeram uso de Miglustate por período 
não superior a 2 semanas com descontinuação 
precoce por efeito colateral diarreico. E 1 óbito 
durante período de seguimento. CONCLUSÃO: 
Conforme seguimento, os pacientes foram apre-
sentando características sintomatológicas muito 
sugestivas da doença. Embora já exista uma te-
rapia aprovada para desaceleração dos sintomas, 
nenhum dos pacientes fez uso de Miglustate por 
mais de 2 semanas, devido a efeitos colaterais, 
impossibilitando aderência ao tratamento.
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O USO DO DAT-SCAN PARA DIAGNÓSTICO 
DE PARKINSONISMO E A EMERGENTE 
PROBLEMÁTICA DOS SWEDDS: UM RELATO DE 
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O DAT-Scan avalia a função dopaminérgica pré-
-sinaptica, ajudando no diagnóstico diferencial 
dos parkinsonismos. Porém, casos de pacientes 
com diagnóstico clínico de Doença de Parkinson 
e DAT-Scan normal (SWEDD - do inglês Scans 
Without Evidence of Dopaminergic Deficit, ou 
exames sem evidência de déficit dopaminérgico) 
têm sido relatados. OBJETIVO: Relatar um caso 
de SWEDD evoluindo com boa resposta à levodo-
pa. RELATO DO CASO: Homem de 69 anos com 
tremor de repouso e postural reemergente em 
braço esquerdo há cerca de 03 anos, progredindo 
lentamente para perna esquerda em 4 meses. Na 
avaliação inicial, paciente não apresentava bra-
dicinesia ou rigidez, tinha discreta hipomimia e 
melhorava com álcool. Relatava ainda passado 
de hiposmia de longa data, e negava distúrbios 
do sono ou constipação. Na tentativa de diferen-
ciar entre tremor essencial atípico, tremor dis-
tônico ou tremor de repouso parkinsoniano, foi 
realizado DAT-Scan, com resultado negativo. Sob 
a hipótese de tremor monossintomático de re-
pouso e postural, foi iniciada Primidona, por im-
possibilidade de uso do propranolol, com pobre 
resposta. Eletroneuromiografia revelou tremor 
de repouso e postural de frequência 4-5Hz, sem 
evidência de co-contração agonista-antagonista. 
A ressonância magnética de encéfalo foi normal. 
Após 6 meses, evoluiu com tremor de repouso 
em braço direito, bradicinesia e rigidez leves à 
esquerda. Iniciou-se então levodopa 300mg/dia, 
com boa resposta, porém sem remissão com-
pleta. DISCUSSÃO: SWEDDs são relatados em 
15-20% dos pacientes com diagnóstico inicial 
de Doença de Parkinson. Estudos prospectivos 
mostram que muitos SWEDDs possam se tratar 
de tremor distônico, parkinsonismo tremulante 
benigno ou parkinsonismo vascular. Contudo, 
relatos de SWEDDs com resposta indiscutível à 
levodopa, assim como DAT-Scans que se tornam 
positivos no seguimento a longo prazo, sugerem 
que ao menos um pequeno número de pacientes 
possa realmente ser formado por portadores de 
Doença de Parkinson. CONCLUSÃO: O DAT-Scan 
é útil para auxiliar no diagnóstico dos parkinso-
nismos e outros tremores. Contudo, seus re-
sultados devem ser interpretados com cautela, 
reconhecendo-se a importância dos SWEDDs 
enquanto entidade clínica heterogênea, sendo 
necessários mais estudos para sua compreensão.
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The presence of coprolalia (complex vocal tics 
with obscene content) usually suggests the diag-
nosis of Tourette syndrome. However, one must 
consider possible differential diagnosis, particu-
larly when this symptom is not associated with 
motor tics or associated with other neurologi-
cal signs, such as parkinsonism. OBJECTIVE: 
Describe the case of a patient with coprolalia, 
parkinsonism and piramidal signs with asym-
metric temporal lobe atrophy. Methods – Review 
of previous consultations and complementary 
exams RESULTS: 50-years-old man began ten 
years ago to emit vocalizations, usually very 
loud and obscene, which he could only suppress 
for a few seconds.He did not show motor tics 
or copropraxy. He developed depressive and 
anxious symptoms and there was no memory 
impairment.The patient has a brother with si-
milar tremor, who developed dementia, and a 
grandfather with a history of similarly obscene 
screams. Six years afterwards, bradykinesia and 
rest tremor appeared in upper limbs and chin. 
Besides that, he also had global hyperreflexia 
and bilateral Babinski sign. On MEEM the score 
was 20/30. MRI showed loss of cerebral volume 
in the lateral portion of the left inferior temporal 
gyrus. SPECT showed global hypoperfusion, pre-
dominating in frontotemporal (more on the right 
side) and bilateral regions and in the left basal 
ganglia. EEG and CSF analysis did not show any-
thing relevant. Several causes of secondary tic 
disorders were excluded, such as Wilson disease, 
neuroacanthocytosis, syphilis and autoimmune 
diseases. Vocalizations improved with aripipra-
zole and parkinsonism, with levodopa/bensera-
zide. CONCLUSION: Coprolalia is a rare finding 
that can occur in conditions other than Tourette 
syndrome and related to many other neurologi-
cal signs. The phenotype and imaging features of 
this case are similar to that of familial frontotem-
poral degeneration with parkinsonism.
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Espasmo hemifacial (EHF) é uma desordem do 
movimento caracterizada por contrações invo-
luntárias clônicas e espasmos irregulares dos 
músculos de um lado da face, inervados pelo 
nervo facial. A hipertensão arterial sistêmica 
(HAS) acomete 28% da população do Estado do 
Rio de Janeiro. Ela acarreta complicações gra-
ves, tais como acidente vascular cerebral (AVC) 
e infarto agudo do miocárdio (IAM), preveníveis 
quando do diagnóstico precoce e da terapêutica 
adequada da HAS. A associação da HAS com EHF 
é pouco estudada (67 artigos: PUBMED, de 1963 
a 2016). Um estudo brasileiro (Oliveira, L. et al, 
1997) sugere relação da HAS com deformidades 
de vasos encefálicos e subsequente compressão 
do nervo facial, o que acarretaria EHF ipsilate-
ral. OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de HAS 
em pessoas com EHF e verificar nestas a idade, 
o gênero, o lado da face mais acometido e com-
plicações da HAS. MÉTODO: Realizamos revisão 
de prontuários em um hospital universitário, re-
lativos a pacientes submetidos a sessões de toxi-
na botulínica (2000 a 2014). Critério de inclusão: 
prontuários relacionados a pacientes com diag-
nóstico de EHF tratados com toxina botulínica, 
nesse período. Critério de exclusão: não houve. 
RESULTADOS: Avaliamos 60 prontuários - 17 
α (28%) e 43 α (72%). A HAS foi registrada em 24 
pacientes (40%) - 6 α (35% dos α) e 18 α (42% das α). 
Com relação à idade (anos), considerando-se 55 
dos 60 prontuários (5 sem esse dado), obtivemos 
média (M) = 53,38, mediana (Me) = 53,00 e desvio 
padrão (α) = 9,81. Para EHF com HAS, M= 57.04, 
Me= 55 e α= 7,39; e para EHF sem HAS: M= 50,54, 
Me= 48 e α= 10,59. Sobre o lado do EHF (1 prontu-
ário sem esse dado), EHF esquerdo acometeu 41 
pacientes (16 α e 25 α). Dentre esses, 17 com HAS 
(71% dos hipertensos). EHF direito afetou 18 pa-
cientes (1 α e 17 α), 7 com HAS. Seis indivíduos ma-
nifestaram complicações da HAS - 2 com IAM, 2 
com angina de peito, 1 com aneurismas de arté-
rias aorta e ilíaca comum, e 1 com AVC lacunar. 
Limitações do estudo: o tipo do mesmo - retros-
pectivo (subnotificação dos casos de HAS) - e a 
natureza da amostra (usuários de hospital uni-
versitário). CONCLUSÕES: A prevalência de HAS 
em nossa amostra superou a média de HAS na 
população do Rio de Janeiro (40% vs 28%). Lado 
e gênero mais acometidos ocorreram de modo 
similar ao observado na literatura. Verificamos, 
mais comumente, surgimento do EHF entre 51 
a 60 anos (35%), um pouco acima do verificado 
em algumas séries e 10% padeceram de compli-
cações da HAS.
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Transient opsoclonus is a rare disorder of eye 
movement observed in the clinical picture of in-
toxication with various types of substances such 
as organophosphates. The pathological mecha-
nisms are not fully understood, but it is believed 
that disturbances in the action of acetylcholine, 
induced by organophosphate, may be involved. 
OBJECTIVE: To report a case of a patient who 
presented opsoclonus sign and it was of great 
importance for the clinical and etiological diag-
nosis, allowing early treatment. METHODS: 
Seventy years old patient, female, no other co-
morbidities, found unconscious, containing Dia-
zepam tablets in her pocket. On admission, she 
was in coma(GCS=8), in endotracheal intubation 
in coma(GCS=8), BP-115x72mmHg, CR-54bpm, 
with tremors in extremities, miotic and little re-
agent pupils, hypothermia(34°C), salivation, bi-
lateral eyelid ptosis, tearing, global hyporeflexia 
and fasciculations in extremities. Ecocardiogra-
phy showed mild bradycardia. Arterial blood gas 
also showed pH-7,6;pO2-4,1,pCO2-24 e Bicar-
bonate-21,6. She revealed conjugated eye mo-
vements, fast, arrhythmic, unpredictable, in all 
directions, with no gap between the changes in 
direction of movements, diagnosed as opsoclo-
nus. We consider the possibility of poisoning by 
organophosphates and treated with intravenous 
Atropine 2 mg, after improving lung auscultation 
and level of consciousness being extubated few 
hours later. RESULTS: The next day, the patient 
was vigil and oligosymptomatic, with only tears, 
eye redness and mild eyelid ptosis, with comple-
te resolution of consciousness and respiratory 
distress. In this day, the patient’s relatives repor-
ted that she had ingested 6 pills of Diazepam 
and, at least,20 ml of acaricide substance contai-
ning Cipermetrin 15mg/100 ml and Chlorpyrifos 
25g/100ml(an organophosphate), as suicide at-
tempt. The drug tests results confirmed the or-
ganophosphate intoxication. Two days later, the 
patient was assessed by psychiatrist (for being 
this her second suicide attempt by ingestion of 
substances), releasing the patient after, asymp-
tomatic. CONCLUSION: Opsoclonus is an im-
portant clinical sign to identify substances poi-
soning, mainly organophosphates, which is one 
of the substances responsible for much of suicide 
attempts in developing countries. There are lack 
of information to clarify specificity, sensitivity 
and positive predictive value for the diagnosis of 
organophosphate poisoning, as sole signal or in 
conjunction with other clinical signs.
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The present case refers to a 40-year-old cauca-
sian man with PARK8 LRRK2 genetic Parkinson 
Disease (PD) (OMIM 609007), an autosomal 
dominant disease, who presented an 6-year 
insidious and progressive, akinetic-rigid and 
asymmetric parkinsonism (Hoehn Yahr scale 
2,5) associated with nonmotor symptoms (an-
xiety, depression and sleep disorders) and par-
tial levodopa response. The patient undergone 
to MRI exam and 99mTc-TRODAT-1 SPECT and 
there were found asymmetric striatal decrease. 
Classical, late onset parkinsonism phenotype 
were found from the patient´s paternal side of 
the family, suggesting familial inherence. Exome 
sequencing showed heterozygous PARK8 LRRK2 
(Gly2019Ser) mutation. This mutation is the most 
common and explains about 1–7% of familial ca-
ses of parkinsonism of European and US origin 
and 1–3% of sporadic PD. The penetrance of this 
mutation is age related and present as typical PD. 
The presentation of this case aimed at warning to 
genetic Parkinson Disease in adults with familial 
inherence.
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Quality of life (QoL) is adversely affected by both 
motor and non-motor symptoms in Parkinson’s 
disease (PD) patients. As it progresses to an ad-
vanced stage, patients experience periods of 
debilitating physical and neurological problems 
that affect daily living activities. The objecti-
ve of this cross-sectional study was to evaluate 
the quality of life and to describes the sample 
clinical profile. METHOD: Data were collected 
from February of 2015 to February of 2016 with 
a group of 68 PD patients recruited from the 
University General Hospital (HGU), in Cuiabá – 
Mato Grosso, Brazil. Participants were evaluated 
individually using a structured questionnaire 
for demographic data, Schwab and England Ac-
tivities of Daily Living Scale (ADL), Hoehn and 
Yahr Scale (HY) and Parkinson’s Disease Quali-
ty of Life Questionnaire (PDQ-39) as a measure. 
RESULTS: The sample consisted of 68 patients 
with PD, 63.2% men, who presented a mean age 
of 71.7 years(48 to 100y). The mean time of dise-
ase progression was 8.35 years. Among the clini-
cal forms, tremor (45.5%) was the most frequent. 
The mean total score in PDQ-39 was 41.3 (4 to 80 
), with worst perceptions of QoL in the dimen-
sions of “communication”, “social support” and 
“stigma”. Mild to moderate degree of disability in 
this sample was HY 1 to 2 (55.8%) and ADL of 90 
(38.2%). CONCLUSION: Most of the study par-
ticipants are physically capable of leading inde-
pendent lives; however, communication, social 
support and stigma were significantly related to 
worst perception of subjects‘ quality of life.
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Pain, insomnia and excessive daytime somno-
lence have long been recognized as nonmotor 
symptoms that affect patients with Parkinson’s 
disease (PD). The objective of this cross-sec-
tional study was to evaluate the presence of 
sleep disorders and pain in patients with PD. 
METHOD: Data were collected from February 
of 2014 to April of 2015 with a group of 67 PD 
patients recruited from the University General 
Hospital (HGU), in Cuiabá – Mato Grosso, Brazil. 
Patients were evaluated by UPDRS questionnai-
re and PDQ 39. Ressults: Sample consisted of 44 
men and 23 women, who presented a mean age 
of 72 years (48 to 93). Pain was reported in 44% 
of men and 38% of women as initial symptom; 
and 44% of all patients reported pain as constant 
symptom. PDQ 39 in this group was 47 and most 
affected domains were activities of daily living 
(62), mobility (53.9) and bodily discomfort (53.4). 
Time of disease progression were an average of 
8.8 years (1 to 30 years) and 6 years of treatment 
time (1-22 years). Insomnia (30%) and frequent 
awakening throughout the night (30%) were 
the most frequent sleep disorder symptoms, 
followed by daytime sleepiness (24%), nightma-
res (13%), and restless legs syndrome (7.5%). 
Patients with sleep disturbances has 49.3 in PDQ 
39 and worst dimensions was activities of daily 
living(64), bodily discomfort (57.7) and mobility 
(54.3). Subjects with sleep disorders has a mean 
time of progression disease of 7.8 years (1 to 18 
years) and treatment time of 5.5 years (1-13 ye-
ars). In conclusion, pain and sleep disorders are a 
common non motor symptom occurring in both 
early and late stage, with slightly higher propor-
tion in men in this sample and can compromise 
the quality of life of those individuals.
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Síndrome Parkinsoniana é uma entidade clíni-
ca caracterizada por presença de bradicinesia 
associada a pelo menos um dos seguintes si-
nais: rigidez, tremor de repouso e instabilida-
de postural. A doença de Parkinson é patologia 
degenerativa crônica e progressiva do Sistema 
Nervoso Central relacionado a manifestações 
motoras e não motoras como distúrbios psiqui-
átricos, distúrbios do sono REM, constipação 
intestinal e hiposmia, interferindo na qualidade 
de vida desses pacientes. OBJETIVOS: Identificar 
as características epidemiológicas dos pacien-
tes com Doença de Parkinson e outras formas 
de Parkinsonismo em Centro de Referência em 
transtornos do movimento no estado de Sergipe. 
METODOLOGIA: Análise de 169 prontuários de 
pacientes, divididos entre Doença de Parkinson 
(DP) e Parkinsonismo. Foram avaliadas as vari-
áveis sexo, faixa etária do diagnóstico, sintomas 
não motores e transtornos Psiquiátricos associa-
dos. RESULTADOS: 73% dos pacientes tinham 
DP e 27% Parkinsonismo de outras etiologias, 
tais como Atrofia de Múltiplos Sistemas (13,3%), 
Vascular (11%), Paralisia Supranuclear Progres-
siva (4,4%), pós trauma (2,2%) e uso de drogas 
(13,2%). O sexo masculino foi o mais prevalen-
te na DP e o sexo feminino em outras formas 
de Parkinsonismo. A faixa etária média entre as 
patologias foi de 61 anos de idade. Constipa-
ção Intestinal e distúrbio do sono REM foram 
as manifestações mais prevalentes na DP, cor-
respondendo a 29% e 8% respectivamente. Dos 
pacientes com diagnóstico de Doença de Parkin-
son, 44,3% apresentavam algum transtorno Psi-
quiátrico, sendo mais prevalente o Transtorno 
do Humor (81,8%), seguida de Psicose (16,3%). 
CONCLUSÃO: A Doença de Parkinson represen-
tou a maior proporção dos casos de síndrome 
parkinsoniana. A constipação intestinal se mos-
trou como a manifestação não motora mais pre-
valente, assim como o Transtorno do Humor é o 
distúrbio psiquiátrico mais frequente na Doença 
de Parkinson, em concordância com a literatura. 
A doença de Parkinson acomete pessoas mais 
idosas, contribuindo para a debilidade na capa-
cidade funcional. Com o maior conhecimento 
do perfil epidemiológico regional das principais 
patologias que compõem a síndrome parkin-
soniana e suas comorbidades, podemos traçar 
campanhas com diagnósticos e orientações para 
melhorar a vida dos nossos pacientes.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS DO 
PRIMEIRO CENTRO DE APLICAÇÃO DE TOXINA 
BOTULÍNICA EM SERGIPE
Prado RCP*; Cunha WS; Celestino MIO; Santos JF; 
Santiago ALC; Sá RF

