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Apresentação

A experiência que adquirimos no ensino da Neurologia em cursos de graduação de Medicina tem-nos 
revelado que há diversos obstáculos ao aprendizado de Clínica Neurológica. Um dos mais importantes 
decorre da falta de textos que integrem, de modo didático e sucinto, conhecimentos básicos aos necessários 
para a atuação prática. Por esta razão, estudantes ou médicos que desejem aprimorar seus conhecimentos 
nesta área precisam voltar a estudar noções básicas de neuranatomia e de neurofisiologia, para compre-
ender os métodos clínicos de diagnóstico. Como dispõem de tempo limitado para esta revisão durante o 
curso médico ou em meio a suas atividades, é freqüente que não a realizem e que adquiram conhecimentos 
fragmentados e insuficientes.

Este livro tem o objetivo de introduzir o leitor à Neurologia, apresentando desde princípios fundamentais 
até aspectos clínicos e terapêuticos. Para tanto, sacrificou-se a extensão e a profundidade, sem comprome-
ter, contudo, a exatidão. Na primeira parte, são apresentados os princípios fundamentais – a propedêutica 
neurológica – com o objetivo de estabelecer o vínculo entre conhecimentos básicos e clínicos. Em relação 
à primeira edição, houve ampliação e desdobramento do capítulo sobre exames complementares, devido ao 
extraordinário avanço dos conhecimentos e das técnicas de neuroimagem que ocorreu na última década. 

A segunda parte dedica-se às principais síndromes ou a doenças prototípicas da Neurologia. Os prin-
cipais progressos ocorridos desde a primeira edição foram incorporados, e foi introduzido um capítulo 
novo sobre biologia molecular em Neurologia. 

Na terceira, estão incluídos os temas mais relevantes de Neurologia Infantil e nesta parte pudemos 
contar com o apoio da professora Umbertina Conti Reed.

As ilustrações devem-se ao talento da equipe formada por Raul Cecilio Meneses Júnior, Rodrigo Gomes 
de Mello Moreira e Josué Moreira de Souza, a quem deixamos nossos agradecimentos que estendemos à 
equipe da Editora Atheneu e a Alair M. Santos Silva que muito nos ajudaram na fase final do trabalho. 

Finalmente, agradecemos aos nossos colaboradores, que são ou foram membros da Clínica Neurológi-
ca do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde aprenderam 
Neurologia e desenvolveram-se na arte de ensiná-la.

São Paulo, primavera de 2002

Ricardo Nitrini

Luiz Alberto Bacheschi
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Prefácio

Enjolras Vampré, o fundador e condutor da Escola de Neurologia de São Paulo, sempre insistiu no 
quanto é importante estabelecer o patamar básico do conhecimento nesta área destinado ao exercício da 
Medicina. Adherbal Tolosa e Paulino Watt Longo, sucedendo Vampré, vieram dar foros de realidade ao 
seu pensamento, em tudo escorados por Oswaldo Lange. Seus sucessores sempre mantiveram em alvo tal 
patamar, bem como os responsáveis pela continuidade de seu tão grande empenho.

É com essa visão – aprimorada e adaptada às contingências da época, bem como aos naturais pro-
gressos oriundos da elaboração que tanto têm contribuido ao desen volvimento da Neurologia de métodos 
adequados ao diagnóstico e acompanhamento de pacientes – que apresentamos neste texto o conteúdo 
capital de Neurologia com o qual deve ser alimentado o graduando em Medicina e aqueles cujo exercício 
está vol tado à Medicina Interna.

Para alcançar tal objetivo, os Coordenadores-Editores desta obra – Ricardo Nitrini e Luiz Alberto Ba-
cheschi, ambos dignos membros de uma das escolas neurológicas criadas por Vampré – reúnem o essencial 
em Neurologia. Este, no caso, é caracterizado pelo prioritário aporte da Propedêutica Neurológica – em 
si, desde os primórdios da Neurologia, a peça diagnóstica maior – e devidamente caracterizado, à luz dos 
conhecimentos desta década final do século XX, em seu propósito e conteúdo, frente aos grandes capítulos 
de patologia do sistema nervoso. Todos esses são, a seu modo e adequadamente, analisados de maneira 
crítica pelos demais Colaboradores, que também deram o melhor de si, no sentido de o conteúdo de seus 
capítulos estar devidamente atualizado e ser prático. Para tanto, valeram-se de sua experiência pessoal nas 
áreas de Neurologia, iluminada por seus conhecimentos. Embora experiência não se transmita, alimenta 
sempre. É neste sentido que cada um dos capítulos desta obra deve ser motivo de meditação e de alerta.

Ao mesmo tempo, e considerando a importância do conteúdo para o estudante de Medicina e para 
quem a exerce, traz este compêndio à mente dos docentes, qual seja seu grau, a oportunidade de anali-
sarem criticamente seus próprios enfoques na matéria médica que transmitem. Neste particular, mesmo 
docentes de áreas não específicas à Neurologia devem encontrar motivo para reflexão e para assumir o 
rumo adotado frente a problemas neurológicos ou afins.

Dentre todos esses aspectos merece ser lembrado que este texto é o resultado do empenho de toda 
uma Escola no diuturno do seu viver, bem como no cotidiano do assistir pacientes e orientar colegas – 
a parcela da Escola de Neurologia erigida por Vampré, com os sucessos por ela conquistados em láurea 
no espaço da Medicina brasileira, dos quais aqui, reconhecido, dou a minha fé.

São Paulo, primavera de 2002

Antonio Spina-França Netto
Professor Emérito de Neurologia 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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Princípios Fundamentais

Ricardo Nitrini

défIcIt de força Muscular

Suponhamos que um indivíduo procure atendimen-
to médico referindo fraqueza muscular progressiva 
no membro inferior direito.

É sempre importante lembrar que anamnese e 
exame físico precedem a avaliação neurológica. 
Reveste-se de particular interesse a maneira como 
o paciente conta sua história clínica, como inter-
preta seus sintomas e reage a eles. Muitas vezes 
é possível discer-nir sinais até então insuspeitados 
de lesão cerebral pela ausência de crítica, falta de 
atenção, distúrbios de linguagem ou de memória que 
se revelam à anamnese.

Não é raro que, ao se examinar um doente com 
queixa de fraqueza muscular num membro, consta-
tem-se incoordenação ou distúrbio de sensibilidade 
que haviam sido erroneamente interpretados. Mais 
freqüentemente, há queixa de fraqueza em um mem-
bro e o exame constata que o déficit de força afeta 
também outros segmentos.

Torna-se claro que o exame deve ser completo 
e, para tanto, existe um roteiro que será apresentado 
oportunamente.

Capítu- 11

Voltando ao exemplo, imaginemos que o exa-
me confirme a presença de déficit parcial de força 
muscular no membro inferior direito, principalmente 
na parte distal. Quando existe ausência absoluta de 
movimentação voluntária utiliza-se o termo plegia, 
enquanto o déficit parcial é descrito como paresia. 
Conforme a distribuição, utilizam-se os termos: 
monoplegia quando apenas um segmento é afetado; 
hemiplegia quando um hemicorpo é acometido; pa-
raplegia quando membros simétricos são afetados, 
podendo ser braquial ou crural; tetraplegia quando os 
quatro membros estão paralisados e diplegia quando 
os dois hemicorpos estão acometidos. Usam-se os 
mesmos prefixos para caracterizar a distribuição das 
paresias, que podem ser descritas como proximais, 
distais ou globais.

Em nosso exemplo, constatamos monoparesia 
crural direita de predomínio distal. A lesão ou 
disfunção poderia estar localizada em três níveis 
distintos: nos próprios músculos (e junção neuro-
-muscular), nos neurônios motores inferiores ou nos 
neurônios motores superiores.

Nas doenças musculares e da junção neuromus-
-cular, o déficit de força usualmente afeta segmentos 
simétricos e predomina nas porções proximais dos 
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Fig. 1.1 — Dura-máter exposta, relações com o seio venoso sagital superior e vasos meníngeos (modificada de Netter). 

membros. Deste modo, torna-se improvável que o 
caso em questão decorra de lesão nesse sistema. 
Descrição mais detalhada dessas doenças encontra-
-se no capítulo 18, “Miopatias”.

O neurônio motor inferior (ou motoneurônio) 
tem seu corpo celular localizado no corpo anterior 
da substância cinzenta da medula espinal ou nos 
núcleos motores dos nervos cranianos. Ao longo de 
seu trajeto, o axônio junta-se a outros axônios para 
formar as raízes, plexos e nervos e ramifica-se para 
inervar diversas fibras musculares.

Cada motoneurônio é responsável pela inervação 
de um número variável de fibras musculares. O con-
junto formado pelo motoneurônio e fibras musculares 
sob sua inervação é denominado unidade motora. O 
número de fibras musculares de cada unidade motora 
varia de acordo com a função dos músculos. Unidades 
motoras de músculos envolvidos em movimentos que 
necessitam maior precisão do que força, como os 
pequenos músculos da mão ou os músculos motores 
oculares, contêm apenas três a seis fibras musculares. 
Por outro lado, em músculos que se caracterizam 
pela força, como o gastrocnêmico, há cerca de 2.000 
fibras musculares por unidade motora.

A lesão de motoneurônios ocasiona sintomas e 
sinais que constituem a síndrome motora periférica 
ou síndrome do neurônio motor inferior. Dentre 
esses sinais, o déficit de força é o mais importante. 
O caso que estamos estudando poderia decorrer de 
lesão de motoneurônios.

Os neurônios que se originam no sistema nervoso 
central (SNC) e que atuam sobre os motoneurônios 
são denominados “neurônios motores superiores”.

Seus axônios (ou fibras nervosas) formam tratos 
encefalospinais. Destes, o mais importante é o trato 
corticospinal ou trato piramidal, assim chamado por-
que suas fibras nervosas formam uma proeminência 
no bulbo que tem forma piramidal.

Antes de prosseguirmos, é interessante recordar 
brevemente alguns conceitos gerais da organização 
do SNC.

Organização Anatômica do SNC

O SNC é constituído por uma porção intracra-
niana, o encéfalo, e por uma porção que se situa no 
interior do canal vertebral, a medula espinal.

O SNC é envolto por membranas de tecido con-
juntivo denominadas meninges, que são importantes 
para sua sustentação e proteção. São formadas por 
três membranas: dura-máter (ou paquimeninge; do 
grego pachys, espesso), aracnóide e pia-máter. As 
duas últimas formam a leptomeninge (do grego 
leptós, delgado).

A mais superficial é uma membrana espessa de 
tecido fibroso, denominada dura-máter, que se situa 
imediatamente interna ao endósteo do crânio e do 
canal vertebral (Fig. 1.1). A dura-máter encefálica 

Dura-máter

Seio sagital 
superior
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forma quatro pregas principais que dividem incom-
pletamente a cavidade craniana: a foice do cérebro, a 
tenda do cerebelo, a foice do cerebelo e o diafragma 
da sela. Os seios venosos, um conjunto de canais 
comunicantes para onde converge a drenagem venosa 
cerebral, têm suas paredes formadas por lâminas da 
dura-máter (Figs. 1.2 e 1.3).

A membrana mais interna é a pia-máter, película 
de-licada que envolve completamente o encéfalo e a 
medula espinal, penetrando em todos os sulcos e fissuras. 
É ricamente vascularizada e se prolonga nos espaços 
perivas-culares, acompanhando os vasos que pene-
tram o SNC. 

A aracnóide, é uma membrana também delicada 

Figs. 1.2a e 1.2b — Foice do cérebro e tenda do cerebelo (modificada de Netter). 

A

B

Seio sagital superior

Foice cerebral

Seio sagital inferior

Seio reto

Tenda do cerebelo

Confluência dos seios

Fossa posterior

Seio sagital superior

Fossa anterior

Fossa média
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que se localiza entre a dura-máter e a pia-máter. E 
entre a pia-máter e a aracnóide situa-se o espaço 
suba-racnóideo, onde se encontra o líquido cefalor-
raquidiano (ou cerebrospinal), que é cruzado por 
muitas trabéculas aracnóideas que ligam a aracnóide 
à pia-máter (Fig. 1.3). Geralmente, a aracnóide e 
a pia-máter estão bem próximas, com exceção de 
algumas regiões onde elas se afastam, formando 
cavidades cheias de líquido cefa-lorraquidiano 
(LCR) denominadas cisternas. Projeções da arac-
nóide entram na dura-máter, principalmente nos 
seios venosos durais, e têm a função de permitir a 
passagem unidirecional do LCR para o sangue ve-
noso. Estas projeções são denominadas vilosidades 
aracnóideas, que podem estar agrupadas formando 
as granulações aracnóideas ou de Pacchioni. 

O SNC pode ser dividido em seis partes principais:

1. A medula espinal é a porção mais caudal do 
SNC, localiza-se no canal raquidiano e é compos-
ta pelos segmentos sacrais, lombares, torácicos e 
cervicais. Cada segmento medular origina fibras 
nervosas ventrais que formam um par de raízes 
motoras e recebe um par de raízes dorsais, senso-
riais. A união da raiz dorsal e da ventral constitui 
um nervo espinal de cada lado. Cada raiz sensorial 
é composta de fibras nervosas provenientes da pele, 
músculos, tendões, ossos e vísceras originadas do 
mesmo somito; a raiz motora que se une a ela é 

constituída por axônios que se destinam a músculos 
de mesma origem embriológica (Fig. 1.4a e 1.4b).

A substância branca da medula espinal é consti-
tuída por conjuntos de axônios ou fibras nervosas 
agrupadas, que recebem o nome de tratos, e situa-
-se ao redor da substância cinzenta. Na substância 
cinzenta, que em secção transversal tem forma de 
“H”, distinguem-se o corno anterior onde se situam 
os motoneurônios, o corno posterior cujos neurô-
nios relacionam-se às vias sensoriais e a comissura 
cinzenta, onde se situa o canal central.

2. O bulbo ou medula oblonga é a continuação 
superior da medula espinal e situa-se logo acima 
da transição craniovertebral (Fig. 1.5).

3. A ponte situa-se acima do bulbo e tem im-
portantes conexões com o cerebelo, que se localiza 
posteriormente a ela.

4. O mesencéfalo situa-se acima da ponte, no 
limite superior da fossa posterior.

A fossa posterior é limitada superiormente pela 
tenda do cerebelo, formação determinada por pro-
jeção da dura-máter para o interior do crânio e, 
inferiormente, pelo forame magno. O bulbo, a ponte 
e o mesencéfalo que constituem o tronco cerebral, 
e o cerebelo, localizam-se na fossa posterior.

No tronco cerebral estão situados núcleos motores 
e sensitivos de nervos cranianos, tratos ascendentes 

Fig. 1.3 — Meninges, espaços subdural e subaracnóideo e seio dural (modificada de Netter). 
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Figs. 1.4a e 1.4b — Medula espinal e raízes nervosas.
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e descendentes e a formação reticular. Esta é cons-
tituída por um conjunto de agrupamentos neuronais 
entremeados a fibras nervosas e que tem importante 
função de regulação da atividade cerebral e de me-
canismos reflexos.

5. O diencéfalo é formado pelo tálamo e hipo-
tálamo (Figs. 1.5 e 1.6). O tálamo é uma grande 
massa de substância cinzenta que processa a maior 
parte das informações aferentes que se destinam aos 
hemisférios cerebrais.

O hipotálamo é a principal estrutura responsável 
pela manutenção da constância do meio interno. Esta 
função depende, por um lado, do controle exercido 
sobre a secreção endócrina e sobre o sistema neuro-
-vegetativo e, por outro, da sua participação na 
regulação de emoções e de alguns comportamentos 
relacionados ao meio exterior. O hipotálamo é cons-
tituí- do por um conjunto de núcleos que se situam na 
vizinhança do terceiro ventrículo. Os ventrículos são 
cavidades cheias de LCR localizadas nos hemisférios 
cerebrais (ventrículos laterais), no diencéfalo (III ven-
trículo) e no tronco (IV ventrículo). Estas cavidades 
comunicam-se entre si, permitindo que o LCR formado 
nos plexos coróides dos ventrículos cerebrais (Figs. 1.5, 
1.6 e 1.7) passe para o espaço subaracnóideo através 

de orifícios localizados no teto do IV ventrículo (ver 
capítulo 4, “Exames Complementares em Neurologia”).

6. Os hemisférios cerebrais são constituídos pela 
substância branca, pelos gânglios da base e córtex 
cerebral (Fig. 1.6).

A substância branca é formada por tratos ascen-
dentes, descendentes e pelos tratos que conectam os 
dois hemisférios, denominados comissurais. Destes, 
o mais importante é o corpo caloso.

Os principais componentes dos glânglios da base 
são o núcleo caudado e o putâmen, que constituem 
o striatum, o globo pálido e o núcleo subtalâmico. 
O striatum recebe aferências de quase todo o córtex 
e, através de conexões com o globo pálido e com o 
tálamo, envia impulsos nervosos de volta ao córtex.

O córtex cerebral caracteriza-se pela presença de 
sulcos e fissuras que o dividem nos lobos frontal, 
temporal, parietal, occipital, insular e límbico (Fig. 
1.8). O sulco central limita o lobo frontal do pa-
rietal; a fissura de Sylvius separa o lobo temporal 
dos lobos frontal e parietal; o sulco parieto-occipital 
(e sua continuação virtual) limita esses dois lobos. 
O lobo insular, ou ínsula, não pode ser visto na 
superfície por estar coberto por partes dos lobos 
frontal, temporal e parietal. O lobo límbico acha-se 

Fig. 1.5 — Corte sagital do encéfalo, expondo a face medial do hemisfério cerebral direito.
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Fig. 1.6 — Corte frontal dos hemisférios cerebrais (modificada de Kandel et al.). 

Fig. 1.7 — Ventrículos: o sentido preferencial do fluxo de LCR é o dos ventrículos laterais, através dos forames intraventriculares 
para o III ventrículo e deste para o IV através do aqueduto cerebral (ou de Sylvius) (modificada de Netter). 
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principalmente na superfície medial do hemisfério, 
formando uma espécie de anel ao redor do corpo 
caloso (Fig. 1.9). 

No córtex distinguem-se as áreas motoras e sen-
soriais e as áreas de associação (Figs. 1.8 e 1.9). 
As áreas primárias caracterizam-se por distribuição 
particular dos neurônios em suas camadas e pela 
relação praticamente direta que mantêm com o 
meio externo. São representadas pelo córtex motor, 
sensorial, somático, visual e auditivo.

As áreas de associação constituem a maior parte 
do córtex do ser humano e podem ser divididas em 
unimodais e multimodais.

As áreas de associação unimodais são assim de-
nominadas porque recebem, quase exclusivamente, 
informações de uma única modalidade sensorial.

Localizam-se ao lado das áreas primárias e são 
representadas pelas áreas de associação visual, 
auditiva, táctil e motora. São responsáveis pelo 
processamento mais elaborado das informações 

Fig. 1.8 — Face lateral do hemisfério cerebral. 

Fig. 1.9 — Face medial do hemisfério cerebral.
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sensoriais que teve início nas áreas primárias ou, 
no caso da área de associação motora, pela projeção 
sobre a área motora primária de estímulos respon-
sáveis pela execução de atos motores integrados.

As áreas de associação multimodais recebem 
aferências de duas ou mais áreas unimodais e estão 
envolvidas na integração sensorial. São representadas 
pelo córtex pré-frontal, pelo córtex da encruzilhada 
parietotêmporo-occipital e pelo córtex límbico de 
associação (Figs. 1.8 e 1.9).

Deste modo, as informações sensoriais atingem 
as áreas primárias, sofrem processamento mais 
completo nas áreas de associação unimodal e são 
integradas nas áreas de associação multimodal. Na 
vertente contrária, as áreas de associação multimodal 
projetam-se sobre as áreas de associação motora, e 
estas sobre o córtex motor, onde tem origem o trato 
corticospinal, que atua direta ou indiretamente sobre 
os motoneurônios.

Trato Corticospinal (ou Piramidal)

Considerando o nosso exemplo, poderíamos seguir 
o impulso nervoso eferente desde o córtex motor 
até os motoneurônios espinais.

Outrora imaginava-se que o trato corticospinal 
originava-se exclusivamente no giro pré-central ou 
área motora principal. Sabe-se, atualmente, que 
suas fibras também têm origem no córtex frontal 
pré-motor, no giro pós-central onde se situa a área 
sensitiva principal e no córtex parietal.

Partindo do córtex, onde os neurônios dispõem-se 
segundo padrão somatotópico bem conhecido, em 
que os relacionados à inervação da face localizam-
-se mais lateralmente, os relacionados ao membro 
inferior mais medialmente, enquanto os vinculados à 
inervação do membro superior e do tronco ocupam 
uma posição intermediária, o conjunto de axônios 
ou fibras entra na substância branca e atravessa o 
centro semi-oval e a cápsula interna (Fig. 1.10).

As fibras do trato corticospinal ocupam área 
reduzida do braço posterior da cápsula interna, e 
em seu trajeto em direção às pirâmides passam pelo 
pedúnculo mesencefálico e pela base da ponte. A 

maior parte das fibras cruza para o lado oposto na 
decussação das pirâmides e se continua como trato 
corticospinal lateral na medula espinal1 . As fibras que 
não decussam continuam-se no trato corticospinal 
anterior e no trato corticospinal lateral ipsilateral 
(do mesmo lado).

O trato corticospinal lateral localiza-se na por-
ção lateral da substância branca da medula espinal 
(funí-culo lateral) e atua principalmente sobre moto-
-neurô-nios responsáveis pela inervação de músculos 
distais dos membros2  (Fig. 1.11). As terminações de 
um axônio do trato corticospinal lateral geralmente 
conectam-se a poucos motoneurônios, de modo que 
sua ação pode acarretar movimentos delicados das 
extremidades.

O trato corticospinal anterior localiza-se no 
funículo anterior da medula espinal e seus axônios 
terminam principalmente em motoneurônios locali-
zados em ambos os lados da medula espinal. Esses 
mo-toneurônios inervam músculos axiais e proximais 
dos membros de ambos os lados do corpo (Fig. 1.11).

Na fase aguda de lesão extensa do trato pira-
midal, que quase sempre está associada à lesão de 
outros tratos situados muito próximos a ele, ocorre 
hemiplegia contralateral. Com o passar do tempo, 
há melhora da força muscular nas porções proximais 
dos membros, persistindo paresia intensa ou plegia 
das porções mais distais. O predomínio distal de 
déficit motor na síndrome piramidal é explicado 
pela inervação quase exclusivamente contralateral 
das porções distais dos membros e pela inervação 
bilateral das porções proximais.

Outros Tratos Encefalospinais

Parte dos sinais que são atribuídos à lesão exclu-
siva do trato corticospinal depende, provavelmente, 
de comprometimento associado de outros tratos 
encefalospinais que se situam próximos a ele. Como 
no ser humano o trato corticospinal é muito mais 
importante que os demais, a denominação síndrome 
piramidal tornou-se consagrada pelo uso.

Alguns tratos encefalospinais dispõem-se na me-
dula espinal de modo semelhante ao corticospinal 

1 O termo decussação deriva do latim deca, dez. Como em algarismos romanos é representado por X, decussação tem o significado 
de cruzamento. De modo análogo, a letra grega c (qui) deu origem a quiasma, que também significa cruzamento. 

2 Algumas fibras terminam diretamente (monossinapticamente) nos motoneurônios, mas a maioria conecta-se a interneurônios 
que atuam sobre os motoneurônios.
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Fig. 1.10 — Trato corticospinal.

Fig. 1.11 — Terminações dos tratos corticospinais lateral e anterior.
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anterior, ou seja: seus axônios trafegam pelo funículo 
anterior da medula e se conectam a motoneurônios 
localizados de ambos os lados da medula espinal, 
que são responsáveis pela inervação de músculos 
axiais e proximais. Alguns desses tratos originam-se 
de núcleos vestibulares e da formação reticular. A 
distribuição das terminações dos axônios desses tra-
tos é divergente, de modo que um axônio pode atuar 
sobre diversos segmentos medulares. Por exemplo, 
um mesmo axônio pode atuar sobre motoneurônios 
localizados na medula cervical e lombar.

A distribuição divergente das terminações desses 
tratos é bastante apropriada para as correções postu-
rais e para os movimentos de orientação reflexa de 
que geralmente necessitam e contrações simultâneas 
de músculos relativamente distantes entre si. As pro-
jeções corticais sobre os neurônios que dão origem 
a esses tratos têm pouca importância, de modo que 
estão relacionados à movimentação involuntária. Não 
são conhecidas síndromes clínicas que possam ser 
atribuídas a lesões isoladas desses tratos.

Voltando ao nosso exemplo, a monoparesia cru-
ral direita que estamos estudando poderia depender 
de lesão de neurônios motores superiores, ou seja, 
poderia fazer parte de síndrome piramidal. Mas 
poderia ser causada por lesão de motoneurônios. 
Para verificar se o déficit motor decorre de lesão 
dos neurônios motores superiores ou dos inferiores, 
é necessário examinar os reflexos miotáticos e o 
tono muscular.

Reflexo Miotático (ou Reflexo Profundo)

É a contração brusca do músculo quando este é 
submetido a um estiramento rápido. Tem por base 
o arco reflexo (Fig. 1.12).

O estiramento rápido do músculo produzido 
pela percussão do tendão através do martelo de 
reflexos estimula receptores situados em seu inte-
rior – os fusos musculares. São gerados impulsos 
que trafegam com grande velocidade por fibras 
nervosas grossas e bastante mielinizadas, que são os 
prolongamentos periféricos dos neurônios situados 

no gânglio espinal3 . Os prolongamentos centrais 
desses neurônios formam as raízes dorsais e se co-
-nectam monossinapticamente a motoneurônios da 
coluna cinzenta anterior da medula. A estimulação 
dos motoneurônios provoca a contração do músculo 
estirado. Concomitantemente, são estimulados inter-
-neurônios que inibem motoneurônios destinados a 
músculos antagonistas e interneurônios que excitam 
motoneurônios destinados a músculos agonistas ao 
estirado.

Arreflexia ou hiporreflexia ocorre quando há 
comprometimento dos elementos que constituem 
o arco reflexo. São observados nas miopatias, nas 
lesões dos motoneurônios ou em afecções da alça 
aferente do arco, formada pelos axônios do neurônio 
pseudo-unipolar.

Na síndrome piramidal, os reflexos tornam-se 
exaltados porque os motoneurônios tornam-se hi-
-perativos. Portanto, em condições normais alguns 
dos tratos encefalospinais exercem ação inibitória 
sobre o arco reflexo4 . A lesão desses tratos ocasiona 
os denominados sinais de liberação piramidal, entre 
os quais a hiper-reflexia é o mais marcante.

Existe considerável variação individual na inten-
sidade dos reflexos profundos. Em alguns indivíduos 
normais os reflexos são muito pouco ativos, sem 
qualquer valor patológico; em outros, os reflexos 
são normalmente vivos. A intensidade pode variar 
bastante no mesmo indivíduo em função do estado 
emocional. Tem maior valor clínico a presença de 
assimetrias entre os reflexos ou o encontro de outros 
sinais patológicos associados.

Na síndrome piramidal é comum constatar-se a 
presença de clonos e de reflexos policinéticos asso-
ciados à exaltação dos reflexos profundos. 

O reflexo é denominado policinético quando uma 
única percussão determina contrações repetidas do 
mesmo grupo muscular.

O clono é observado quando um músculo é alonga-
do passivamente de modo brusco e este alongamento 
é mantido pelo examinador. Ocorrem contrações 
repetidas do grupamento muscular alongado que 
tendem a persistir enquanto o examinador mantiver o 
alongamento. De fato, o primeiro estiramento provoca 
a primeira contração reflexa e, como o examinador 

 3 Um agrupamento de neurônios situado fora do neuro-eixo é denominado gânglio. Quando o agrupamento neuronal localiza-se 
no interior do SNC, recebe a denominação núcleo.

 4 Além dos motoneurônios que se destinam às fibras musculares esqueléticas comuns, denominados alfa, existem motoneurônios 
menores, denominados gama, que inervam as fibras dos fusos musculares. Em algumas condições clínicas, o aumento ou a di-
minuição da atividade dos motoneurônios gama pode acarretar hiper ou hiporreflexia, respectivamente. 
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tenta manter o músculo alongado, existe novo esti-
ramento ao qual se segue nova contração, de modo 
sucessivo e ritmado. Clonos são mais facilmente 
provo- cados nos pés, nas rótulas e na mandíbula.

Tono Muscular

Em condições normais, os músculos apresentam 
certo grau de tono que pode ser examinado pela 
inspeção, palpação ou pela movimentação passiva.

Na síndrome piramidal freqüentemente há hiper-
-tonia porque a mobilização passiva estimula os fusos 
musculares e, através do arco reflexo, os motoneu-
-rônios. Como estes estão hiperativos, a contração 
reflexa é mais acentuada que em condições normais. 
A hipertonia que ocorre nas lesões dos neurônios 
motores superiores é denominada hipertonia espástica 
ou espasticidade. Como os fusos musculares são 
mais sensíveis ao estiramento rápido do músculo, a 
hipertonia é mais evidente quando os músculos são 
mobilizados com maior velocidade e, inversamente, 
menos evidente se os músculos forem mobilizados 
lentamente.

Na espasticidade pode ser constatado o sinal do 
canivete. O estiramento passivo do músculo es-
-pástico encontra grande resistência inicial que cessa 
bruscamente, de modo semelhante ao que ocorre ao 
se abrir ou fechar um canivete. A redução brusca de 
resistência deve-se à estimulação de outro tipo de 
receptor contido nos fusos musculares e de outros 
mecanoceptores que provocam a inibição reflexa 
dos músculos submetidos ao estiramento.

Nas lesões musculares ou dos motoneurônios 
ocorre hipotonia, pois o reflexo ao estiramento está 
reduzido ou abolido.

Entretanto, alterações do tono muscular podem 
ser encontradas em outras condições. Assim, por 
exemplo, existe hipertonia na moléstia de Parkinson. 
Nesta doença, a resistência independe da velocidade 
com que os segmentos são mobilizados, pois não há 
exaltação dos reflexos profundos. O estiramento lento 
do músculo encontra resistência aumentada que se 
reduz e volta a se opor ao movimento sucessivamente, 
de modo semelhante ao que se observa quando se 
movimenta uma engrenagem defeituosa. Esta resis-
tência de intensidade oscilante caracteriza o sinal 
da roda denteada e depende da ação de um receptor 
situado na junção entre o músculo e o tendão e que 
é sensível à tensão muscular – o órgão neuroten-
díneo. Quando o examinador mobiliza o músculo 
hipertônico há um aumento da tensão muscular, 
estimulando o órgão neurotendíneo, que, através de 
reflexo polissináptico, inibe os mo-toneurônios do 
músculo envolvido, que se relaxa. Este relaxamento 
é de duração muito curta, de modo que o músculo 
retorna a seu estado inicial e, se o examinador 
continuar a mobilizá-lo, irá notar novo aumento da 
resistência e nova redução em ciclos sucessivos.

A hipotonia também não é exclusiva das lesões do 
arco reflexo, pois ocorre em síndromes cerebelares, 
nas fases agudas de lesão dos neurônios motores 
superiores e em algumas síndromes extrapiramidais.

Além dos reflexos profundos e do tono muscular, 
o exame dos reflexos superficiais é muito importante 
em neurologia.

Fig. 1.12 — Vias do arco reflexo. 
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Reflexos Superficiais (ou Exteroceptivos)

Nestes reflexos são estimuladas áreas da pele ou 
de mucosas e observam-se contrações musculares. 
São reflexos polissinápticos e que se esgotam se 
pesquisados repetidamente.

Reflexo Cutaneoplantar

A estimulação da planta do pé com um estilete, 
no sentido póstero-anterior, provoca movimentação 
do hálux e dos artelhos. Durante o primeiro ano 
de vida, a resposta observada é a extensão (flexão 
dorsal) do hálux, acompanhada ou não pela dos 
outros artelhos.

Após o primeiro ano, a estimulação causa fle-
xão plantar dos artelhos. A resposta é mais nítida 
quando se estimula a parte medial da planta do pé. 
Portanto, no indivíduo adulto normal observa-se o 
reflexo cutaneoplantar em flexão.

Quando ocorre lesão dos neurônios motores su-
periores, volta a se manifestar padrão semelhante ao 
observado no primeiro ano de vida: a estimulação 
da planta do pé, especialmente quando aplicado na 
margem externa, acarreta extensão (flexão dorsal) 
lenta do hálux. Este é o reflexo cutaneoplantar em 
extensão ou sinal de Babinski.

Em condições normais, o trato corticospinal 
inibe a resposta em flexão dorsal. No primeiro ano 
de vida, como este trato ainda não está plenamente 
desenvolvido, devido basicamente à mielinização 
incompleta, não ocorre inibição. À medida que a 
mielinização vai se processando, a resposta torna-se 
inicialmente variável para, no final do primeiro ano, 
assumir definitivamente o padrão em flexão plan-
tar. É interessante notar que, no momento em que 
a criança começa a andar, indicando que o sistema 
motor tem bem adiantado seu desenvolvimento, o 
reflexo cutaneoplantar adquire o padrão normal do 
adulto.

O encontro do sinal de Babinski a partir do se-
gundo ano de vida indica lesão do trato corticospinal.

Reflexos Cutâneo-abdominais

A estimulação da pele da parede abdominal 
acarreta contração dos músculos, causando desvio 

da linha alba e da cicatriz umbilical para o lado 
estimulado.

Esses reflexos dependem da integridade do trato 
corticospinal e não são mais obtidos quando há 
lesão piramidal. Portanto, comportam-se de modo 
oposto aos reflexos profundos, pois enquanto estes 
exaltam-se nas lesões dos tratos descendentes, os 
cutâneo-abdominais são abolidos.

Como diversas condições comuns podem dificul-
tar a pesquisa desses reflexos, tais como obesidade 
e cicatrizes cirúrgicas, tem maior valor a presença 
de assimetria entre os hemicorpos que sua ausência 
bilateral.

Recapitulação

Voltando ao exemplo proposto, em que havia 
monoparesia crural direita, de predomínio distal, 
discutiremos duas possibilidades.

Síndrome Piramidal

O exame poderia ter evidenciado monoparesia, 
hipertonia espástica, exaltação dos reflexos e sinal 
de Babinski em membro inferior direito e abolição 
dos reflexos cutâneo-abdominais à direita.

Este conjunto de sinais caracteriza a síndrome 
piramidal.

Mas em que altura ou nível estaria a lesão?

Para que a síndrome piramidal afete todo o 
membro inferior, causando hiper-reflexia e sinal de 
Babinski, o comprometimento deve situar-se acima 
dos segmentos onde se localizam os motoneurônios 
que inervam o membro inferior. Logo, deve situar-
-se acima de L1.

Como os reflexos cutâneo-abdominais são inte-
grados nos segmentos medulares T6 a T12, a lesão 
dos tratos descendentes deve situar-se acima de T6 
para que sejam abolidos.

A ausência de paresia braquial não indicaria 
que o comprometimento se situa abaixo da medula 
cervical?

Não, pois é claro que uma lesão acima da medula 
cervical poderia poupar as fibras que se destinam 
ao membro superior. Por exemplo, se apenas a por-
ção medial do hemisfério esquerdo fosse afetada, 
poderia haver monoparesia crural direita, sem que 
o membro superior fosse envolvido.

Seria possível afirmar apenas que há lesão dos 
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neurônios motores superiores acima de T6.

Síndrome Motora Periférica

O exame poderia ter evidenciado monoparesia, 
hipotonia, abolição dos reflexos profundos e atrofia 
mus- cular em membro inferior direito, reflexos 
cutâneo-abdominais presentes e cutaneoplantar em 
flexão.

Esses dados caracterizam a síndrome motora pe-
riférica e indicam que a lesão situa-se em músculos 
ou nos motoneurônios (a possibilidade de afecção 
da junção neuromuscular seria muito improvável 
no exemplo proposto).

A razão da atrofia muscular nas miopatias é 
evidente. Nas lesões dos motoneurônios, a atrofia é 
algumas vezes muito intensa, como na poliomielite 
e em alguns casos de neuropatia diabética. Eviden-
temente, essa atrofia não decorre apenas do desuso, 
pois neste caso seria igualmente intensa nas lesões 
dos neurônios motores superiores.

Sabe-se que existe fluxo bidirecional de substâncias 
ao longo do axônio, denominado fluxo axoplasmático. 
É provável que substâncias essenciais ao trofismo sejam 
transportadas até as terminações nervosas e, através 
da placa motora, às fibras musculares.

A distinção entre moléstia primariamente muscu-
lar ou do motoneurônio não seria possível com os 
dados apresentados até aqui. Sabe-se que nas mio-
patias o déficit é usualmente proximal e simétrico, 
o que torna esta possibilidade menos provável no 
caso em questão.

Nas lesões dos motoneurônios podem surgir 
fasciculações, que são contrações involuntárias de 
uma unidade motora. São visíveis e perceptíveis 

pelo paciente como pequenas contrações arrítmi-
cas de parte de um músculo, mas não provocam 
deslocamento do segmento afetado porque a tensão 
desenvolvida é insuficiente. É oportuno distingui-
-las das fibrilações que são contrações de fibras 
musculares desnervadas que também ocorrem nas 
lesões dos motoneurônios. Como na fibrilação 
contraem-se apenas fibras musculares isoladas, não 
há fenômeno visível ou perceptível: fibrilação é um 
sinal detectado apenas através de eletromiografia.

Uma Situação Particular: o Choque Medular

A distinção entre síndrome piramidal e síndrome 
periférica pode ser difícil na fase aguda das lesões 
medulares, quando se verifica o choque medular 
ou espinal.

Imediatamente após secção transversa da medula, 
que pode ser causada por trauma, ferimento por arma, 
compressão ou inflamação, há paralisia completa e 
abolição de todas as respostas reflexas abaixo da lesão. 

A razão da arreflexia não é bem conhecida, mas 
seguramente está ligada à suspensão abrupta de todo 
controle supraspinal sobre o arco reflexo.

A distinção da síndrome motora periférica é mais 
difícil nesta situação, porque em ambas há hipotonia e 
arreflexia. Há alguns dados que apontam para a lesão 
do SNC como anestesia completa abaixo do nível da 
lesão e a presença de retenção urinária e fecal.

A fase de choque medular dura, em média, três 
semanas, mas pode extinguir-se em poucos dias ou 
persistir durante meses.

Na fase aguda de uma lesão encefálica também 
pode ocorrer um período de “choque”, em que há 
hipotonia e arreflexia do hemicorpo afetado podendo 
persistir por dois ou três dias. O comprometimento 
de um hemicorpo, mesmo na ausência de sinais de 

Tabela 1.1
Síndromes Motoras Deficitárias

  Tono Reflexos Trofismo Outros 

Síndrome Piramidal 
  
  Aumentado Hiperativos Normal (ou pouco  S. Babinski
    afetado) Cutâneo-abdominais   
     abolidos 

Síndrome Periférica 
  
  Reduzido Hipoativos Amiotrofia Fasciculações (em   
     lesões de    
      motoneurônios) 
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liberação piramidal, sugere lesão do SNC.

Topografia Lesional 

A diferenciação entre síndrome motora periféri-
ca e síndrome piramidal não encerra o diagnóstico 
topográfico. A síndrome piramidal pode decorrer de 
lesões situadas desde o córtex até a medula espinal, 
e a síndrome motora periférica pode ser devida à 
lesão do motoneurônio, da junção neuromuscular ou 
dos músculos. Para estabelecer a localização exata 
do processo patológico, são necessários dados adi-
cionais. Lesões situadas em diversos pontos podem 
provocar, além do déficit motor, distúrbios de sen-
sibilidade. A presença de tais distúrbios, bem como 
sua distribuição, pode ajudar muito no diagnóstico 
topográfico. Passaremos, então, a estudá-los.

dIstúrbIos da sensIbIlIdade

Nosso contato com o meio exterior realiza-se através 
dos receptores sensoriais. Neles, os estímulos são trans- 
formados em impulsos nervosos e atingem o SNC.

É possível distinguir três categorias de sensibili-
dade: exteroceptiva, proprioceptiva e interoceptiva.

Os sistemas exteroceptivos são responsáveis 
pela sensibilidade a estímulos externos e incluem 
a visão, a audição, o olfato, o paladar e a sensibi-
lidade cutânea.

Os sistemas proprioceptivos relacionam-se às 
noções de posição do corpo no espaço e dos seg-
mentos do corpo em relação aos demais.

Os sistemas interoceptivos responsabilizam-se 
pela sensibilidade a estímulos provenientes de vís-
ceras, vasos sangüíneos e outras estruturas internas.

Cada sistema sensorial é organizado de modo 
particular e há considerável redundância entre eles.

Por ora, vamos nos interessar apenas pelos 
sistemas exteroceptivo somático e proprioceptivo.

Sensibilidade Exteroceptiva Somática

O sistema exteroceptivo somático é responsável 
pela sensibilidade cutânea a estímulos dolorosos, 
térmicos e por parte da sensibilidade táctil.

Os estímulos aplicados no tronco e membros 
trafegam como impulsos nervosos através dos 

prolongamentos periféricos do neurônio do gân-
glio espinal. São fibras nervosas relativamente 
finas, com velocidades de condução baixas e que, 
através do prolongamento central do neurônio do 
gânglio espinal, entram na constituição da raiz 
dorsal e espinal.

Os axônios dos neurônios do corno posterior 
cruzam para o lado oposto e ascendem pela porção 
anterolateral da medula espinal (Fig. 1.13), como trato 
espinotalâmico lateral. Após sinapse no tálamo, os 
impulsos destinam-se às áreas sensitivas somáticas 
do córtex cerebral.

Os estímulos aplicados na face e mucosas oral, 
nasal e da conjuntiva acarretam impulsos que trafe-
gam pelo nervo trigêmeo e, após ingressar na ponte, 
adquirem trajeto descendente até o núcleo do trato 
espinal do trigêmeo. Após sinapse nesse núcleo, as 
fibras cruzam para o lado oposto e caminham junto 
com as do trato espinotalâmico lateral.

O sistema exteroceptivo somático é responsável 
primordialmente pelas sensibilidades dolorosa e 
térmica e pelo tato grosseiro, não discriminativo.

A lesão do trato espinotalâmico lateral deter-
mina anestesia térmica e dolorosa da região do 
corpo situada abaixo e contralateralmente à lesão. 
A sensibilidade táctil é pouco afetada, pois depende 
também das vias da sensibilidade proprioceptiva.

O trato espinotalâmico lateral é o mais importante 
entre os tratos ascendentes que conduzem estímulos 
dolorosos, mas não é o único. Existem fibras que 
não atingem diretamente o tálamo porque se co-
-nectam com neurônios da formação reticular do 
tronco cerebral. Constituem o trato espino-reticular 
ou espino-reticulotalâmico. Outras destinam-se a 
núcleos talâmicos que se projetam de modo difuso 
sobre o córtex cerebral e não apenas para as áreas 
sensoriais. Enquanto o trato espinotalâmico lateral 
parece ser responsável pela sensação de dor aguda 
e bem localizada, esses outros tratos relacionam-se 
às sensações de dor difusa e prolongada. Há, ainda, 
fibras que se projetam sobre partes do sistema lím-
bico ou sobre o hipotálamo e que contribuem para 
o componente afetivo da dor e para as respostas 
neurovegetativas.

Sensibilidade Proprioceptiva

Os sistemas proprioceptivos ou da sensibilidade 
profunda são responsáveis pela sensibilidade cinético-
-postural, vibratória, à pressão profunda, dolorosa 
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à compressão profunda e pela localização e discri-
minação tácteis. A sensibilidade cinético-postural é 
responsável pela noção de posição e da velocidade 
de deslocamento dos segmentos do corpo.

Os receptores situam-se nas cápsulas articulares, 
músculos, derme e subcutâneo. Os impulsos são 
conduzidos por fibras grossas, de velocidade de 
condução alta. As vias da sensibilidade profunda 
estão esquematizadas na Fig. 1.14. Os impulsos que 
têm origem no membro inferior e porção inferior 
do tronco atingem as raízes dorsais e ascendem 

do mesmo lado da medula até atingirem o núcleo 
grácil situado no bulbo. Os impulsos provenientes 
da porção supe-    rior do tronco e do membro 
superior ascendem também ipsilateralmente até o 
núcleo cuneiforme, localizado no bulbo.

Dos núcleos grácil e cuneiforme partem fibras que 
cruzam para o lado oposto ainda na porção inferior 
do bulbo e constituem o trato denominado lemnis-
co (do grego lemnískos, fita) medial que atinge o 
tálamo. Do tálamo partem axônios que se dirigem 
às áreas sensitivas somáticas do córtex cerebral.

Fig. 1.13 — Trato espinotalâmico.
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Os impulsos que se originam na face trafegam 
pelo nervo trigêmeo e atingem o núcleo sensitivo 
principal e o núcleo mesencefálico (não representado 
na Fig. 1.14). Após sinapse, têm trajeto semelhante 
ao do lemnisco medial.

A lesão das vias da sensibilidade proprioceptiva 
causa distúrbios da sensibilidade profunda da região 
do corpo abaixo e do mesmo lado da lesão quando 
esta situar-se na medula. Quando a lesão estiver 
acima do cruzamento das fibras, ou seja, acima da 
porção inferior do bulbo, o déficit de sensibilidade 
profunda será contralateral à lesão.

Distúrbios Mais Comuns da Sensibilidade

As alterações de sensibilidade podem ser divididas 
em subjetivas e objetivas.

Entre as alterações subjetivas estão compreendidas 
as parestesias, que são sensações espontâneas de dor, 
adormecimento, formigamento, de picadas de dor ou 
de queimação, as hiperestesias, que correspondem 
a aumento da intensidade e/ou da duração da sen-
sação produzida por um estímulo, e a alodínia em 
que existe sensação de dor produzida por estímulos 
que normalmente não a provocam.

As alterações objetivas são aquelas detectadas 
ao exame e incluem as anestesias e hipoestesias. 
É freqüente que alterações subjetivas e objetivas 
coexistam.

Vamos apresentar os tipos mais comuns de dis-
túrbios de sensibilidade em função da topografia 

Fig. 1.14 — Vias da sensibilidade profunda.
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lesional.

Lesões Periféricas

Na lesão de um nervo periférico ocorre anes-
-tesia no território cutâneo sob sua inervação. Por 
exemplo, uma lesão traumática do nervo fibular no 
nível do colo da fíbula causa paresia da dorsiflexão 
do pé e dos artelhos e anestesia ou hipoestesia na 
face lateral da perna e no dorso do pé. A extensão 
da área de anestesia pode variar muito entre indiví-
duos em virtude da intensidade da superposição de 
territórios entre nervos vizinhos, que é inconstante.

Na lesão de uma raiz nervosa pode-se observar a 
clássica hipoestesia “em faixa” acometendo parte do 
dermátomo que corresponde à área cutânea derivada 
do mesmo somito que a raiz (Fig. 1.15). A anestesia 
poderá não ser perceptível na lesão de uma única raiz, 
devido à superposição de territórios, que é ainda mais 
intensa do que a verificada entre os nervos.

Nas lesões periféricas, o distúrbio de sensibilidade 
é sempre ipsilateral à lesão, pois não há cruzamento 
de fibras no sistema nervoso periférico.

Fig. 1.15 — Hipoestesia em faixa (radiculopatia). Fig. 1.16 — Hipoestesia “em bota e luva” (polineuropatia).

O distúrbio mais comum em lesões do sistema 
nervoso periférico é a hipoestesia “em bota e luva” 
(Fig. 1.16), característico das polineuropatias. A si-
metria e a distribuição distal do déficit, que também 
podem afetar a motricidade, são explicadas pela 
maior susceptibilidade dos axônios mais longos a 
distúrbios metabólicos, tóxicos ou carenciais. Como o 
axônio necessita de substâncias que são transportadas 
do corpo celular do neurônio até suas terminações, 
é simples entender por que, em alguns condições 
desfavoráveis, as porções distais dos nervos mais 
longos apresentam distúrbios funcionais e anatômicos 
mais intensos e mais precoces.

Em algumas condições patológicas, as fibras 
nervosas mais finas que conduzem as sensibilida-
des térmica e dolorosa são acometidas com maior 
intensidade. Por exemplo, na amiloidose primária 
e na hanseníase pode ocorrer predomínio do déficit 
das sensibilidades exteroceptivas. Em outras con-
dições, são as fibras grossas as mais intensamente 
comprometidas, como na tabes dorsal, em que a 
lesão localiza-se nas raízes dorsais, ou em alguns 
tipos de polineuropatia diabética.
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Lesões do SNC

As lesões da medula espinal ocasionam síndromes 
sensitivas que são comuns e peculiares.

secção Medular

Na secção medular transversa e completa ocorre 
anestesia para todas as formas de sensibilidade abaixo 
da lesão, além de distúrbios motores e neuro-vege-
tativos (Fig. 1.17). Usamos a denominação “nível de 
anestesia” para indicar a região de transição entre 
a ausência e a presen-ça da sensibilidade. Assim, 
nível de anestesia em T10 indica que há anestesia 
abaixo da cicatriz umbilical.

HeMIsseção Medular

Quando ocorre secção transversa de uma hemi-
-medula há, abaixo da lesão: a) síndrome piramidal 
do mesmo lado da lesão porque a decussação do 
trato piramidal ocorre na transição bulboespinal; b) 
abolição da sensibilidade profunda do mesmo lado 

da lesão porque suas vias decussam o bulbo e c) 
anestesia térmica e dolorosa do lado oposto ao da 
lesão porque suas vias cruzam para o lado oposto 
logo após penetrarem na medula espinal (Fig. 1.18).

lesão dos cordões PosterIores

O comprometimento isolado dos funículos (ou 
cordões) posteriores causa distúrbio da sensibili-
dade profunda abaixo da lesão. O quadro clínico é 
similar ao observado nas lesões periféricas de fibras 
grossas, mas nas lesões periféricas há diminuição 
dos reflexos profundos, pois a via aferente do arco 
reflexo é constituída por fibras grossas.

dIssocIação sIrIngoMIélIca

Na siringomielia, em que se forma uma cavidade 
cística a partir da região central da medula ou em 
processos tumorais intramedulares que se desenvolvem 
próximos ao canal central, pode ocorrer redução da 
sensibilidade exteroceptiva com distribuição “suspensa” 
(Fig. 1.19). A cavidade cística ou o tumor localizado 

Fig. 1.17 — Distúrbio de sensibilidade com “nível de anestesia” 
(lesão medular). 

Fig. 1.18 — Anestesia ipsilateral para formas de sensibilidade 
profunda contralateral para sensibilidade superficial (hemissec-
ção medular). 
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próximo à comissura cinzenta podem lesar as fibras da 
sensibilidade exteroceptiva que cruzam nessa região, 
poupando as fibras da sensibilidade profunda. O distúr-
bio de sensibilidade é bilateral e mais freqüen-temente 
envolve as porções altas do tronco e os membros 
superiores porque a cavidade cística usualmente se 
estende por poucos centímetros ao longo do eixo 
longitudinal da medula e tende a localizar-se na 
medula cervical e porção superior da torácica.

lesões do tronco cerebral

Fig. 1.19 — Cavidade siringomiélica e anestesia suspensa. 

No tronco cerebral, se a lesão situar-se acima 
da decussação do lemnisco medial e afetar as vias 
da sensibilidade exteroceptiva e proprioceptiva, 
haverá anestesia do hemicorpo contralateral à lesão. 
Como o trato espinotalâmico e o lemnisco medial 
somente tornam-se bem próximos no mesencéfalo, 
lesões pouco extensas do bulbo ou da ponte podem 
acometer apenas um deles.

Alteração típica das lesões do tronco cerebral 
é a ocorrência de hipoestesia de uma hemiface do 
lado da lesão e hipoestesia do tronco e membros 
do hemicorpo contralateral. Esta hipoestesia alter-
nada é explicada por lesão unilateral do tronco que 
compromete fibras do trigêmeo após entrarem no 
tronco (ou o núcleo do trato espinal do trigêmeo), 
causando hipoestesia da hemiface do lado da lesão 
e por comprometimento dos tratos espinotalâmico e 
lemnisco medial que acarreta hipoestesia do hemi-
-corpo contralateral.

lesão talâMIca

A lesão dos núcleos talâmicos para onde conver-
gem as fibras do trato espinotalâmico causa anestesia 
do hemicorpo contralateral. A sensibilidade dolorosa 
é menos comprometida que as demais, talvez pela 
preservação de outros tratos que conduzem estímulos 
dolorosos. Um aspecto peculiar da lesão talâmica é a 
ocorrência de crises espontâneas de dor ou de crises 
de dor desencadeadas por estimulação não nociceptiva 
leve no hemicorpo anestesiado (alodínia). Admite-se 
que esta “anestesia dolente”, como é chamada, que 
mais raramente também pode ocorrer em lesões 
de outros pontos das vias sensitivas, dependa da 
liberação de outros sistemas envolvidos na trans-
missão da dor.

lesão cortIcal

Na lesão da área sensitiva somática primária, 
os distúrbios de sensibilidade afetam regiões loca-
lizadas do corpo, de acordo com sua representação 
cortical, que é semelhante à observada nas áreas 
motoras. Assim, lesão da porção medial da área 
sensorial primária causa hipoestesia do membro 
inferior contralateral.

Na fase aguda da lesão, todas as formas de 

Via de sensibilidade 
profunda

Raiz dorsal

Via aferente do arco reflexo

Via de sensibilidade  
exteroceptiva

A

B
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sensibilidade são afetadas, porém, com o passar 
do tempo, há retorno das sensibilidades dolorosa e 
térmica, mas as sensibilidades discriminativas são 
permanentemente comprometidas.

Quando a área de associação unimodal táctil é 
comprometida pode ocorrer agnosia táctil, que se 
caracteriza pela incapacidade de reconhecer objetos 
pela palpação, sem que exista alteração sensitiva 
suficiente para justificá-la. O distúrbio básico seria 
a impossibilidade de efetuar a síntese de sensações 
individuais. A capacidade de reconhecimento através 
de outros canais sensoriais, como visão, audição 
ou olfato, está preservada. Assim, um objeto que 
não foi reconhecido pelo tato pode ser facilmente 
identificado pela visão. 

défIcIts de força e de sensIbIlIdade

Voltemos ao exemplo inicial, em que havia 
monoparesia crural direita. Imaginemos que o 
exame constatasse síndrome piramidal no mem-
bro inferior direito. Se o exame da sensibilidade 
detectar diminuição das sensibilidades cutânea 
e profunda neste membro, a lesão estará situada 
acima da decussação dos tratos envolvidos, ou 
seja, do bulbo para cima e do lado esquerdo. 
Mais provavelmente do mesencéfalo para cima, 
onde os tratos espinotalâmico e o lemnisco me-
dial estão mais próximos entre si. Por outro lado, 
se o exame da sensibilidade revelar diminuição 
da sensibilidade profunda no membro inferior 
direito e diminuição da sensibilidade cutânea no 
membro inferior esquerdo, certamente a lesão 
estará situada em algum ponto da medula espinal, 
do lado direito e acima de onde se originam os 
moto-neurônios que se destinam ao membro inferior, 
ou seja, acima de L1. 

Imaginemos agora que o déficit motor no mem-
bro inferior direito fosse resultante de síndrome 
motora periférica. Alterações da sensibilidade nos 
terri-tórios de um ou de mais nervos, ou a presença 
de hipoestesia em faixa, vão permitir distinguir 
se a lesão localiza-se nos nervos, ou no plexo 
lom-bossacral ou nas raízes. Na lesão de uma única 
raiz, é comum ocorrer ausência de comprometimen-
to objetivo da sensibilidade devido à superposição 
dos territórios, mas é freqüente a queixa de dor ou 
de parestesias com distribuição em faixa. Quando 
o exame neurológico não permitir detectar com 

exatidão o sítio lesional na síndrome periférica, 
utilizamos a eletroneuromiografia (ver capítulo 4, 
“Exames complementares em neurologia”). 

Abandonaremos agora o estudo desse caso de 
déficit de força e passaremos a estudar outras 
alterações neurológicas freqüentes na prática 
clínica.

dIstúrbIos do equIlíbrIo  
e da coordenação

Quando estudarmos um caso em que há déficit 
de força muscular, sabemos que a lesão responsável 
situa-se em algum ponto entre o córtex cerebral e 
os músculos enfraquecidos. É evidente que o ato 
motor não principia nas áreas motoras. Diversas 
áreas do encéfalo participam do processo ainda 
incompletamente conhecido que, a partir da idéia 
ou dos motivos iniciais, chega à programação do 
ato motor e à sua realização.

A força muscular é necessária, mas não sufi-
ciente, para permitir a movimentação adequada. 
Para que um movimento seja bem realizado, não 
basta ocorrer contração de um músculo. Há neces-
sidade de atuação conjunta de músculos ago-nistas, 
sinergistas, antagonistas e fixadores de articulações.

Por outro lado, o ato motor não termina com 
a ativação dos motoneurônios e com a contração 
muscular. O SNC deve receber informações sobre 
o modo como está transcorrendo o movimento para 
poder corrigi-lo e adequá-lo às condições de cada 
momento. Este processo, responsável pela precisão 
do ato motor, é denominado coordenação motora. 

Diversas estruturas estão envolvidas na manu-
-tenção da coordenação motora (e do equilíbrio), 
cada uma exercendo função específica. A existên-cia 
de diversas estruturas de controle torna a manutenção 
do equilíbrio e da coordenação motora muito instá-
vel e vulnerável a agressões do meio. Como cada 
estrutura exerce função específica, o desequilíbrio 
e a incoordenação terão características peculiares, 
de acordo com o distúrbio que os causou.

A incoordenação motora ou ataxia pode ser cons-
tatada ao exame do equilíbrio e durante a realização 
de movimentos.

Distúrbios do Equilíbrio

A avaliação do equilíbrio é realizada observando-
-se o indivíduo na atitude ereta (equilíbrio estático) 
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e durante a marcha (equilíbrio dinâmico).

Na pesquisa do equilíbrio estático, solicita-se 
ao paciente que se mantenha em pé, com os pés 
juntos, e observa-se a presença de oscilações ou de 
tendência à queda. Em seguida, pede-se que feche os 
olhos. A piora evidente do equilíbrio com a oclusão 
palpebral caracteriza o sinal de Romberg.

Em casos de distúrbios leves do equilíbrio, são 
utilizadas manobras sensibilizadoras como pequenos 
empurrões em diversas direções, manter-se sobre um 
único pé ou com um pé à frente do outro.

O equilíbrio dinâmico é pesquisado solicitando-
-se ao paciente que caminhe em linha reta e depois 
volte-se rapidamente para trás ou para os lados. A 
avaliação da marcha com olhos fechados é muito 
útil para identificar alguns tipos de distúrbios.

Quando a dificuldade é leve, há acentuação do 
desequilíbrio ao andar colocando um pé à frente 
do outro, de modo que o calcanhar encoste-se aos 
artelhos, ou ao andar para trás.

Distúrbios da Coordenação dos Movimentos

A observação do paciente enquanto se veste, 
abotoa ou desabotoa as roupas e amarra os sapatos 
pode fornecer muitas informações sobre a coorde-
nação dos movimentos, mas há algumas manobras 
especiais que permitem avaliá-la com maior precisão.

A coordenação entre tronco e membros é testada 
durante a avaliação do equilíbrio e da marcha. A 
capacidade de inclinar o corpo para a frente, tentando 
colocar a mão no chão, ou de incliná-lo para trás ou 
para os lados sem desequilibrar-se depende de mo-
vimentos coordenados dos músculos para-vertebrais, 
pélvicos e dos membros inferiores. Outra manobra 
muito útil consiste em solicitar que o paciente, es-
tando deitado e com os braços cruzados, sente-se 
no leito, pois quando há incoordenação as pernas 
podem elevar-se, impedindo que o pa- ciente se sente.

A prova índex-nariz consiste em estender e 
abduzir o membro superior e, em seguida, tocar a 
ponta do nariz com a ponta do indicador. Variações, 
como as prova índex-índex e índex-orelha, podem 
ser utilizadas. Nos membros inferiores, aplica-se a 
prova calcanhar-joelho em que o paciente, deitado, 
deve colocar o calcanhar sobre a rótula oposta e 
deslizá-lo sobre a tíbia, em linha reta até o hálux. 
Ini-cialmente, as provas são realizadas lentamente e 
com olhos abertos. Posteriormente, devem ser reali-

zadas com maior velocidade e com olhos fechados.

Nessas provas, o examinador deve observar se 
o movimento ocorre de maneira harmoniosa ou se 
apresenta interrupções e correções que caracterizam 
a decomposição dos movimentos. Deve verificar se 
há erros de direção ou de medida.

Erro de direção ocorre quando, por exemplo, ao 
realizar a prova índex-nariz, o paciente toca a fronte 
ou a boca. Os erros de direção são mais evidentes 
quando as provas são efetuadas com os olhos fechados.

Diz-se que há erro de medida quando o movi-
mento não é interrompido no momento adequado e, 
na prova exemplificada acima, ou o dedo indicador 
não atinge o nariz ou se choca contra ele.

Muito úteis são as provas que testam a dia-
-dococinesia ou capacidade de realizar movimentos 
alternados e sucessivos. O paciente sentado, com 
as mãos espalmadas sobre a coxa ou sobre a mesa, 
deve efetuar movimentos alternados de pronação e 
de supinação das mãos. Nos membros inferiores, a 
prova consiste na extensão e flexão dos pés.

Alterações típicas do equilíbrio e da coordenação 
ocorrem nas diferentes ataxias.

Ataxia Sensitiva

Esta forma de ataxia ocorre quando há compro-
metimento da sensibilidade cinético-postural. A partir 
de receptores situados nas articulações e tendões 
originam-se impulsos que informam o SNC sobre a 
posição dos segmentos do corpo e suas modificações.

Quando estas informações são insuficientes, não 
há noção perfeita da posição de cada segmento do 
corpo em relação aos demais. A visão pode contor-
nar, em parte, as dificuldades.

Nesta forma de ataxia está presente o sinal de 
Romberg. A oclusão palpebral, excluindo o papel 
corretor da visão, ocasiona oscilações e tendência à 
queda, que ocorrem imediatamente após o fechamento 
dos olhos e não apresentam sentido preferencial, 
podendo se dar para qualquer lado.

O andar é inseguro e os passos são irregulares. 
As pernas mantêm-se afastadas entre si e, ao pisar, 
os pés batem fortemente contra o chão, caracteri-
zando a marcha talonante ou calcaneante. Com o 
fechamento dos olhos a insegurança torna-se mais 
evidente e, geralmente, a marcha é impossível.

O exame da coordenação dos movimentos per-
mite verificar que os distúrbios acentuam-se muito 
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com o fechamento dos olhos. Erro de direção é a 
característica mais marcante.

Processos patológicos que atingem as raízes dorsais, 
como a tabes ou certas formas de polirradiculoneurite, 
ou que comprometem os cordões posteriores, como 
a esclerose múltipla ou a mielose funicular, são as 
causas mais freqüentes de ataxia sensitiva.

Ataxia Cerebelar

O cerebelo é considerado o órgão essencial da 
coordenação motora. Quando os impulsos nervosos 
envolvidos em determinado movimento partem do 
córtex cerebral com destino aos motoneurônios, 
existem fibras que, deixando o córtex cerebral, 
transmitem simultaneamente informações ao cerebelo.

Por outro lado, o cerebelo recebe aferências 
provenientes de praticamente todas as regiões do 
corpo. Têm maior importância na atividade motora 
aquelas que provêm dos fusos musculares e dos 
órgãos tendíneos, que são receptores sensíveis às 
variações de comprimento e de tensão muscular, 
respectivamente. O cerebelo recebe ainda importantes 
informações do labirinto e núcleos vestibulares e da 
formação reticular do tronco.

Esta posição estratégica pode permitir ao cere-
belo a “comparação” entre comandos e movimentos 
efetivamente realizados.

Suas fibras eferentes têm origem nos núcleos 
cerebelares e se destinam, principalmente aos córtex 
motor e pré-motor, à formação reticular do tronco 
cerebral e aos núcleos vestibulares, de onde partem 
tratos encefalospinais cujas atividades podem ser 
ajustadas pelos impulsos provenientes do cerebelo.

A porção mediana do cerebelo, denominada verme, 
tem poucas aferências do córtex cerebral e projeta-se 
principalmente sobre a formação reticular do tronco 
e sobre núcleos vestibulares. Na lesão do verme 
cerebelar predominam os distúrbios do equilíbrio.

As porções laterais, denominadas hemisférios 
cerebelares, projetam seus impulsos ao córtex ce-
rebral e têm maior importância na coordenação da 
motricidade voluntária dos membros.

Devido à disposição das fibras aferentes e eferen-
tes, cada hemisfério cerebelar está ligado à motrici-
dade do hemicorpo ipsilateral. As fibras provenientes 
do córtex cerebral decussam antes de atingirem o 
hemisfério cerebelar, enquanto as provenientes de 
um hemicorpo chegam ao hemisfério cerebelar ip-

silateral através dos tratos espino-cerebelares (Fig. 
1.15). Como as fibras eferentes do cerebelo decus-
sam antes de se projetarem sobre o córtex cerebral, 
compreende-se por que cada hemisfério cerebelar 
relaciona-se com o hemisfério cerebral contralateral 
e, portanto, com o hemicorpo ipsilateral.