UFS.

* E-mail: rcprado@infonet.com.br

O emprego da toxina botulínica do tipo A tem 
se tornado prática crescente nos centros neuro-
lógicos, sobretudo no tratamento de distúrbios 
do movimento. Tem-se observado melhora sig-
nificativa em vários aspectos da qualidade de 
vida desses pacientes após o tratamento. Desde 
1998 o ambulatório de Parkinson e distúrbios 
do movimento da Universidade Federal de Ser-
gipe introduziu o serviço de aplicação da toxina 
botulínica, representando até este momento, o 
único serviço de referência no Estado pelo SUS. 
OBJETIVOS: Identificar as características epi-
demiológicas das principais patologias tratadas 
com toxina botulínica tipo A no estado de Sergi-
pe. METODOLOGIA: Análise de 364 prontuários 
de pacientes agrupados nas categorias Blefaro-
espasmo, Espasmo Hemifacial, Espasticidade, 
Distonia Cervical e Outros. Foram estudadas as 
variáveis gênero, faixa etária e as principais co-
morbidades associadas ao espasmo hemifacial. 
RESULTADOS: dentre as patologias analisadas, 
38% tinham Espasmo Hemifacial, 22% Espasti-
cidade, 15% Distonia Cervical, 10% Blefaroes-
pasmo e 15% outras patologias. Dos pacientes 
diagnosticados, 335 receberam o tratamento 
com toxina botulínica tipo A. O gênero feminino 
prevaleceu em todas as categorias. Quanto à fai-
xa etária, pacientes com Espasticidade tiveram 
a menor idade média 43 anos e os de Blefaroes-
pasmo a maior com 60 anos. Hipertensão e Dia-
betes foram as comorbidades mais prevalentes 
no Espasmo Hemifacial, correspondendo a 54% 
e 11%, respectivamente. Entre a categoria Ou-
tros, Distonia Segmentar perfaz 24%, seguida de 
Sialorréia 15% e Distonia tarefa especifica 15%. 
CONCLUSÃO: o Espasmo Hemifacial constitui 
a principal indicação de tratamento com a toxi-
na botulínica tipo A no nosso serviço, no qual o 
gênero feminino foi mais frequente. Hipertensão 
arterial foi a comorbidade mais associada ao Es-
pasmo Hemifacial em concordância com a lite-
ratura. A aplicação de toxina botulínica A é for-
ma eficaz e segura de tratar espasmo hemifacial 
e distonias focais, com resultados superiores aos 
que se consegue com os variados medicamentos. 
Com isso e diante do número ainda reduzido de 
pacientes que são assistidos pelo nosso ambula-
tório, pretendemos ampliar o acesso deste ser-
viço público vinculado ao SUS e a Universidade 
Federal através da difusão entre os diversos pro-
fissionais do estado e ampliação de profissionais 
envolvidos neste atendimento.
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PERFORMANCE OF PATIENTS WITH PARKINSON‘S 
DISEASE ON TRAIL MAKING TEST: PRELIMINARY 
RESULTS OF NORMATIVE DATA
Barbosa AF*; Souza CO; Chen J; Francato DVA; 
Chien HF; Barbosa ER; Voos MC

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: alefbar@gmail.com

One of the most common non-motor impair-
ment in Parkinson´s Disease (PD) patients is 
executive dysfunction. Trail Making Test (TMT) 
is widely used for executive function assessment. 
Studies described normative data of TMT for mi-
ddle-aged/ older adults and showed that TMT is 
influenced by age and education. However, there 
is not enough data of PD patients and it is unk-
nown if age and education would have the same 
impact on them. Aim: To describe and compare 
the performance of PD patients and healthy con-
trols (with paired age and education) on TMT, to 
test the relationship between the performance 
on TMT and Hoehn & Yahr (H&Y), age and edu-
cation. METHODS: Fifty-six patients diagnosed 
with PD (H&Y: 2-3) and 66 controls were evalua-
ted. TMT is a paper and pencil test and consists 
on connecting numbers (Part A) and alternated 
numbers and letters (Part B). TMT delta is the 
time on Part B minus the time on Part A. Des-
criptive statistics were performed to characterize 
the groups according to demographic data and 
the performance on TMT. Spearman correlation 
tests investigated the relationships between TMT 
times, age, education and H&Y. PD and control 
groups were divided in three subgroups, accor-
ding to the number of years of education (low: 4-8; 
medium: 9-11; high: 12 or more years). The per-
formances of PD and control groups were com-
pared for each subgroup with ANOVAs. Signifi-
cance level was alfa<0.05. RESULTS: In PD group, 
times on TMT A ranged from 17 to 281 seconds 
(mean: 68.8; SD: 53.6 seconds). In control group, 
times ranged from 16 to 117 seconds (mean: 41.2; 
SD: 17.6 seconds). In PD group, the moderately 
correlations were TMT A with age and education; 
TMT B with age, education and H&Y; TMT delta 
with education. In control group, the moderately 
correlations were TMT B and TMT delta with age. 
There were also some weakly correlations betwe-
en these parameters. ANOVA showed significant 
differences between the performances of PD and 
control groups in low (p = 0.020) and medium 
education (p = 0.001) groups, but not in the high 
education group (p = 0.370). CONCLUSION: PD 
patients had longer and more variable times in 
both TMT parts. In addition, performance was 
related to age and education. However, the ef-
fect of education may be higher on PD than on 
control groups. TMT performance was related 
to PD severity (H&Y). Normative data have great 
importance for application and interpretation of 
TMT in PD patients.
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PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE PERNAS 
INQUIETAS E FATORES ASSOCIADOS EM 
PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA
Oliveira MM; Conti CF; Rodrigues VP; Garbis DVO; 
Abreu KC; Freitas LNC; Heluy RA*; Ramos ISF; 
Okoro RDS; Sousa MAS

UFMA.

* E-mail: renatoheluy@hotmail.com

A Síndrome das Pernas Inquietas é um distúr-
bio neurológico relacionado ao sono, caracteri-
zada por sensação de parestesia e movimentos 
involuntários em membros inferiores, princi-
palmente no repouso. Podendo sua forma se-
cundária estar associada com quadros de defi-
ciência em ferro, gravidez, Doença Renal Crô-
nica e diabetes mellitus. OBJETIVO: Estimar a 
prevalência da Síndrome das Pernas Inquietas 
(SPI) entre pacientes com Doença Renal Crônica 
(DRC) e identificar possíveis fatores associados. 
METODOLOGIA: Um estudo transversal foi rea-
lizado com uma amostra de 424 indivíduos aco-
metidos por doença renal crônica em tratamento 
dialítico na cidade de São Luís – MA no ano de 
2014, aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa e com o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido assinado. Os dados coletados inclu-
íram: a caracterização sócio-demográfica, ques-
tionários para o diagnóstico da síndrome e para 
a graduação da gravidade da SPI, realizados em 
entrevistas face a face. A análise estatística englo-
bou a descrição das variáveis através de medidas 
de frequência, média e desvio-padrão, além dis-
so, os testes qui-quadrado, exato de fisher e t de 
student foram aplicados considerando o nível de 
significância de 5%. RESULTADOS: Observou-se 
na amostra a prevalência de 9,9% de pacientes 
diagnosticados com SPI secundária. A maioria 
da amostra era composta por indivíduos do sexo 
masculino (62%). As variáveis: sexo, raça, tempo 
de DRC e não conseguir voltar a dormir quando 
acorda a noite não foram estatisticamente sig-
nificativos quando relacionados à gravidade da 
SPI (P > 0,05). Por outro lado, confirmaram-se 
como principais relatos as sensações desagradá-
veis nas pernas quando sentado ou deitado, de 
sensações de desconforto, necessidade urgente 
de mover as pernas, e dificuldade de iniciar a 
dormir (P < 0,01). Notou-se também uma média 
de idade ligeiramente menor no grupo com SPI 
(46,4 anos) quando comparado ao grupo sem 
SPI (51,2 anos) com valor de probabilidade igual 
a 0,07. CONCLUSÕES: O diferencial deste estudo 
deve-se ao fato de ter sido executado por meio de 
entrevistas face a face e envolvendo um número 
de participantes significativo. Entre as possíveis 
causas de interferência para esta prevalência en-
contrada, que varia da média descrita na litera-
tura mundial, ressalta-se as seguintes: variáveis 
laboratoriais, rotinas dos centros de diálise e há-
bitos de vida e culturais dos pacientes.
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PROPOSAL FOR A PREDICTIVE TOOL TO IDENTIFY 
PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE AT RISK OF 
RECURRENT FALLS
Almeida LRS1*; Valença GT1; Negreiros NN2; Pinto EB3; 
Oliveira-Filho J4

1Ambulatório de Transtornos do Movimento e Doença 
de Parkinson, HGRS/SESAB;
2CREASI/SESAB;
3Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP);
4Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde/
UFBA.

* E-mail: lorenasantos@gmail.com

Falls are a debilitating problem for people with 
Parkinson’s disease (PD) and account for innu-
merous fall-related injuries. OBJECTIVES: To 
determine predictors of time to second fall; and 
to develop a predictive tool for identifying peo-
ple with PD at different categories of falls risk. 
METHODS: Participants (n = 229) were assessed 
by disease-specific, self-efficacy and balance 
measures and followed up for 12 months. Area 
under the receiver operating characteristic cur-
ves (AUC), Kaplan-Meier curves and log-rank 
test were performed. Selected predictors with 
p < 0.10 in univariate analysis were chosen to 
be entered into the Cox regression model. To 
internally validate the models, 1000 bootstrap 
samples were drawn from the original sample. 
RESULTS: Eighty-four (37%) participants had ≥ 2 
falls. The final Cox model included recurrent falls 
in the past year (Hazard ratio [HR] = 3.94; 95% 
confidence interval [CI] 2.26-6.86), motor fluc-
tuations (HR = 1.91; 95% CI 1.12-3.26), Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) activi-
ties of daily living (ADL) (HR = 1.10 per 1 point 
increase; 95% CI 1.06-1.14) and levodopa equiva-
lent dose (LED) (HR = 1.09 per 100 mg increase; 
95% CI 1.02-1.16). A 3-predictor tool included re-
current falls in the past year, motor fluctuations 
and UPDRS ADL > 12 points (AUC = 0.84; 95% CI 
0.78-0.90). By adding LED > 700 mg/day and Berg 
balance scale 49 points, a 5-predictor tool was 
developed (AUC = 0.86; 95% CI 0.81-0.92). The 
bootstrap method led to the same independent 
predictors. CONCLUSIONS: Two predictive tools 
with moderate-to-high accuracy may identify 
people with PD at low, medium and high risk of 
falling recurrently within the next year. However, 
future studies to address external validation and 
their generalizability are required.
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RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL PROTOCOL: 
BALANCE TRAINING WITH RHYTHMICAL CUES TO 
IMPROVE AND MAINTAIN BALANCE CONTROL IN 
PARKINSON’S DISEASE.
Capato TTC4*; Tornai J3; Firmino R4; Goangiardi V4; 
Corraini J4; Botta F4; Barbosa ER2; Piemonte MEP1

1Departamento de Fisioterapia USP;
2Departamento de Neurologia FMUSP;
3PHYSICAL;
4USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas 
(HC-FMUSP).

* E-mail: taminec@yahoo.com.br

Postural instability is a particularly incapacita-
ting disorder, where loss of motor independen-
ce by Parkinson´s Disease (PD) patients marks a 
significant stage of disease onset. Evidence su-
ggests that deficits in automatic motor control, 
sensory integration and attention are associated 
with lack of balance in PD. Physiotherapy, toge-
ther with medication, plays an important role 
in the treatment of this state, although no con-
sensus has been reached on the best treatment 
modality. OBJECTIVE: Is to evaluate the effects 
of balance training with rhythmical (BRT), which 
is a motor program to improve balance associa-
ted with rhythmical auditory cues (RACs). This 
study is ongoing in the stage 1 to 2. METHODS: 
A total of 150 PD patients at H&Y stages II–III 
and asymptomatic for depression and dementia 
were enrolled in a single-blind randomized stu-
dy. Randomization was achieved via a computer-
-generated random-sequence table. All patients 
should also present a fall history. They were 
assigned into one of three groups, and their ba-
lance and gait were assessed before and after 10 
training sessions, and after 4 and 30 weeks sub-
sequent to the end of the training. The BRT group 
received a motor program to improve balance 
associated with RACs, the MT group performed 
motor training with the same aims as those in 
the BRT group but without RACs, and the con-
trol group (CG) was trained only in orientations. 
The exercise program specific to balance is of 5 
weeks’ duration with two sessions per week, 45 
minutes each, and consists of general physiothe-
rapy exercises. Each session is divided into five 
warm-up minutes—30 minutes for the main part 
and 10 minutes for the cool down. The training 
progresses and intensifies each week depending 
on the individual’s performance. The subjects 
should be able to execute 10 repetitions of the 
exercise sequences correctly to progress to the 
next movement. Clinicaltrials.gov NCT02488265; 
Ethics Committee of the University of São Paulo 
Faculty of Medicine Clinics Hospital 1.102.464. 
RESULTS: The preliminary results showed im-
provement after treatment on BRT and MT 
Groups TUG (p = 0,01), 6 min walk (p = 0,00). 
To BBS (p = 0,00), Mini BESTest (p = 0,00) only 
to BRT showed difference. Conclusion This pro-
tocol could be effective to improve balance and 
gait; evaluate the effects of a motor program to 
improve balance associated with RACs. Capato 
et al. BMC Neurology201515:162 DOI: 10.1186/
s12883-015-0418-x
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REDFLAGS NA HISTÓRIA E PROPEDÊUTICA DE 
PACIENTES COM PARKINSONISMO
Akahane AY*; Escarião IFM; Torres TZM; Rosa VDS; 
Barbosa NM; Neto IGL; Castro Júnior AF; Vilarinho TP; 
Carvalho MI; Felício AC