O equilíbrio altera-se bastante nas lesões cere-
-belares. Para compreender as razões do dese-quilíbrio 
é importante recordar que, para a manutenção da pos-
tura ereta, é necessário que os músculos envolvidos 
exerçam tensão constante que seja contrabalançada 
por músculos antagonistas. Assim, a tensão exercida 
sobre o tendão de Aquiles durante a postura ereta 
dever ser constante e contrabalançada pelas tensões 
exercidas pelos músculos anteriores da perna. A 
constância da tensão de um músculo não pode ser 
mantida à custa da atividade das mesmas unidades 
motoras, pois rapidamente ocorreria fadiga. Há 
necessidade de rodízio freqüente entre as unidades 
motoras, sem que a tensão se altere. Portanto, este 
estado de equilíbrio aparentemente simples resulta 
de mecanismos complexos onde a participação do 
cerebelo é essencial.

Nas lesões cerebelares é possível observar que, 
durante a postura ereta, os tendões de Aquiles e 
do tibial anterior ressaltam irregularmente, numa 
característica dança dos tendões. As oscilações do 
equilíbrio estático muitas vezes obrigam a que o 
paciente mantenha os pés afastados entre si para 
ampliar a base de sustentação. A oclusão palpebral 
praticamente não afeta o equilíbrio, pois a visão não 
tem papel importante no controle de tensões e varia-
ções de comprimento das fibras musculares. Logo, 
na ataxia cerebelar não ocorre sinal de Romberg.

Durante a marcha as pernas mantêm-se afastadas, 
os passos são irregulares, ora muito amplos, com 
abdução exagerada da coxa, e ora pequenos e sem 
excesso de abdução, o que impede a marcha em 
linha reta e caracteriza a marcha ebriosa.

Em lesões unilaterais do cerebelo, há tendência 
a desvios para o lado afetado durante a marcha. A 
oclusão palpebral não altera de modo significativo 
a marcha do cerebelopata.

Os testes de coordenação entre tronco e membros 
são mais afetados nas lesões do verme cere-belar. 
Ao inclinar o corpo para a frente ou para trás, as 
correções são inadequadas e pode haver queda. Ao 
levantar-se do leito as pernas se elevam, impossibi-
litando que o paciente sente-se no leito sem auxílio 
das mãos.
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Nas lesões dos hemisférios cerebelares ocorrem 
decomposição de movimentos, erros de medida e 
disdiadococinesia. Estes distúrbios resultam da falta 
de contração coordenada de músculos agonistas, 
sinergistas, fixadores das articulações e de anta-
gonistas. Por exemplo, na manobra índex-nariz, a 
falta de contração, no momento correto, de múscu-
los antagonistas pode fazer com que o indicador se 
choque contra o nariz; a falta de fixação da posição 
do ombro pode fazer com que o deslocamento não 
se dê em linha reta.

A incoordenação cerebelar pode afetar todas as 
atividades motoras voluntárias. Os movimentos dos 
olhos podem apresentar-se decompostos, com erros de 
medida, e a fala também pode se modificar, tornando-se 
ora lenta e monótona, ora brusca e explosiva.

Ataxia Vestibular

Os receptores do labirinto registram constante-
mente a posição e aceleração da cabeça. Através 
do nervo vestibular, os impulsos provenientes do 
labirinto atingem o SNC e são responsáveis por 
ajustes posturais e por movimentos oculares reflexos.

As noções de posição e de aceleração linear da 
cabeça dependem do utrículo e do sáculo, onde há 
regiões especiais chamadas máculas. Nas máculas 
existem células cujos cílios ficam embebidos numa 
matriz gelatinosa que contém concreções de carbono 
de cálcio denominadas otólitos (Fig. 1.20).

Quando a cabeça se inclina ou quando há deslo-

camento em qualquer direção, a força da gravidade 
exercida sobre os otólitos desloca os cílios num 
sentido particular, produzindo impulsos que se 
propagam a fibras nervosas que formam o nervo 
vestibular (Fig. 1.21). Os impulsos são transmitidos 
principalmente aos núcleos vestibulares e ao cerebelo, 
desencadeando ajustes posturais essenciais para a 
manutenção do equilíbrio e ajustes da posição dos 
olhos.

A aceleração angular da cabeça estimula as 
células ciliadas dos canais semicirculares. Há três 
canais semicirculares em cada labirinto e que se 
dispõem em planos ortogonais: horizontal, anterior 
e posterior (Fig. 1.22). Cada canal forma um par 
com um canal do labirinto oposto que se situa no 
mesmo plano, de modo que pelo menos um par de 
canais é afetado por aceleração angular de qualquer 
direção. Quando a cabeça sofre aceleração angular, a 
endolinfa que existe no interior dos canais desloca-se 
no sentido oposto devido à inércia e movimenta a 
cúpula que contém cílios do epitélio sensorial (Fig. 
1.23). São então gerados impulsos que atingem o 
SNC pelo nervo vestibular, desencadeando movi-
mentos reflexos da musculatura extrínseca ocular 
e correções posturais.

A função primordial dos canais semicirculares e 
de suas vias é permitir que o olhar mantenha-se fixo 
num ponto do espaço enquanto a cabeça se movi-
menta. Por exemplo, se a cabeça for virada 20o para 
a direita, os olhos devem deslocar-se no sentido 
oposto, com a mesma aceleração se o indivíduo 
estiver com o olhar fixo em algum objeto. Se os 

Fig. 1.20 — Mácula do utrículo.
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Fig. 1.21a — Mácula do utrículo na postura ereta, com a cabeça em posição anatômica.

Fig. 1.21b — Mácula do utrículo com a cabeça inclinada para a frente. 
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movimentos compensatórios dos olhos não forem 
perfeitos, ocorrerá ilusão de movimento do ambiente.

A vertigem, sensação de rotação do ambiente ou 
do próprio corpo, é um sintoma típico de distúrbio 
da função vestibular. Quando há comprometimento 
vestibular, o exame do equilíbrio estático eviden-
cia tendência à queda, que é corrigida pela visão. 
A oclusão palpebral ocasiona queda com sentido 
preferencial e que ocorre após certo perío-do de 
latência. Estas peculiaridades caracterizam o sinal 
de Romberg vestibular.

Nas lesões periféricas do sistema vestibular de-
nominadas labirintopatias (ou, erroneamente, “labi-
-rintites”), a queda ocorre no sentido do labirinto 
normal para o lesado e modifica-se em função da 
posição da cabeça. Assim, por exemplo, em lesão 
destrutiva do labirinto direito, a queda será para a 
direita, mas se a cabeça for girada para a esquerda, 
a queda será para a frente, e, se for girada para a 
direita, a queda será para trás. Ou seja: o sentido 
da queda será do labirinto normal para o lesado.

Se solicitarmos a um paciente com lesão do 
labirinto direito que se mantenha em pé com os 
braços estendidos para a frente no plano horizontal 
e com os olhos fechados, verificaremos um desvio 
lento dos braços para a direita, além de tendência 
à queda no mesmo sentido.

Pode-se supor que a falta de informações de um 
labirinto é interpretada pelo SNC como se estivesse 
ocorrendo desvio do corpo para o lado oposto e, ao 
tentar corrigi-lo, desencadeia a tendência à queda e 
deslocamento dos membros superiores para o lado 
da lesão.

Nas lesões vestibulares centrais, em que são 
afetados vias e núcleos vestibulares, há sentido 
preferencial de queda que usualmente não se altera 
com mudanças de posição da cabeça.

A marcha na ataxia vestibular caracteriza-se por 
alargamento da base de sustentação e por tendência 
a desviar-se para um lado. Nas lesões periféricas, 
quando se solicita ao paciente que caminhe quatro 
ou cinco metros para a frente e para trás com os 
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Fig. 1.22 — Localização dos canais semicirculares no ouvido interno. 

Fig. 1.23 — Aceleração angular e deslocamento da endolinfa com movimentação da cúpula (modificada de Kandel et al.).
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olhos fechados, é possível verificar que os desvios 
acabam por descrever a figura de uma estrela, pois, 
ao caminhar para trás, inverte-se o sentido do desvio.

Nesta ataxia predominam os distúrbios de equi-
líbrio, enquanto os movimentos voluntários dos 
membros não exibem alterações. Ao exame da 
motricidade extrínseca ocular observa-se um dos 
sinais mais típicos da lesão vetibular – o nistagmo.

O nistagmo vestibular caracteriza-se pelo desvio 
relativamente lento dos olhos num sentido, seguido 
de um abalo rápido no sentido oposto. Nas lesões 
periféricas, como já vimos, há desvio lento do tron-

co e dos membros para o lado do labirinto lesado. 
Esse desvio também afeta os olhos, que então se 
deslocam lentamente nesse mesmo sentido e, em 
seguida, deslocam-se bruscamente no sentido oposto. 
Como, por convenção, o sentido do nistagmo é o 
do componente rápido, diz-se que nas lesões peri-
féricas o nistagmo “bate” para o lado são. Ou seja: 
nas lesões periféricas há tendência à queda para um 
lado e nistagmo para o lado oposto.

Nas lesões centrais, o nistagmo pode ter o mesmo 
sentido ou sentido oposto ao da queda, pode ser 
bilateral, vertical ou multidirecional.
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Ataxia Frontal

O equilíbrio pode ser comprometido em doenças 
que afetam os lobos frontais. A causa desta forma de 
ataxia ainda é mal compreendida, mas provavelmente 
reflete a falta de integração entre córtex cerebral, gân-
-glios da base e o cerebelo. O equilíbrio estático é 
pos-sível apenas com alargamento da base e há tendência 
à flexão do tronco e da cabeça. Nas fases avançadas, 
o paciente não fica em pé sem apoio e nem mesmo 
sentado e observa-se grande dificuldade de manter 
o eixo gravitacional do corpo em linha reta pela 
presença de inclinações excessivas do tronco ou da 
ca-beça, principalmente para a frente ou para trás.

O equilíbrio dinâmico é comprometido mais 
precocemente que o estático. A marcha caracteriza-
-se por passos hesitantes. O início da marcha é 
particularmente difícil, pois os pés parecem estar 
colados ao chão. Ao virar-se, os passos tornam-se 
ainda menores e mais incertos, acentuando-se o 
desequilíbrio durante as mudanças de direção. Um 
pequeno apoio por parte do examinador pode per-
mitir considerável melhora da marcha.

É particularmente intrigante a constatação de 
que muitos pacientes com este tipo de distúrbios 
podem realizar movimentos coordenados dos mem-
bros inferiores quando deitados. O termo apraxia 
é utilizado para designar a perda da capacidade 
de realizar atos motores previamente apreendidos, 
que não pode ser explicada pela presença de défi-
cit motor, alterações cerebelares, extrapiramidais 
ou senso-  riais. A expressão apraxia de marcha é 
muitas vezes empregada para designar a alteração 
da marcha que ocorre em lesões dos lobos frontais.

A coordenação dos movimentos apendiculares 
geralmente é menos afetada e a alteração mais comum 
é a perseveração motora. Ao tentar realizar movi-
mentos alternados ou em seqüência, há dificuldade 
em passar de um movimento a outro, perseverando 
no movimento anterior.

A Tabela 1.2 mostra as características das ataxias.

Síndromes Extrapiramidais

As síndromes extrapiramidais caracterizam-se 
pelas alterações do tono muscular, pela dificuldade 
em iniciar movimentos e pela presença de movi-
mentos involuntários.

A fisiopatologia desses distúrbios é explicada no 
capítulo “Distúrbios do Movimento”. 

Didaticamente, podem ser classificadas em sín-
dromes hipercinéticas-hipotônicas e oligocinéticas-
-hipertônicas. Nas primeiras há movimentos invo-
-luntários e hipotonia muscular, enquanto nas outras 
os movimentos são lentos e os músculos hipertônicos.

A doença de Parkinson apresenta as características 
semiológicas de síndrome oligocinética-hiper-tônica. 
Nesta doença, os movimentos são realizados com 
muita dificuldade e lentidão. O exame do equilíbrio 
estático permite verificar tendência à flexão do tronco 
e da cabeça. Existe grande dificuldade em realizar 
correções posturais, o que se torna evidente quan-
do o examinador utiliza-se de pequenos empurrões 
para modificar o centro de gravidade do paciente. À 
marcha, nota-se pobreza dos movimentos associados 
dos membros superiores, que permanecem rígidos 
e semifletidos ao lado do tronco.

Na coréia e em outras síndromes hipercinéticas-
-hipotônicas, são os movimentos involuntários que 

Tabela 1.2
Ataxias

Tipos  Equilíbrio Estático Marcha Coordenação Apendicular 

Sensitiva Sinal de Romberg Talonante; impossível  Erro de direção (piora 
   com olhos fechados com olhos fechados)
    
Cerebelar Dança dos tendões Ebriosa Decomposição de movimentos; 
    erros de medida 

Vestibular Sinal de Romberg  Desvio para o lado lesado.  Normal (nistagmo)
  com latência e sentido  Marcha “em estrela” 
  preferencial

Frontal Tendência à flexão  Passos pequenos  Perseveração 
  do tronco Pés colados ao chão
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 5 A denominação neurônio pós-ganglionar é empregada rotineiramente, apesar de equivocada. A expressão correta seria neurônio 
ganglionar.

podem prejudicar a manutenção do equilíbrio estático 
ou tornar a marcha insegura e bizarra.

A coordenação dos movimentos nas síndromes 
extrapiramidais pode ser prejudicada pela presen-
ça de movimentos involuntários ou hipercinesias. 
Tremores, mioclonias, movimentos coréicos e dis-
-tônicos são os mais freqüentes.

Tremores são movimentos rítmicos que resultam da 
contração alternada de grupos musculares antagonistas. 
Podem ocorrer no repouso ou durante a movimentação.

Mioclonias resultam da contração abrupta e bre-
ve de grupamentos musculares, que podem conter 
poucos músculos e deslocar apenas um segmento ou 
podem conter grande número de músculos de todo o 
corpo (mioclonias maciças). Podem ser comparadas 
a abalos produzidos por uma descarga elétrica.

Movimentos coréicos caracterizam-se por con-
trações musculares bruscas, irregulares, arrítmicas, 
breves, porém mais duradouras que as mioclonias. 
Apresentam tendência a confluir, podendo acometer 
diversas partes de um segmento ao mesmo tem-
po, o que confere aspecto bizarro ao movimento. 
Acentuam-se nos estados de tensão emocional e 
desaparecem durante o sono, como ocorre com quase 
todas as hipercinesias.

Movimentos distônicos são movimentos lentos e 
amplos que geralmente afetam segmentos proximais 
dos membros, pescoço e tronco, produzindo contor-
ções e posturas anômalas. São muito semelhantes 
aos movimentos observados na atetose, que são 
igualmente lentos mas acometem as porções distais 
dos membros e são menos amplos.

alterações neurogênIcas da MIcção

Afecções neurológicas podem acompanhar-se de 
distúrbios da micção que apresentam características 
clínicas diferentes segundo a topografia lesional. 
Para compreendê-los, é interessante recordar algumas 
noções básicas.

Sistema Neurovegetativo

A inervação da bexiga e das vísceras depende 
da parte do sistema nervoso denominado vegetativo 
ou autônomo. O último termo é inadequado porque 

a inervação da musculatura lisa e das glândulas 
viscerais não é autônoma, pois depende de controle 
central exercido principalmente por núcleos hipo-
talâmicos e pela formação reticular e está integrada 
à movimentação voluntária, ao estado emocional e 
às motivações.

Distinguem-se dois subsistemas neurovegetativos: 
o simpático e o parassimpático, que se diferenciam 
do ponto de vista anatômico, funcional e quanto aos 
neurotransmissores que empregam.

O simpático é constituído por neurônios situados 
na coluna intermédio-lateral da medula torácica, do 
último segmento cervical e dos dois primeiros lom-
bares. São denominados neurônios pré-ganglionares 
porque, quando seus axônios deixam a medula, 
dirigem-se aos gânglios simpáticos para ou pré-ver-
tebrais. Estabelecem sinapses colinérgicas (em que 
o mediador químico é a acetilcolina) com neurônios 
pós-ganglionares5 . Os neurônios pós-ganglionares 
simpáticos atuam sobre a musculatura lisa dos vasos, 
sobre vísceras e glândulas, através de sinapses em 
que o mediador químico é a noradrenalina.

O componente simpático é responsável por adap-
tações que permitem ao organismo a mobilização de 
mecanismos que promovem o consumo de energia 
em resposta a diversos estímulos internos ou ex-
ternos. Uma característica anatômica importante é 
a de que os neurônios pós-ganglionares simpáticos 
situam-se próximos à medula espinal e os axônios 
pós-ganglionares podem inervar diversos órgãos, o 
que torna as reações simpáticas mais difusas.

O parassimpático é constituído por neurônios 
pré-ganglionares situados principalmente no tronco 
cerebral, próximo aos núcleos dos nervos cranianos, 
e em pequena área da medula sacra. Os axônios pré-
-ganglionares parassimpáticos são longos porque os 
gânglios situam-se próximo às estruturas inervadas 
ou mesmo em seu interior. Os axônios pós-gan-
-glionares são curtos e sua atuação limita-se a um 
único órgão. Tanto as conexões sinápticas, entre os 
neurônios pré e pós-ganglionares, e entre estes e o 
órgão efetor são colinérgicas.

O componente parassimpático promove respos-
tas que se relacionam à restituição do trofismo do 
organismo, e sua ação é antagônica à do simpático 
na maioria dos órgãos.
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Bexiga e Sistema Nervoso Periférico

O controle neurológico sobre a função vesical é 
exercido sobre três estruturas principais: músculo 
detrusor, esfíncter interno e esfíncter externo (Fig. 
1.24).

O músculo detrusor envolve a parede vesical e, 
quando se contrai, expulsa a urina. É inervado por 
neurônios pré-ganglionares parassimpáticos situados 
na medula sacra, nos segmentos S2 a S4, cujos 
axônios emergem pelas raízes da cauda eqüina, 
continuam pelos nervos pélvicos e terminam nos 
neurônios pós-ganglionares situados nos glânglios 
pélvicos ou próximos à parede vesical.

O esfíncter interno situa-se no colo vesical e na 
uretra proximal. É constituído por fibras musculares 
lisas e por fibras elásticas. Sua inervação depende 
de neurônios pré-ganglionares simpáticos si-tuados 
na coluna intermédio-lateral da medula torácica, 
nos segmentos T11 e T12. Os axônios atravessam 

a cadeia simpática paravertebral e atingem gânglios 
dos plexos mesentérico e hipogástrico. Os neurô-
nios pós-ganglionares continuam-se pelos nervos 
hipo-gástricos e atingem a musculatura lisa do colo 
vesical, atuando sobre receptores alfa-adrenérgicos.

O esfíncter externo é formado por fibras mus-
culares estriadas localizadas ao redor da uretra e 
que são contínuas com as do diafragma urogenital. 
Recebe inervação de motoneurônios situados na 
coluna anterior da medula sacra, nos segmentos S2 
a S4, cujos axônios trafegam pelos nervos pudendos.

Fase de Enchimento

Durante a fase de enchimento, o detrusor mantém-
-se relaxado e a pressão intravesical aumenta pouco. 
A urina é impedida de sair pela ação do esfíncter 
interno. A coordenação entre os sistemas simpático 
e parassimpático parece depender de inibição recí-
proca no nível dos plexos terminais.

Fig. 1.24 — Esquema da inervação da bexiga.
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Didaticamente, podemos considerar que na fase de 
enchimento o sistema simpático predomina sobre o 
parassimpático. O esfíncter externo está sob controle 
voluntário e não é fundamental para a continência 
durante a fase de enchimento. Torna-se importante 
para a retenção da urina quando a pressão intrave-
sical aumenta muito.

Micção

Quando a pressão intravesical atinge um ponto 
crítico são estimulados receptores situados na parede 
da bexiga, gerando impulsos que são transmitidos até 
a medula sacra. Na medula sacra, parte dos impulsos 
atinge os neurônios pré-ganglionares parassimpáticos 
que inervam o detrusor, fechado um arco reflexo. 
Outra parte ascende pelos tratos espi-notalâmicos 
laterais e vai ser responsável, junto com aferências 
da parede abdominal e da pelve, pela sensação de 
plenitude vesical.

Qualquer aumento da pressão além desse ponto 
crítico estimula fortemente o sistema parassimpáti-
co, que causa contração do detrusor (e inibição do 
sistema simpático) com eliminação da urina.

O esfíncter externo relaxa-se durante a micção, 
mas pode interrompê-la voluntariamente, mesmo 
quando o detrusor está se contraindo.

Bexiga e Sistema Nervoso Central

Para que exista coordenação entre o detrusor e 
os esfíncteres, são necessárias estruturas neurais que 
se situam desde os plexos periféricos até a ponte. 
Existem fibras descendentes que atuam sobre os 
centros reflexos da medula espinal. O efeito resul-
tante dessas fibras descendentes, que se originam 
desde o córtex cerebral, é inibitório sobre o arco 
reflexo que envolve o detrusor. Deste modo, lesões 
bilaterais situadas acima da medula sacra geralmente 
causam hiper-reflexia do detrusor, devido à perda 
dessa inibição. Mais raramente, lesões encefálicas 
podem comprometer estruturas cuja ação predomi-
nante é excitadora sobre o arco reflexo e causar 
arreflexia do detrusor.

Distúrbios neurogênicos do controle vesical 
resultam de dois distúrbios básicos: arreflexia e 
hiper-reflexia do detrusor.

Arreflexia do Detrusor

Lesões dos nervos pélvicos, das raízes da cauda 
eqüina ou da medula sacra podem acompanhar-se 
de arreflexia do detrusor. Usualmente, o detrusor 
não se torna totalmente atônico porque os neurônios 
pós-ganglionares continuam a estimulá-lo. Entretanto, 
as contrações que causam atingem apenas pequenas 
partes do detrusor de cada vez e não são suficientes 
para produzir micção adequada. Se as inervações 
dos esfíncteres interno e externo também estiverem 
afetadas, como ocorre em lesões periféricas exten-
sas, mesmo essas contrações débeis podem causar 
incontinência. A urina será eliminada em pequenas 
quantidades, mas manobras que aumentam a pressão 
abdominal poderão permitir esvaziamento quase 
completo da bexiga.

Em lesões parciais, os esfíncteres podem manter 
certa contração, causando retenção urinária.

Medicamentos colinérgicos que atuam sobre 
receptores muscarínicos, como o betanecol, podem 
estimular a contração do detrusor e aliviar a retenção 
urinária, em alguns casos.

É freqüente haver incontinência ou retenção de 
fezes porque as inervações do reto e do esfíncter 
anal são semelhantes às da bexiga.

Dependendo do acometimento das vias senso- 
riais, a sensação de plenitude vesical poderá ser 
preservada ou não.

A arreflexia do detrusor ocorre também na fase 
de choque medular que se segue à lesão aguda da 
medula espinal situada acima da medula sacra. No 
choque medular, há retenção urinária e fecal. Embora 
mais raramente, lesões encefálicas também podem 
se acompanhar de arreflexia do detrusor.

Hiper-reflexia do Detrusor

Lesões bilaterais situadas acima da medula sacra 
(com exceção da fase de choque espinal) podem 
causar hiper-reflexia do detrusor. O detrusor passa a 
se contrair subitamente quando a pressão intravesical 
é inferior àquela que normalmente desencadeia o 
reflexo, surgindo incontinência urinária.

Quando a hiper-reflexia não é muito intensa 
e a sensibilidade está preservada, a contração do 
esfíncter externo pode ser capaz de impedir a mic-
ção por algum tempo. Em tais casos, diz-se que há 
urgência miccional.
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Drogas anticolinérgicas que antagonizam efeitos 
muscarínicos da acetilcolina como a propantelina, 
reduzem a contração do detrusor e podem melhorar 
a urgência.

A urgência ou incontinência urinária é uma alte-
ração freqüente em lesões supra-espinais bilaterais. 
É importante ter em mente que a hiper-reflexia do 
detrusor pode ocorrer na ausência de distúrbios 
neurológicos, como na obstrução causada pela hi-
pertrofia da próstata.

Quando a hiper-reflexia do detrusor é causada 
por lesões situadas acima da ponte, há incontinência 
urinária porque o esfíncter externo relaxa-se quando 
o detrusor é contraído. Em lesões situadas acima da 
medula sacra e abaixo da ponte, a hiper-reflexia do 
detrusor pode acompanhar-se de retenção urinária 
devido à hipertonia do esfíncter externo, que não se 
relaxa quando o detrusor se contrai. Esta condição 
é denominada dissinergia vésico-esfincteriana.

Como já foi mencionado, a coordenação entre 
detrusor e esfíncter externo depende da integridade de 
estruturas que se situam desde a ponte até a medula 
espinal. Na dissinergia vésico-esfincteriana, é usual 
que exista hipertonia espástica intensa dos membros 
inferiores e dos músculos do assoalho pélvico. O 
tono do esfíncter anal externo está aumentado e os 
reflexos bulbocavernosos e anal estão presentes.

O reflexo bulbocavernoso consiste na contração 
do músculo bulbocavernoso, que pode ser sentida 
colocando-se um dedo no períneo, atrás da bolsa 
escrotal, quando se pressiona a glande. O reflexo 
anal consiste na contração do esfíncter anal externo 
em resposta à estimulação cutânea leve da região 
perianal. Como esses reflexos dependem dos seg-
mentos S2 a S4, das raízes da cauda eqüina e dos 
pudendos, ou seja, das mesmas estruturas envolvi-
das na motricidade do esfíncter externo da bexiga, 
geralmente estão abolidos nas lesões periféricas e 
estão presentes ou aumentados nas lesões do SNC.

Outro tipo de dissinergia envolve o detrusor e 
o esfíncter interno. Resulta de lesões medulares 
situa-das geralmente acima de T6, que se acompa-
nham de aumento da atividade simpática. Drogas 
blo-queadoras alfa-adrenérgicas, como pentolamina 
ou fenoxibenzina, podem ser úteis para diagnóstico 
ou tratamento deste tipo de dissinergia.

Muitas vezes, o diagnóstico do tipo de distúrbio 
só é possível através de procedimentos complemen-
tares como a cistometria e o estudo urodinâmico.

dIstúrbIos VIsuaIs e da  
MotrIcIdade ocular

Distúrbios da visão e da motricidade ocular 
secundários a lesões do sistema nervoso são relati-
vamente freqüentes. Discutiremos as alterações de 
campo visual, as diplopias e alguns distúrbios de 
movimentos conjugados dos olhos.

Alterações de Campo Visual

Redução de campo visual pode ocorrer devido 
a distúrbios dos meios de refração, da retina ou 
por lesões das vias ópticas. A redução deve-se ao 
aparecimento de escotomas, que são áreas de falha 
parcial ou completa da visão.

Lesões das vias ópticas causam escotomas cuja 
dis- tribuição no campo visual apresenta peculiari-
dades que permitem o diagnóstico topográfico. Para 
compreendê-las, recordaremos alguns princípios 
fundamentais.

Em primeiro lugar, devido à presença do orifício 
pupilar por onde a luz penetra no globo ocular, a 
retina só pode ser impressionada por estímulos lu-
minosos situados em pontos diametralmente opostos 
a ela. Isto condiciona que a metade superior da 
retina seja estimulada pela parte inferior do campo 
visual e a metade direita da retina pela parte do 
campo situada à esquerda do eixo ântero-posterior 
do globo ocular.

Usualmente, dividimos a retina em porção na-
sal (ou medial) e temporal (ou lateral). Estímulos 
localizados à direita do campo visual atingirão a 
metade nasal da retina do olho direito e a metade 
temporal da retina do olho esquerdo.

Esta característica da visão binocular permite 
prever a necessidade de cruzamento das vias ópticas 
e enseja a utilização de uma explicação simultanea-
mente didática e teleológica. Como o campo visual 
direito impressiona as metades esquerdas das retinas, 
há necessidade de que os estímulos sejam transmitidos 
ao lado esquerdo do encéfalo, pois é este quem atua 
sobre a metade direita do espaço à sua volta. Logo, 
deve haver cruzamento das vias que transmitem os 
impulsos nervosos da metade nasal de uma retina 
para o hemisfério cerebral situado do lado oposto. 
Este cruzamento ocorre no quiasma óptico.

A estimulação luminosa dos cones e bastonetes 
gera impulsos que são transmitidos às células gan-
-glionares. Os axônios das células ganglionares 
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Fig. 1.25 — Vias ópticas e alterações do campo visual.

Campos visuais

Trato óptico

Nervo

Quiasma

Radiação óptica

Radiação (parcial)

A

B

D

E

C

confluem para a papila óptica, onde se juntam, 
formando o nervo óptico.

As fibras da metade nasal da retina de cada olho 
decussam no quiasma e se unem às provenientes 
da metade temporal para formar o trato óptico 
(Fig. 1.25). O trato óptico continua-se até o corpo 
geniculado lateral de onde parte a radiação óptica 
que termina no córtex occipital, principalmente no 
córtex visual primário. Dos neurônios do córtex 
visual primário têm origem fibras que se dirigem 
a áreas secundárias do córtex visual (córtex de as-
sociação visual) e, então, conectam-se a áreas de 
associação multimodal.

A secção completa do nervo óptico causa amau-
-rose ou perda total da visão de um olho (Fig. 1.25a). 
Lesões parciais produzem escotomas monoculares. 
Um tipo de escotoma relativamente freqüente é o 
escotoma central que decorre de lesão dos axônios 
provenientes da fóvea onde se localiza a mácula, 
responsável pela visão do centro do campo visual. 
Estes axônios são mais vulneráveis a diversos tipos 
de agressão patológica.

A lesão do quiasma óptico causa escotomas que 

afetam os campos temporais de ambos os olhos 
(Fig. 1.25b). Esta restrição de campo é denominada 
hemianopsia bitemporal ou heterônima, porque afeta 
as metades direita e esquerda do campo visual. A 
hemianopsia bitemporal é freqüentemente causada 
por tumores da hipófise, que comprimem o quias-
ma óptico de baixo para cima. Na fase inicial, a 
compressão afeta apenas as fibras quiasmáticas 
localizadas mais inferiormente e ocasiona perda da 
visão nos quadrantes superiores: quadrantanopsia 
bitemporal superior.

Lesões do trato óptico (Fig. 1.25c), do corpo 
geniculado lateral, da radiação óptica (Fig. 1.25d) e 
do córtex visual primário causam hemianopsia ho-
mônima, pois são comprometidos os campos visuais 
direitos ou esquerdos de ambos os olhos. Lesões 
parciais (Fig. 1.25e) podem acarretar quadranta-
-nopsias e escotomas hemianópticos.

Lesões do córtex visual de associação não alteram 
o campo visual, mas causam agnosias. Nas agnosias 
visuais pode haver dificuldade de reconhecer obje-
tos, figuras, pessoas, cores, sem que exista déficit 
da acuidade visual, redução de campo ou outros 
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distúrbios cognitivos. Por exemplo, na agnosia vi-
sual para objetos, um objeto não identificado pela 
visão pode ser facilmente reconhecido pelo tato e, 
na agnosia visual para pessoas (prosopagnosia), o 
paciente pode não reconhecer pela visão uma pessoa 
conhecida, mas poderá identificá-la de imediato ao 
ouvir sua voz.

Diplopia

Os movimentos de cada globo ocular dependem 
de seis músculos que, em conjunto, recebem a 
denominação de musculatura extrínseca ocular. O 
sintoma mais importante da paresia ou plegia desses 
músculos é a visão dupla ou diplopia, que resulta da 
perda de paralelismo entre os eixos dos dois olhos. 
O sinal mais marcante é o estrabismo.

Musculatura Extrínseca Ocular

Os movimentos do globo no plano horizontal 
dependem de dois músculos: reto medial e reto 
lateral, responsáveis pela adução e abdução, respec-
tivamente (Fig. 1.26). Estes músculos originam-se 
de uma estrutura membranosa situada no ápice da 
órbita, chamada anel de Zinn.

Os movimentos verticais dependem de quatro 
músculos: dois elevadores e dois abaixadores do 
globo ocular. Como apenas dois músculos poderiam 
ser suficientes para os movimentos verticais, há uma 
aparente falta de parcimônia que merece explicação. 
As inserções desses músculos no globo ocular não 
são paralelas ao eixo ântero-posterior, de modo 
que, mesmo na posição primária do olhar, isto é, 
olhando para um ponto distante e situado à frente 
com o corpo e a cabeça eretos, a elevação do globo 
depende da ação simultânea de dois músculos, o 
mesmo ocorrendo para o abaixamento.

Os músculos elevadores do globo são o reto supe-
rior e o oblíquo inferior (Fig. 1.27). O reto superior 
tem origem no anel de Zinn e se insere formando 
um ângulo de 23o com o eixo ântero-posterior do 
globo (Fig. 1.28). O oblíquo inferior é o único que 
não se origina no anel de Zinn, pois nasce da porção 
ântero-medial do assoalho da órbita e insere-se na 
face inferior do globo, formando ângulo de cerca 
de 50o com eixo ântero-posterior.

Os músculos abaixadores do globo são o reto 
inferior, cuja inserção forma ângulo de cerca de 20o 

com o eixo ântero-posterior, e o oblíquo superior 

(Fig. 1.29). O músculo oblíquo superior, após deixar 
o anel de Zinn, estende-se até a porção ântero-medial 
e superior da órbita, onde sofre inversão quase com-
pleta de seu trajeto numa polia fibrocartilaginosa 
denominada tróclea. O oblíquo superior insere-se 
no globo formando ângulo de cerca de 50o com o 
eixo ântero-posterior (Fig. 1.30).