Faculdade Ipemed de Ciências Médicas.
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O parkinsonismo é caracterizado por tremor de 
repouso, rigidez, bradicinesia, postura fletida, 
perda dos reflexos posturais e fenômeno de para-
da (freezing). A Doença de Parkinson é um exem-
plo de forma primária e a forma mais comum 
de Parkinsonismo, porém devemos estar aten-
tos aos sinais de alarme (RedFlags) na história 
e exame físico de portadores de Parkinsonismo, 
que podem sugerir outro diagnóstico. Materiais 
e Métodos Apresenta-se o caso de uma mulher 
de 73 anos de idade há 3 anos diagnosticada 
com DP. Resultados Paciente na ocasião do diag-
nóstico com dificuldade para movimentar -se e 
sintomas como bradicinesia e ridigez bilaterais. 
Há 1 ano a paciente está em cadeira de rodas e 
dependente para AVD´s. A fala ficou mais baixa, 
as frases curtas, dificuldade grave para deglutir, 
sialorréia, tontura importante quando levanta e 
incontinência urinária. Em uso de levodopa+-
cloridrato de benserazida 200/50mg 1cp 4 x dia, 
levodopa/carbidopa/entacapone 50mg 1cp 4 x 
dia, sem resposta terapêutica. Exame neuroló-
gico: disartria, disfonia e disfagia grave, rigidez 
e bradicinesia bilateralmente e simétrica, postu-
ra distonica, PA 220x110 deitado e 80x60 de pé, 
provas cerebelares sem alterações em MMSS, 
reflexos presentes, normoativos, Cutanêo plan-
tar em flexão. RNM de crânio revelou halo de 
hipersinal putaminal bilateral em T2. Conclusão 
O Diagnóstico de DP pode estar errado em 25% 
dos casos, mas a história e o exame físico podem 
sugerir Redflags que auxiliam no diagnóstico di-
ferencial. O caso acima exemplifica uma história 
clássica de parkinsonismo atípico (Atrofia de 
múltiplos sistemas, forma parkinsoniana) ini-
cialmente diagnosticado como DP, cujos sinais 
são: parkinsonismo simétrico desde o início, já 
que a DP típica tem um quadro clínico assimé-
trico. Progressão rápida dos sintomas. Sintomas 
axiais: fala e deglutição são sintomas que podem 
estar comprometidos na DP típica, mas normal-
mente não inauguram a doença e são afetados de 
maneira mais leve nos primeiros 5 anos. Ausên-
cia de resposta a 1g de levodopa. Disautonomia 
grave que é esperada na DP de forma leve ou mo-
derada e distonia fixa. Logo, ainda que a DP seja 
a forma mais prevalente de Parkinsonismo, cujo 
diagnóstico é essencialmente clínico, existem 
pistas ou sinais de alarme (RedFlags) na história 
e exame físico de portadores de parkinsonismo 
que devem sugerir outro diagnóstico.
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RELATO DE CASO: HEMIPARKINSONISMO TARDIO 
PÓS-TRAUMATISMO CRANIANO FECHADO
Dias MS1*; Jovem C1; Gomes MV2; Brandão PRP1; 
Pereira FFC1

1Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF);
2Núcleos - Centro de Medicina Nuclear.

* E-mail: monalisa.dias@ig.com.br

Desde a primeira metade do século XX, o parkin-
sonismo pós-traumático é estudado, porém, em 
poucos casos a relação causal se mostra bem 
estabelecida. Na maioria, a relação é meramen-
te especulativa, possivelmente em virtude da 
indisponibilidade de neuroimagem, à época. De 
um modo geral, tem sido associado a lesões me-
sencefálicas que se relacionam temporalmente 
aos sintomas. Descreveremos o caso de um pa-
ciente que apresentou um hemiparkinsonismo 
dezesseis anos após um traumatismo craniano 
fechado grave, com evidências de imagem que 
corroboram esta etiologia. RELATO DE CASO: 
GRB, homem, 40 anos, veio encaminhado ao 
Centro de Referência de Transtornos do Movi-
mento do HBDF, informando que há três anos, 
percebeu diminuição da destreza do membro 
superior direito associada a tremor, evoluindo 
de forma lenta e gradual. Em 1996, envolveu-se 
em um acidente de moto, culminando com um 
traumatismo craniano fechado grave e levando-
-o a uma internação prolongada em unidade de 
terapia intensiva (coma e ventilação mecânica). 
Não foi submetido à intervenção neurocirúrgica. 
Não há relatos de uso de drogas e neurolépticos. 
Ao exame, apresentava rigidez plástica e bradi-
cinesia acentuadas no dimídio direito e postura 
distônica intermitente na mão direita. Não se 
notou tremor de repouso ou instabilidade postu-
ral ou qualquer sinal de parkinsonismo à esquer-
da. SPECT com 99mTc-TRODAT-1 evidenciou 
desnervação nigro-estriatal acentuada à esquer-
da e achados normais à direita. RM de encéfalo 
com sequência SWI e cortes finos na região me-
sencefálica mostrou depósito de hemossiderina 
sobre a substância negra e núcleo subtalâmico 
à esquerda, sugestivos de hemorragia de Duret. 
USG transcraniana não demonstrou hipereco-
genicidade da substância negra ou dos núcleos 
lentiformes. DISCUSSÃO: Há mais de 50 anos, 
Crouzon e Justin-Besancon propuseram crité-
rios para sistematizar o diagnóstico de síndro-
me parkinsoniana secundária ao traumatismo 
craniano. Nestes critérios, consideraram neces-
sários: trauma severo, concussão cerebral e rela-
ção temporal entre o trauma e o início dos sinais 
parkinsonianos, sendo que estes não poderiam 
ser transitórios. Factor et al propuseram, com o 
objetivo de aumentar a especificidade, a neces-
sidade de evidência de lesão mesencefálica, seja 
por exame de imagem ou necropsia. No presen-
te caso, é possível inferir que a imagem nuclear, 
com marcadores dopaminérgicos pré-sinápti-
cos, é uma ferramenta que corrobora a desner-
vação nigro-estriatal produzida pelo trauma.
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RELATO DE CASO: SÍNDROME DE FAHR
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A Síndrome de Fahr é uma desordem neuroló-
gica rara, de caráter degenerativo, caracterizada 
pela presença de calcificações intracranianas 
bilaterais e simétricas dos gânglios da base e nú-
cleo denteado do cerebelo, com consequentes 
manifestações neurológicas, estando associada 
principalmente ao distúrbio do metabolismo do 
cálcio e fósforo, em particular, o hipoparatireoi-
dismo. OBJETIVO: Relatar através de um caso 
clínico, o diagnóstico e tratamento realizado 
em um caso de Síndrome de Fahr e hipoparati-
reoidismo secundário devido à tireoidectomia 
há 10 anos, com repercussões neurológicas de-
vido a hipocalcemia. METODOLOGIA: Estudo 
de caso de paciente com Síndrome de Fahr foi 
realizado, além da clínica e exames comple-
mentares. RESULTADOS: Paciente feminina, 64 
anos, viúva, dona de casa, católica, submetida à 
tireoidectomia há 10 anos e desde então em uso 
de Puran® T4. Em maio de 2014 apresentou um 
episódio de crise convulsiva tônico-clônica ge-
neralizada e tetania, evoluindo após seis meses 
com déficits cognitivos, transtornos de compor-
tamento e do humor. A mesma deu entrada na 
Unidade de Pronto Atendimento Veneza da cida-
de de Cascavel-PR no mês de maio de 2015 de-
vido a quadro de crise convulsiva tônico-clônico 
generalizada e tetania. Após dez dias, paciente 
foi encaminhada para a enfermaria do Hospital 
São Lucas – Cascavel/PR para internamento e re-
alização de exames para investigação clínica. So-
licitado exames laboratoriais e de tomografia de 
crânio (TC), que demonstrou áreas de calcifica-
ções nos núcleos lenticulares, denteados, coroa 
radiada, centros semiovais e cabeça do caudado, 
tais calcificações caracterizam a Síndrome de 
Fahr. O tratamento do hipoparatireoidismo com 
cálcio e vitamina D proporcionou a melhora do 
quadro neurológico. CONCLUSÃO: A Síndrome 
de Fahr é uma doença caracterizada pela calci-
ficação dos núcleos da base, entidade rara que 
deve ser lembrada nos pacientes com distúrbio 
do metabolismo do cálcio.
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SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA: SÉRIE DE CASOS
Silva GAM1*; Sasse E1; Spitz M3; Germano CSB1; 
Vasconcellos LFR2

1Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro;
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Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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A Síndrome da Pessoa Rígida (SPR) é uma do-
ença rara caracterizada por rigidez e espasmo 
muscular de evolução flutuante e progressiva 
com severidade e distribuição variável. Classica-
mente possui anticorpos contra a enzima ácido 
glutâmico descarboxilase (anti-GAD), podendo 
vir acompanhado de diferente auto anticorpos 
em síndromes paraneoplásicas. O tratamento 
consiste em utilizar drogas GABAérgicas e agen-
tes imunomoduladores. MÉTODOS: Série de 
relato de casos. RESULTADOS: Caso 1: Homem, 
21 anos apresentando dor em pé esquerdo que 
evoluiu em poucos dias para rigidez progressiva 
dos membros inferiores, musculatura abdomi-
nal e tóraco- lombar com espasmos dolorosos, 
hiperrreflexia generalizada e restrição ao leito 
em 2 semanas. Apresentou rabdomiólise e di-
sautonomia como complicações neste período. 
Após 4 meses de tratamento com diazepam, 
baclofeno, metiprednisolona, imunoglobulina 
humana intravenosa (IVIg) e azatioprina apre-
sentou remissão completa dos sintomas. Caso 2: 
Mulher, 33 anos cursando há 3 anos com rigidez 
em região dorsal,quadril e membros inferiores, 
associado a espasmos dolorosos tornando-se 
restrita a cadeira de rodas após 6 meses. Duran-
te esse período desenvolveu transtorno de an-
siedade, diabetes mellitus do tipo 1, Titireoidite 
de Hashimoto e fratura espontânea da cabeça 
do fêmur tratada com artoplastia do quadril. 
Após admissão em nosso hospital foi tratada 
com diazepam, baclofeno, IVIG e dada alta com 
azatioprina apresentando melhora parcial da 
rigidez, remissão dos espasmos sendo possível 
deambulação com auxílio. Caso 3: Mulher, 80 
anos internada após história de quedas repetidas 
durante 4 anos devido a rigidez em membros in-
feriores, associado a espasmos dolorosos. Após 
tratamento com IVIg, clonazepam e baclofeno a 
paciente obteve melhora parcial da rigidez e re-
solução dos espasmos.Mantendo-se, no entanto, 
restrita a cadeira de rodas para descolamentos. 
CONCLUSÕES: SPR é uma condição rara poden-
do ter apresentação clínica, evolução e resposta 
terapêutica variável, como descrito nos nossos 
pacientes. A paciente 2 apresentou um quadro 
clínico clássico, mulher com evolução insidiosa 
e anti-GAD positivo. Paciente 1 apresentou uma 
forma atípica por ser em homem, início abrupto 
dos sintomas e recuperação completa em curto 
espaço de tempo. Nenhum auto anticorpo foi de-
tectado na paciente 3 e sua resposta terapêutica 
foi subótima, assim uma síndrome paraneoplá-
sica foi considerada, apesar de não ter sido con-
firmada até o momento.
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SÍNDROME DE DESREGULAÇÃO DOPAMINÉRGICA 
COM COMPULSÃO PARA O JOGO: UM RELATO DE 
CASO
Souza SMM1*; Faria BD1; Pena RR1; Stefanelli FC3; 
Beato RG2