Esta disposição anatômica relativamente complexa 
permite algumas conclusões. Em primeiro lugar, como 
os músculos oblíquos inserem-se no globo ocular a 
partir da porção anterior da órbita, explica-se por 
que o superior é abaixador e o inferior elevador.

Devido aos ângulos de inserção, os músculos 
oblíquos são responsáveis por movimento verticais 
quando os olhos estão aduzidos, enquanto os retos 
superior e inferior atuam mais quando os olhos estão 
abduzidos (Fig. 1.31).

Também devido aos ângulos de inserção, os 
músculos superiores são responsáveis pela rotação 
interna do globo (inciclodução), enquanto os infe- 
riores são responsáveis pela exciclodução.

Nervos Motores Oculares

A inervação da musculatura extrínseca ocular 
depende dos nervos oculomotor (III), troclear (IV) 
e abducente (VI). A Tabela 1.3 mostra a inervação 
e a função dos músculos.

Fig. 1.26 — Músculos responsáveis pela adução (reto medial) 
e abdução (reto lateral) do olho esquerdo (modificada de Kan-
del et al.).
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Fig. 1.30 — Músculo oblíquo superior do olho esquerdo (mo-
dificada de Kandel et al.).

Fig. 1.29 — Abaixadores do globo ocular esquerdo.

Fig. 1.27 — Elevadores do globo ocular esquerdo.

Fig. 1.28 — Músculo reto superior do olho esquerdo (modificada 
de Kandel et al.). 
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O nervo oculomotor é responsável pela inervação 
da maior parte da musculatura extrínseca ocular e 
inerva ainda o músculo elevador da pálpebra e, atra-
vés de seu componente parassimpático, o esfíncter 
pupilar (Fig. 1.32).

A motricidade da pupila depende do sistema sim-
pático, responsável pela dilatação pupilar (midríase), e 
do parassimpático, responsável pela contração pupilar 
(miose). Devido à grande importância do exame das 
pupilas no exame de pacientes com distúrbios da 
consciência, seu estudo será realizado no capítulo 
7, “Comas e Estados Alterados de Consciência”.

O núcleo do III nervo localiza-se no mesencé-
falo. Suas fibras passam pelo núcleo rubro e, após 
emergirem do tronco cerebral, situam-se próximos 
à borda da tenda do cerebelo, numa situação muito 
vulnerável a compressões pela porção medial do 
lobo temporal.

A lesão completa do III nervo causa midríase, 
ptose palpebral e abdução do globo ocular, estrabis-
-mo divergente devido às ações não mais con-
-trabalançadas do sistema simpático, do músculo 
orbicular das pálpebras inervado pelo nervo facial 
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Fig. 1.32 — Relações topográficas do nervo oculomotor.
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Tabela 1.3
Musculatura Extrínseca Ocular

Músculo Função 
Inervação 

Reto medial Adução III

Reto superior Elevação III
  Inciclodução 
 
Reto inferior Abaixamento III
  Exciclodução  

Oblíquo inferior Elevação III
  Exciclodução  

Oblíquo superior Abaixamento IV
  Inciclodução  

e do músculo reto lateral, respectivamente. Os 
únicos movimentos oculares que se mantêm são a 
abdução e a inciclodução, dependentes do VI e do 
IV nervos, respectivamente (o abaixamento do olho 
não é possível porque oblíquo superior é abaixador 
quando o olho está aduzido).Fig. 1.31 — Principais elevadores e abaixadores do globo ocular 

de acordo com a posição do olhar.

Oblíquo inferior Reto superior

Oblíquo superior Reto inferior
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nerVo troclear

O núcleo do IV nervo craniano localiza-se no 
mesencéfalo, abaixo do núcleo do oculomotor (Fig. 
1.33). A lesão do IV nervo afeta apenas o músculo 
oblíquo superior e causa diplopia e dificuldades 
parciais no abaixamento e na inciclodução do globo 
ocular. Lesões isoladas do IV nervo craniano são 
relativamente raras.

nerVo abducente

O núcleo do VI nervo craniano situa-se na ponte 
e emerge do tronco na transição entre a ponte e o 
bulbo (Fig. 1.33). Durante seu longo trajeto intra-
craniano até atingir a órbita, é bastante vulnerável a 
compressões e a processos infecciosos. Lesão do VI 
nervo acarreta desvio medial do globo ocular (estra-
bismo convergente) pela ação não con-trabalançada 
do músculo reto medial.

Movimentos Conjugados Oculares

É de constatação simples que os movimentos 
oculares normais são sempre conjugados. Lesões 

que afetam as estruturas responsáveis por esses 
movimentos podem causar diplopia, como ocorre 
na oftalmoplegia internuclear. Para compreendê-la, 
vamos rever alguns aspectos básicos da organiza-
ção do movimento conjugado no plano horizontal.

No núcleo abducente há, além dos neurônios que 
inervam o músculo reto lateral, outros neurônios 
cujos axônios dirigem-se ao núcleo do terceiro nervo 
contra- lateral e estimulam a porção do núcleo de 
onde se origi- nam axônios que inervam o músculo 
reto medial. Esta conexão faz-se através de um con-
junto de fibras denominado fascículo longitudinal 
medial (Fig. 1.34). Logo, a contração do músculo 
reto lateral é sempre acompanhada de contração do 
músculo reto medial contralateral.

A lesão do fascículo longitudinal medial de um 
lado causa oftalmoplegia internuclear, em que há 
comprometimento da adução do globo ocular deste 
lado.

Na lesão do núcleo abducente, há paralisia do 
olhar para o lado lesado e desvio do olhar para o 
outro lado.

O controle sobre o núcleo abducente depende do 
córtex cerebral, da formação reticular pontina e dos 
núcleos vestibulares.

O controle cortical é feito por neurônios frontais, 
parietais e occipitais, que se localizam principalmen-

Fig. 1.33 — Nervos motores oculares e musculatura ocular extrínseca.
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te no hemisfério cerebral contralateral ao núcleo. 
Os córtex frontal e parietal estão envolvidos com 
os movimentos oculares rápidos, as sacadas ocu-
lares, que são voluntárias ou desencadeadas pelo 
aparecimento de um estímulo na porção lateral do 
campo visual. O córtex occipital relaciona-se com 
os movimentos lentos dos olhos necessários para 
permitir a estabilização da imagem na fóvea quando 
um objeto desloca-se dentro do campo visual.

As fibras provenientes do córtex frontal descem 
pela cápsula interna, passam pelo pedúnculo cerebral 
e cruzam para o lado oposto na transição ponto-
mesencefálica, terminando na formação reticular 
paramediana da ponte. Da formação reticular partem 

fibras que se destinam ao núcleo abducente (Fig. 
1.35). A estimulação do lobo frontal em sua região 
pré-motora (área 8) causa desvio dos olhos para o 
lado oposto e a lesão dessa área causa desvio dos 
olhos para o lado da lesão. Uma parte das fibras 
faz conexão no colículo superior antes de conectar-
-se com a formação reticular paramediana da ponte 
(não representada na Fig. 1.35).

O trajeto das fibras occipitais relacionadas com o 
seguimento de um objeto que se desloca no campo 
visual é mais complexo e envolve conexões com o 
cerebelo (flóculo e nódulo), núcleos vestibulares e 
regiões mais dorsais da formação reticular da ponte 
antes de estabelecerem contato com a formação 

Músculo
reto lateral

Núcleo III nervo

Fascículo 
longitudinal 
medial

Núcleo VI nervo

Músculo
reto medial

Mesencéfalo

Fig. 1.34 — Representação esquemática das vias do olhar conjugado horizontal.

Ponte
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paramediana da ponte. Por esta razão, distúrbios do 
seguimento ocular podem surgir em lesões corticais, 
cerebelares, vestibulares e do tronco cerebral.

Movimentos laterais dos olhos podem ocorrer 
reflexamente por estimulação dos canais semicir-
culares com água quente ou por rotação da cabeça, 
que estimula os canais semicirculares e receptores 
proprioceptivos cervicais. Os impulsos gerados nes-
sas estruturas estimulam o núcleo vestibular medial, 
situado na junção bulbopontina que se conecta com 
o núcleo abducente contralateral (Fig. 1.35).

O conhecimento dessas vias é muito importante 
no estudo de pacientes em coma e nas lesões do 
tronco cerebral.

ParalIsIa facIal

A paralisia facial é encontrada com tal freqüên-
cia na prática clínica, que se justificam algumas 
considerações à parte.

Anatomia

A musculatura mímica da face é inervada pelo 
nervo facial, VII nervo craniano. O núcleo do nervo 
facial localiza-se na ponte, relativamente próximo 
ao núcleo abducente (Fig. 1.36).

Devido à grande importância da musculatura 
mímica no homem, principalmente pelo seu en-vol-
vimento na comunicação, o núcleo é composto por 
muitos neurônios que se encontram subdivididos em 
diversos grupamentos celulares, cada um dos quais 

Fig. 1.35 — Representação esquemática das vias de controle do olhar conjugado horizontal. 
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sendo responsável pela inervação de certos músculos. 
Ao deixarem o núcleo, os axônios dirigem-se para 
trás, contornam o núcleo abducente e voltam-se para 
diante, para saírem do tronco cerebral pela sua face 
lateral como nervo facial.

Além das fibras motoras, associam-se ao nervo 
facial fibras aferentes relacionadas principalmente 
com a sensibilidade gustativa dos dois terços ante-
riores da língua e fibras eferentes parassimpáticas 
que se dirigem às glândulas salivares e lacrimais. 
Estas fibras aferentes e eferentes parassimpáticas 
constituem o nervo intermédio, que com freqüência 
não é facilmente distinguível do facial. No trajeto 
dentro do espaço subaracnóideo, o nervo facial (e 
intermédio) situa-se ao lado do nervo vestibuloco-
clear (VIII nervo craniano) até penetrar no meato 
acústico interno.

Dentro do osso temporal, o nervo facial separa-se 
do VIII nervo e segue pelo canal facial, relativamen-
te estreito, bem próximo à cavidade timpânica, até 
emergir do crânio, atravessar a glândula parótida e 
abrir-se como um leque para inervar a musculatura 
mímica de toda a face.

Paralisia Facial Periférica

A lesão dos neurônios do nervo facial, quer do 
corpo celular localizado no núcleo, quer dos axônios 
em qualquer parte do trajeto, causa paralisia facial 
periférica. Há paralisia de toda a musculatura mími-
ca de uma hemiface, a rima bucal desvia-se para o 
lado são devido à redução do tono no lado afetado 
e o olho mantém-se aberto pela ação do músculo 
elevador da pálpebra (III nervo). Movimentos como 
franzir a testa, assobiar e exibir os dentes como num 
sorriso tornam-se impossíveis. Quando a lesão aco-
mete fibras do nervo intermédio, pode haver déficit 
da gustação dos dois terços anteriores da língua e 
redução da secreção lacrimal.

A forma mais comum de paralisia facial periférica 
é a paralisia de Bell, em que muito provavelmente 
o nervo acometido por processo inflamatório de 
etiologia viral dentro do canal facial.

Lesões situadas no tronco cerebral podem afetar 
o núcleo do nervo facial ou suas fibras, condicio-
nando paralisia facial periférica do lado da lesão, 
como ocorre em processos vasculares ou tumorais, 
por exemplo. Se a lesão for suficientemente extensa, 
poderá comprometer o trato corticospinal e causar 
síndrome pira-midal nos membros do lado oposto. A 
associação de pa- ralisa facial periférica de um lado 
e paralisia dos mem-bros contralaterais (hemiparesia 
alternada) é altamente sugestiva de lesão da ponte. 

Fig. 1.36 — Núcleo e nervo facial.
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Eventualmente, o núcleo abducente pode também ser 
afetado, associando-se paralisia do olhar conjugado 
para o lado da lesão.

Paralisia Facial Central

A principal aferência do núcleo facial provém 
do córtex cerebral através do trato córtico-nuclear. 
A porção dorsal do núcleo, que inerva a metade 
superior de uma hemiface, recebe aferências corti-
cais dos hemisférios ipsi e contralateral. A porção 
ventral do núcleo, responsável pela inervação da 
musculatura mímica da metade inferior da hemiface, 
recebe apenas impulsos do hemisfério contralateral.

Lesões supranucleares unilaterais causam a pa-
ralisia facial central, em que apenas a motricidade 
mímica da parte inferior da hemiface contralateral é 
comprometida. A mímica da porção superior é pouco 
ou nada afetada, devido à inervação bilateral. 

Deste modo, a extensão da paralisia facial pode 
guardar relação inversa com a gravidade do processo 
lesional. Nas lesões periféricas, que freqüentemente 
são menos graves, a extensão é maior que nas lesões 
centrais, usualmente mais graves.

dIstúrbIos da coMunIcação Verbal

Sob este título, vamos incluir alguns distúrbios 
que afetam principalmente a comunicação oral e que 
dependem de lesão do sistema nervoso.

Podem ser divididos em disfonias, disartrias e 
afasias.

Disfonias

Disfonias são alterações da fonação. Fonação é a 
produção de sons pela vibração das cordas vocais. 

Disfonias podem ocorrer em afecções primitivas 
da laringe ou em lesões nervosas que afetam a 
motricidade das cordas vocais, pois estas precisam 
ser aduzidas durante a expiração para que ocorra 
a emissão de sons. As disfonias caracterizam-se 
por alteração do volume, da qualidade e do timbre 
da voz.

A inervação motora das cordas vocais depende 
do nervo vago, X nervo craniano. Lesões unilaterais 
do nervo vago ou de seu ramo recorrente laríngeo 
causam disfonia. Lesões bilaterais causam afonias. 

Em lesões supra-nucleares raramente ocorre disfo-
nia isolada.

Disartrias

Disartrias são distúrbios articulatórios condi-
cionados por perturbações do sistema nervoso, em 
nível periférico ou central.

Articulação pode ser definida como o processo 
pelo qual a laringe, faringe, mandíbula, língua, pa-
lato mole, dentes e lábios interagem para a emissão 
dos fonemas consoantes que permitem a formação 
das palavras.

Distúrbios articulatórios podem ser secundários 
a múltiplas causas. Quando não dependem de alte-
rações neurológicas, são chamados dislalias. Disla-
lias podem ocorrer em afecções locais dos órgãos 
fonoarticulatórios, em casos de surdez, em estados 
de deficiência mental e em doenças psiquiátricas. 
Durante o desenvolvimento normal da criança, ocorre 
a dislalia fisiológica ou de evolução.

A inervação dos órgãos fonoarticulatórios depende 
principalmente dos nervos bulbares: glossofaríngeo, 
vago, acessório e hipoglosso.

O nervo vago, X nervo craniano, é o mais im-
portante entre eles porque inerva os músculos da 
laringe, faringe e palato mole (Fig. 1.37).

O nervo glossofaríngeo, IX nervo craniano, 
participa da inervação motora da faringe, mas é o 
principal responsável pela sensibilidade gustativa e 
pela sensibilidade da úvula, fauces e faringe.

O nervo acessório, XI nervo craniano, contém 
algumas fibras que se agregam às do vago, mas a 
maior porção do nervo é responsável pela motrici-
dade do trapézio e esternoclidomastóideo. 

O nervo hipoglosso, XII nervo craniano, inerva 
os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua.

lesões bulbares

Lesões do bulbo ou dos nervos bulbares causam 
disartria em que a fala torna-se lenta, monótona, com 
sons indistintos, anasalada e com disfonia associada. 
É comum que exista disfagia, porque a deglutição 
depende diretamente dos nervos bulbares.

Doenças da placa motora, como miastenia gra-
ve e botulismo, podem causar disartria e disfagia 
semelhantes às da lesão bulbar.

A avaliação dos nervos bulbares deve incluir 
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Fig. 1.37 — Núcleos sensitivos e motores dos nervos cranianos.
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a pesquisa dos reflexos faríngeo e palatino. No 
reflexo faríngeo (ou nauseoso), a excitação da pa-
rede posterior da faringe com uma espátula causa 
elevação e constrição da faringe, retração da língua 
e sensação de náusea. O reflexo palatino consiste 
na elevação do palato mole e retração simultânea 
da úvula quando se toca a úvula ou o palato mole 
com uma espátula. Ambos dependem dos nervos 
glos-sofaríngeo e vago, como elementos aferente e 
eferente do arco reflexo, respectivamente.

lesões de outros nerVos cranIanos

Disartria pode ocorrer na paralisia facial devido 
à dificuldade de pronunciar os fonemas labiais e 
labiodentais.

Em lesões do trigêmeo, ocorre disartria devido 
ao distúrbio das sensibilidades exteroceptiva e pro-
prioceptiva dos lábios, dentes e língua. A disartria 
não é muito grave, mostrando que a importância 
dessas informações proprioceptivas é relativamente 
pequena para a articulação normal.

síndroMe Pseudobulbar

Lesões supranucleares que envolvem unilateral-
mente os tratos cortinucleares podem causar distúr-
bios transitórios da articulação. Em lesões bilaterais 
ocorre a síndrome pseudobulbar, em que a disartria 
é semelhante à verificada nas lesões bulbares e 
acompanha-se também de disfagia.

lesões cerebelares

A incoordenação que ocorre nas lesões cere-
-belares atinge também a articulação. A disartria 
cerebelar caracteriza-se por fala lenta, de emissão 
trabalhosa, com variações de altura e de intensi-
dade. Freqüentemente as palavras ou sílabas são 
escandidas, isto é, pronunciadas de modo destacado.

Os movimentos involuntários da atetose, distonia, 
coréia e as mioclonias e tremores podem causar 
disartria. Na doença de Parkinson, a fala torna-se 
monótona, lenta e de baixa intensidade.

Afasias

A capacidade de expressar idéias e sentimentos 
através de símbolos verbais, denominada linguagem 
verbal, é uma das funções do cérebro humano que 
tem motivado estudos de diversas disciplinas. Os 
passos que levam da idéia ou pensamento à expressão 
verbal (ou da audição à compreensão) são apenas 
parcialmente compreendidos.

Em determinadas lesões do SNC pode existir 
ruptura deste intrincado processo, originando alte-
rações da linguagem denominadas afasias.

Afasias são distúrbios da linguagem verbal. 
Referem-se à perda total ou parcial da capacidade 
de utilização de símbolos verbais ou das regras 
gramaticais que permitem sua integração em frases 
para a expressão ou compreensão de idéias e sen-
timentos. Independem de distúrbios articulatórios 
ou intelectuais6 .

Virtualmente, em todos os indivíduos destros e 
em mais de dois terços dos canhotos o hemisfério 
cerebral esquerdo é dominante para a linguagem 
verbal. Esta dominância depende do desenvolvi-
mento mais acentuado de regiões do lobo temporal 
esquerdo que pode ser constatado mesmo antes do 
nascimento. Lesões situadas no córtex cerebral do 
hemisfério dominante, em diversas áreas de região 
relativamente extensa, podem causar afasias em que 
há predomínio de comprometimento da expressão 
ou da compreensão verbais.

Existem diversas formas clínicas de afasia. 
Apresentaremos aqui apenas as mais importantes, 
lembrando que os distúrbios de aquisição da lingua-
gem não são incluídos entre as afasias.

A afasia de expressão ou afasia motora caracteriza-
-se por uma grande pobreza de expressão verbal, 
que se torna extremamente difícil e trabalhosa. 
Muitas vezes, o repertório do paciente reduz-se a 
duas ou três palavras. Na maioria dos casos existe 
comprometimento igualmente grave da escrita, mas 
a compreensão oral e a capacidade de leitura são 
praticamente normais. Resulta de lesão da área de 
Broca, localizada no lobo frontal, à frente da área 
motora da face (Fig. 1.38). Geralmente, há hemi-
plegia direita associada e ocorre freqüentemente na 
prática clínica.

A afasia de compreensão ou sensorial caracteriza-
-se por grande dificuldade na compreensão verbal 
(oral e escrita). O paciente não reconhece bem sua 

 6 O termo afasia deveria ser substituído por disfasia nos distúrbios parciais da linguagem,  mas por convenção utiliza-se afasia 
tanto para os distúrbios totais como para os parciais.
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dificuldade e expressa-se através de palavras e frases 
incompreensíveis devido a trocas e supressões de 
fonemas e de sílabas. A afasia de compreensão é 
menos freqüente que a afasia de expressão e depende 
de lesão da área de Wernicke, região relativamente 
extensa que inclui parte do córtex auditivo de as-
sociação e que se estende posteriormente pelo lobo 
parietal (Fig. 1.38).

A afasia global resulta de lesão que envolve as 
áreas de Broca e de Wernicke. O paciente geralmente 
apresenta hemiplegia direita. A expressão e a com-
preensão verbais são reduzidas a poucas palavras 
ou mesmo totalmente comprometidas.

A afasia nominal ou amnéstica é uma das formas 
mais comuns de afasia e caracteriza-se pela difi-
culdade em nomear objetos. A fala torna-se cheia 
de pausas e circunlóquios porque a evocação das 
palavras adequadas torna-se deficiente. Pode ocor-
rer em lesões situadas em diversas partes das regiões 
envolvidas na linguagem. Geralmente, o indivíduo 
reconhece a palavra que não conseguia lembrar quando 
esta lhe é apresentada. Por exemplo, se uma caneta 
for-lhe mostrada e o paciente não conseguir dizer o 
nome do objeto, sabe dizer para que serve, se tem 
uma, ou quais objetos são semelhantes a ela e, se 
o examinador disser “can” ou “cane” ou “caneta”, 
o paciente reconhecerá imediatamente a palavra. 
Quando este reconhecimento não ocorre, dizemos 
que há um distúrbio semântico (perda da associação 

signi-ficante-significado), condição que indica lesão 
da área de Wernicke ou do pólo temporal esquerdo.

A afasia de condução caracteriza-se pelo déficit 
predominante da repetição de fonemas ou de palavras, 
enquanto a expressão espontânea e a compreensão 
estão bem menos afetadas. Esta forma de afasia, 
relativamente incomum, é importante porque permite 
compreender um pouco dos processos da linguagem. 
A repetição depende da correta de-codificação dos 
fonemas e da sua adequada expressão. Para a re-
petição não há necessidade de compreensão, como 
ocorre quando repetimos palavras de uma língua 
desconhecida. A decodificação dos fonemas e sua 
expressão estão intimamente ligadas às áreas de 
Wernicke e de Broca, respectivamente. Na afasia 
de condução há lesão do fascículo arqueado que 
conecta a área de Wernicke à de Broca.

Do ponto de vista clínico, as afasias devem 
ser distinguidas das disartrias, de um lado, e dos 
distúrbios da audição ou das demências, de outro.

Nas afasias com distúrbios da expressão é sem-
pre possível constatar que, além de déficit de arti-
culação, existem dificuldades na nomeação ou no 
emprego de regras gramaticais na construção das 
sentenças. Além disso, o paciente afásico apresenta 
dificuldades semelhantes às da expressão oral, ou 
até mais acentuadas, quando tenta escrever o que 
não consegue expressar oralmente (agrafia). Estas 
alterações permitem distinguir as afasias das disar-

Fig. 1.38 — Áreas corticais da linguagem.
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trias no exame do paciente.

Eventualmente, a distinção entre afasias com 
comprometimento da compreensão e surdez ou alte-
rações mentais pode ser difícil. O exame da leitura, 
o emprego de testes de audição e a avaliação do 
estado mental usualmente permitem o diagnóstico 
diferencial. O comprometimento da leitura (alexia) 
ocorre na afasia de Wernicke mas pode manifestar-
-se sem alterações da compreensão oral, como em 
lesão isolada do giro angular esquerdo (Fig. 1.38), 
área em que informações auditivas e visuais são 
integradas.

dIstúrbIos da MeMórIa

Queixas de falta de memória são bastante co-
muns na atividade clínica. Como a memória é uma 
função biológica complexa, seus distúrbios podem 
manifestar-se de diversas maneiras. Assim, por 
exemplo, enquanto um paciente queixa-se de difi-
culdade em memorizar fatos recentes, outro pode 
referir deficiência na recordação de eventos antigos.

Neste campo de estudo, como em outros que se 
dedicam às funções nervosas superiores, é freqüente 
ouvir que nosso conhecimento é muito pequeno. 
Essa afirmação é apenas parcialmente correta. Na 
verdade, nosso conhecimento nesses campos é grande 
mas falta ainda muito por conhecer.

Bases Fisiológicas

Quando um evento estimula o SNC, ocorre 
um padrão de atividade de neurônios, com uma 
distribuição temporal e espacial peculiar para este 
evento. Pode-se presumir que a repetição deste 
mesmo padrão de atividade neuronal ou de parte 
dele, em outro momento, tenha como contrapartida 
a recordação do evento.

Ao ouvirmos um número de telefone que iremos 
discar em seguida, somos capazes de reter esse 
número por alguns segundos. É claro que essa ta-
refa só será possível se houver atenção adequada. 
Aliás, falta de atenção é uma das principais causas 
de distúrbios erroneamente interpretados como falta 

de memória. A capacidade de repetir o número de 
telefone por pouco tempo depende, provavelmente, 
da repetição do mesmo padrão temporal e espacial 
de atividade neuronal. Qualquer interferência pode 
prejudicar essa repetição, como podemos constatar 
em nosso cotidiano. Esta capacidade de reter in-
formações por pouco mais de um minuto recebe a 
denominação algo imprópria de memória imediata 
e depende de alterações transitórias que aumentam 
a eficiência da transmissão sináptica entre os neu-
rônios envolvidos na percepção dos estímulos. A 
denominação memória de curto prazo é preferível. 

Quando há necessidade ou conveniência para o 
organismo de reter a informação por mais tempo, por 
exemplo, para utilizarmos o número de telefone em 
outra ocasião, o padrão de atividade neuronal deve 
ser “fixado” para que se possa repetir no futuro.

Que modificações permitem a fixação?

Em primeiro lugar, no cérebro do ser humano 
praticamente não há desenvolvimento de novos tratos 
ou conexões após a formação do SNC. Logo, cada 
novo padrão de atividade neuronal correspondente a 
um evento novo deve utilizar conexões preexistentes.

A possibilidade de repetição de um dado padrão 
no futuro dependerá de modificações sinápticas du-
radouras que aumentem a eficiência da transmissão 
entre os neurônios envolvidos. Essas modificações 
ocorrem em nível funcional, com aumento da sín-
tese e da liberação de neurotransmissores e, em 
nível anatômico, com hipertrofia das terminações 
sinápticas7 . Essas alterações podem ser comparadas 
com modificações de um sistema viário ao longo do 
tempo: o número e a largura das pistas das estradas 
mais utilizadas são aumentados, enquanto estradas 
menos trafegadas podem até ser abandonadas.

O aumento da eficiência da transmissão sináptica 
ao longo de um conjunto de conexões neuronais 
pode permitir que esse conjunto ou esse padrão de 
atividade neuronal repita-se com mais facilidade a 
partir de estímulos desencadeantes. 

Como o Organismo Distingue o Que Deve Ser 
Estocado na Memória?

De todas as informações que atingem o SNC 

 7 Um dos mecanismos relacionados à capacidade de reter informações é a potenciação em longo prazo. Este fenômeno caracteriza-
-se por aumento duradouro da resposta pós-sináptica a impulsos aferentes quando esses impulsos são precedidos por estimulação 
tetânica breve desses mesmos aferentes. Assim, a resposta de um neurônio a um impulso pode aumentar em cerca de 50% se a 
mesma via aferente tiver sido submetida a séries de estímulos tetanizantes; esse aumento pode persistir durante meses.
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num período de tempo, apenas uma parcela muito 
pequena merece atenção e parcela ainda menor será 
mantida no estoque de memórias do indivíduo.

É de simples observação que informações car-
regadas de colorido emocional são mais facilmente 
retidas na memória (às vezes, mesmo contra a von-
tade do indivíduo).

Para compreender os mecanismos e as vias ana-
tômicas responsáveis pela retenção de informações, 
vamos analisar o processamento de uma informação 
visual.

Conexões Córtico-límbicas

Quando uma imagem atinge a retina, há esti-
-mulação de neurônios da retina, corpo geniculado 
lateral e do córtex visual primário. Do córtex primá-
rio (área 17), onde são identificadas características 
elementares da informação visual, os estímulos 
propagam-se para áreas de associação visual (18 
e 19), onde são identificados conjuntos de carac-
terísticas, como já foi mencionado no início deste 
capítulo (Fig. 1.39).

A seguir, os estímulos propagam-se pelo córtex 
cerebral em duas vias paralelas. Na via situada 
superiormente, são estimuladas as áreas de associa-
-ção multimodal do córtex parietal e do córtex da 

convexidade frontal. Esta via relaciona-se com a 
atenção e localização dos estímulos que se situam 
no campo visual e com os movimentos dos olhos em 
direção a eles. Portanto, o papel desta via situada 
superiormente é o de permitir a localização espa-cial 
dos estímulos (onde?) desencadeando ação (desvio do 
olhar, eventualmente da cabeça e a seguir da mão). 

Na via situada inferiormente, os impulsos pro-
pagam-se para as áreas temporais de associação 
visual, para as áreas temporoparietais da linguagem 
e para o sistema límbico. Esta via relaciona-se com 
a identificação do estímulo (o que é? qual o nome? 
qual sua importância para a sobrevida do indivíduo?), 
portanto com a identificação.

De modo similar, os estímulos auditivos e senso-
riais somáticos propagam-se em vias similares que 
são responsáveis pela localização e pela identificação. 
Frente a um estímulo visual complexo, como uma 
fruta, por exemplo, a via superior permite localizá-la 
no espaço e dirigir os olhos para que a a fóvea seja 
estimulada, o que permitirá visão mais adequada do 
objeto. Ao mesmo tempo, em um processamento em 
paralelo, são identificadas as características como 
forma, cor (córtex de associa-ção visual temporal) 
e nome (área temporoparietal da linguagem). Além 
dessas projeções mais óbvias, as projeções para o 
sistema límbico (amígdala, formação hipocampal) 
causarão salivação, aumento da secreção gástrica 
e, caso o indivíduo esteja com fome, poderão de-

Fig. 1.39 — Representação esquemática das vias de processamento de estímulos visuais.
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sencadear o comportamento de alcançar a fruta e 
levá-la à boca, ou, caso o indivíduo esteja saciado 
ou a fruta não seja comestível, até de aversão.

Este papel importantíssimo das estruturas límbicas 
depende de suas íntimas conexões recíprocas com o 
hipotálamo. Como sabemos, o hipotálamo é a região 
do encéfalo onde se concentram os neurônios que 
controlam os sistemas endócrino, simpático e paras-
simpático. É também o principal sítio de projeção 
dos impulsos provenientes do meio interno captados 
pelos baroceptores viscerais e pelos quimio-ceptores 
(Fig. 1.40).

As conexões do sistema límbico, com o hipotálamo 
de um lado e o córtex cerebral de outro, colocam o 
sistema límbico numa posição estratégica de con-
vergência sensorial, pois recebe aferências do meio 
externo através do córtex cerebral e aferências do 
meio interno através do hipotálamo. No exemplo 
que citamos há pouco, quando o indivíduo vê a 
fruta, as condições do meio interno (neste exemplo, 
o estado alimentar), que interagem com o sistema 
límbico via hipotálamo, irão atribuir valor maior 
ou menor à visão da fruta, podendo modificar o 
comportamento motor, fazendo com que o indivíduo 
pegue a fruta ou não, através de conexões do sistema 
límbico com o lobo frontal e deste para as áreas 
motoras. Por outro lado, principalmente através de 
sua porção orbitária, o lobo frontal projeta-se sobre 
o hipotálamo e sobre o hipocampo e as amígdalas e, 
deste modo, pode exercer controle sobre a atividade 
dessas estruturas. Por exemplo, mesmo que esteja-
mos com muita fome, somos capazes de inibir nossa 
vontade de pegar uma fruta que enfeita a mesa de 
uma recepção; um indivíduo com lesão da porção 
orbitária do lobo frontal não conseguiria inibir este 
comportamento socialmente inadequado. 

É provável que esta interação das condições do 
meio interno com as do meio externo que ocorrem 
no sistema límbico sejam as responsáveis pela 
memorização de um evento. De acordo com esta 
hipótese, a importância biológica de uma percepção 
para o indivíduo num dado momento confere a ela 
um caráter especial que é fundamental para que o 
padrão de atividade neuronal relacionado com a 
percepção seja fixado. Logo, ocorreriam alterações 
sinápticas duradouras nos próprios circuitos neuronais 
envolvidos na percepção do meio externo, desde 
que houvesse interação com as projeções do sistema 
límbico. Ou seja: a fixação dependeria do sistema 
límbico, mas ocorreria nos próprios circuitos corticais 
estimulados durante o processamento da informação 

que deve ser estocada. Exemplificando, a fixação 
de informações visuais ocorreria principalmente no 
lobo occipital e nas regiões ínfero-mediais do lobo 
temporal, das tácteis no lobo parietal e das auditivas 
nas regiões laterais do lobo temporal. Para que isto 
ocorra, projeções eferentes do sistema límbico de-
vem atuar sobre o conjunto de neurônios do córtex 
cerebral envolvidos na percepção dos estímulos do 
meio externo, induzindo modificações nas conexões 
sinápticas. 