1Instituto Raul Soares – FHEMIG;
2Instituto Raul Soares – FHEMIG / UFMG;
3Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: sarahmms89@yahoo.com.br

A Doença de Parkinson (DP) é um quadro neuro-
degenerativo crônico progressivo, caracterizado 
essencialmente por bradicinesia, tremor ao re-
pouso, rigidez e instabilidade postural. Muitos 
pacientes desenvolvem também sintomas não-
-motores, marcados por distúrbios psiquiátricos, 
cognitivos, autonômicos e do sono. Assim, deve-
-se atentar tanto para sintomas motores quanto 
não-motores na adequada condução dos pacien-
tes com DP. Objetivo e MÉTODO: Relato de caso 
de paciente com diagnóstico de DP, que apresen-
ta quadro compatível com síndrome de desregu-
lação dopaminérgica, marcada por compulsão 
para o jogo e outros distúrbios comportamen-
tais. Discussão do caso à luz dos conhecimen-
tos atuais vigentes. RELATO DE CASO: Trata-se 
de D., 59 anos, masculino, casado, aposentado, 
diabético tipo 2, natural de Formiga/MG. Ao ser 
diagnosticado com DP em 2009, apresentou bom 
controle de sinais/sintomas motores nos primei-
ros anos. Entretanto, evoluiu com irregularidade 
e má adesão ao tratamento proposto, causando 
significativa variação de sintomas motores. Após 
5 anos, passou a apresentar humor expansi-
vo, comportamento desinibido e socialmente 
inadequado e perdas significativas de dinheiro 
em jogos de azar. Outras características psiqui-
átricas incluíam o afeto nitidamente aplainado, 
concretude de pensamento, agressividade e dis-
túrbio do sono, este de difícil manejo, devido à 
parca adesão ao tratamento medicamentoso. 
Houve piora da impulsividade, de atritos com 
familiares e notou-se simulação deliberada 
de sintomas motores em busca de hipermedi-
cação (levodopa). De fato, os sintomas foram 
mais intensos no período do uso do agonista 
dopaminérgico pramipexol e melhoraram após 
sua retirada. Há história de tentativas prévias 
com paroxetina e escitalopram, para controle 
de impulsividade; e, atualmente, está em uso 
irregular de levodopa/carbidopa e entacapone. 
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Enquanto a acen-
tuada depleção dorso-estriatal de dopamina 
causa quadro motor bem conhecido, a depleção 
ventral/estriatal pode estimular sintomas disfó-
ricos. O uso excessivo de levodopa, no caso de 
D., pode ser compreendido como uma tentativa 
de aliviar sintomas motores, assim como as flu-
tuações não-motoras negativas (p.e. ansiedade e 
hipotimia). Esses sintomas flutuam severa e ra-
pidamente em D., causando impacto expressivo 
na vida dele e de sua família. Dessa forma, faz-
-se necessária a abordagem integral do paciente 
para uma real melhoria na qualidade de vida.
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SÍNDROME DE FAHR ASSOCIADA À 
HIPOPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO – RELATO 
DE CASO
Santos GAC*; Campos LR; Pereira VER

Universidade Estácio de Sá / LANES.

* E-mail: gutemberg.c.santos@globo.com

A Síndrome de Fahr é uma desordem neurológi-
ca rara, com prevalência de <1/1000000. Foi pri-
meiramente descrita pelo neurologista alemão 
Karl Theodor Fahr em 1930, e é caracterizada 
pela deposição anormal de cálcio nos núcleos 
da base. A clínica varia desde distúrbios do mo-
vimento até anormalidades psiquiátricas, da me-
mória e da concentração. OBJETIVO: Descrever 
o caso de uma mulher com diagnóstico de sín-
drome de Fahr secundária a hipoparatireoidis-
mo, pós tireoidectomia total. RELATO DE CASO: 
S.M.G., feminina, 58 anos, com história de tireoi-
dectomia em 1981 devido a câncer de tireoide, 
sem acompanhamento desde então. Em 1986 foi 
diagnosticada inicialmente com esquizofrenia, 
e permanece em tratamento psiquiátrico desde 
então, porém atualmente para transtorno bipo-
lar. Em 2015, após sofrer um trauma crânio en-
cefálico, foi atendida em uma emergência no RJ, 
onde realizou uma TC de crânio que evidenciou 
presença de calcificações bilaterais em núcleos 
da base, compatível com síndrome de Fahr. Foi 
encaminhada para acompanhamento neuroen-
docrinológico, e após investigação, foi constata-
da presença de hipoparatireoidismo. Ao exame, 
apresentava-se com sinais de liberação frontal 
(reflexo glabelar, grasping à direita, fenômeno de 
gegenhalten), sinal de Babinski à direita, refle-
xos assimétricos (vivos em membros superiores 
e abolição de aquileus), leve rigidez simétrica, e 
tremor distal em membro inferior direito. Força, 
palestesia, propriocepção e coordenação nor-
mais. Bradicinesia e instabilidade postural leves. 
Nos testes cognitivos: 25 pontos no MEEM e 7 
animais nomeados no teste de fluência verbal. 
DISCUSSÃO: Na síndrome de Fahr, os achados 
psiquiátricos mais comumente citados na lite-
ratura são sintomas afetivos, distúrbios obses-
sivo-compulsivos, déficit cognitivo, alterações 
da personalidade e psicoses. Já dentre os dis-
túrbios de movimento, parkinsonismo é o mais 
frequente, estando presente em 57% dos casos, 
seguido de coreia com 19%, tremores e distonia 
8% cada, atetose 5% e discinesia orofacial 3%. 
CONCLUSÃO: Este caso demonstra a importân-
cia de acompanhamento periódico em pacientes 
submetidos à tireoidectomia, os quais podem 
evoluir com distúrbios do metabolismo de cál-
cio. Uma anamnese detalhada, exame físico e 
neuroimagem são ferramentas importantes du-
rante a investigação desses pacientes, atentan-
do-se para detecção precoce de sinais e sintomas 
neuropsiquiátricos.
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SÍNDROME DE LANCE ADAMS EM PACIENTE 
PICADO POR COBRA: CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS E 
CONTROLE MEDICAMENTOSO
Farias DP*; Vasconcelos TC; Fontana PN; Maia AAA; 
Amorim Júnior AD; Medeiros FL; Magalhães JE; 
Oliveira ACM; Vasconcelos ES

HUOC-UPE.

* E-mail: dradaianejp@hotmail.com

A Síndrome de Lance Adams (SLA) é uma com-
plicação rara da ressuscitação cardiopulmonar 
bem-sucedida, usualmente acompanhada de 
mioclonias de ação. Menos de 150 casos foram 
descritos na literatura médica. OBJETIVO: Des-
crever um caso raro de um paciente com SLA, 
seus achados clínicos, radiológicos e eletroen-
cefalográficos, assim como a resposta às drogas 
antiepilépticas. RESUMO DO CASO: Homem, 53 
anos, história de picada de cobra em MID, evo-
luindo com infecção local, septicemia grave, am-
putação do MID e internamento em UTI, onde 
apresentou duas paradas cardiorrespiratórias 
(PCR), disfunção renal e crises tônico-clônicas 
generalizadas. Sete dias pós-PCR evoluiu com 
abalos em corpo inteiro, que pioravam com o 
movimento e melhoravam no repouso. Na épo-
ca, as crises generalizadas foram controladas 
com Fenobarbital e Clonazepam. Em nossa ava-
liação feita dois anos depois, identificamos bom 
estado geral, presença de mioclonias globais de 
ação e tremor na fala. Amputação de MID acima 
do joelho. Reflexos axiais da face vivos. Cutâneo 
plantar esquerdo em flexão. Realizou ressonân-
cia de crânio que evidenciou alterações glióticas 
periventriculares inespecíficas; espectroscopia 
cerebral (frontal e gânglios base) normal; LCR 
normal; Eletroencefalograma (EEG) com dis-
creto alentecimento difuso da atividade de base 
e SPECT cerebral normal. Apresentou melhora 
importante das mioclonias após início de Ácido 
Valpróico 1500mg/dia, Levetiracetam 1000 mg/
dia, mantivemos fenobarbital 100 mg/dia e clo-
nazepam 6mg/dia. A retirada do fenobarbital foi 
tentada mas houve piora das mioclonias, sendo 
então reintroduzido. A introdução do Levetira-
cetam 500mg/d, promoveu um bom controle 
das mioclonias já no início. DISCUSSÃO: A SLA 
é caracterizada pela presença de mioclonias de 
ação pós hipóxia e recuperação da consciência, o 
que a diferencia do status mioclônico pós hipó-
xia, fornecendo assim um melhor prognóstico. A 
mioclonia da SLA não tem correlação com anor-
malidades do EEG. A ressonância, tomografia, 
spect e espectroscopia cerebral podem não re-
velar informações características. CONCLUSÃO: 
SLA pode ser diagnosticada com a anamnese e 
os achados clínicos no exame de ácido valpróico, 
levetiracetam, clonazepam, fenobarbital.
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SINDROME PARANEOPLASICA ASSOCIADA AO 
ANTICORPO ANTIMA2 EM UM PACIENTE COM 
ADENOCARCINOMA PULMONAR
Cidrão AAL; Feitosa IDF*; Ferraz FO; Maciel RH; 
Maia DP; Camargos ST; Cardoso F