As projeções do sistema límbico sobre o córtex 
cerebral podem ser diretas ou indiretas. Existem 
conexões diretas entre a formação hipocampal e 
a amígdala e as áreas corticais de associação. As 
conexões indiretas podem utilizar as conexões do 
sistema límbico com alguns núcleos subcorticais, 
entre os quais se destaca o núcleo basal de Meynert, 
que se projetam para todo o córtex cerebral utilizando 
a acetilcolina como neurotransmissor. A acetilco-
lina torna os neurônios corticais mais receptivos a 
outros impulsos excitatórios, o que pode facilitar a 
fixação preferencial de informações. Sabe-se que 
drogas anticolinérgicas reduzem a memória para 
fatos recentes, enquanto drogas colinérgicas podem 
aumentá-la. 

Fig. 1.40 — Esquema das conexões entre estruturas neocorticais, 
sistema límbico e hipotálamo (segundo Mesulam).
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Outra via indireta entre o sistema límbico e as 
áreas de associação relacionadas com a percepção 
do meio externo utiliza as conexões do córtex pré-
-frontal, que recebe grande contingente de impulsos 
provenientes do sistema límbico, de um lado, e das 
áreas de associação unimodal e multimodal, de outro, 
e projeta-se de volta sobre essas mesmas re-giões. 
Uma das vias de conexão entre o sistema límbico e 
o lobo frontal é representada pelo circuito de Pa-
pez, que interconecta o hipocampo com as áreas de 
associação frontal através do giro cíngulo, que faz 
parte do córtex frontal. Por este circuito, impulsos 
do hipocampo são conduzidos em um trato denomi-
nado fórnix até os corpos mamilares (hipotálamo), 
e daí aos núcleos anteriores do tálamo; dos núcleos 
anteriores do tálamo os impulsos propagam-se ao 
giro cíngulo. Eferências do giro cíngulo projetam-se: 
a) de volta sobre o hipocampo fechando o circuito, 
e b) para outras áreas do córtex pré-frontal.

Estas noções básicas podem permitir a compre-
ensão dos mecanismos de alguns dos distúrbios de 
memória mais comuns.

Amnésia Anterógrada

Talvez o exemplo mais conhecido de déficit de 
memória seja o do paciente H.M., estudado por 

Scoville e Milner (1957), que após cirurgia para 
tratamento de epilepsia perdeu a capacidade de fixar 
novos dados na memória.

Durante os vários anos em que foi repetidamente 
examinado, H.M. mostrou-se incapaz de reter novas 
informações independentemente da importância ou 
do conteúdo emocional. Sua memória imediata (ou 
de curto prazo) estava preservada de modo que 
conseguia reter informações até por um ou dois 
minutos, desde que não se distraísse. Entretanto, 
não era capaz de lembrar-se do que havia ocorrido 
momentos antes. A informação de que seu tio havia 
falecido o deixava visivelmente emocionado, mas 
poucos minutos depois esquecia-se completamente. 
Ao ser novamente informado, tornava-se novamente 
emocionado, para algum tempo depois perguntar 
quando o tio viria visitá-lo. Lia as mesmas revistas 
durante meses e não era capaz de reconhecer pes-soas 
que havia conhecido após a cirurgia. A avalia-ção 
psicométrica revelava QI normal e sua capacidade 
crítica quanto ao distúrbio pode ser depreendida 
deste seu comentário:

“...neste momento tudo parece claro para mim, 
mas o que aconteceu um pouco antes? É isto que 
me preocupa. É como acordar de um sonho: eu não 
consigo lembrar-me”.

Este tipo de distúrbio é denominado amnésia an-

Fig. 1.41 — Superfície medial do hemisfério cerebral direito com exposição do fórnix e do corpo mamilar (modificado de Netter). 

Giro cíngulo

Corpo caloso

Área septal

Comissura anterior

Quiasma óptico

Córtex frontal orbitário

Uncus

Pólo temporal
Corpo mamilar

Hipocampo

Tálamo

Fórnix



52 CaPítulo 1
©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

terógrada porque se refere à impossibilidade de fixar 
dados apresentados após a instalação do processo 
mórbido. Ou seja, a capacidade de me-morização está 
muito comprometida. A impossibilidade de lembrar-se 
de eventos prévios à lesão cerebral é denominada 
amnésia retrógrada, a qual comentaremos a seguir.

Qual a razão da amnésia anterógrada de H.M.?

O procedimento cirúrgico consistiu na ressecção 
bilateral das porções mediais dos lobos temporais, 
extirpando, portanto, os hipocampos e as amígdalas. 
Diversos estudos têm destacado que o papel dos 
hipocampos na gênese da amnésia anterógrada é 
mais importante do que o das amígdalas em seres 
humanos.

Apesar de não ser capaz de memorizar novas in-
formações, H.M. pôde aprender procedimentos como 
montar um quebra-cabeças ou comandar sua mão 
a partir da imagem refletida num espelho. Quando 
o paciente realiza diversas sessões de treinamento, 
constata-se que o tempo para execução e o número 
de erros diminuem progressivamente, como num 
indivíduo normal. Entretanto, todas as vezes que se 
pede ao paciente que execute a tarefa, ele informa 
que esta é a primeira vez que a está fazendo, dei-
xando claro que não se lembra. Dizemos que sua 
memória explícita está comprometida, enquanto a 
sua memória implícita (ou para procedimentos) está 
preservada. A memória implícita é independente dos 
hipocampos e parece depender mais dos gânglios da 
base e cerebelo. Na nossa vida cotidiana, os siste-
mas de memória explícita e implícita interagem na 
memorização, mas quando dizemos que um paciente 
tem problemas de memória quase sempre estamos 
nos referindo à memória explícita. 

Amnésias semelhantes à de H.M. podem ser 
constatadas em seqüelas de encefalite, principalmente 
da encefalite herpética, em que o processo mórbido 
pode acometer os lobos temporais, e em seqüelas 
de trauma de crânio, além de noutras situações 
menos comuns.

A amnésia anterógrada intensa acontece na amné-
sia global transitória, em que, por período de horas, 
existe impossibilidade de reter informações. Além 
disso há amnésia retrógrada de duração varia-da. O 
paciente pergunta repetidamente a mesma coisa e o 
observador menos atento pode interpretar o distúrbio 
como episódio de confusão mental. É uma condição 
benigna que não costuma se repetir e que decorre, 
provavelmente, de disfunção transitória das porções 
mediais do lobo temporal.

Lesões diencefálicas bilaterais, como ocorrem em 
acidentes cerebrais, em seqüelas de encefalite e na 
síndrome de Korsakoff, além de noutras condições 
menos comuns, podem causar amnésia anterógrada.

Na síndrome de Korsakoff, secundária à carên-
cia de tiamina usualmente causada por alcoolismo, 
existe amnésia anterógrada de intensidade variada, 
amnésia retrógada e, algumas vezes, confabulação. 
O termo confabulação é aqui empregado para desig-
nar a expressão de falsas memórias. Por exemplo, 
quando perguntado sobre o que aconteceu há poucos 
minutos, o paciente “inventa” uma história ou conta 
algo acontecido noutra ocasião. Lesões bilaterais dos 
corpos mamilares e dos núcleos anteriores do tálamo, 
que fazem parte do circuito de Papez, ou do núcleo 
médio dorsal do tálamo, têm sido responsabilizados 
pela amnésia da síndrome de Korsakoff e de outras 
amnésias diencefálicas.

Déficit de fixação ocorre também em lesões do 
núcleo basal de Meynert. A degeneração deste núcleo 
é um dos fatores que contribuem para a amnésia da 
doença de Alzheimer.

Amnésia Retrógrada

É característico da amnésia retrógrada que o 
paciente não se lembre de fatos ocorridos algum 
tempo antes do processo mórbido, mas que a memó-
ria para fatos ainda mais antigos (memória remota) 
esteja preservada. Por exemplo, após um trauma de 
crânio, um paciente apresentou amnésia retrógrada 
de cerca de seis meses de duração, associada à 
amnésia anterógrada. Logo, sua memória para os 
fatos ocorridos nos seis meses anteriores ao trauma 
estava afetada, mas recordava-se bem de fatos mais 
antigos. Geralmente existe um período mais próxi-
mo ao evento, do qual o paciente não se lembra de 
nada, um período remoto do qual se lembra bem, e 
um período intermediário do qual consegue lembrar-
-se cada vez mais, à medida que nos afastamos do 
momento em que ocorreu o evento desencadeante 
da amnésia. 

Esses fatos sugerem que a memorização não ter-
mina com a fixação. É provável que, após a fixação, 
exista necessidade de repetidas memorizações dos 
fatos para que se tornem consolidados. As estruturas 
relacionadas com a fixação e com a consolidação 
devem ser as mesmas. No caso H.M., a extirpação 
dos hipocampos causou amnésia retrógrada de cerca 
de três anos. Como foi operado quando estava com 
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29 anos, recordava-se bem de sua infância e adoles-
cência. A preservação da memória para fatos mais 
antigos é uma das principais demonstrações de que 
a memória não é estocada nas mesmas estruturas 
responsáveis pela fixação e consolidação.

A consolidação é um processo dinâmico que en-
volve a acomodação de novas memórias às antigas 
e ocorre concomitantemente ao esqueci-  mento.

O esquecimento não deve ser entendido como 
um processo puramente passivo. É também ativo 
e importante para acomodar novas informações, 
esculpindo-as de uma massa de comemorativos irrele-
-vantes, e para substituir informações ultrapassadas 
por atualizadas. É interessante comentar o caso do 
paciente S., relatado por Luria.

S. tinha memória prodigiosa e ganhava a vida 
demonstrando-a em público. Sua principal difi-
culdade consistia na incapacidade de esquecer-se 
das inúmeras informações irrelevantes que recebia 
durante suas apresentações públicas ao longo dos 
anos. Precisou desenvolver um processo ativo para 
conseguir esquecê-las.

Distúrbios Parciais de Evocação

Como já comentamos, as memórias são esto-
cadas em circuitos em que a participação cortical 
é fundamental. Não há uma única região cortical 
que seja responsável pelo armazenamento de toda 
a informação. Diversas áreas participam, cada uma 
contribuindo de modo particular. Por exemplo, 
quando nos recordamos de uma fruta, seus diversos 
atributos, como forma, consistência, cor sabor, odor, 
nome, vêm à nossa mente.

Em algumas lesões corticais é possível constatar 
distúrbios parciais de evocação. Em lesões parie-
tais do hemisfério dominante para a linguagem, 
o paciente pode apresentar grande dificuldade de 
nomear objetos, embora saiba qual a função ou 
outras características do objeto.

Lesões temporais posteriores do hemisfério 
dominante para a linguagem, nos limites com o 
córtex occipital, podem se acompanhar de perda da 
capacidade de evocar imagens visuais em resposta 
ao nome do objeto. Por exemplo, embora o paciente 
saiba o que significam as palavras gato ou avião, não 
consegue evocar a imagem visual correspondente.

Em lesões bilaterais das regiões occipitotemporais 
pode ocorrer prosopagnosia (do grego prosopon, 
face), em que o paciente não consegue identificar 

faces conhecidas. Por exemplo, um paciente não 
consegue reconhecer sua esposa ou seus filhos quan-
do os vê, mas os reconhece imediatamente ao ouvir 
suas vozes. Existe também intensa dificuldade em 
evocar (trazer à mente) a imagem do rosto dessas 
pessoas conhecidas. 

Nos exemplos citados, as lesões afetaram algumas 
das lesões onde se situavam neurônios que faziam 
parte de um conjunto cuja atividade, segundo um 
padrão temporal peculiar, estava associada à recor-
dação (e à percepção) de um evento. Deste modo, a 
evocação foi parcialmente comprometida.

A evocação é um processo que exige motivação 
e emprego de estratégias adequadas para buscar 
dados na memória. Para que a evocação seja pos-
sível, é necessário que estas façam parte de um 
contexto. Em particular, as informações devem 
estar organizadas segundo uma seqüência temporal, 
permitindo reconhecer se um evento sucedeu antes 
ou depois de outro. Existem dados que sugerem que 
as conexões com os lobos frontais são importantes 
para conferir o contexto temporal às informações.

Nas demências e nas síndromes frontais, além 
da ocorrência de déficit de fixação, há distúrbio 
de evocação devido à redução da motivação e da 
capacidade de utilizar estratégias adequadas. Em 
tais casos, verifica-se que o paciente logo desiste 
da tentativa de evocar, referindo que não se lembra. 
Porém, se o examinador insiste, é possível perceber 
que parte da informação havia sido retida, especial-
mente se a tática de busca dos dados for fornecida.

Mais informações sobre o exame de pacientes 
com distúrbios de memória e sobre o tratamento 
encontram-se no capítulo 15, “Demências”. 

Finalizando, através de comentários sobre alguns 
dos distúrbios mais freqüentes da prática neurológica, 
apresentamos princípios fundamentais que servirão de 
base, junto com a semiologia neurológica (capítulo 
2), para a compreensão das doenças que afetam o 
sistema nervoso. 
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Semiologia Neurológica

Ricardo Nitrini

A avaliação neurológica é norteada por duas 
questões principais. A primeira busca saber se há 
sintomas e sinais de lesão neurológica; a segunda 
questão refere-se à topografia da lesão.

Muitas vezes, a avaliação encerra-se com a res-
posta à primeira questão, pois não existem sinais 
de comprometimento neurológico. A constatação 
de exame neurológico normal é muito importante 
em casos de cefaléia, de distúrbios psiquiátricos, 
de tonturas ou em situações em que é necessário 
excluir a possibilidade de lesão estrutural do sistema 
nervoso, como em neoplasias, doenças do tecido 
conectivo, diabetes melito, alcoolismo e outras 
doenças sistêmicas.

Outras vezes, os sintomas e sinais de lesão neu-
rológica são evidentes e motivam a consulta, como 
em casos de hemiplegia, de hipoestesia, de diplopia 
ou de disartria, por exemplo. Em tais situações, ou 
quando os sinais de lesão são evidenciados ao exame, 
a procura da topografia lesional passa a determinar 
os rumos da avaliação. 

Como é feita esta procura? Através da pesquisa dos 
sinais associados ao sinal principal. Assim, quando há 
paresia de um membro, são os sinais associados de 
alterações do tono, dos reflexos ou da sensibilidade 

Capítu-

que permitirão o diagnóstico topográfico.

A distinção entre as duas questões é evidente 
quando examinamos qualquer paciente. Não obstan-
te, a confusão entre elas tem sido responsável pela 
idéia errônea de que o exame neurológico é muito 
detalhista e demorado. Não há sentido prático em se 
avaliar a possibilidade de ocorrência de sinais que 
usualmente associam-se a um sinal principal quando 
este está ausente. Por exemplo, se um paciente não se 
queixa de distúrbios de sensibilidade e o exame não 
revela anormalidades que freqüentemente associam-
-se a esses distúrbios, não há sentido prático em 
realizar a semiologia da sensibilidade.

Quando o examinador compreende bem seus ob-
jetivos, o exame neurológico pode ser breve, como 
veremos adiante.

AnAmnese

Excluindo-se os casos em que há distúrbios mentais 
ou de comunicação, a anamnese do paciente neuroló-
gico não se diferencia da habitualmente realizada em 
clínica médica. Portanto, deve ser cuidadosa e objetiva.

Muitos pacientes que buscam atendimento neu-

22
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rológico apresentam apenas sintomas sem sinais 
objetivos. Assim, em casos de cefaléia, de crises 
convulsivas ou de tonturas, o diagnóstico pode 
depender exclusivamente dos dados da anamnese.

A noção muito difundida de que o médico deve 
interferir pouco no relato da história clínica, dei-
xando que o paciente interprete, com suas próprias 
palavras, seus sintomas e a progressão da doença, é 
apenas parcialmente correta. Na verdade, a maioria 
dos pacientes não consegue descrever os sintomas 
de modo apropriado, associando-os a fatos e fenô-
menos irrelevantes. É comum tentarem substituir a 
descrição dos sintomas pela apresentação de laudos 
de exames.

A qualidade da anamnese depende das capaci-
dades de observação e de comunicação do paciente 
e, principalmente, do conhecimento do médico 
sobre a doença em questão. Por exemplo, ao se 
avaliar um paciente com cefaléia, a habilidade de 
extrair os dados mais significativos que permitirão 
o diagnóstico diferencial entre as diversas causas 
de dor de cabeça está diretamente relacionada ao 
conhecimento do médico sobre o assunto. Deste 
modo, a anamne-se deve incorporar um processo 
ativo de avaliação da realidade.

exAme Físico

Avaliação do estado geral, da hidratação, dos 
sinais de insuficiência de órgãos ou sistema é fun-
damental para a correta interpretação dos sintomas 
neurológicos.

Os dados obtidos ao exame físico podem ser 
mais importantes para o diagnóstico do que os do 
próprio exame neurológico. Por exemplo, quando 
um paciente refere episódios transitórios de déficit 
neurológico, a realização de semiologia cardiovas-
cular pode ser mais relevante que qualquer outro 
procedimento.

exAme neurológico

No capítulo 1, os principais sinais neurológicos 
foram descritos e interpretados do ponto de vista 
fisiopatológico. Neste capítulo, são apresentados o 
roteiro do exame e dados de semiotécnica.

O exame neurológico pode ser dividido em seis 

partes principais, como indica a Tabela 2.1.

Exame Neuropsicológico

Durante a anamnese é possível avaliar os níveis 
de consciência e de atenção, o humor, a iniciativa, 
as capacidades de julgamento e de crítica, a co-
ordenação das idéias, a memória para fatos recentes 
e antigos e a capacidade de comunicação verbal.

Quando há queixas de alterações mentais ou 
quando são evidenciadas durante a anamnese, torna-
-se necessário aprofundar a avaliação.

Existem alguns testes padronizados que podem 
ser empregados com essa finalidade. O Miniexame 
do Estado Mental de Folstein e cols. (1975) é um 
dos mais utilizados devido à sua simplicidade de 
aplicação e de interpretação (Tabela 2.2).

Instruções para a Realização do Miniexame do 
Estado Mental

orientAção 

Pergunte pela data. Em seguida, pergunte as partes 
omitidas. Pergunte se o paciente sabe onde está.

retenção

Pergunte ao paciente se você pode examinar a 
sua memória. Diga os nomes de três objetos, clara-
mente, durante cerca de um segundo cada palavra, 
e peça para ele repetir após ter ouvido os três. A 
pontuação é dada pela primeira repetição.

Continue repetindo até ser capaz de repetir ou 
até seis vezes.

Atenção e cálculo

Tabela 2.1
Exame Neurológico

1. Exame neuropsicológico

2. Exame do equilíbrio e marcha

3. Exame da motricidade

4. Exame da sensibilidade

5. Exame das funções neurovegetativas

6. Exame dos nervos cranianos
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Peça para retirar sete de 100, sucessivamente. 
Corrija quando estiver errado. Pare após cinco re-
sultados (93; 86; 79; 72 e 65) e atribua um ponto 
para cada acerto. 

No teste original, quando o paciente não é capaz 
de realizar os cálculos, pede-se a ele que soletre a 
palavra “mundo” de modo invertido, e se utiliza 
apenas o teste em que o desempenho tenha sido 
melhor. 

Na versão que temos adotado no Brasil, devido 
à baixa escolaridade da população, temos utilizado 
apenas o cálculo. Eventualmente usamos os dois 
testes, mas com escores máximos de 30 (somente 
o cálculo) e 35 (cálculo mais soletração). 

memóriA

Peça ao paciente para repetir os nomes dos três 
objetos que você lhe havia pedido para lembrar-se 
há pouco.

linguAgem

Mostre um relógio de pulso e pergunte o que é. 
Repita com uma caneta.

Peça ao paciente para repetir a frase depois de 
você (uma única tentativa).

Dê um pedaço de papel em branco ao paciente 
e repita a ordem. Anote um ponto para cada parte 
corretamente executada.

Dê um pedaço de papel em branco e peça para 
ele escrever uma frase para você. Deve conter um 
sujeito e um verbo e ter sentido. Não é necessário 

Tabela 2.2
Miniexame do Estado Mental (Folstein, Folstein e McHugh, 1975)

Nome:           Idade:
Escolaridade (em anos):
Data:

ORIENTAÇÃO (10 PONTOS)
1 — Dia da semana
2 — Dia do mês
3 — Mês
4 — Ano
5 —  Hora aproximada
6 —  Local onde se encontra
7 —  Endereço (ou como chegou ao local de exame)
8 —  Andar ou setor
9 —  Cidade
10 —  Estado

RETENÇÃO OU REGISTRO DE DADOS (3 PONTOS)
— Vaso, carro, tijolo

ATENÇÃO E CÁLCULO (5 PONTOS)
— (100-7) SUCESSIVOS

MEMÓRIA (3 PONTOS)
— Recordar os objetos do item retenção de dados

LINGUAGEM (9 pontos)
— Nomear uma caneta e um relógio (2 pontos)
— Repetir:
“Nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)
— Obedecer à ordem:
“Pegue o papel com sua mão direita, dobre ao meio e coloque no chão.” (3 pontos)
— Ler e obedecer:
“Feche os olhos.” (1 ponto)
— Escrever uma frase (1 ponto)
— Copiar um desenho (1 ponto)

Total:
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que esteja gramaticalmente correta.

Em um papel em branco, desenhe dois pentágonos 
interseccionados, com cerca de 2,5cm de lado, e 
peça para o paciente copiar exatamente como estão 
desenhados. Todos os dez ângulos e a intersecção 
devem ser desenhados.

Nesse teste avaliam-se orientação temporal, 
orientação espacial, atenção, memória, cálculo, 
linguagem e habilidade de copiar um desenho. O 
número máximo é de 30 pontos. Resultados iguais 
ou inferiores a 24 pontos indicam redução da ca-
pacidade mental, enquanto pontuações iguais ou 
superiores a 28 sugerem ausência de alterações do 
estado mental. Resultados intermediários (25 a 27 
pontos) são de interpretação mais difícil.

Baixa escolaridade e idade avançada são fatores 
que interferem bastante nos resultados.

Evidentemente, esse exame não substitui uma 
avaliação mais completa, que poderá ser necessária 
em situações particulares. No capítulo 15, sobre 
“Demências”, são apresentados alguns testes de 
simples execução.

Quando persistirem dúvidas, haverá necessidade 
de testes específicos que são realizados por espe-
cialistas.

O roteiro que se segue permite avaliar os distúr-
bios de comunicação verbal.

Distúrbios da Comunicação Verbal

Alterações da comunicação verbal são avaliadas 
examinando-se a fala espontânea, a compreensão 
oral, a repetição de palavras e frases, a nomeação, 
a lei-tura e a escrita.

FAlA espontâneA

Durante a anamnese observam-se a fluência, a 
articulação de fonemas, a ocorrência de substituições 
ou de supressões de fonemas, sílabas ou palavras e 
a presença de dificuldades no encontro de palavras.

compreensão orAl

Quando a compreensão oral está deficiente é ne-
cessário excluir a possibilidade de hipoacusia. Pode 
haver dificuldade para a discriminação de fonemas 
ou para a compreensão de frases de estruturas gra-
matical complexa.

repetição

A capacidade de repetir fonemas e palavras permi-
te avaliar se a discriminação auditiva e a articulação 
estão preservadas. A repetição de frases depende, 
também, da capacidade de memorizar as palavras 
e de conservar a estrutura gramatical.

nomeAção

Dificuldade na nomeação de objetos é uma das 
alterações de linguagem mais freqüentes. Pede-se 
que o paciente nomeie utensílios comuns do con-
sultório ou partes do corpo. É importante verificar 
se os objetos são adequadamente reconhecidos para 
certificar-se de que o distúrbio não é secundário à 
agnosia visual. Na agnosia visual, um objeto não 
reconhecido pela visão pode ser facilmente identi-
ficado pelo tato ou por outras características.

leiturA

Solicita-se que o paciente obedeça a ordens escri-
tas como: “abra a boca”, “coloque a mão no nariz”. 
Pede-se que leia um texto em voz alta.

escritA

O paciente deve escrever, em uma folha em 
branco, seu nome, endereço e algumas frases, es-
pontaneamente e sob ditado.

Com base neste exame é possível identificar 
afasias e separá-las das disfonias e das disartrias.

Exame do Equilíbrio e Marcha

Solicita-se ao paciente que fique em pé, com os 
pés juntos, descalço e sem meias, com os braços 
pendentes ao lado do corpo. Observa-se a postura, 
a presença de oscilações e de dança dos tendões. 
Leves empurrões para a frente, para trás e para os 
lados permitem avaliar a capacidade de manter o 
equilíbrio. Na doença de Parkinson, por exemplo, 
pequenos empurrões podem permitir verificar que 
existe tendência à queda para trás.

A seguir, avalia-se o equilíbrio com os olhos 
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fechados. Se o sinal de Romberg estiver presente, 
deve-se observar se há latência, sentido preferencial 
e mudanças com modificações da posição da cabeça.

Pede-se ao paciente que mantenha os braços es-
tendidos para a frente, com os indicadores apontando 
para os indicadores do examinador, e que procure 
não se desviar desta posição, com os olhos fechados. 
Nas síndromes vestibulares ocorre desvio lento de 
ambos os membros superiores para o mesmo lado, 
enquanto na síndrome cerebelar unilateral apenas 
o membro superior ipsilateral à lesão cerebelar 
desvia-se para o lado afetado.

Com freqüência as alterações do equilíbrio ma-
nifestam-se mais nitidamente durante a marcha, 
especialmente quando o paciente vira-se para mudar 
de direção. Enquanto ele caminha pela sala, indo 
e voltando, observam-se a postura, o balanço dos 
mem- bros superiores e a presença de alterações 
como au-mento da base, irregularidade dos passos 
e desvios.

A manobra de caminhar encostando o calcanhar 
nos artelhos é particularmente sensível para detectar 
distúrbios do equilíbrio. A marcha com olhos fecha-
dos, para a frente e para trás, pode tornar evidentes 
alterações mais sutis do equilíbrio.

Alguns tipos mais comuns de alterações da mar-
cha, como a marcha em bloco dos parkinsonianos, 
a marcha ebriosa dos cerebelopatas e a talonante 
dos tabéticos, já foram apresentados no capítulo 1.

Cabe ainda comentar a marcha escarvante, em 
que, devido a déficit de flexão dorsal do pé e dos 
artelhos, o paciente tende a roçar a ponta do pé no 
chão, e, para poder andar, inclina o corpo para o 
lado oposto ao dar passo com o membro acometido. 
Geralmente, resulta da lesão dos nervos fibular ou 
ciático ou da raiz L5.

Na síndrome piramidal pode ocorrer a marcha 
ceifante. Ao tentar fletir o membro parético para 
dar passo, ocorre abdução involuntária e excessiva 
desse membro, que então descreve um arco seme-
lhante ao movimento de uma foice.

Exame da Motricidade

O exame da motricidade pode ser dividido em: 
exames da força muscular, do tono, dos reflexos, da 
coordenação e dos movimentos involuntários anormais.

Exame da Força Muscular

Para se avaliar a força muscular, solicita-se ao 
paciente que mostre a dificuldade que apresenta 
tentando realizar movimentos com os segmentos 
afetados. Em seguida, os movimentos devem ser rea-
-lizados contra resistência oposta pelo examinador.

Dois princípios devem ser conhecidos: é sempre 
mais fácil detectar fraqueza em grupos musculares 
menos possantes; as diferenças entre os hemicorpos 
em um indivíduo normal são muito mais de habili-
dade motora do que de força muscular.

membros inFeriores

Em decúbito dorsal, o paciente deve executar 
movimentos de flexão e extensão dos pés, pernas e 
coxas. Em seguida, o examinador opõe resistência 
aos movimentos e compara a força entre segmentos 
simétricos do paciente.

Caso haja déficit de força ou dúvidas quanto à 
sua existência, utilizam-se manobras deficitárias. 
Destas, a mais útil é aquela em que o indivíduo, 
em decúbito dorsal, mantém as coxas semifletidas 
formando ângulo reto com o tronco, as pernas na 
direção horizontal e os pés na vertical (manobra de 
Mingazzini). Normalmente, esta posição pode ser 
mantida por dois minutos ou mais. Em condições 
patológicas observam-se oscilações ou quedas pro-
gressivas do pé, ou da perna ou da coxa, combinadas 
ou isoladas, caracterizando déficits distais, proximais 
ou globais. Esta manobra permite comparar ambos 
os membros inferiores e é muito útil para o estudo 
da evolução em exames sucessivos.

membros superiores

Sentado ou deitado, o paciente realiza movimentos 
de oponência entre o polegar e cada um dos dedos, 
de abrir e fechar as mãos, de flexão e extensão dos 
punhos e dos antebraços, de abdução e de adução 
dos braços e de elevação dos ombros. Em seguida, 
os movimentos são realizados contra resistência 
oposta pelo examinador.

Para detectar déficits pouco intensos, são mais 
úteis os testes de avaliação da força nos segmentos 
mais distais. Por exemplo, o paciente deve manter 
os dedos bem afastados entre si enquanto o exami-
nador tenta aproximá-los, comparando a resistência 
de cada uma das mãos.
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Nas paresias leves, a redução da velocidade dos 
movimentos pode ser mais evidente que o déficit 
de força muscular, mas lentidão dos movimentos 
pode reconhecer outras etiologias além de paresia.

Na manobra deficitária dos braços estendidos, o 
paciente, sentado, mantém os membros superiores 
estendidos para a frente no plano horizontal, com 
os dedos afastados entre si. Esta posição deve ser 
mantida por dois minutos e permite constatar déficits 
distais, proximais ou globais.

tronco e pescoço 

Devem ser realizados movimentos de flexão, 
extensão, lateralidade e rotação.

Exame do Tono Muscular

O tono muscular pode ser examinado pela ins-
peção, palpação e movimentação passiva.

A inspeção pode revelar, por exemplo, que os 
membros superiores dos parkinsonianos mantêm-se 
semifletidos durante a marcha, enquanto em lesões 
do plexo braquial o membro superior hipotônico 
tende a pender frouxamente ao longo do corpo.

A palpação dos músculos não é um processo 
muito eficiente devido às variações individuais.

O exame da movimentação passiva fornece dados 
mais fidedignos. O examinador realiza movimentos 
passivos no nível das articulações, avaliando a re-
sistência oferecida. A amplitude do balanço passivo 
dos pés e das mãos quando as pernas ou os braços 
são movimentados é outro dado útil.

Os sinais da roda denteada e do canivete descritos 
no capítulo 1 são observados durante a movimen-
tação passiva.

Qualquer que seja a técnica empregada no exame 
do tono muscular, a comparação entre os hemicor-
-pos é fundamental. 

Exame dos Reflexos

Divide-se nos exames dos reflexos profundos e 
superficiais.

exAme dos reFlexos proFundos

Todos os músculos esqueléticos podem exibir 
reflexo miotático fásico se corretamente estimula-
dos. O estímulo deve ser um estiramento rápido do 
músculo causado pela percussão do tendão. Evita-se 
percutir o próprio músculo para não ocorrer o reflexo 
idiomuscular, que depende de suas características 
intrínsecas.

A pesquisa pode limitar-se a alguns músculos. O 
paciente deve manter os músculos bem relaxados e 
o examinador deve comparar as respostas entre os 
dois hemicorpos.

Reflexo Aquiliano

Estando o paciente em decúbito dorsal, uma das 
pernas é colocada em ligeira flexão e rotação exter-
na e cruzada sobre a outra. O examinador mantém 
o pé em ligeira flexão dorsal e percute o tendão 
de Aquiles ou a região plantar, observando como 
resposta a flexão plantar do pé. O reflexo também 
poderá ser facilmente obtido se o paciente ajoelhar-
-se sobre uma cadeira, mantendo os pés para fora, 
e o examinador percutir o tendão de Aquiles.

Quando o reflexo aquiliano está exaltado, pode 
ser percebido durante a percussão dos maléolos, 
da face anterior da tíbia e, mesmo, ao se pesquisar 
outros reflexos dos membros inferiores. Admite-se 
que a resposta reflexa obtida quando se percutem 
pontos distantes depende da transmissão da vibração, 
que, em condições de hiper-reflexia, é suficiente 
para desencadear a contração.

O reflexo aquiliano depende de nervo tibial e é 
integrado nos segmentos L5 a S2.

Reflexo Patelar

Estando o paciente sentado com as pernas pen-
dentes ou em decúbito dorsal, com os joelhos em 
semiflexão apoiados pelo examinador, é percutido 
o ligamento patelar (entre a patela e a epífise da 
tíbia), observando-se extensão da perna.