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

* E-mail: izabela_dayany@yahoo.com.br

Anticorpos anti-Ma2 estão associados a encefali-
te afetando caracteristicamente o sistema límbi-
co, hipotálamo e tronco encefálico. Acometimen-
to cerebelar é raro, mas quando presente pode 
ser a apresentação predominante. OBJETIVO: 
Descrever um caso de síndrome paraneoplásica 
associada ao anticorpo anti-Ma2 em um pacien-
te com adenocarcinoma pulmonar. MÉTODO: 
Relato de caso. RESULTADOS: N.J.S., 76 anos, 
masculino, natural de Sabinópolis-MG, ex-ta-
bagista, ex- etilista, sem comorbidades. Em abril 
de 2012, iniciou quadro de inapetência e perda 
ponderal de 5kg em 4 meses. Em agosto de 2012, 
apresentou episódios de confusão mental, ver-
tigem, zumbido e choro imotivado. 3 meses de-
pois, manifestou ataxia progressiva da marcha 
associada a fala escandida, disfagia, tremor cefá-
lico e apendicular, prejuízo da memória recente 
e retenção urinária. História familiar positiva 
para neoplasias (estômago e pulmão), sem qua-
dro neurológico semelhante. Propedêutica ini-
cial entre 2012 e 2014 evidenciou: polineuropatia 
sensitivomotora de predomínio axonal, aumen-
to do volume prostático à ultrassonografia cuja 
biópsia descartou malignidade. A ressonância 
magnética de encéfalo demonstrou atrofia corti-
cal cerebral e cerebelar, notadamente do vermis, 
ventriculomegalia desproporcional à involução 
do parênquima e redução volumétrica dos hipo-
campos. Tomografia de tórax de agosto de 2014 
revelou linfonodos mediastinais aumentados, 
alguns com áreas hipodensas centrais e nódu-
lo pulmonar irregular com densidade de partes 
moles no lobo superior direito (1cm), aspecto 
indeterminado. Painel de anticorpos antineuro-
nais foi positivo para anti-Ma2. Após abandono 
do acompanhamento, o paciente retornou em 
novembro de 2015 quando foi internado com 
retenção urinária, movimentos coreicos, ataxia 
e disartria acentuadas, restrito ao leito. Nova to-
mografia de tórax revelou massa de aspecto neo-
plásico (7cm) na transição do mediastino médio 
e superior, aderida aos grandes vasos. Biopsia 
demonstrou neoplasia epitelial metastática com 
áreas de padrão papilar compatível com adeno-
carcinoma pulmonar. Iniciada quimioterapia 
com carboplatina e gencitabina com melhora 
parcial do quadro motor e cognitivo após 3 ci-
clos. CONCLUSÃO: A detecção do anticorpo 
anti-Ma2 e das manifestações neurológicas pa-
raneoplásicas podem preceder em vários anos a 
manifestação clínica e imaginológica do tumor 
associado.
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SLEEP DISORDERS IN SPINOCEREBELLAR ATAXIA 
TYPE 10
London E1*; Teive H1; Crippa ACS1; Raskin S1; 
Ashizawa T2

1Universidade Federal do Paraná/Hospital das Clínicas 
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* E-mail: esterlondon@gmail.com

OBJECTIVE: To assess sleep architecture and sle-
ep disturbances in patients with spinocerebellar 
ataxia type 10 (SCA10). BACKGROUND: Microa-
rousals during rapid eye movement (REM) sleep 
and respiratory disturbances have been reported 
in other neurodegenerative diseases and in some 
types of spinocerebellar ataxia (SCA), including 
types 1, 2, 3 and 6 (SCA1, 2, 3 and 6). To date the-
re are no studies of sleep disturbance in SCA10. 
METHODS: Twenty-three SCA10 patients and 23 
healthy controls were recruited and evaluated 
in terms of their clinical history, age of disease 
onset, disease severity (according to the Brazi-
lian-translated and validated Scale for the As-
sessment and Rating of Ataxia, SARA), excessive 
daytime sleepiness (according to the Epworth 
Sleepiness Scale, ESS) and polysomnography 
(according to the criteria proposed by the Ameri-
can Academy of Sleep Medicine). The Berlin and 
Hamilton scales were also used. RESULTS: SCA10 
patients had longer latency REM sleep and more 
REM arousals than controls. There was a statisti-
cally significant difference in average respiratory 
disturbance index (RDI) between SCA10 patients 
and controls. CONCLUSION: The results of this 
genetic and polysomnographic study indicate 
that SCA10 patients had more REM arousals and 
a higher RDI than controls. This finding is proba-
bly related to the mechanism of the disease. Fur-
ther studies in a larger population are required to 
elucidate this association.
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STATUS EPILEPTICUS AND FRONTAL WHITE 
MATTER CHANGES: ATYPICAL CLINICAL AND 
RADIOLOGICAL FEATURES IN WILSON’S DISEASE
Rocha ECA*; Rezende Filho FM; Dutra LA; Pedroso JL; 
Barsottini OGP
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Wilson’s disease (WD) is an autossomal recessi-
ve disorder of copper metabolism. Usual neuro-
logical findings include tremor, rigidity, ataxia, 
drooling, dysarthria, dystonia, and spasticity. 
Imaging findings include the so called face of the 
giant panda sign, tectal plate and central pon-
tine abnormalities, signal changes in the basal 
ganglia, thalamus and brainstem. OBJECTIVE: 
To report atypical features of WD in a patient 
presenting with status epilepticus and unusual 
brain imaging, characterized by white matter 
changes in frontal lobes resembling leucodys-
trophy. CASE REPORT: A 18-year-old man, born 
from consanguineous parents, presented to our 
service with a 3-years history of progressive slur-
red speech and gait impairment. The first neu-
rological manifestation was a status epilepticus 
(SE). Subsequently, tremor, progressive gait dif-
ficulty, cognitive impairment and slurred speech 
were observed. Examination disclosed spasti-
city, dystonic posturing, bilateral Babinski sign, 
mutism and severe cognitive impairment. Brain 
magnetic resonance imaging (MRI) showed bi-
lateral and symmetrical hyperintense signal in 
the cerebral peduncles, putamen and thalami, 
in association with marked cortical and subcor-
tical abnormalities in the frontal lobes, with a re-
markable cystic appearance. Ophthalmological 
evaluation disclosed Kayser-Fleisher rings. Ce-
ruloplasmin was low, and levels of 24-hour uri-
nary copper were increased. WD was diagnosed 
and Zinc acetate was started, with mild impro-
vement. DISCUSSION: Wilson’s disease is a rare 
autosomal recessive disorder. Usual neurologic 
features comprise akinetic-rigid syndrome, tre-
mor, ataxia and dystonia. Our patient presented 
seizures as his first manifestation and pyramidal 
signs on examination, which were found to be 
one of the least frequent features. Typical MRI 
findings reveals high-signal T2 weighted images 
in globus pallidus, putamen, caudate nucleus, 
thalamus and cerebral peduncles. White matter 
changes have been described less frequently. The 
concurrent presence of abnormal signal in the 
basal ganglia help to distinguish from other for-
ms of leucoencephalopathy. CONCLUSION: This 
case report highlights unusual manifestations in 
WD, characterized by SE and frontal white mat-
ter changes. WD should be considered in the 
differential diagnosis of SE and diffuse leukoen-
cephalopathy with cystic degeneration, particu-
larly when frontal lobes are affected and basal 
ganglia and brainstem abnormalities are present.
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STRENGTH TRAINING PROGRAM IMPROVES 
BALANCE IN PATIENTS WITH PARKINSON´S 
DISEASE
Chen J; Barbosa AF*; Francato DVA; Souza CO; 
Greve JMD; Voos MC; Chien HF; Barbosa ER

Universidade de São Paulo (USP).

* E-mail: alefbar@gmail.com

Postural instability is a motor symptom of 
Parkinson‘s disease (PD). Deficits of trunk mus-
cles adjustments are intensified by the limited 
mobility and weakness. Such impairments con-
tribute to postural static and dynamic instabi-
lity and increase the risk of falls in PD patients. 
OBJECTIVE: To investigate if strength training 
exercises performed twice a week in a 12-week 
period would improve balance in patients with 
PD. METHODS: Twenty patients with idiopathic 
PD (Hoehn and Yahr stage II – III) and preserved 
cognitive function performed strength training 
targeting postural trunk muscles. Patients’ ba-
lance before and after training was assessed by 
static platform to quantify postural sway and 
clinical functional balance tests. RESULTS: Af-
ter 12 weeks of training, ANOVAs showed that 
static posturography showed increased center of 
pressure (CoP) displacement in anteroposterior 
axis (p = 0.002), mediolateral axis (p = 0.002) and 
sway area (p = 0.004) in eyes closed condition. 
Patients showed improvement in UPDRS part 
III (motor function) (p = 0.030), Timed up and 
Go test (TUG) (p = 0.046) and Berg Balance Scale 
(BBS) (p = 0.004). CONCLUSION: According to 
our results, a 12 weeks program of strength exer-
cises, performed twice a week, improved TUG 
and BBS performance and increased body sway 
on posturography in patients with PD.
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TEMPO DE EVOLUÇÃO DA DISTONIA CERVICAL E AS 
REPERCUSSÕES SOBRE A FUNCIONALIDADE DE 
PACIENTES ACOMETIDOS
Takeda SYM*; Teive HAG
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A distonia cervical (DC) é uma desordem do mo-
vimento caracterizada por contrações muscu-
lares sustentadas ou intermitentes que podem 
ocasionar posturas e movimentos anormais, 
sendo exacerbados pelo movimento voluntário. 
Apesar de não se tratar de doença progressiva, 
pouco se conhece acerca das repercussões do 
tempo de evolução da doença sobre a funciona-
lidade. OBJETIVO: Relacionar o tempo de evolu-
ção da distonia e a funcionalidade de pacientes 
sob acompanhamento em ambulatório de dis-
túrbios do movimento. MÉTODO: Trata-se de 
estudo seccional, descritivo e prospectivo (pa-
recer comitê de ética n°27572). Foram incluídos 
pacientes com diagnóstico de distonia cervical, 
capazes de responder aos instrumentos de pes-
quisa e serem acompanhados no ambulatório 
de distúbios do movimento. A funcionalidade 
foi verificada, por meio da Medida de Indepen-
dência Funcional (MIF), que contempla o do-
mínio físico e cognitivo. A estatística consistiu 
na normalização das variáveis, e posterior aná-
lise de componentes principais (ACP), após ve-
rificação da qualidade dos dados pelo método 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO test). A relação entre 
as matrizes de variáveis foi avaliada por meio do 
teste de esferecidade de Bartlett e a definição do 
número de componentes principais foi estabele-
cida por meio do critério de Broken-Stick. Com a 
ACP foi possível determinar as variáveis explica-
tivas para cada variável avaliada (tempo de diag-
nóstico e funcionalidade). RESULTADOS: Parti-
ciparam da pesquisa 69 pacientes acompanha-
dos no ambulatório de distúrbios do movimento 
de um hospital universitário. Os dois primeiros 
fatores da ACP apresentaram uma variabilidade 
acumulada de 54,448% (Autovalores F1 = 5,727; 
F2 = 2,985).O primeiro eixo canônico (F1) apli-
cado às variáveis (35,8% da variabilidade) pode 
ser denominado como X, e denota a relação en-
tre o tempo do diagnóstico e as principais me-
didas de independência funcional (Alimentação, 
Higiene Pessoal, Banho, Vestir acima da cintura, 
Vestir abaixo da cintura, Uso do vaso sanitário, 
Chuveiro, Marcha, Escadas, Resolução de Pro-
blemas), indicando que quanto menor o tempo 
de diagnóstico, maior a independência nos itens 
alimentar-se, fazer a higiene pessoal, vestir-se da 
cintura para cima e da cintura para baixo, usar o 
vaso sanitário, usar o chuveiro, deambular, subir 
e descer escadas. CONCLUSÃO: O maior tempo 
de evolução da distonia cervical proporcionou 
maior dependência funcional, especialmente 
nas atividades de vida diária.
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THE ABNORMALITIES OF THE BLINK REFLEX IN A 
GROUP OF PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE.
Brooks JBB2*; Fragoso YD2; Jardim MR1; Papais-
Alvarenga RM1

1Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO);
2Universidade Metropolitana de Santos- UNIMES.

* E-mail: joseph3b@gmail.com

A positive correlation between results from 
neurophysiological tests and clinical staging 
of Parkinson Disease (PD) has been described. 
OBJECTIVE: To determine the abnormalities of 
the blink reflex in a group of patients with Parkin-
son´s disease (PD), as indices of the functional 
status of brainstem neuronal network, and ab-
normality level dependence on disease progres-
sion. METHODS: The blink reflex was assessed in 
55 subjects of both sexes, suffering from idiopa-
thic PD in I-IV stages, according to the Modified 
Hoehn and Yahr scale. A control group included 
110 healthy subjects matched for gender and age. 
Testing of the patients was performed during the 
“on” phase. RESULTS: Latencies of polysynaptic 
R2 and R2’ blink reflex responses were linear-
ly shortened in the subjects with PD. A positive 
correlation was observed between longer disease 
duration and higher degrees of disability to the 
results of the blink test. CONCLUSION: Neuro-
physiological assessment of the blink reflex may 
provide a useful and inexpensive tool for the 
diagnosis and follow-up assessment of PD.
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THE IMPROVEMENT OF A TARDIVE DYSKINESIA 
MOVEMENTS BY INLINE SKATING
Casagrande SCB*; Cury RG; Pardini ACL; Coelho DB; 
Souza CO; Oliveira TG; Ghilardi MGS; Barbosa ER; 
Fonoff ET

USP/Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas (HC-
FMUSP).

* E-mail: saracasagrande@hotmail.com

OBJECTIVE: To describe a young patient with 
generalized dyskinesia induced by neuroleptic 
drugs and dramatic improvement of symptoms 
while skating. BACKGROUND: Tardive Dyskine-
sia (TD) is a potentially disabling adverse effect 
of antipsychotic treatment with a marked impact 
on the quality of life, mainly by affecting motor 
function and gait balance. Studies have shown 
that physical exercise has beneficial effects on 
extrapyramidal symptons. Exercises like inline 
skating require a continual correction of balan-
ce to reestablish the center of gravity and could 
provide external pacing cues that are less promi-
nent during gait. In addition, effects of changing 
visual scene during skating might better capture 
the patient‘s attention. We can also consider this 
phenomenon to be similar to a sensory trick and 
proprioception appears to be a stronger stimu-
lus for this. However, apparently sensory tricks 
were used only in 4% of those with secondary 
dystonia and their effects on motor symptoms 
and gait in TD are poor related. Here, we present 
a patient with good recovery of motor function 
after inline skating. METHODS: A 25 y/o woman 
diagnosed with Bipolar Disorder after a long 
time treatment with neuroleptics drugs has de-
veloped generalized movements and disabling 
of gait. However when she tried to inline skating 
the result was a dramatic improvement of her 
involuntary movements. For the analysis of gait 
and movements she was assessed with accelero-
meters on wrists and spine during inline-skating 
and a 10 meters walking task. All the tests were 
also performed in her healthy twin sister and the 
results were compared. Results : During gait the 
patient showed higher values of spine (antero-
posterior-AP: 4.19±0.12 m/s2) and wrist acce-
leration (AP: 8.76±0.53 m/s2) compared to her 
sister (AP: 1.12±0.02 m/s2) (AP: 1.10±0.04 m/s2), 
respectively. However, in inline skate condition, 
the values for the patient (AP: 1.39±0.21 m/s2 for 
spine and AP: 7.28±1.22 m/s2 for wrist accelera-
tion) were similar to acceleration showed by her 
healthy sister (AP: 1.31±0.22 m/s2 for spine and 
AP: 4.67±0.63 m/s2 for wrist). CONCLUSIONS: 
Our findings may have pathophisiologic and the-
rapeutic importance, with implications for treat-
ment and rehabilitation. Some lines of research 
may follow from this observation, trying to un-
derstand why in generalized diskinesia skating 
can be preserved better than walking.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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TWO CASES OF ACUTE ALLERGIC REACTION 
FOLLOWING INJECTION OF GENERIC, 
GOVERNMENT-PROVIDED BOTULINUM TOXIN 
A (GGP-BTA) FOR HEMIFACIAL SPASM AND 
BLEPHAROSPASM
Germiniani FMB*; Teive HAG; Scola RH; Ribas GC; 
Borges CM; Canever MM; Scavasine V; Thölken KFM; 
Serafini SZ; Mulinari-Brenner F

Hospital de Clínicas - UFPR.

* E-mail: frankgerminiani@hotmail.com

Allergic reactions after administration of Botu-
linum Toxin A are rare, unpredictable compli-
cations and may vary from rash to anaphylaxis. 
These have been reported with the use of com-
mercially available formulations, but not with 
generic formulations. These are probably due to 
allergic reactions to albumin, lactose or gelatin 
used in the formulation of BTA. OBJECTIVE: To 
report two patients who developed facial angio-
edema one hour after receiving intramuscular 
Generic, Government-provide Botulinum Toxin 
A (GGP-BTA), with a five-month interval between 
the two cases. RESULTS: Case Reports: Patient 1: 
A male patient with left hemifacial spasm, who 
had already been treated with commercially 
available BTA (Botox®) with no significant side-
-effects, was treated with intramuscular injec-
tions of GGP-BTA on the affected muscles o the 
left side and additional injections in the periocu-
lar region of the right side for aesthetic symme-
try. About one hour following the procedure he 
developed a purplish-red oedema of the eyelids, 
as well as the left nasolabial fold. He was treated 
at first with IV Methylprednisolone, followed by 
oral 60 mg qd of Prednisone. As there was minor 
improvement with corticosteroids, following 
evaluation by the Dermatology team, he recei-
ved intramuscular Adrenaline and was started 
on oral Diphenhydramine with resolution of the 
angioedema. Patient 2: A female patient with 
blepharospasm who had already been previously 
treated with Botox® was also treated with intra-
muscular injections of GGP-BTA in the periocular 
regions. One hour after the procedure, she deve-
loped a purplish-red oedema of the eyelids. She 
was treated with oral anti-histaminic agents and 
refused to remain at the hospital as she lived in 
another town. After a three-month interval, both 
patients underwent cutaneous testing for aller-
gy with GGP-BTA, as well as three commercially 
available formulations of BTA (Botox®, Dys-
port® and Xeomin®). They both only had aller-
gic reactions with GGP-BTA and with none of the 
commercially available BTAs. A control subject 
underwent the allergic test and had no allergic 
reactions with either the GGP-BTA, nor the com-
mercially available formulations. CONCLUSION: 
Although rare, allergic reactions to commercially 
available BTA may vary from rash to life-threate-
ning anaphylaxis. We reported two cases of facial 
angioedema following injection of GGP-BTA, 
with resolution after adequate systemic treat-
ment with anti-allergic medications.
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URICEMIA, URICOSURIA E CLEARENCE FRACIONAL 
DE ÁCIDO ÚRICO EM PACIENTES COM DOENÇA DE 
PARKINSON.
Oldoni C*; Garcia BCM; Oliveira M; Silva MP; Silva MZC; 
Viana TB; Fornazari B; Teive HAG; Carvalho M

Universidade Federal do Paraná (UFPR).

* E-mail: carolinaoldoni@yahoo.com.br

Alguns trabalhos sugeriram que o ácido úrico 
atuaria contra o estresse oxidativo, um contri-
buinte importante para degeneração de neurô-
nios dopaminérgicos na Doença de Parkinson 
(DP). OBJETIVOS: Analisar as concentrações 
séricas e urinárias, a ingestão e o clearance fra-
cional de AU em portadores de DP e compará-los 
com um grupo controle (CTR) pareado por idade 
e gênero. Casuística e MÉTODOS: Foram estuda-
dos 29 indivíduos, sendo 17 pacientes com DP e 
12 indivíduos como CTR. O grupo DP foi selecio-
nado entre os 3 primeiros estágios da escala de 
Hoehn e Yahr (HY) e o grupo CTR foi selecionado 
em ambulatório de clínica médica. Foram dosa-
dos creatinina (CR), ureia (UR), AU e proteínas 
em urina de 24 horas e AU, glicose, insulina, CR, 
UR, ALT, AST e fosfatase alcalina em amostra 
sanguínea. Em seguida, realizou-se avaliação 
nutricional, incluindo dados antropométricos 
como peso, estatura, IMC, e registro alimentar de 
três dias para avaliar a ingestão média diária de 
calorias, AU, carboidratos, proteínas e lipídeos. 
Posteriormente, realizou-se o teste de supres-
são de pirazinamida (PZD), com dosagem de CR 
e de AU em amostra sanguínea e urinária pré e 
pós administração de 3g de PZD, para cálculo 
do clearance fracional de AU. RESULTADOS: No 
grupo DP havia 8 homens (47%) e 9 mulheres 
(53%), com idade de 57,24±11,35 anos. Já o grupo 
CTR contou com 4 homens (33,3%) e 9 mulheres 
(66,6%) com idade de 51±10,09 anos (p = NS vs. 
DP). O peso do grupo DP foi de 70,26±12,10 kg, 
ingestão calórica de 2028,10±489,59 Kcal/dia e 
ingestão proteica de 74,87±22,42 g/dia. No gru-
po CTR, o peso foi de 76,73±11,13 kg, ingestão 
calórica de 1958,50±587,30 kcal/dia e ingestão 
proteica de 81,58±29,14 g/dia, todos estes valores 
semelhantes ao grupo DP (p = NS). O clearance 
de creatinina (92.54±26,88 DP vs. 91,30±29,23 
CTR), AU plasmático (5,30±1,41 vs. 5,18±1,24), 
AU na urina (38,88±16,52 vs. 31,94±14,12) foram 
semelhantes nos dois grupos. A fração excreto-
ra de AU foi semelhante em ambos os grupos 
(0,068±0,038 DP vs. 0,06±0,02 CTR, p = NS). Após 
a administração de PZD a variação do clearance 
fracional de AU (pós/pré) também foi igual entre 
os grupos (0,48±0,355 DP vs. 0,507±1,37 CTR). 
CONCLUSÃO: Não foram observadas diferenças 
entre os grupos na ingestão de AU, uricemia ba-
sal, excreção urinária pré e pós-bloqueio tubular 
com PZD. A pequena amostra aqui apresentada 
talvez não tenha sido capaz de excluir erro tipo 
II (poder do teste insuficiente para detectar dife-
rença entre os grupos).
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XANTOMATOSE CÉREBRO-TENDÍNEA SEM 
XANTOMA TENDÍNEO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO.
Souki SWN1*; Vasconcellos LFR2; Soares CN1; Spitz M1; 
Germano CSB1; Marussi VHR3

1Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro;
2HFSE/INDC-UFRJ;
3MedImagem-SP.