Quando há exaltação, pode-se obter o reflexo 
à percussão da tíbia ou até resposta contralateral.

Nos casos de hipotonia, como na síndrome cerebelar 
ou na coréia, pode-se observar resposta pendular, quan-
-do a pesquisa é realizada com o paciente sentado.

Algumas pessoas normais podem exibir reflexos 
muito débeis ou aparentemente abolidos. Nessas 
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condições, devem ser utilizadas manobras de reforço. 
Numa delas, solicita-se que o paciente mantenha os 
dedos das duas mãos semifletidos, enganche as duas 
mãos mantendo as superfícies palmares dos dedos 
em contato e as puxe em sentido contrário, sem 
permitir que se separem (manobra de Jendrassik).

O reflexo patelar depende de nervo femoral e é 
integrado nos segmentos L2 a L4.

Reflexo dos Adutores da Coxa

A pesquisa deve ser realizada com o paciente em 
decúbito dorsal com os membros inferiores semifle-
-tidos, em ligeira adução, com os pés apoiados 
na cama ou sentado com as pernas pendentes. O 
examinador percute os tendões no côndilo medial 
do fêmur, com interposição de seu dedo, e observa 
adução da coxa e ligeira adução da contralateral.

Quando há hiper-reflexia, a resposta também é 
obtida pela percussão de outros pontos como a tíbia, 
os processos espinhosos da coluna torácica ou lom-
bar. A integração ocorre nos mesmos segmentos que 
o reflexo patelar, mas depende do nervo obturador.

Em lesões medulares ou das raízes que abolem o 
reflexo patelar, o reflexo dos adutores da coxa também 
é abolido, enquanto nas lesões dos nervos femoral ou 
obturador apenas um desses reflexos é comprometido.

Reflexo dos Flexores dos Dedos

A percussão dos tendões no ligamento transverso 
do carpo provoca a flexão dos dedos. A resposta 
também pode ser obtida pela percussão da superfície 
palmar das falanges, com interposição dos segundo 
e terceiro dedos do examinador. 

A inervação depende dos nervos mediano e ulnar 
e a integração ocorre nos segmentos C8 a T1.

Reflexo Estilorradial

O antebraço semifletido, com o punho em ligeira 
pronação, é apoiado sobre a mão do examinador. A 
percussão do processo estilóide ou da extremidade 
distal do rádio determina contração do bra-quiorradial 
produzindo flexão e ligeira pronação do antebraço.

Quando há hiper-reflexia, ocorrem contrações 
associadas do bíceps e dos flexores dos dedos.

O reflexo é integrado nos segmentos C5 e C6 e 
depende do nervo radial.

Reflexo Bicipital

O antebraço semifletido e com a mão em supina-
-ção é apoiado sobre o antebraço do examinador. A 
percussão do tendão distal do bíceps, com extrapo-
sição do polegar do examinador, provoca flexão e 
supinação do antebraço.

A integração ocorre nos segmentos C5 e C6 e 
depende do nervo musculocutâneo.

Reflexo Tricipital

O braço abduzido é sustentado pelo examina-
dor, de modo que o antebraço fique pendente em 
semifle-xão. A percussão do tendão distal do tríceps 
provoca extensão do antebraço.

A inervação depende do nervo radial e a inte-
-gração ocorre nos segmentos C7 e C8.

Interpretação do Exame dos Reflexos

Como já foi mencionado no capítulo 1, existe 
considerável variação individual na intensidade dos 
reflexos e, por esta razão, o encontro de assimetrias 
entre as respostas é de maior valor diagnóstico.

Quando existe hiper-reflexia, há aumento da área 
cuja percussão provoca o reflexo e pode ser possível 
consta-tar a presença de reflexos policinéticos e de 
clonos.

O reflexo policinético consiste em contrações re-
petidas em resposta a uma única percussão. Pode ser 
observado à pesquisa de qualquer reflexo profundo.

Clono é observado quando o examinador causa 
estiramento brusco de um músculo e tenta manter 
o músculo estirado. Para verificar se há clono de 
rótula, o examinador desloca a rótula bruscamen-
te para baixo e tenta mantê-la nessa posição. Se 
houver hiperatividade reflexa, ocorrerá contração 
do quadríceps deslocando a rótula para cima. Ime-
diatamente a rótula será deslocada de novo para 
baixo pelo examinador e provocará nova contração 
do quadríceps seguida de novo deslocamento para 
baixo e assim sucessivamente, simulando um tremor 
grosseiro. Quando o fenômeno persiste por tempo 
prolongado, é denominado clono inesgotável e tem 
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grande valor para diagnóstico de síndrome piramidal.

Para obter clono do pé, o examinador provoca 
brusca flexão dorsal do pé e tenta mantê-lo nessa 
posição. Ocorre contração que causa extensão, 
seguindo-se flexão dorsal imposta pelo examinador 
que provoca nova extensão, e, assim, esses movi-
mentos vão se alternando repetidamente.

Por vezes, pacientes relatam que quando pisam 
no pedal do freio ou da embreagem ao dirigir ou 
quando apóiam o pé em algum anteparo, apresentam 
clonos espontâneos.

exAme dos reFlexos superFiciAis

Nesta classe de reflexos, os estímulos são rea-
lizados sobre a pele ou mucosas e provocam con-
trações musculares geralmente circunscritas aos 
grupos musculares da região excitada. São reflexos 
polissinápticos, de latência mais prolongada e, 
contrariamente aos reflexos miotáticos, esgotam-se 
quando pesquisados repetidamente.

Reflexo Cutaneoplantar

A excitação da planta do pé, no sentido póstero-
-anterior, provoca flexão plantar do hálux e dos ar-
telhos. A resposta é mais nítida quando o estímulo é 
aplicado no lado medial da planta, sendo usualmente 
denominado reflexo cutaneoplantar em flexão.

A pesquisa deve ser realizada estando o paciente 
deitado e relaxado, utilizando-se uma espátula ou 
um objeto de ponta romba.

Recordando, a resposta em flexão plantar do hálux 

e dos dedos é normal após o primeiro ano de vida.

O sinal de Babinski, que consiste na flexão dorsal 
(ou extensão) do hálux, é mais facilmente obtido 
quando se estimula a parte lateral da planta do pé. 

Reflexos Cutâneo-abdominais

A estimulação cutânea ligeira da parede do abdome, no 
sentido lateromedial, provoca contração dos músculos 
abdominais ipsilaterais, causando desvio da linha 
alba e da cicatriz umbilical para o lado estimulado.

Distinguem-se os reflexos cutâneo-abdominais 
superior, médio e inferior, conforme a região estimu-
lada. Os níveis de integração são, respectivamente, 
T6 a T9, T9 a T11 e T11 a T12.

Esses reflexos são abolidos na síndrome pirami-
dal. Como a pesquisa é dificultada por obesidade, 
cicatriz cirúrgica e flacidez, tem maior valor o 
encontro de assimetrias.

Exame da Coordenação dos Movimentos

A coordenação entre tronco e membros é testada 
durante o exame do equilíbrio, solicitando-se ao 
paciente que incline o corpo para a frente, para os 
lados e para trás e verificando-se se ocorrem as 
correções apropriadas. A capacidade de levantar-
-se da cama para sentar-se sem auxílio das mãos é 
outra manobra útil.

A coordenação apendicular é testada através das 
provas índex-nariz, índex-índex e calcanhar-joelho, 
realizadas com olhos abertos e fechados.

A capacidade de realizar movimentos alternados 

Tabela 2.3
Reflexos Profundos

Reflexo Nervo Integração 

Aquiliano Tibial (ramo do ciático) L5 a S2 

Patelar Femoral  L2 a L4 

Adutores da coxa Obturador L2 a L4 

Flexores dos dedos Mediano e ulnar C8 e T1 

Estilorradial Radial C5 e C6 

Bicipital Musculocutâneo C5 e C6 

Tricipital Radial  C7 e C8 
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e sucessivos, denominada diadococinesia, é avaliada 
através de movimentos alternados de pronação e de 
supinação das mãos ou de flexão e extensão dos pés.

Exame dos Movimentos Involuntários

Movimentos involuntários e posturas viciosas 
podem ser percebidos ao longo da anamnese ou 
do exame.

Movimentos coréicos e distônicos geralmente 
tornam-se mais evidentes durante o exame do equi-
líbrio e da marcha.

Alguns tremores acentuam-se às provas índex-
-nariz e índex-índex.

Exame da Sensibilidade

Deve-se questionar especificamente sobre a pre-
sença de parestesias, dores espontâneas ou perversões 
da sensibilidade. O exame compreende a avaliação 
das sensibilidades superficial e profunda e a pes-
quisa dos sinais de irritação meníngea e radicular.

O exame da sensibilidade busca constatar queixas 
específicas do paciente ou procura encontrar distúr-
bios de sensibilidade que usualmente acompanham 
a doença de base ou outros sinais neurológicos 
verificados ao exame. Quando não há queixas ou 
indícios de que a sensibilidade esteja comprometida, 
não há necessidade de pesquisá-la.

Sensibilidade Dolorosa

Pesquisa-se preferencialmente com alfinetes- 
descartáveis, realizando-se estímulos dolorosos a 
partir das regiões mais distais para as proximais, 
comparando-as entre si e com o outro hemicorpo. 
Agulhas hipodérmicas descartáveis devem ser evita-
das porque apresentam bisel cortante e ferem a pele. 
Não utilizar estiletes ou dispositivos com pontas, 
não descartáveis, como aqueles que vêm embutidos 
em martelos de reflexos.

Sensibilidade Táctil

Pesquisa-se com uma mecha de algodão seco, da 
mesma maneira que a descrita para a sensibilidade 
dolorosa.

Sensibilidade Térmica

Pesquisa-se com dois tubos de ensaio, contendo 
água gelada e água morna. O paciente deve ser capaz 
de identificar os tubos, nas diversas áreas do corpo.

Sensibilidade Profunda

Rotineiramente são pesquisadas as sensibilidades 
cinético-postural, vibratória e localização e discri-
minação tácteis.

A pesquisa da sensibilidade cinético-postural 
visa verificar se o paciente tem noção da posição 
dos segmentos em relação ao próprio corpo. Parte 
da pesquisa é realizada durante os testes de coor-
denação, que serão apresentados mais adiante. Um 
modo simples de pesquisa consiste em solicitar ao 
paciente que, de olhos fechados, acuse a posição 
assumida por segmentos deslocados passivamente 
pelo examinador. Por exemplo, segurando o hálux 
pelas porções laterais, o examinador o movimenta 
lentamente para baixo e para cima, devendo o paciente 
assinalar a posição assumida ao fim do movimento.

A sensibilidade vibratória ou palestesia é pesqui-
-sada com o auxílio de um diapasão que se coloca 
sobre saliências ósseas ou de aparelhos especiais 
chamados palestesímetros.

As capacidades de localização ou de discriminação 
tácteis podem ser avaliadas solicitando-se ao paciente 
que indique o local exato do ponto estimulado ou 
pela pesquisa da grafestesia ou da discriminação de 
dois pontos. Grafestesia é a capacidade de reconhe-
cer letras ou números desenhados na pele com um 
lápis ou objeto similar.

A capacidade de reconhecer objetos ou formas 
pelo tato depende principalmente da sensibilidade 
profunda e, quando está comprometida, pode haver 
impossibilidade de reconhecer uma chave, um palito 
de fósforos, uma espátula ou qualquer outro objeto 
familiar pelo tato.

Em lesões do lobo parietal, em que é afetado o 
córtex de associação táctil, pode ocorrer impossi-
bilidade de reconhecer objetos pelo tato sem que 
existam distúrbios das sensibilidades profunda e 
superficial. Esta condição é denominada agnosia 
táctil e depende de lesões do córtex de associação 
táctil. Evidentemente, o paciente reconhece com 
facilidade os objetos pela visão ou por outros canais 
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Fig. 2.1 — Territórios sensitivos das raízes nervosas e de alguns dos principais nervos periféricos.
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sensoriais.

Sinais de Irritação Meníngea e Radicular

A rigidez de nuca é pesquisada fletindo-se o 
pescoço do paciente, que se encontra em decúbito 
dorsal. Em indivíduos idosos, que apresentam para-
-tonia ou rigidez osteoarticular, a interpretação pode 
ser difícil.

O sinal de Brudzinski está presente quando, ao 
se tentar fletir passivamente o pescoço como na 
pesquisa de rigidez de nuca, ocorre ligeira flexão 
das coxas e dos joelhos.

O sinal de Kernig consiste na impossibilidade 
de permitir a extensão passiva das pernas quando 
o paciente está em decúbito dorsal e as coxas são 
semifletidas, formando ângulo de 90o com o tronco. 
A tentativa de estender as pernas um pouco além da 
horizontal causa dor e reação de defesa do paciente.

Esses sinais estão presentes na síndrome de ir-
-ritação meníngea.

O sinal de Lasègue ocorre quando há irritação 
radicular. Caracteriza-se por dor lombar irradiada para 
a face posterior do membro inferior quando este é 
elevado passivamente da cama pelo examinador, que 
com a outra mão impede que o joelho seja fletido. 
Quando o sinal está presente, o paciente resiste à 
elevação, tenta fletir o joelho ou eleva o quadril do 
lado afetado. A elevação do membro inferior com 
o joelho fletido não deve causar dor. O encontro 
do sinal de Lasègue sugere comprometimento das 
raízes lombossacras que participam da formação 
do nervo ciático.

Exame das Funções Neurovegetativas

Alterações das funções neurovegativas e distúrbios 
tróficos são comuns em lesões do sistema nervoso 
central ou periférico. A identificação dessas anor-
malidades pode ser importante para os diagnósticos 
sindrômico e topográfico.

Durante a anamnese deve-se interrogar especifi-
camente sobre a presença de distúrbios vasomotores 
das extremidades, hipotensão postural, modificações 
da salivação e transpiração, alterações do controle 
esfincteriano e da potência sexual.

A inspeção busca verificar o estado nutricional, 
a presença de deformidades osteoarticulares, o 
ritmo respiratório, o aspecto da pele e anexos e o 

trofismo muscular.

Quando há queixa ou suspeita de hipotensão pos-
tural, a pressão arterial e o pulso devem ser tomados 
com o paciente deitado, sentado e em pé, mantendo-
-se cada posição por pelo menos três minutos para 
permitir alterações mais significativas. Redução de 
até 20% na pressão sistólica ao levantar-se pode ser 
considerada normal.

Pressão leve sobre o globo ocular provoca bra-
dicardia (reflexo oculocardíaco) mediada pelo ner-
vo vago. Massagem sobre o seio carotídeo causa 
bradicardia e hipotensão através dos nervos vago e 
glossofaríngeo. Estes testes não devem ser emprega-
dos rotineiramente porque podem ocorrer respostas 
intensas, com graves conseqüências.

Alguns distúrbios e funções do sistema nervoso 
neurovegetativo, como a síndrome de Claude Ber-
-nard-Horner (miose, semiptose pálpebra e pseudo-
-enoftalmo) e o reflexo fotomotor são avaliados 
durante o exame dos nervos cranianos.

Os reflexos vasomotores e pilomotores raramente 
são pesquisados em clínica porque fornecem pou-
cos dados de interesse prático. A determinação da 
resistência cutânea tem maior interesse em pesquisa 
clínica que no exame neurológico habitual.

O reflexo bulbocavernoso consiste na contração 
do músculo bulbocavernoso, que pode ser sentida 
colocando-se um dedo no períneo, atrás da bolsa 
escrotal, quando se percute ou pressiona a glande. O 
reflexo anal consiste na contração do esfíncter anal 
externo em resposta à estimulação cutânea da região 
perianal. O exame desses reflexos é essencial na 
avaliação dos distúrbios do controle esfinc-teriano.

Exame dos Nervos Cranianos

nervo olFAtório (i nervo)

O exame da olfação somente é realizado quan-
do há queixas específicas da redução de olfato ou 
suspeita de que possa existir lesão na base da fossa 
anterior do crânio. Examina-se cada narina separa-
damente, empregando-se substâncias voláteis não 
irritantes como café, chocolate, essência de limão 
ou de hortelã.

As causas neurológicas mais comuns de anos-
mia são as seqüelas de trauma de crânio, em que 
as fibras dos nervos olfatórios foram seccionadas 
quando cruzavam a lâmina crivosa do etmóide e 
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os tumores da base do crânio, principalmente os 
menin-geomas. Atividade epiléptica localizada no 
uncus do hipocampo pode acarretar uma sensação 
de odor fétido, denominada cacosmia.

nervo óptico (ii nervo)

O exame de nervo óptico inclui a avaliação da 
acuidade visual, do campo visual e do fundo de olho.

No exame da acuidade visual podem ser empre-
gados mapas como o de Snellen, que é colocado 
a 20 pés (cerca de seis metros) do paciente. Cada 
olho é examinado separadamente, com e sem óculos. 
Os resultados são expressos como frações 20/40 
ou 20/100, que não significam percentagem da 
visão normal (20/20). Visão 20/40 significa que o 
paciente consegue ver à distância de 20 pés o que 
um indivíduo normal vê a 40 pés.

A visão para perto é avaliada com cartões como 
os de Jaeger ou de Rosembaum, mantidos à distância 
de 35cm de distância do globo ocular.

Na ausência de mapas ou de cartões, pode-se 

avaliar grosseiramente a acuidade solicitando-se 
que o paciente leia algum texto colocado à distância 
de 35cm.

Quando existe déficit intenso de acuidade vi-   
sual, pode-se verificar se o paciente consegue contar 
dedos mostrados pelo examinador a três metros, 
aproximando-os, se necessário, até que seja possí-
vel contá-los. Quando o déficit é mais intenso, é 
possível perceber apenas o movimento da mão do 
examinador, e, quando ainda mais grave, apenas a 
presença de luz.

Evidentemente, o encontro de déficit de acuidade 
visual implica a busca de causas oftalmológicas ou 
neurológicas.

O campo visual pode ser grosseiramente avalia- 
do pelo método de confrontação. Examinador e 
paciente ficam frente a frente, à distância de 60cm a 
1m, com olhos opostos ocluídos, isto é, olho direito 
de um e esquerdo do outro. Cada um olha para o 
nariz do outro e o examinador estende seu braço 
para o lado, a meia distância entre ambos, de modo 
que os dedos fiquem além da periferia do campo 
visual. Movendo o indicador, a mão é lentamente 

Fig. 2.2 — Base do encéfalo e nervos cranianos.
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aproximada e o paciente deve perceber o movimento 
simultaneamente com o examinador. Cada olho é 
testado isoladamente, nos quatro quadrantes.

O campo visual de pacientes confusos pode ser 
examinado pela reação de piscamento à ameaça. 
Aproximando-se rapidamente o dedo ou outro 
objeto, lateralmente em direção ao globo ocular, 
observa-se se o paciente pisca. Deve-se atentar 
para não produzir muito deslocamento de ar, que 
pode provocar estímulo da córnea e desencadear o 
reflexo corneopalpebral, que depende dos nervos 
trigêmeo e facial.

O exame do fundo de olho deve fazer parte de 
toda avaliação neurológica. No exame habitual, não 
há necessidade de dilatar as pupilas. Avaliam-se 
as papilas ópticas para a pesquisa de edema ou de 
atrofia, a retina para verificar a ocorrência de he-
morragias, exsudatos, alterações da pigmentação e 
as artérias e veias na busca de sinais de hipertensão 
e diabetes, entre outras doenças.

exAme dos nervos oculomotor (iii nervo), 
trocleAr (iv nervo) e Abducente (vi 
nervo)

Os nervos motores oculares são examinados 
conjuntamente na avaliação da motricidade ocular.

As pupilas devem ser observadas quanto à forma, 
diâmetro, simetria e quanto à presença do reflexo 
fotomotor, consensual e reflexo de acomodação.

Solicitando-se que o paciente olhe para a direita, 
para a esquerda, para cima e para baixo, observa-se 
se ocorre estrabismo, interroga-se sobre diplopia e 
pesquisam-se os movimentos voluntários sacádicos. 
Pedindo-lhe que olhe alternadamente para os dedos 
indicadores do examinador colocados a cerca de 
30cm dos olhos do paciente e distanciados 30cm 
entre si, examina-se a ocorrência de dismetria e de 
oscilações ao final do movimento.

Deslocando o indicador à frente dos olhos do 
paciente, o examinador observa os movimentos 
lentos de seguimento laterais, verticais e de con-
vergência.

nervo trigêmeo (v nervo)

A sensibilidade da face é examinada do mesmo 
modo que nos membros ou tronco, com mecha 
de algodão, alfinete e tubos de ensaio com água 

quente e fria.

A sensibilidade profunda não é pesquisada ro-
tineiramente.

O reflexo corneopalpebral consiste na súbita 
oclusão de ambas as pálpebras quando uma das 
córneas é ligeiramente estimulada com uma mecha 
fina de algodão.

A via aferente do reflexo depende das fibras do 
nervo trigêmeo que conduzem esse estímulo até seu 
núcleo principal, localizado na ponte. Dali partem 
fibras que estabelecem conexões com os núcleos 
do nervo facial ipsilateral e contralateral, também 
localizados na ponte. As fibras dos nervos faciais 
constituem as vias eferentes do reflexo.

Quando há lesão unilateral do trigêmeo, não há 
resposta ao se estimular a córnea do lado afetado, 
mas ao se estimular o outro globo ocular ambas as 
pálpebras se ocluem. Na paralisia facial periférica 
unilateral, o olho do lado parético não se fecha 
qualquer que seja a córnea estimulada, enquanto 
as pálpebras do lado não paralisado ocluem-se à 
estimu-lação de ambos os lados.

Os músculos da mastigação são inervados pelo 
trigêmeo e são avaliados solicitando-se que o paciente 
feche a boca com força. A palpação dos músculos 
masseter e temporal durante o fechamento da boca 
pode revelar assimetrias de massa muscular.

Em lesões unilaterais, é possível observar que, 
quando o paciente morde com força um abaixador de 
língua, é muito mais fácil retirá-lo do lado parético 
que do não afetado. Ao abrir a boca, há desvio da 
mandíbula para o lado da lesão porque, em condições 
normais, os músculos pterigóides externos de cada 
lado deslocam a mandíbula para a frente e para o 
lado oposto.

nervo FAciAl (vii nervo)

O nervo facial é essencialmente um nervo motor, 
responsável pela motricidade mímica da face. Du-
rante seu trajeto fora do tronco cerebral, agregam-se 
a ele algumas fibras que se situam entre o nervo 
facial e o vestibulococlear, que constituem o nervo 
intermédio.

O nervo intermédio é responsável, principalmente, 
pela sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores 
da língua e pela inervação parassimpática da glân-
dula lacrimal e das glândulas salivares sublingual 
e submandibular.
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No exame de rotina solicitamos ao paciente que 
realize movimentos como franzir a testa, fechar os 
olhos com força contra resistência, mostrar os dentes 
como num sorriso forçado e abrir a boca para que 
se avalie a simetria dos sulcos nasogenianos.

Quando o exame revela presença de paralisa 
facial periférica, isto é, que afeta toda a hemifa-
ce, há necessidade de pesquisar a sensibilidade 
gustativa dos dois terços anteriores da língua para 
verificar se o nervo intermédio também foi atingi-
do. O comprometimento associado do intermédio 
é muito sugestivo de que a lesão situe-se fora do 
tronco cerebral.

A sensibilidade gustativa é pesquisada empre-
gando-se soluções de sabor doce, salgado, amargo 
e ácido, com o auxílio de um algodão montado 
numa espátula. A língua é exteriorizada e enxuta 
com gaze, e a substância é colocada em diversos 
pontos. O paciente não deve falar para não difun-
dir a solução pela boca, e pode nomear os sabores 
apontando para seus nomes escritos em um papel 
colocado à sua frente.

nervo vestibulococleAr (viii nervo)

A semiologia do nervo vestibular é realizada, em 
grande parte, durante o exame do equilíbrio.

Quando existe queixa de tontura, é necessário 
distinguir, através de interrogatório específico, os 
diferentes tipos de tontura. Sensação de vertigem 
(de vertigine, redemoinho) indica etiologia vestibular.

A presença de nistagmo espontâneo é pesquisada 
durante a avaliação da motricidade extrínseca ocular 
pedindo-se ao paciente que mantenha a cabeça está-
tica e que desvie o olhar 30o para a direita, para a 
esquerda, para cima e para baixo. Desvios acima de 
40o podem produzir nistagmo de pequena amplitude 
e alta freqüência que não tem valor patológico.

A queixa de vertigem apenas ao modificar a 
posição da cabeça ou ao deitar-se em determina-
das posições é muito freqüente. Em tais casos, a 
semiologia do equilíbrio e a pesquisa do nistagmo 
espontâneo usualmente nada revelam e é necessário 
pesquisar o nistagmo de posição. O paciente senta-se 
na beira do leito e deita-se transversalmente ao eixo 
maior do leito de modo que sua cabeça, sustentada 
pelo examinador, fique 45o abaixo da horizontal. A 
cabeça é girada a 45o para um dos lados, mantendo-
-se essa posição por um minuto, observando-se a 

ocorrência de nistagmo e de vertigem. Por vezes, a 
tontura e o nistagmo ocorrem quando o paciente se 
levanta. Repete-se a manobra virando-se a cabeça 
para o outro lado.

A função auditiva é pesquisada interrogando 
o paciente sobre surdez ou sobre a ocorrência de 
zumbidos. 

Com um diapasão, compara-se a audição de ambos 
os ouvidos. Em seguida, comparam-se a audição aérea 
e a óssea. Coloca-se o cabo do diapasão no processo 
mastóideo, para examinar a condução óssea. Quando 
o paciente informa que não está ouvindo mais, deve 
ser ainda capaz de ouvir através da condução aérea, 
que é superior à óssea. 

Na surdez de condução, que depende de lesões 
dos ouvidos externo ou médio, a condução aérea 
é comprometida enquanto a óssea não é afetada. 
Na surdeza de percepção, que ocorre em lesões da 
cóclea, do nervo auditivo ou, mais raramente, das 
vias auditivas, tanto a condução aérea como a óssea 
são afetadas.

Entretanto, os testes com diapasão são grosseiros 
e, quando há hipoacusia, é necessário estudá-la mais 
detalhadamente através da audiometria.

nervos glossoFAríngeo (ix nervo)  
e vAgo (x nervo)

Os nervos glossofaríngeo e vago situam-se mui-
to próximos no interior do crânio e participam da 
inervação motora e sensitiva da faringe. Por estas 
razões, são examinados simultaneamente.

Lesões desses nervos, principalmente do vago, 
causam disfagia alta em que é comum o reflexo nasal 
de alimentos. Lesão do vago acompanha-se, ainda, 
de disfonia por paralisia de corda vocal e lesão do 
glossofaríngeo causa comprometimento da gustação 
do terço posterior da língua.

O exame é realizado solicitando-se ao paciente 
que abra a boca e dia “a”. Observa-se se há simetria 
na elevação do palato, se a úvula continua na linha 
média e se a rafe mediana da faringe se eleva.

Em lesões unilaterais, o palato do lado afetado 
não sobe e a úvula desvia-se para o lado oposto 
devido à contração normal do palato. A rafe da 
faringe é desviada para o lado são, lembrando o 
movimento de uma cortina puxada para um lado 
(sinal da cortina).

Esses sinais podem ser pesquisados através dos 
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reflexos palatino e faríngeo.

O reflexo palatino consiste na elevação do pa-
lato mole e retração simultânea da úvula quando 
se toca a úvula ou o palato com uma espátula. No 
reflexo faríngeo (ou nauseoso), a excitação da pa-
rede posterior da faringe com uma espátula provoca 
elevação e constrição da faringe, retração da língua 
e sensação de náusea.

nervo Acessório (xi nervo)

O nervo acessório é essencialmente um nervo 
motor que inerva o músculo esternoclidomastóideo 
e a porção superior do trapézio.

O trajeto do nervo acessório é curioso porque 
seus motoneurônios localizam-se na medula cervical 
de C1 a C6, de onde saem as fibras que se juntam, 
formam o nervo e ascendem, penetrando no crânio 
pelo forame magno. No interior do crânio, o nervo 
acessório cola-se ao nervo vago e, com ele e com 
o glossofaríngeo, sai do crânio pelo forame jugular.

Pesquisa-se o esternoclidomastóideo solicitando-se 
ao paciente que vire a cabeça livremente e contra 
resistência. Comparam-se a força e a massa muscular 
de ambos os lados.

O trapézio é examinado quando o paciente eleva 
os ombros livremente e contra resistência. Na lesão 
do nervo acessório, o ombro do lado afetado fica 
caído e nota-se atrofia dos músculos envolvidos.

nervo Hipoglosso (xii nervo)

O nervo hipoglosso é responsável pela inervação 
dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua.

O exame consiste na observação da língua dentro 
da boca, verificando-se se há assimetrias, atrofia ou 
fasciculações. 

Em seguida, solicita-se ao paciente que exteriorize 
a língua. A exteriorização da língua depende dos 
músculos genioglossos. Cada genioglosso puxa a 
língua para a frente e a desvia para o lado oposto. Em 
condições normais, a contração simultânea de ambos 
os genioglossos exterioriza a língua na linha média.

Em lesões unilaterais, há atrofia e fasciculações 
da hemilíngua. Dentro da boca, a língua desvia-se 
para o lado são, mas ao ser exteriorizada há desvio 
da ponta da língua para o lado afetado.

Na síndrome piramidal, além da paralisia da 

porção inferior da face pode haver desvio da ponta 
da língua para o lado paralisado, ao ser exterio-
rizada. Este fenômeno se deve à inervação quase 
exclusivamente unilateral da porção do núcleo do 
hipoglosso que é responsável pela inervação do mús-
culo genioglosso. Assim, por exemplo, em caso de 
hemiparesia esquerda em que os membros esquerdos 
e a hemiface esquerda são afetados, ou hemiparesia 
completa, a língua pode desviar-se para a esquerda 
devido ao predomínio do genioglosso direito.

Esquema Prático de Exame Neurológico

O roteiro apresentado pode ter dado ao leitor a 
impressão de um exame muito longo e detalhista. O 
esquema prático que se segue demonstra que essa 
impressão é equivocada.

Durante a anamnese, que consome a maior parte 
do tempo da avaliação, investigue se há distúr-bios 
cognitivos. Apenas quando a anamnese os revelar, 
submeta o paciente ao miniexame do estado mental 
e, se necessário, a outros itens do exame neurop-
sicológico.

Assim que o paciente se despir, examine o equi-
líbrio e a marcha.

Com o paciente deitado, proceda ao exame fí-
sico geral e, em seguida, à ausculta cardíaca e das 
carótidas. Exame os pulsos temporais, carotídeos, 
radiais, pediosos e tibiais posteriores e o abdome, 
à procura de visceromegalias.

Investigue a motricidade dos membros inferiores 
solicitando que o paciente realize movimentos rápidos 
e alternados de flexão e de extensão dos artelhos e 
dos pés, comparando as velocidades de ambos os 
pés. Em seguida, avalie a força muscular, opondo 
resistência a esses movimentos e aos movimentos de 
flexão e de extensão das pernas e das coxas. Caso 
exista déficit de força ou o exame tiver deixado 
dúvida, deve ser utilizada a manobra de Mingazzini.

O tono muscular é examinado através da palpa-
ção e movimentação passiva. Pesquise os sinais de 
irritação meníngea e radicular.

Devem ser examinados os reflexos cutaneoplantar, 
aquiliano, patelar, dos adutores da coxa e cutâneo-
-abdominais.

Observe a manobra calcanhar-joelho, realizada 
com os olhos abertos e fechados.

Se houver indícios de distúrbios de sensibilida-
de, devem ser examinadas as sensibilidades táctil, 
dolorosa e térmica dos membros inferiores e do 
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tronco, a sensibilidade cinético-postural dos hálux 
e a vibratória dos hálux, tíbias e espinhas ilíacas.

Interrogue especificamente sobre distúrbios 
esfincterianos e genitais. Se necessário, examine a 
sensibilidade do períneo e os reflexos bulbocaver-
noso e anal.

Peça ao paciente que se sente no leito com os 
braços cruzados na frente do peito para avaliar a 
coordenação entre tronco e membros.

Avalie a velocidade com que o paciente realiza 
movimentos rápidos de oponência entre polegar e 
indicador formando um pinça. Peça que mantenha a 
pinça fechada impedindo que seja aberta; em segui-
da, peça que mantenha os dedos afastados entre si e 
que oponha resistência à tentativa de aproximá-los.

Solicite que pressione fortemente seus dedos 
indicador e médio, comparando a força de ambas 
as mãos. Examine a força muscular dos flexores e 
extensores do punho e do antebraço, dos abdutores, 
adutores e elevadores do braço, dos elevadores do 
ombro e dos músculos cervicais, opondo resistência 
aos movimentos.

Avalie o tono muscular pela palpação e movi-
mentação passiva.

Pesquise os reflexos patelares (com o paciente 
sentado é mais fácil verificar assimetria e constatar 
reflexo pendular), dos flexores dos dedos, estilor-
radiais, bicipitais e tricipitais.

A manobra índex-nariz deve ser realizada com 
olhos abertos e fechados. Avalie a capacidade do 
paciente de realizar movimentos alternados de pro-
nação e supinação das mãos e a velocidade com que 
é capaz de dedilhar sobre o leito.

Se necessário, examine a sensibilidade dos mem-
bros superiores.

Examine os campos visuais por confrontação e 
o fundo dos olhos.

Observe as pupilas e pesquise os reflexos foto-
-motor e de acomodação.

Solicite que olhe alternadamente em todas as 
direções e que, em seguida, acompanhe com o 
olhar o deslocamento do indicador do examinador. 
Investigue a presença de nistagmo.

Com um chumaço de algodão, pesquise a sensi-
bilidade da face e o reflexo corneopalpebral. Com 
uma agulha, pesquise a sensibilidade da face. Palpe 
os músculos da mastigação e verifique se há desvios 
ao abrir a boca.

A motricidade mímica da face é examinada em 
repouso e durante movimentos de franzir a testa, 
mostrar os dentes e abrir a boca.

Com um diapasão, compare a audição dos dois 
ouvidos e a condução aérea com a óssea.

Solicite ao paciente que diga “a” e que ponha a 
língua para fora. Com uma espátula, provoque o 
reflexo nauseoso de ambos os lados.

Este exame neurológico pode ser realizado em 
poucos minutos. Quando existirem sinais de ca-
racterização mais difícil, o exame poderá ser mais 
demorado, como ocorre, aliás, ao exame de qualquer 
órgão ou sistema.
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Síndromes Neurológicas  
e Topografia Lesional

Ricardo Nitrini

No primeiro capítulo deste livro foram apresen‑
tados alguns dos principais distúrbios de função 
neurológica, buscando‑se interpretá‑los do ponto 
de vista clínico, fisiológico e anatômico.

Neste capítulo, vamos tomar o caminho inverso: 
a partir da topografia lesional, vamos descrever e 
interpretar a síndrome neurológica resultante.

Devido à freqüência e às dificuldades que po dem 
apresentar ao diagnóstico, discutiremos algu mas 
síndromes de lesão da medula espinal e do tronco 
cerebral.

SíndromeS medulareS

Mielopatia Transversa

Secção transversal completa da medula espinal 
(Fig. 3.1) causa abolição imediata de todas as for‑
mas de sensibilidade e da motricidade voluntária 
abaixo da lesão. Na fase inicial, denominada fase 
de choque medular, os reflexos profundos e super‑
ficiais também estão abolidos. Somente após al gumas 
semanas aparecerão o sinal de Babinski e os refle‑

Capítu-

xos profundos, que progressivamente tornar ‑se‑ão 
hiperativos.

Na fase de choque medular ocorrem retenção uri‑
nária e fecal secundárias à arreflexia do detru sor e à 
paralisia do peristaltismo intestinal, respec tivamente.

O limite superior da anestesia, denominado nível 
de sensibilidade, permite reconhecer o seg mento 
em que ocorreu a transecção. Não há ne cessidade 
de conhecer a inervação de todos os dermátomos, 
bastando memorizar alguns pontos.

A sensibilidade do crânio depende do trigêmeo e 
da raiz C2, pois a raiz C1 não tem território cutâ neo 
de inervação. Como as raízes C5 a T1 inervam os 
membros superiores, a secção transversal acima de 
C5 termina por abolir a sensibilidade nos quatro 
membros. O mamilo é inervado pela raiz T4, a 
cicatriz umbilical por T10 e o ligamento inguinal 
marca a transição T12‑L1. Nos membros inferiores, 
a parte anterior da coxa é inervada por L1 a L3, 
as faces anterior e lateral da perna por L4 e L5, 
a parte posterior da coxa por S1 e S2 e a região 
perianal por S4 e S5.

Secções situadas acima de C4 causam paralisia 
dos movimentos respiratórios.

Mielopatias transversas podem ter diversas etio‑

33
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Fig. 3.1 — Mielopatia transversa.

logias. Traumas, compressões agudas por tumores 
malignos, infecções e inflamações agudas são algu‑
mas das causas mais comuns.

Muitas vezes a lesão envolve todos os tratos, mas 
sem comprometê‑los totalmente, havendo preser vação 
parcial das funções motora e sensitiva.

Hemissecção Medular

Secção de uma hemimedula (Fig. 3.2) que causa 
uma síndrome em que se associam: síndrome pirami‑
dal e perda da sensibilidade profunda do lado da lesão 
devido ao comprometimento dos tratos piramidais e 

grácil (e cuneiforme, se a lesão localizar‑se acima 
da porção superior da medula torácica); anestesia 
térmica e dolorosa do lado oposto ao da lesão devi‑
do ao comprometimento do trato espinota‑lâmico. 
A sensibilidade táctil discriminativa que depende 
dos tratos grácil e cuneiforme é comprometida do 
lado da lesão. A simples capacidade de perceber 
o contato de um chumaço de algodão geralmente 
continua preservada de ambos os lados da lesão, 
porque depende dos tratos espinotalâmico, grácil 
e cuneiforme.

No nível do segmento medular afetado pela he‑
missecção ocorrem alterações da sensibilidade e 
motricidade ipsilaterais à lesão. Assim, pode haver 

Fig. 3.2 — Hemissecção medular.
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faixa de anestesia ipsilateral devido ao com prome‑
timento das fibras das raízes dorsais que atingem 
aquele segmento medular. Dores ou parestesias tam‑
bém podem ocorrer no dermátomo correspondente. 
O comprometimento de motoneurônios e das fibras 
motoras pode causar pare sia e abolição dos reflexos 
profundos nos mús culos inervados pelo segmento 
afetado. Esses sin tomas e sinais ipsilaterais permitem 
o diagnóstico da exata localização da lesão medular.

Ferimentos por arma branca e compressões por 
tumores podem causar hemissecção medular. Nas 
fases iniciais de compressões laterais da medula 
espinal causadas por tumores, é usual que pre‑
dominem sintomas e sinais ipsilaterais à lesão, 
decorrentes do comprometimento das raízes, co mo 
dores, parestesias e hipoestesia nos dermá tomos 
correspondentes ou distúrbios motores no território 
de inervação das raízes comprometidas. Os sinais de 
lesão dos tratos longos podem estar ainda ausentes 
ou podem ser pouco evidentes. Por exemplo, o 
exame de um paciente com dores e pares tesias no 
território da raiz C6 pode revelar a presença de sinal 
de Babinski ipsilateral à queixa dolorosa, indicando 
que está havendo compressão incipiente da medula, 
com lesão do trato piramidal.

Lesão dos Funículos Posteriores

Lesão dos tratos dos funículos posteriores que 
causa a chamada síndrome cordonal posterior, carac‑
terizada pela perda da sensibilidade propriocep tiva 
consciente (Fig. 3.3). O comprometimento da sensi‑

bilidade cinético‑postural condiciona o aparecimento 
de ataxia que piora com oclusão pal pebral (sinal de 
Romberg, erro de direção) e estereo‑anestesia (in‑
capacidade de reconhecer a forma de objetos pelo 
tato). A sensibilidade vibra tória e a discriminação 
táctil também são afetadas abaixo da lesão.

Em lesões parciais dos funículos posteriores, a 
flexão ventral passiva ou ativa do pescoço pode 
ocasionar sensação de choque que se irradia pelas 
costas ou pelos quatro membros, conhecida como 
sinal de Lhermitte. Em condições normais a flexão 
do pescoço acarreta estiramento da medula, que é 
mais intenso nos cordões posteriores. Quando estes 
estão parcialmente lesados, o estiramento causa o 
aparecimento de impulsos nervosos que se propagam 
daí aos hemisférios cerebrais.

Síndrome cordonal posterior é freqüente na es‑
clerose múltipla, doença que se caracteriza clinica‑
mente pela ocorrência de surtos recidivantes de 
com prometimento da medula espinal, do encéfalo ou 
dos nervos ópticos e que são parcial ou totalmente 
reversíveis. A reversibilidade é explicada pelo acome‑
‑timento preferencial da bainha de mielina com maior 
preservação dos axônios, daí advindo a denominação 
doença desmielinizante. A etiologia precisa não é 
conhecida, mas sabe‑se que mecanismos imunopa‑
‑tológicos estão certamente envolvidos.

A tabes dorsal, forma de neurossífilis, é sempre 
apontada como uma das principais causas de síndro‑
me cordonal posterior. Na tabes há lesão das raízes 
posteriores e dos funículos posteriores e, portanto, a 
denominação síndrome radículo‑cordonal posterior é 

Fig. 3.3 — Lesão dos funículos posteriores.



74 CaPítulo 3
©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

mais adequada. Além dos sinais de lesão dos tratos, 
há abolição dos reflexos profundos e aparecimento 
de dores espontâneas devido às lesões radiculares. 
No diabetes e em algumas polineuropatias podem 
haver quadros superponíveis ao da tabes.

Tumores extramedulares podem comprimir a 
medula pelo seu aspecto dorsal e o mesmo pode 
ocorrer em alterações osteoarticulares da coluna 
vertebral, acarretando síndrome cordonal pos terior.

Lesão dos Tratos Piramidais

A lesão dos tratos piramidais na medula causa 
déficit motor, hiper‑reflexia, espasticidade e sinal 
de Babinski. Podem haver distúrbios esfincterianos 
associados.

Compressões da medula de origem tumoral ou 
secundárias a alterações osteoarticulares da coluna 
vertebral, esclerose múltipla, doenças heredode‑
generativas e processos infecciosos incluem‑se en tre 
as etiologias mais comuns.

Na paraplegia espástica familiar, doença here‑
ditária autossômica geralmente dominante, há de‑
generação progressiva dos tratos piramidais na 
medula torácica, resultando síndrome piramidal nos 
membros inferiores.

Entre as doenças infecciosas merecem destaque 
a meningomielite sifilítica e a paraplegia espástica 
causada pelo HTLV‑1.

Lesão Combinada dos Tratos Piramidais  
e dos Funículos Posteriores

O acometimento associado dos tratos pira midais 
e dos funículos posteriores é freqüente. O quadro 
clínico caracteriza‑se por síndrome pira midal e 
cordonal posterior.

A etiologia mais importante é a carência de vita‑
mina B

12
, responsável pela degeneração com binada 

subaguda da medula. Outros estados caren ciais, 
esclerose múltipla e a mielopatia causada pelo HIV 
podem causar quadro clínico semelhante.

Lesão dos Tratos Piramidais e da Coluna  
Anterior da Medula

A associação de lesão dos tratos piramidais e das 
colunas anteriores da medula, onde se localizam 
os neurônios motores inferiores ou motoneurônios, 
determina a concomitância das síndromes motoras 
deficitárias periférica e central (ou piramidal).

Na trombose da artéria espinal anterior que irriga 
cerca dos dois terços anteriores da medula, há lesão 
das colunas anteriores, dos tratos espino‑talâmicos 
e dos tratos piramidais. No nível dos segmentos 
afetados há paralisia flácida, arreflexia, amiotrofia 
e fasciculações, devido à lesão dos motoneurônios 
da coluna anterior. Nos segmentos situados abaixo 
da lesão há paralisia espástica, hiper‑reflexia e sinal 
de Babinski devido à lesão dos tratos piramidais. 
A lesão dos tratos espinotalâmicos causa anestesia 
térmica e dolorosa dos segmentos afetados, inclusi‑
ve, para baixo.

Fig. 3.4a — Lesão combinada dos tratos piramidais e dos funículos posteriores.



Parte 1 75     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

A concomitância das síndromes motoras peri férica 
e piramidal é ainda mais evidente na escle rose lateral 
amiotrófica (Fig. 3.6). Nesta doença degene‑rativa, 
há atrofia de motoneurônios de toda a medula espinal 
e de núcleos de nervos cranianos, associada à lesão 
dos tratos piramidais. Deste modo, podem coexistir 
paresia, atrofia e hiper‑reflexia num mesmo músculo. 
Explica‑se este aparente paradoxo pela preservação 
de alguns motoneurônios, que, embora insuficientes 
para manter o trofismo, podem exibir hiperatividade 
em virtude da lesão piramidal. O comprometimento 
de motoneurônios de nervos cranianos manifesta‑se 
principalmente através de atrofia e fasciculações da 
língua, disfagia e disartria.

Lesão Próxima ao Canal Central

Lesão situada ao redor do canal central pode 
comprometer as fibras nervosas responsáveis pela 
condução das sensibilidades térmica e dolorosa que 
cruzam para os lados opostos para cons tituírem os 
tratos espinotalâmicos. Ocorre anes tesia térmica e 
dolorosa de ambos os lados do corpo e que afeta 
apenas os dermátomos correspondentes aos seg‑
mentos acometidos. A extensão de área cutânea 
afetada dependerá da extensão longitudinal da lesão, 
ou seja, do número de segmentos comprometidos.

A preservação da sensibilidade profunda em área 
em que há anestesia térmica e dolorosa carac teriza 
a dissociação sensorial ou siringomiélica.

A cavidade siringomiélica, principal etiologia 
da síndrome em discussão, geralmente localiza‑se 
na medula cervical e causa anestesia térmica e 
dolorosa que afeta os membros superiores ou a cin‑
tura escapular (Fig. 3.7). Como as regiões situadas 
abaixo apresentam sensibilidade normal devido à 
ausência de comprometimento das fibras dos tratos 
espinotalâmicos, diz‑se que há anestesia suspensa. 
Com a progressão da cavidade, geralmente ocorre 
lesão dos motoneurônios na ponta anterior e, mais 
tarde, compressão dos tratos piramidais, causando 
paraparesia braquial flácida e paraparesia crural 
espástica.

Tumores intramedulares eventualmente podem 
causar manifestações clínicas semelhantes às da 
siringomielia.

SíndromeS do Tronco cerebral

Lesões situadas no tronco cerebral carac teri‑

Fig. 3.4b — Ressonância magnética da medula de paciente 
com lesão dos cordões posteriores e dos tratos piramidais 
secundária à carência de vitamina B12.

Fig. 3.5 — Território da artéria espinal anterior.
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Fig. 3.6 — Esclerose lateral amiotrófica.

Fig. 3.7 — Siringomielia.

zam‑se por manifestações clínicas peculiares, de 
acordo com as estruturas envolvidas.

Comprometimento bilateral da formação reticu‑
lar do mesencéfalo e da porção superior da ponte 
causam alterações do estado de consciência que 
serão estudadas no Capítulo 7, “Coma e Estados 
Alterados de Consciência”. 

Lesões dos núcleos dos nervos cranianos, ou de 
suas fibras nervosas aferentes ou eferentes quando 
situadas no interior do tronco cerebral, causam 
distúrbios motores, sensoriais ou neurovegetativos 
ipsilaterais à lesão porque suas fibras não decus sam 
(com exceção do IV nervo, o troclear, cujas fibras 

cruzam para inervar o músculo oblíquo supe rior do 
olho contralateral).

O envolvimento dos tratos ascendentes e des‑
cendentes causa manifestações a distância, como 
síndrome piramidal, distúrbios sensoriais, sín drome 
cerebelar e distúrbios neurovegetativos.

Os distúrbios motores e sensoriais são principal‑
mente contralaterais à lesão porque a maioria dos 
tratos ascendentes e descendentes, quando passa 
pelo tronco, relaciona‑se ao hemicorpo contrala‑
teral. São exceções tratos espinocerebelares e fibras 
descendentes simpáticas que se relacionam ao he‑
micorpo ipsilateral.
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Deste modo, lesões unilaterais do tronco cere bral 
causam as denominadas síndromes alternadas, nas 
quais os sinais dos nervos cranianos situam‑se de 
um lado e os sinais de projeção do outro.

Doenças vasculares isquêmicas ou hemor rágicas, 
traumas de crânio, tumores, granulomas e esclerose 
múltipla constituem as etiologias mais comuns das 
síndromes do tronco cerebral.

Síndromes Bulbares

Lesões situadas no bulbo podem afetar os ner‑
vos bulbares (glossofaríngeo, vago, acessório e 
hi poglosso) e parte do núcleo do nervo trigêmeo.

Algumas das síndromes mais comuns podem ser 
mais bem compreendidas com o auxílio da Fig. 3.8, 
que mostra uma secção transversal do bulbo em que 
podem ser identificadas diversas estruturas. 

O núcleo do hipoglosso contém motoneurônios 
responsáveis pela inervação dos músculos intrín secos 
e extrínsecos da língua.

O núcleo ambíguo é constituído por neurônios 
motores cujos axônios fazem parte dos nervos vago 
e glossofaríngeo e inervam músculos do palato, 
faringe e laringe.

O núcleo motor dorsal do vago contém neu rônios 
parassimpáticos de onde partem fibras pré‑ ganglio‑
nares que são responsáveis, principalmen te, pela 
inervação da musculatura lisa das vísceras torácicas 
e de parte das abdominais.

O núcleo solitário recebe fibras sensoriais dos 
nervos vago, glossofaríngeo e intermédio, que se 
agrupam ao redor do núcleo, formando o trato 
solitário. Fibras aferentes do nervo intermédio são 
responsáveis pela sensibilidade gustativa dos dois 
terços anteriores da língua, enquanto a do terço 
posterior atinge o núcleo solitário pelo nervo glosso‑
faríngeo. Fibras do glossofaríngeo e vago conduzem 
ao núcleo impulsos provenientes dos quimioceptores 
e mecanoceptores situados nas paredes do coração 
e dos grandes vasos, nos tratos respiratório e diges‑
tivo. Logo, o trato solitário recebe a maior parte de 
suas aferências de vísceras.

Fig. 3.8 — Secção transversal do bulbo. 
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As fibras eferentes do núcleo solitário atingem 
a formação reticular do bulbo e o núcleo motor 
dorsal do vago, estabelecendo um canal para con‑
trole reflexo das funções cardíacas, respiratórias e 
gastrin‑testinais. Além disso, projetam‑se para o 
hipotálamo, provendo‑o de informações essenciais 
para a homeostase.

O núcleo espinal do trigêmeo é uma longa co‑
luna de células que se estende desde a ponte até as 
porções superiores da medula cervical. As fibras 
sensoriais do trigêmeo que conduzem sen sibilidade 
térmica e dolorosa estabelecem sinapse no núcleo 
espinal, mas como penetram no tronco na ponte, 
descem ao longo do núcleo formando o trato espinal 
do trigêmeo.

Na Fig. 3.8 é possível ver a localização dos tratos 
piramidal, espinotalâmico lateral, lemnisco medial, 
fascículo longitudinal medial e do pedúnculo cere‑
belar inferior.

De acordo com a situação da lesão no bulbo, 
podem ocorrer agrupamentos de sintomas e sinais 
peculiares à região comprometida. Utilizando a Fig. 
3.8, podemos estudar algumas dessas síndro mes.

Lesão situada em A causa síndrome piramidal e 
alteração da sensibilidade profunda dos membros 
superior e inferior direitos e paralisia e atrofia da 
hemilíngua esquerda devido ao comprometimento, 
respectivamente, dos tratos piramidal, lemnisco 
medial e das fibras do nervo hipoglosso. Ao tentar 
colocar a língua para fora, ocorre desvio da ponta 
da língua para a esquerda.

Lesão situada em B causa anestesia térmica e 
dolorosa do hemicorpo esquerdo, poupando a face, 
disfonia e disfagia, devido às lesões do trato espinota‑
‑lâmico lateral e do núcleo ambíguo, respectivamente.

O exame nesta situação revelaria ainda abaixa‑
mento do arco palatino e hipomotilidade do véu à 
direita, abolição dos reflexos palatino e nauseoso à 
direita e desvio da úvula para a esquer da. Poderia 
ocorrer também síndrome de Claude Bernard‑Horner 
do mesmo lado da lesão devido ao comprometimento 
de fibras que conectam o hipotálamo à coluna inter‑
‑médio‑lateral da medula entre C8 e T1, onde se 
localizam os neurônios pré‑ ganglionares simpáticos.

A síndrome de Claude Bernard‑Horner carac‑
teriza‑se por miose pelo predomínio da atividade 
parassimpática sobre o esfíncter pupilar, semiptose 
palpebral e elevação discreta da pálpebra inferior 
devido à paresia da musculatura lisa das pálpebras, 
pseudo‑enoftalmo, ausência de sudorese (anidro se) 

e vasodilatação da hemiface e pescoço. A sín drome 
de Claude Bernard‑Horner é sempre ipsilateral à 
lesão, quer decorra de comprometimento central ou 
periférico do sistema nervoso.

Lesão situada em A na Fig. 3.9 causa hipoestesia 
térmica e dolorosa do hemicorpo direito, poupando a 
face, síndrome de Claude Bernard‑Horner à esquerda, 
disfagia e disfonia. Ocorrem ainda síndrome ce rebelar 
no hemicorpo esquerdo, caracterizada por dismetria, 
decomposição de movimentos e hipo tonia, devido 
à lesão do pedúnculo cerebelar inferior esquerdo, 
e hipoestesia da hemiface esquerda secundária ao 
envolvimento do núcleo espinal do trigêmeo.

Evidentemente, os exemplos citados repre sentam 
apenas algumas das possibilidades de agrupamento 
semiológico, que se pode modificar conforme as 
lesões estendam‑se mais ou menos.

Síndromes Pontinas

Em secções transversais da ponte, chama a aten‑
ção a presença de fibras transversas que a co nectam 
ao cerebelo através do pedúnculo cerebelar médio 
(Figs. 3.10 e 3.11).

Lesões situadas na porção inferior da ponte podem 
comprometer núcleos e fibras dos nervos vestibular, 
facial, abducente e espinal do trigêmeo (Fig. 3.10).

Os núcleos cocleares, que recebem aferências do 
nervo auditivo, localizam‑se na transição bul bopontina 
(não representados na Fig. 3.10). Dos núcleos cocleares 
partem fibras que decussam par cialmente e ascendem 
pelo lemnisco lateral até os colículos inferiores de 
ambos os lados. Dos colículos inferiores, os impulsos 
projetam‑se para o corpo geniculado medial e daí para 
o giro temporal transverso (giro de Heschl). Devido 
ao cruzamento parcial das fibras eferentes dos núcleos 
cocleares, cada lemnisco lateral conduz estímulos 
de ambos os ouvidos. Deste fato resulta que surdez 
unilateral somente ocorre em lesões periféricas.

Lesão situada em A, na Fig. 3.10, envolve o trato 
piramidal e as fibras do nervo abducente, causando 
estrabismo convergente por paralisia de abdução 
do olho direito e hemiplegia esquerda incompleta, 
poupando a face. Se a lesão estender‑se mais lateral‑
men‑ te, as fibras do nervo facial também podem ser 
afetadas causando paralisia facial periférica direita.

Lesão situada em B, na Fig. 3.10, compromete o 
núcleo espinal do trigêmeo, núcleo abducente, núcleo 
facial e núcleos vestibulares, e envolve também o 
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Fig. 3.9 — Secção transversal do bulbo. 

Fig. 3.10 — Secção transversal da porção inferior da ponte (esquematizada).

Fascículo longitudinal medial

Núcleo motor
dorsal do vago

Pedúnculo
cerebelar inferior

Núcleo do hipoglosso

Trato e núcleo solitário

Trato e núcleo
espinais do trigêmeo

Trato espinotalâmico
lateral

Núcleo ambíguo

Trato piramidal Lemnisco medial

Nervo hipoglosso (XII)

Oliva inferior

Nervo vago (X)

Núcleos vestibulares

IV ventrículo

Núcleo e fibras
do nervo abducente

Trato e núcleo
espinais do trigêmeo

Núcleo e fibras do
nervo facial

Lemnisco lateral

Trato espinotalâmico
lateral

Núcleo denteado
do cerebelo

Fascículo 
longitudinal

medial

Nervo vestíbulo
coclear (VIII)

Nervo facial (VII)

Trato piramidal

Nervo abducente (VI)

Lemnisco medial

Fibras transversais



80 CaPítulo 3
©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

lemnisco medial e o fascículo lon gitudinal medial. 
A síndrome resultante desta lesão caracte‑riza‑se 
por ataxia sensitiva no hemicorpo direito devido ao 
envolvimento do lemnisco medial; anestesia térmica 
e dolorosa da hemiface esquerda devida à lesão do 
trato e núcleo espinal do trigêmeo; síndrome ves‑
tibular caracterizada por vertigens, desequilíbrio e 
nistagmo secundários à lesão dos núcleos vestibula‑
res e paralisia do olhar conjugado horizontal para a 
esquerda secundária à lesão do núcleo do abducente 
e da formação reticular paramediana pontina.

A formação reticular paramediana pontina, si tuada 
próximo ao núcleo abducente, é o centro pa ra onde 
convergem impulsos responsáveis pelos movimentos 
conjugados horizontais dos olhos. Eferências da 
formação reticular paramediana pontina destinam‑se 
ao núcleo abducente, onde existem motoneurônios 
que inervam o músculo reto lateral e neurônios que 
dão origem a axônios que, através do fascículo lon‑
gitudinal medial, des tinam‑se a motoneurônios do 
núcleo oculomotor contralateral, responsáveis pela 
inervação do mús culo reto medial. Na fase aguda 
da lesão situada em B, os olhos desviam‑se conju‑
‑gadamente para o lado direito devido ao predomínio 
das estruturas do lado não afetado.

Na porção média da ponte, é possível identificar 

os núcleos motor e sensitivo principal do trigêmeo 
(Fig. 3.11).

O núcleo motor é responsável pela inervação 
dos músculos da mastigação: masseter, temporal e 
pterigóideos. Sua lesão ou de suas fibras motoras 
causa diminuição da força da mordida, atrofia dos 
músculos da mastigação e desvio da mandíbula 
para o lado lesado à abertura da boca, porque nor‑
malmente os músculos pterigóideos externos des‑
viam a mandíbula para baixo e para o lado oposto.

O núcleo sensitivo principal é responsável pela 
sensibilidade táctil discriminativa da face. A alça 
aferente do reflexo corneopalpebral converge para 
esse núcleo.

Lesão situada em A, na Fig. 3.11, causa déficit 
motor e sensitivo do nervo trigêmeo à esquerda e 
síndrome cerebelar ipsilateral pela lesão do pedúnculo 
cerebelar médio. As fibras córtico‑pon tocerebelares 
originam‑se no córtex cerebral e, após sinapse em 
neurônios pontinos, dirigem‑se ao cerebelo pelo 
pedúnculo cerebelar médio.

Lesão situada em A, na Fig. 3.12, afeta o trato 
piramidal e o lemnisco medial causando paresia e 
ataxia sensitiva no hemicorpo direito e no fascí‑
culo longitudinal medial onde trafe gam fibras que 

Fig. 3.11 — Secção transversal da porção média da ponte.
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Fig. 3.12b — Ressonância magnética mostrando lesão vascular 
situada na porção média da ponte. 

Fig. 3.12a — Secção transversal da porção média da ponte.

estabelecem conexão entre os nú cleos abducente e 
oculomotor. Neste caso, haveria déficit de adução 
do olho esquerdo ao tentar olhar para a direita. 
Ocorreria ainda nistagmo monocular grosseiro do 
olho direito. Esta condição é denominada oftalmo‑
plegia internuclear e é possível distingui‑la de uma 

paresia de adução dependente de lesões musculares 
ou do nervo oculomotor. Enquanto nestas há déficit 
da adução ao tentar convergir os olhos para ver 
um objeto próximo, a convergência é normal na 
oftalmo‑plegia internuclear.

Síndromes Mesencefálicas

No mesencéfalo localizam‑se os núcleos dos 
nervos oculomotor, troclear (Fig. 3.13) e o nú cleo 
mesen‑cefálico do trigêmeo (não repre sentado).

O núcleo mesencefálico do trigêmeo recebe 
afe rências proprioceptivas dos músculos da masti‑
gação.

No mesencéfalo é possível identificar impor tantes 
estruturas de substância cinzenta: colículo inferior, 
colículo superior, substância negra e nú cleo rubro.

O colículo inferior recebe aferências auditivas 
através do lemnisco lateral. O colículo superior 
recebe impulsos provenientes da retina, do córtex 
visual, do colículo inferior e de colaterais do trato 
espinotalâmico lateral. No colículo superior tem 
origem o trato tectospinal responsável por movimen‑
tos reflexos rápidos dos olhos e cabeça em resposta 
a estímulos visuais e auditivos. Lesão bilateral dos 
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colículos superiores, geralmente causada por tumo‑
res da região da pineal que os comprimem, causa 
paralisia do olhar conjugado para cima.

A substância negra mantém amplas conexões com 
os gânglios da base e a degeneração dos neu rônios 
nigrais é a principal responsável pela lenti dão dos 
movimentos da doença de Parkinson.

O núcleo rubro recebe suas principais afe rências 
do cerebelo e do córtex cerebral. O trato rubrospinal 
tem origem no núcleo rubro, tem trajeto próximo 
ao corticospinal e sua função no ser humano ainda 
não é bem estabelecida.

Lesões que afetam o núcleo rubro comprome‑
tem também fibras do trato cerebelotalâmico que 
o envol vem e causam síndromes contralaterais em 
que predominam ataxia cerebelar e tremores ou 
movi mentos involuntários do tipo coréico.

Lesão situada em A, na Fig. 3.13, causa hemiple‑
gia direita completa comprometendo membros e 
hemiface à direita e paralisia do nervo oculomotor 
esquerdo caracterizada por ptose palpebral, estrabis‑
mo divergente, paralisia dos movimentos verticais 
e de adução e midríase no olho esquerdo.

Lesão em B causa paralisia do nervo oculomo‑
tor direito, ataxia sensitiva à esquerda devido ao 
envol vimento do lemnisco medial, ataxia cerebelar 
e tremores nos membros esquerdos por lesão do 
núcleo rubro e do trato cerebelotalâmico. Pode haver 
anestesia térmica e dolorosa à esquerda se a lesão 
afetar o trato espinotalâmico lateral.

Lesão situada em A na Fig. 3.14a e no paciente 
cuja ressonância é apresentada na Fig. 3.14b causa 
ataxia cerebelar apendicular, afetando os membros 
contralaterais pelo comprometimento do trato cerebe‑
lotalâmico e paralisia completa do nervo oculomotor 
homolateral.

Esses são alguns exemplos de síndromes neuro‑
lógicas que permitem diagnóstico topográfico muito 
preciso a partir de avaliação cuidadosa e correlação 
clínico‑anatômica. 

bibliografia

1. Currier RD. Syndromes of the medulla oblongata. In: 
Vinken PJ, Bruyn GW (eds.). Handbook of clinical neu‑
rology. Amsterdam: North‑Hol land, vol. 2, pp. 217‑237, 
1968.

Fig. 3.13 — Secção transversal do mesencéfalo.

Trato cerebelotalâmico

Aqueduto

Colículo superior

Trato espinotalâmico

Lemnisco medial

Substância negra

Trato piramidal

Núcleo rubro

Nervo oculomotor (III)



Parte 1 83     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

Fig. 3.14b — Ressonância magnética mostrando lesão prova-
velmente neoplásica situada no mesencéfalo.

Fig. 3.14a — Secção transversal do mesencéfalo. 

2. Duus P. Topical diagnosis in neurology. Stuttgart: Thieme, 
1983.

3. Fog M, Hein‑Sorensen O. Mesencepha lic syndromes. In: 
Vinken PJ, Bruyn GW (eds.). Handbook of clinical neu‑
rology. Amsterdam: North‑Holland, vol. 2, pp. 272‑285, 
1968.

4. Gilman S, Newman SW. Essentials of clinical neuroa‑
‑natomy and neurophysiology. 7th ed. Philadelphia: Davis, 

1987.

5. Guttmann L. Clinical symptomatology of spinal cord 
lesions. In: Vinken PJ, Bruyn GW (eds.). Handbook of 
clinical neurology. Amsterdam: North‑Holland, vol. 2, pp. 
178‑ 216,1968.

6. Julião OF. Síndromes medulares. In: Tolosa APM, Canelas 
HM (eds.). Propedêutica neurológica. 2a ed. São Paulo: 
Sarvier, pp. 311‑333, 1971.

7. Melaragno R. Síndromes do tronco do encéfalo. In: Tolosa 
APM, Canelas HM (eds.). Propedêutica neurológica. 2a 
ed. São Paulo: Sarvier, pp. 299‑309, 1971.

8. Lockhart RD, Hamilton GF, Fife, FW. Anatomy of the 
human body. London: Faber, 1959.

9. Loeb C, Meyer JS. Pontine syndromes. In: Vinken PJ, Bruyn 
GW (eds.). Handbook of clinical neurology. Amster‑dam: 
North‑Holland, vol. 2, pp. 238‑271, 1968.