* E-mail: samirsouki786@yahoo.com.br

A xantomatose cérebro-tendínea (XCT) é um 
erro inato do metabolismo caracterizado por re-
dução na atividade da enzima hepática 27-hidro-
xilase, o que leva ao acúmulo de material lipídico 
em diferentes tecidos, destacando-se tendões, 
sistema nervoso central e cristalino. Trata-se de 
uma desordem neurológica rara, pertencente ao 
grupo das leucodistrofias. OBJETIVOS: Descre-
ver caso de XCT sem xantoma tendíneo, desta-
cando o grande desafio diagnóstico devido à sua 
raridade, assim como a importância da neuroi-
magem. MÉTODO/RESULTADO: Mulher, 52 
anos, com história de crises convulsivas desde os 
cinco anos de idade e retardo no desenvolvimen-
to neuropsicomotor subsequente. Evoluiu aos 25 
anos com movimentos distônicos de predomínio 
crânio-cervical, além de alteração na fala, disfa-
gia e ataxia da marcha. Houve piora progressiva 
do quadro motor, ficando restrita à cadeira de 
rodas aos 30 anos. Desde os 49 anos, permanece 
acamada, sem interação efetiva e com alimen-
tação exclusiva por gastrostomia. Dosagem de 
colestanol: 19,6 mmol/L (VR: 2-12 mmol/L), re-
lação colestanol/colesterol elevada: 4,55. Líquor 
com aumento de albumina (24,4 mg/dL - VR: até 
3,5), restante normal. Ressonância magnética 
(RM) de crânio: atrofia cortical difusa, múltiplos 
focos de alteração de sinal comprometendo de 
forma importante o braço posterior das cápsu-
las internas, pedúnculos cerebrais, rafe mediana 
pontina, pedúnculos cerebelares superiores e 
médios, pirâmides bulbares, substância branca 
cerebelar. RM de coluna: alteração de sinal lon-
gitudinal extensa difusa dos funículos posterio-
res e tratos cortico-espinhais laterais da medula 
cervical e dorsal, caracterizado por hipersinal em 
T2. Biópsia muscular: sem fibras com acúmulos 
mitocondriais. CONCLUSÃO: A suspeição preco-
ce de entidades raras e potencialmente tratáveis 
é de suma importância na prática médica por 
mudar a história natural da doença e, conse-
quentemente, o desfecho clínico dos pacientes. 
A neuroimagem de crânio é essencial na investi-
gação diagnóstica da XCT, sendo que a presença 
de lesão cerebelar focal bilateral (núcleo dentea-
do) e a predominância de lesão cerebelar em re-
lação à cerebral ajuda no diagnóstico diferencial 
com outras leucodistrofias. Cabe ressaltar que 
até 30% dos pacientes com XCT não cursam com 
xantomas tendíneos, como no caso relatado. O 
tratamento da XCT com ácido quenodeoxicólico, 
se iniciado em tempo hábil, previne graves com-
plicações neurológicas relacionadas à doença.

Apresentação: 30/8/2016, Área de Exposição, 
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IMPACTO ECONÔMICO DO TRAUMATISMO 
CRÂNIOENCEFÁLICO (TCE) NO BRASIL DE 2011 A 
2015
Bannach MA1; Caetano ML1; Nogueira YL1; Silva ML1; 
Pinheiro RS1; Melo IMS1; Zuzino MKRT1; Silva SV1; 
Sousa RD1*; Naves WN2

1Faculdade Estácio de Sá de Goiás (UFG);
2HCUFG.

* E-mail: rdsufg@bol.com.br

O trauma é uma das principais causas de mor-
bimortalidade atualmente, sendo classificado 
como problema de saúde pública, pois afeta, 
principalmente, a faixa etária ativa da popula-
ção, entre 21 e 60 anos, e traz grandes prejuízos 
financeiros ao país; evidenciando a importância 
da atuação do sistema de saúde na implantação 
de estratégia de prevenção e otimização do aten-
dimento dos traumas. Dentre os tipos de trauma, 
o traumatismo cranioencefálico (TCE) é o que 
causa mais vítimas, sendo os tipos leve e grave os 
mais frequentes. OBJETIVO: Analisar o impacto 
econômico do traumático cranioencefálico no 
Brasil de 2011 a 2015. METODOLOGIA: Estudo 
retrospectivo de dados disponíveis no DataSUS-
-SIH referentes aos custos de internação por 
traumatismo intracraniano durante o período 
de janeiro de 2011 a dezembro de 2015. Os dados 
foram tabulados em valor total das internações, 
valor dos serviços hospitalares e profissionais se-
paradamente, média de permanência e da taxa 
de mortalidade por Unidade da Federação, além 
do valor total das internações por ano/mês pro-
cessamento. RESULTADOS: De janeiro de 2011 
a dezembro de 2015 houve 527 mil internações, 
cujo período médio de internação foi de 6,1 dias, 
resultando em um custo total de quase 800 mi-
lhões de reais. É notório o aumento dos custos 
da internação no período analisado, cuja média 
foi de 4,54% a cada ano, com o maior aumento 
observado entre 2013 e 2014, o qual foi de 6,9% 
e, tal elevação no número de internações devi-
do ao TCE é proporcional ao aumento, em todo 
o Brasil, de internações por causas externas. Os 
Estados brasileiros com os maiores gastos em 
internações devido a causas externas englobam 
São Paulo (26%), Minas Gerais (14,3%) e Paraná 
(8,6%), sendo que os Estados com maior índice 
de óbito por causas externas correspondem à São 
Paulo, Minas Gerais e Maranhão, ou seja, foi ob-
servada parcial correspondência entre estes dois 
parâmetros. CONCLUSÃO: Notou-se correlação 
ente o aumento do número de internações por 
TCE e do custo médio total da internação. Deste 
modo, o investimento na prevenção do TCE a fim 
de reduzir a morbimortalidade e, consequente-
mente, os gastos deve ser priorizado. Além disso, 
é essencial investir na qualidade do atendimento 
ao TCE, evitando lesões neuronais secundárias 
ao trauma, o que reduziria as sequelas no pa-
ciente e os custos do tratamento e reabilitação.
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MORBIDADE HOSPITALAR POR TRAUMATISMO 
INTRACRANIANO E A INCIDÊNCIA DE ACIDENTES 
DE TRÂNSITO POR MOTOCICLETAS EM MINAS 
GERAIS, NO PERÍODO DE 2008-2015
Santos DP1*; Vieira EV3; David EM1; Batista LF4; 
Figueiredo JFLM2; Vargas RD1; Lommez TCM1

1Faculdades Integradas Pitágoras;
2Faculdades Unidas de Montes Claros;
3Santa Casa de Montes Claros;
4Universidade Estadual de Montes Claros.

* E-mail: dani.0112@yahoo.com.br

O traumatismo cranioencefálico é o principal 
trauma que acomete adultos jovens e caracteri-
za-se como um problema de saúde pública na 
sociedade moderna. OBJETIVO: Descrever o 
perfil de morbidade das internações hospitalares 
por traumatismo intracraniano e por acidentes 
de trânsito com motocicletas em Minas Gerais, 
no período de 2008 a 2015. MÉTODO: Estudo re-
trospectivo, descritivo e de delineamento quan-
titativo.  Teve como universo de pesquisa a base 
de dados TABNET do DATASUS. Foram inclusas 
no estudo as internações hospitalares do SUS 
por traumatismo intracraniano e por acidentes 
de trânsito envolvendo motocicletas na faixa 
etária de 20 a 59 anos, no estado de Minas Gerais, 
no período de 2008 a 2015. Variáveis estudadas: 
número de internações, sexo, faixa etária, tempo 
médio de internação em dias, número de óbitos, 
taxa de mortalidade e o valor médio gasto em 
cada internação. RESULTADOS: No período ana-
lisado foram 48.429 internações por traumatismo 
intracraniano em indivíduos com idade de 20 a 
59 anos. Dentre essas internações, 83,6% corres-
pondiam ao sexo masculino e houve uma maior 
prevalência na terceira década de vida. O tempo 
médio de internação foi de 7,2 dias, sendo o gas-
to médio com cada uma delas de 2.041,09 reais. 
O número de óbitos devido o traumatismo intra-
craniano foi de 4.878 e a taxa de mortalidade foi 
de 10.07%. No mesmo período, e para a mesma 
faixa etária foram 53.835 internações por aciden-
tes de trânsito envolvendo motocicletas. Dentre 
essas, 46.657 (86,6%) ocorreram no sexo mascu-
lino e com maior prevalência na faixa etária entre 
20-29 anos, o equivalente a 25.944 indivíduos. O 
tempo médio de internação e o gasto médio com 
cada uma delas foi de 6 dias e 1.627,86 reais, res-
pectivamente. O número de óbitos foi de 1.055 
indivíduos e a taxa de mortalidade foi de 1,96%. 
CONCLUSÃO: Observou-se que são altas as taxas 
anuais de internação por traumatismo intracra-
niano e também por acidentes de trânsito com 
motociclistas, em especial no sexo masculino e 
em adultos jovens na idade de 20-29 anos. Bem 
como, são elevados os gastos decorrentes destas 
internações. Logo, estudos que abordam o per-
fil epidemiológico e o impacto socioeconômico 
de determinados agravos à saúde são relevantes 
por possibilitarem a criação de políticas públicas 
que visem tanto medidas preventivas quanto um 
melhor atendimento hospitalar a estes pacien-
tes, diminuindo as taxas de incidências, a mor-
bimortalidade, e, por conseguinte, os gastos do 
sistema de saúde.
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