10. Nauta WJH, Feirtag M. Fundamental neuroanatomy. New 
York: Freeman, 1986.

11. Ranson SW, Clark SL. The anatomy of the nervous system. 
10th ed. Philadelphia: Saunders, 1959. 

Aqueduto

Colículo superior

Trato espinotalâmico

Lemnisco medial

Substância negra

Trato piramidal

Nervo oculomotor (III)

Trato cerebelotalâmico

Núcleo rubro



84 CaPítulo 3
©Direitos reservados à Editora ATHENEU 



Parte 1 85     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

Exames Complementares 
em Neurologia

José Antonio Livramento
Luiz dos Ramos Machado

Antonio Spina França Neto
Renato Anghinah

Mario Wilson Iervolino Brotto

O diagnóstico neurológico baseia‑se principal‑
mente nos dados de anamnese e dos exames físico 
e neurológico, que permitem a identificação das 
síndromes e da topografia lesional.

Exames complementares são geralmente neces‑
sários para melhor definição etiológica e para ex cluir 
hipóteses alternativas.

Além dos exames complementares comuns às 
di‑versas especialidades médicas, existem alguns pro‑
cedimentos diagnósticos auxiliares específicos da 
neurologia.

Entre eles, destacam‑se os exames do líquido 
cefalorraquidiano, eletroencefalograma, potenciais 
evocados corticais, eletroneuromiografia e diag‑
nósticos por imagem. A neuroimagem destacou‑se de 
tal modo nos últimos anos, que se tornou necessário 
dedicar a ela capítulo exclusivo.

Os exames complementares devem ser utili zados 
para aprofundar e aprimorar o diagnóstico clínico, 
e nunca como procedimentos dissociados deste.

Líquido CefaLorraquidiano

O líquido cefalorraquidiano (LCR) é formado pelos 

Capítu-

plexos coróides, estruturas vasculares com atividade 
secretória situadas nos ventrículos cerebrais. Peque‑
no contingente resulta de trocas sangue‑LCR, por 
diálise, ao longo do revestimento ependimário dos 
ventrículos, assim como do espaço subaracnóideo. O 
LCR ventricular drena pelos orifícios do teto do IV 
ventrículo para a cisterna magna, porção do espaço 
subaracnóideo situada na fossa craniana posterior. 
Da cisterna magna, a maior parte do LCR segue, em 
sentido cranial, para o espaço subaracnóideo perien‑
‑cefálico. Pequena parte do LCR segue, em sentido 
caudal, para o espaço subaracnóideo raquidiano.

A reabsorção do LCR se faz nas vilosidades arac‑
nóideas, estruturas que se projetam no interior da luz 
vascular do sistema venoso. Estas são encontradas 
tanto no nível dos nervos raquidianos como dos seios 
venosos intracranianos. É no seio sagital superior que 
se projetam as vilosidades mais diferenciadas, desig‑
nadas granulações de Pacchioni. Assim, há contínuo 
deslocamento do LCR do sistema ventricular para o 
espaço subaracnóideo e, neste, a partir da cisterna 
magna, em sentido raquidiano e, particularmente, no 
sentido da convexidade cerebral. Havendo equilíbrio 
entre formação e reabsorção, o volume de LCR no 
adulto costuma ser de 150ml.

44
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A barreira hematoencefálica atua dinamicamen‑
te para manter o ambiente metabólico do SNC e 
do LCR. A atividade da barreira hematoliquórica 
garante, em condições normais, as diferenças na 
composição do LCR em relação à composição do 
sangue. Dele depende a composição do LCR, no qual 
estão presentes os componentes do soro, embora em 
concentrações diferentes.

O SNC encontra‑se revestido por LCR interna e 
externamente. Esse revestimento líquido é de extre‑
ma importância para a sua proteção mecânica, quer 
em relação a forças normais (como a gravitacional), 
quer em relação a forças não‑fisiológicas (como no 
traumatismo cranioencefálico). Revestindo o SNC, o 
LCR facilita a rápida difusão de substâncias para as 
diferentes estruturas com as quais está em contato, 
assim como facilita a difusão de seus componentes 
e a de medicamentos injetados dentro do sistema 
LCR, como na região lombar. Permite também o 
LCR a homogeneização das respostas de defesa, 
quando o SNC é acometido por processos infeccio‑
sos (meningites, encefalites): a reação inflamatória 
desencadeada é detectada em todo o sistema LCR.

Três são os locais de punção para colheita de 
LCR: lombar, suboccipital e ventricular.

Preferencialmente, as punções são feitas com o 
paciente deitado: decúbito lateral para as posições 
lombar e suboccipital, e dorsal para a punção do 
ventrículo lateral direito ou esquerdo.

A punção lombar é feita através dos espaços inter‑
vertebrais L

3
‑L

4
, L

4
‑L

5
 ou L

5
‑S

1
, por eles atingindo‑se 

o espaço subaracnóideo lombar (fundo‑de‑saco lom‑
bar). Pela punção suboccipital, atinge‑se a cisterna 
magna. Esta só deve ser praticada por mé‑dicos 
devidamente treinados para a sua realização.

A punção ventricular só está indicada quando há 
suspeita de processo que acometa o sistema ventri‑
‑cular de modo diverso do restante do sistema LCR, 
como nas ventriculites purulentas do recém‑nascido; 
mesmo assim, quando se visa ao isolamento do 
agente etiológico.

Concluída a coleta de LCR, deve o paciente 
permanecer em repouso, deitado, por cerca de dez 
a 15 minutos, se a punção foi suboccipital; 24 a 48 
horas, se foi lombar. Neste caso, a perda do LCR 
não se resume ao volume colhido, pois o pertuito 
aberto nas meninges, aliado à pressão negativa do 
espaço peridural, leva a perda tanto maior quanto 
mais tempo persistir o paciente na posição ereta. 
Ocorre cefaléia pós‑punção, para cujo tratamento a 

medida mais eficaz é manter o paciente em decúbito 
por mais dois a quatro dias.

O exame do LCR está indicado praticamente 
em todas as moléstias do SNC. Salientam‑se, no 
entanto, algumas condições patológicas: processos 
infecciosos no diagnóstico e controle da evolução; 
molés‑tias desmielinizantes; doenças vasculares, 
especialmente nas arterites e nas hemorragias repe‑
titivas; neoplasias; moléstias degenerativas.

O exame do LCR está contra‑indicado na vigência 
de síndrome de hipertensão intracraniana com efeito 
de massa tipo tumoral e quando existem infecções 
da pele no local da coleta.

O exame do LCR consta do estudo de pressão, 
aspecto e cor, exame citomorfológico e bioquímico, 
com o estudo das proteínas totais e eletroforese de 
proteínas, glicorraquia e enzimas como TGO, DHL 
e ADA; exame micobacteriológico, se necessário, 
e reações imunológicas.

Reações imunológicas são habitualmente feitas no 
LCR, e sua indicação depende da prevalência e inci‑
‑dência regional de doenças infecciosas e parasitárias.

Recomenda‑se a pesquisa sistemática de anticor‑
‑pos para sífilis e cisticercose. Dependendo da 
natureza do processo infeccioso, pode ser indicada 
pesquisa de anticorpos, antimicobactérias, leveduras, 
vírus e retrovírus.

Antígenos podem igualmente ser pesquisados, 
sendo úteis no diagnóstico precoce de meningites 
bacterianas (como as causadas por Neisseria me‑
ningitidis, Haemophilus influenzae e Strep‑tococcus 
pneumoniae) ou por leveduras (Crypto‑coccus neo‑
formans). Das infecções por retrovírus, destaca‑se 
a pesquisa de antígenos HIV.

Pesquisa (direta, cultura, inoculação, PCR) de 
bactérias, bacilos álcool‑ácido‑resistentes, de levedu‑
ras e de vírus é indicada no LCR de pacientes com 
meningites e meningoencefalites agudas, subagu‑das 
e crônicas.

Na vigência de infecção do SNC, os principais 
tipos de modelo da resposta inflamatória são o 
sistêmico tipo agudo (meningite bacteriana) e os 
próprios ao SNC: agudo (meningite linfocitária), 
crônico (neurossífilis) e repetitivo (neurocisticer‑
cose). Modelos intermediários (entre o sistêmico 
e o SNC‑próprio) ocorrem, como em meningites 
subagudas (neurotuberculose e neuromicoses).

Os valores normais de composição do LCR em 
adultos encontram‑se na Tabela 4.1.

eLetroenCefaLograma (eeg)



Parte 1 87     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

A eletroencefalografia envolve o registro e a 
análise dos sinais elétricos gerados pelo cérebro. 
Este registro é obtido pelas diferenças de potenciais 
elétricos entre dois eletrodos situados no couro 
cabeludo ou entre um eletrodo no couro cabeludo e 
outro situa‑ do em um ponto eletricamente inativo, 
como por exemplo a orelha.

Como cada neurônio cortical está continuamente 
submetido a impulsos inibitórios e excitatórios, o 
registro gráfico caracteriza‑se por ondas que refletem 
a contínua variação das diferenças de poten‑cial entre 
as diversas regiões. Estes sinais são pequenos e es‑
tão envoltos por uma grande variedade de potenciais 
elétricos do meio; portanto, para que tenhamos um 
traçado com boa resolução é fundamental um equi‑
pamento adequado, uma técnica de registro precisa 
e uma interpretação dos dados meticulosa. 

A participação dos potenciais de ação da gênese 
das ondas do EEG é pequena (exceto quando ocorrem 
descargas síncronas de grande número de neurônios) 
quando comparada com a dos poten‑    ciais pós‑

‑sinápticos excitatórios e inibitórios que se somam 
mais facilmente devido à sua maior duração e à 
ocorrência síncrona em grande número de neurônios. 

Rotineiramente utilizam‑se 23 eletrodos, 20 co‑
locados sobre as regiões frontal, temporal, central, 
parietal e occipital, designados pelas letras F, T, C, 
P, O, respectivamente, um eletrodo de aterramento 
e dois eletrodos auriculares (A ou RF), seguidos de 
números pares para o lado direito e ímpares para 
o esquerdo, e pela letra Z para eletrodos situados 
na linha média. O tempo mínimo de registro deve 
ser de 20 minutos (cerca de 120 páginas com 10 
segundos de traçado).

O aparelho permite a verificação da diferença de 
potencial entre uma região e qualquer outra, mas 
existem montagens padronizadas em que determi‑
nadas regiões a ser comparadas estão previamente 
determinadas.

Vigília/Adulto Normal

No EEG do adulto normal em vigília o principal 

Tabela 4.1 
LCR Normal

  Unidade de Medida

Pressão* entre 5 e 20 mm de H2O 

Aspecto e cor límpido e incolor  

Citologia 0 a 4 leucócitos mm3 

Citomorfologia linfócitos (50-70) %
 monócitos (30-50) %
 
Proteínas totais até 40** mg/dL 

Glicose 50 a 80 mg/dL 
   
Enzimas 
   TGO até 10 UI
   DHL até 33 UI
   ADA até 4,5 UI

Frações protéicas
   Pré-albumina 3 a 8 %
   Albumina 45 a 64 %
   Globulinas  
      alfa-1 3 a 7 %
      alfa-2 5 a 11 %
      beta 13 a 20 %
      gama 7 a 14 %
 
*Pressão em decúbito lateral.

**Proteínas totais: para LCR lombar; para LCR suboccipital até 30mg/dl. 
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achado é o ritmo alfa, que se caracteriza por ondas 
de freqüência entre oito e 12 ciclos por segundo 
(Hz), mais evidentes nas regiões parietocciptais. O 
ritmo alfa é mais bem‑visto com o paciente relaxa‑
do e com os olhos fechados, sendo atenuado pela 
abertura dos olhos ou estado de alerta. A atividade 
beta caracterizada por ondas de freqüência entre 13 
e 30Hz projeta‑se sobre as áreas anteriores e cen‑
trais, e a atividade beta de alta amplitude geralmente 
associa‑se ao uso de medicação benzodiazepínica 
principalmente. Pequena quantidade de atividade 
lenta pode ocorrer difusamente no EEG do adulto 
normal.

Sono/Adulto Normal

O EEG em sono normal no adulto apresenta cinco 
estágios. No estágio 1 ocorre o desaparecimento 
do ritmo alfa, que é substituído por uma atividade 
lenta de baixa voltagem e surgem ondas agudas de 
alta voltagem e relativamente lentas denominadas 
sharp, difusas com máxima amplitude no vértex (onda 
aguda do vértex – OAV). O estágio 2 é caracteri‑
zado pelas OAV e os fusos do sono, com freqüência 
entre 12 e 14 Hz. Os estágios 3 e 4 do sono vão 
gradativamente apresentando um contingente maior 
de ondas lentas de alta amplitude. A quinta fase do 
sono é chamada de sono com movimentos rápidos 
dos olhos (rapid eye moviments) ou sono REM e 
caracteriza‑se por uma atividade eletroencefalográfica 
semelhante à da fase 1 do sono, porém com total 
atonia muscular do paciente.

Anormalidades

As anormalidades mais comuns encontradas 
no EEG são o alentecimento difuso do traçado, 
alen‑tecimento focal, ondas trifásicas, descargas 
epilep‑tiformes focais ou generalizadas e atividades 
periódicas generalizadas ou focais.

Lesões cerebrais causadas por diversos eventos 
patológicos como acidentes vasculares cerebrais, 
traumatismos cranioencefálicos, neoplasias, encefalites, 
abscessos, entre outros, determinam o aparecimento 
de sinais de sofrimento que se manifestam por ondas 
lentas contínuas focais ou difusas.

Em intoxicações ou distúrbios metabólicos que 
afetam o nível de consciência também se observam 
ondas lentas difusas. Nos estados de coma muito 

profundo pode haver desaparecimento das ondas 
cerebrais (silêncio elétrico). Deve ser enfatizado que 
o silêncio elétrico também pode ocorrer por efeito 
de drogas, hipotermia, hipotensão severa e distúr‑
‑bios metabólicos, como no caso da hipoglicemia.

Na epilepsia podem ocorrer anormalidades paro‑
‑xísticas caracterizadas por ondas pontiagudas 
de duração inferior a 1/12 segundo denominadas 
espículas ou de duração pouco maior denomina‑
das ondas agudas, que podem ser focais, difusas 
bilateralmente e síncronas ou assíncronas. O EEG 
é geralmente realizado no intervalo entre as crises 
porque, a menos que as crises sejam muito fre‑
qüentes, é muito difícil que ocorram precisamente 
durante o tempo de registro de rotina, que é de 20 
a 90 minutos. A detecção de atividade epileptifor‑
me no pe‑ríodo intercrítico é possível em mais de 
dois terços dos casos e aumenta com o emprego 
de métodos de ativação, como a fotoestimulação 
(com luz estro‑boscópica), a hiperpnéia e o registro 
durante o sono. Atualmente dispomos de métodos 
de registro digitais que permitem aquisição de exa‑
mes prolongados intra e extra‑hospitalares, como 
o EEG de 24 horas.

Em algumas encefalites e demências ocorrem 
descargas de ondas anormais que se repetem perio‑
‑dicamente (atividade periódica), e que podem ser 
muito importantes para o diagnóstico.

Indicações

As principais indicações do EEG de rotina são 
a epilepsia e o estudo da atividade elétrica cerebral 
de base, podendo ser importante para a definição 
etiológica de algumas demências, encefalites, into‑
xicações, distúrbios metabólicos e no diagnóstico 
de morte encefálica. Nesta última condição, deve 
ser associado a outros critérios. Métodos e equipa‑
mentos especiais já disponíveis na prática clínica 
permitem o auxílio diagnóstico em diversas outras 
situações clínicas, tais como: distúrbios do sono 
(polissonografia digital), epilepsias de difícil con‑
trole e avaliações pré‑cirúrgicas em epilepsia, como, 
por exemplo, na esclerose mesial do lobo temporal 
(vídeo‑EEG e EEG de longa duração), demências 
(EEG quantitativo) e monitorização intra‑operatória 
e em UTIs (EEG quantitativo contínuo).

As alterações eletroencefalográficas em muitos 
casos informam pouco ou nada sobre a etio‑logia. 
Assim, ondas lentas contínuas indicam sofrimento 
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cerebral determinado por múltiplas afecções e, do 
mesmo modo, atividades focais podem ser causadas 
por diversos tipos de agressão ao SNC, porém alguns 
grafoelementos são fortemente sugestivos de um 
fator causal, principalmente quando há correlação 
clínica com o mesmo, como, por exemplo, um foco 
temporal médio na epilepsia rolândica.

O emprego indiscriminado do EEG, acompanhado 
de interpretações deficientes do traçado, motivou a 
falsa impressão de que o exame é pouco útil e de 
que muitas alterações não têm correlação clínica.

Como é procedimento facilmente disponível, de 
custo relativamente baixo e não‑invasivo, passou a 
ser erroneamente utilizado como método de exclu‑
são da participação de lesões cerebrais na gênese 
de cefaléias, tonturas, distúrbios de aprendizado, 
problemas psicopatológicos, entre outros.

Salvo algumas exceções, não há conveniência 
em empregar o EEG em tais casos, pois o traçado é 
muitas vezes normal na presença de lesões cerebrais, 
e, por outro lado, alterações inespecíficas ou padrões 
normais interpretados como patológicos podem ser 
indevidamente correlacionados aos sintomas.

eeg digitaL e eeg Com mapeamento 
CerebraL

Os aparelhos analógicos que utilizam penas ins‑
critoras, registro em papel com formatação fixa dos 
programas de aquisição do sinal elétrico cerebral, 
vêm rapidamente sendo substituídos por sistemas 
computadorizados cujo registro é convertido e 
armazenado em formato digital. Esta tecnologia 
aumenta os recursos de análise visual do EEG, 
pois permite a reformatação do sinal previamente 
adquirido, multiplicando as possibilidades de obser‑
vação de um mesmo grafoelemento em diferentes 
montagens (única no EEG analógico), velocidades, 
ganhos de amplitude e referências. Além dessas 
vantagens, podemos estudar o sinal do EEG através 
de algo‑ritmos matemáticos, como por exemplo a 
transformada rápida de Fourier (FFT) e a análise 
espectral. A análise espectral é o estudo do espectro 
das freqüências que compõem os sub‑ritmos conti‑
dos na atividade do EEG que não são passíveis de 
serem observados visualmente. A análise espectral 
aumenta a sensibilidade no estudo da atividade 
elétrica cerebral de base, tornando mais visíveis 
assimetrias, alterações focais ou difusas dos ritmos 
cerebrais. Esses dados podem ser visualizados através 

de gráficos (histogramas, tabelas) ou de mapas de 
potenciais do espectro do EEG. Por esse motivo, 
este método é conhecido como EEG quantitativo 
ou EEG com mapeamento cerebral.

A sua aplicação prática pode ser útil na avaliação 
pré‑cirúrgica em cirurgias para epilepsias, demências 
e na monitorização contínua em UTI e UCO na 
detecção de alterações da atividade elétrica cerebral 
de base que, em alguns casos, representaria o início 
de instalação de um AVC em curso.

Potenciais Evocados

A estimulação de um canal sensorial causa uma 
modificação transitória da atividade elétrica cerebral 
da região cortical correspondente. Por exemplo, 
estímulos visuais ou somatossensitivos determinam 
potenciais evocados nas áreas occipitais ou parietais, 
respectivamente.

Os potencias evocados somente são bem dis‑
criminados da atividade de base se for empregada 
técnica de computação.

São mais utilizados os potenciais visual, auditivo 
e somatossensitivo.

A utilidade prática decorre da possibilidade de 
constatar lesões subclínicas na via de condução de 
estímulos sensoriais ou detectar a localização da 
lesão. Exemplificando, a constatação de aumento 
de latência do potencial evocado ao se estimular 
um dos olhos pode indicar a presença de lesão 
subclínica do nervo óptico desse lado; aumento da 
latência ao se estimular ambos os olhos pode indicar 
lesão dos dois nervos ópticos ou de ambas as vias 
ópticas poste‑riormente ao quiasma.

eLetroneuromiografia

A eletroneuromiografia divide‑se em duas par tes: 
a eletromiografia (EMG) e o estudo da con dução 
nervosa. Tem sua principal indicação no diagnóstico 
topográfico de lesões do sistema ner voso periférico 
(SNP) e na diferenciação entre estas e as afecções 
musculares e da junção neuro muscular.

Eletromiografia

A EMG é realizada com um eletrodo em forma 
de agulha que é introduzido nos músculos a serem 
es tudados. A atividade elétrica é transmitida a um 
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aparelho que transforma os potenciais elétricos 
musculares em ondas (que podem ser impressas 
ou visualizadas na tela do osciloscópio) e em sons 
característicos.

A introdução da agulha no músculo causa um 
breve trem de potenciais que cessa assim que a 
posição da agulha não é mais alterada, refletindo 
irritabilidade das fibras musculares. A atividade de 
inserção pode estar aumentada, persistindo por mais 
tempo do que normalmente, em músculos desnervados 
e em algumas miopatias. Em afecções crônicas em 
que o músculo foi substituído por tecido fibroso, a 
atividade de inserção encontra‑se diminuída.

A atividade elétrica é estudada durante o repouso, 
durante contrações leves e intensas.

No músculo normal em repouso não deve haver 
mudanças de potencial, ocorrendo silêncio elé trico. 
Em lesões do SNP ocorrem contrações es pon‑tâneas 
de fibras musculares desnervadas (fi bri‑ lações e 
ondas positivas) e contrações espontâneas de unida‑
des motoras (fasciculações). Nas lesões do sistema 
muscular, usualmente ocorre silêncio elétrico.

Na contração leve é possível analisar a am plitude 
e duração dos potenciais das unidades motoras. Nas 
lesões do SNP, como as unidades motoras têm maior 
número de fibras musculares do que normalmente, 
os potenciais de unidade mo tora têm amplitude e 
duração maiores (poten ciais gigantes) e maior nú‑
mero de fases (po tenciais polifásicos longos). Este 
fenômeno resul ta da reinervação de fibras muscu‑
lares desnerva das por axônios ainda preservados, 
aumentando assim o número de fibras musculares 
das unida des motoras remanescentes.

Nas miopatias as unidades motoras passam a 
ter menor número de fibras musculares, resultando 
potenciais de baixa amplitude e de menor duração. 
Os potenciais miopáticos podem ser polifásicos 
devido, principalmente, à difusão deficiente do es‑
tímulo entre as fibras musculares, mas são de curta 
duração. Na miastenia grave, é possível constatar 
redução progressiva da amplitude do potencial de 
uma unidade motora durante uma contração muscu‑
lar mantida, devido ao distúrbio da propagação do 
estímulo nervoso na junção neuromuscular.

Durante a contração máxima existe necessidade 
de recrutar diversas unidades motoras, que se devem 
contrair com grande freqüência. No músculo nor mal, 
observa‑se padrão denominado interferência em que 
os potenciais de unidades motoras superpõem‑se no 
traçado, causando ruído característico.

Em lesões do SNP, como o número de unidades 
motoras está reduzido, ocorre padrão de interfe‑
rência rarefeito, em que quase não há superposição 
de potenciais. Em lesões intensas, apenas uma ou 
duas unidades motoras podem contrair‑se com fre‑
qüência elevada.

Nas miopatias, há recrutamento exagerado de 
unidades motoras em franca desproporção com a 
pequena tensão que a contração muscular provoca 
– padrão de interferência paradoxal. A amplitude 
do potencial de interferência é reduzida, pois cada 
unidade motora tem menor número de fibras mus‑
culares.

Estudo da Condução Nervosa

O estudo da condução nervosa é realizado por meio 
da estimulação elétrica dos nervos através da pele e 
do registro dos potenciais musculares e sen sitivos.

A latência entre estímulo e resposta, as velo cidades 
de condução motora e sensitiva e a am plitude dos 
potenciais são os principais dados fornecidos pelo 
exame.

Tomando como exemplo o nervo mediano, a 
estimulação no nível do punho ocasiona contração 
que pode ser registrada nos músculos da região 
tenar. A latência da resposta, quando comparada 
com valores normais, fornece informação sobre a 
condução do nervo mediano quando este atravessa 
o túnel do carpo. Na síndrome do túnel do carpo há 
compressão do nervo mediano e a latência encon‑
tra‑se aumentada.

Se, depois da estimulação no punho, o nervo 
mediano for estimulado num ponto situado mais 
acima no antebraço, podemos calcular a velo cidade 
de condução motora no trecho entre os dois pontos 
estimulados dividindo a distância entre eles pela 
diferença entre as latências, pois esta diferença 
mede o tempo para que seja percorrida a distância 
entre os dois pontos.

A velocidade de condução sensitiva baseia‑se 
no registro dos potenciais de ação nervosos consta‑
tados em pontos distantes do estimulado através 
de eletrodos colocados na pele, sobre o trajeto dos 
troncos nervosos. É necessário empregar técnicas 
de computação que permitam somar os potenciais 
de ação para que seja possível distingui‑los, devido 
à pequena amplitude.

As velocidades registradas, geralmente situadas 
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entre 45 e 70 metros/segundo, são as velocidades 
de condução das fibras mais grossas e ricamente 
mie linizadas. Portanto, refletem as velocidades 
má ximas de condução do nervo, que geralmente é 
constituído por fibras de diversos calibres, mielí‑
nicas e amie‑línicas.

As velocidades de condução reduzem‑se bas tante 
nas neuropatias periféricas causadas por pro cessos 
que agridem preferencialmente a bainha de mielina, 
estrutura que permite a condução mais rápida dos 
potenciais de ação.

Nas neuropatias periféricas que afetam predo‑
minantemente os axônios e que poupam a bainha 
de mielina, a velocidade de condução quase não 
se altera e o mesmo ocorre em lesões dos corpos 
celulares dos motoneurônios. Nos dois últimos 
casos, as velocidades de condução não se alteram 
porque basta que algumas fibras grossas ou alguns 
motoneurônios não tenham sido afetados para que 
as velocidades de condução mantenham‑se dentro 
dos limites normais.

Em tais casos, entretanto, a amplitude dos poten‑
ciais musculares ou nervosos estaria muito reduzida 
devido ao menor número de fibras ner vosas. Logo, a 
amplitude dos potenciais fornece informação sobre 
o número de fibras que con duzem o estímulo.

Outras técnicas que podem ser utilizadas durante 
o exame são a estimulação repetitiva e os estudos 
do reflexo H e da onda F.

A estimulação repetitiva de um nervo determi na 
contrações musculares no território de iner vação e 
aparecimento de fadiga. Na miastenia grave, após 
poucos segundos de estimulação, a amplitude dos 
potenciais musculares reduz‑se acentuadamente.

A estimulação elétrica submáxima do nervo tibial 
na fossa poplítea causa contração dos mús culos da 
panturrilha através do arco reflexo. A es timulação 
das fibras provenientes do fuso mus cular é respon‑
sável pelo fenômeno conhecido co mo reflexo H, em 
homenagem a Hoffmann, que o descreveu. Como 
o reflexo H é um reflexo mio tático eletricamente 
provocado, reduz‑se ou é abo lido por lesões do 
SNP e se torna mais fácil de ser obtido na síndrome 
piramidal.

A estimulação supramáxima de nervos pode 
provocar, além da contração muscular que se segue 
ao estímulo, outra contração de menor amplitude e 
de maior latência denominada onda F. Esta onda 
decorre da estimulação antidrômica dos motoneu‑
rônios espinais.

O reflexo H e a onda F são úteis para se estudar 
as porções proximais do SNP que não são aces‑
síveis às mesmas técnicas de estimulação e regis tro. 
Exemplificando, velocidades de condução normais 
nas porções distais dos nervos, mas com onda F e 
reflexo H com aumento de latência, in dicam lesão 
proximal do SNP.

Excluindo‑se os pacientes com distúrbios de coa‑
‑gulação sangüínea ou aqueles propensos a infecções 
sistêmicas recidivantes, não há contra‑ indicações para 
a eletroneuromiografia. É necessá rio ressaltar que 
este é um procedimento doloroso para o paciente e 
trabalhoso para o médico, pois diversos músculos e 
nervos devem ser estudados. Portanto, sua indicação 
deve ser criteriosa.
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Métodos de Imagem em Neurologia

Luiz Alberto Bacheschi 

Introdução

Os métodos de neuroimagem foram os métodos 
complementares que mais se desenvolveram nas 
últimas décadas entre aqueles comumente usados 
na investigação das doenças neurológicas. O pro-
gresso alcançado com os novos métodos ampliou, 
sobremaneira, os conhecimentos e transformou o 
raciocínio diagnóstico na neurologia.

Historicamente, o estudo radiológico convencional 
do SNC sempre fora limitado à visualização dos os-
sos do crânio e da coluna vertebral, e de even-tuais 
estruturas calcificadas, pois tanto o encéfalo como 
a medula não eram passíveis de ser visualizados 
pelos raios X.

Os primeiros progressos obtidos na neurorradio-
-logia ocorreram com a introdução de agentes de 
contraste nos compartimentos intracraniano e intra-
-raquidiano. Em 1927, o genial médico português 
Egas Muniz introduziu a angiografia cerebral. Os 
espaços liquóricos também puderam ser visualizados 
com agentes contrastantes. Assim, a injeção de ar no 
espaço subaracnóideo levou à pneumoencefalo-grafia. 
Os ventrículos também passaram a ser contrastados 

Capítu-

com ar ou substâncias iodadas (ventri-culografias), 
da mesma forma que o espaço subarac-nóideo intra-
-raquidiano (perimielografias). A introdução de 
isótopos radioativos e seus métodos de captação 
(cintilografias) permitiram a detecção de lesões no 
interior do crânio.

Mesmo com o desenvolvimento de todos estes 
métodos de contrastação, o parênquima nervoso 
não era visualizado diretamente e suas alterações 
eram apenas estimadas pelos desvios vasculares, 
deformidades dos espaços liquóricos ou captação 
isotópica aumentada. Em 1971, com a introdução 
da tomografia computadorizada (TC) de crânio na 
prática clínica, finalmente o parênquima encefálico 
normal e o patológico puderam ser diretamente estu-
dados, e, a partir de então, uma verdadeira revolução 
ocorreu nos conhecimentos neurológicos. A digitali-
zação da imagem, assim desenvolvida, possibilitou 
a pesquisa de outras formas de sua obtenção sem 
o uso de raios X, e daí decorreu a impressionante 
perspectiva aberta com o desenvolvimento da ima-
gem por ressonância magnética. 

O progresso obtido com essas novas técnicas 
tornou obsoletos os métodos invasivos, como a 
pneumoencefalografia, e relegou as ventriculogra-

55
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fias e mielografias com ar e contrastes iodados a 
indicações raras e restritas.

ExamEs radIológIcos sImplEs

Radiografia Simples de Crânio

Com a disponibilidade cada vez maior da TC 
mesmo em centros menores, reduziu-se proporcio-
nalmente a indicação do estudo radiológico simples 
do crânio como exame de rotina em neurologia. 
Seu uso ainda é útil em condições clínicas em que 
possam ocorrer alterações ósseas em crânio, como 
traumatismos com fraturas, malformações congê-
nitas, lesões líticas por neoplasias ou osteomielite, 
e ainda presença de corpos estranhos radiopacos 
como projéteis de arma de fogo.

Radiografia Simples de Coluna Vertebral

O estudo radiológico simples de coluna vertebral, 
mesmo com o advento da TC e da RM, continua 
muito importante. Ele permite o estudo da coluna 
vertebral de forma estática ou dinâmica, com visua-
-lização direta das estruturas ósseas e articulares, 
podendo mostrar alterações degenerativas muito 
comuns, além de lesões traumáticas e lesões líticas 
ou calcificadas. 

Estudos angIográfIcos

Angiografia Cerebral

Com o desenvolvimento da TC, a angiografia 
cerebral passou a ter sua indicação quase restrita à 
patologia vascular. 

Tecnicamente, a introdução do contraste iodado 
intra-arterial inicialmente era feita por punção direta 
da artéria, porém, salvo em condições excepcionais, 
ela deve ser realizada através de cateterismo, prefe-
-rentemente, da artéria femoral por profissionais 
especialmente treinados. O estudo radiológico 
pode ser feito em aparelhos convencionais ou em 
aparelhos digitalizados especialmente destinados 
a procedimentos angiográficos (“angiografia digi-
tal”). Estes últimos permitem exames de melhor 
qualidade corn quantidades menores de contraste, 
porém dependem de equipamento relativamente so-

fisticado e mais caro. Com o progresso das técnicas 
angiográficas desenvolveram-se os procedimentos 
intervencionistas intra-arteriais, que se tornaram 
um instrumento terapêutico muito importante para 
as doenças vasculares. 

A angiografia cerebral nas hemorragias suba-
rac-nóideas é fundamental para o diagnóstico de 
aneu-rismas e outras malformações vasculares que 
raramente são visíveis ou bem caracterizadas pela 
TC. O estudo angiográfico deve incluir ambos os 
territórios carotídeos e o território vertebrobasilar.

Nos acidentes vasculares isquêmicos, a angio-
-grafia cerebral tem indicações bem mais restritas, 
e, como será abordado a seguir, ela pode com 
vantagens ser substituída pela angiografia por res-
sonância magnética quando esta for disponível. Nos 
acidentes instalados, raramente será indicada. Nos 
processos isquêmicos reversíveis ou transitórios, 
sob certas condições, poderá ser indicado estudo 
angiográfico que inclua desde o arco aórtico até os 
três territórios arteriais intracranianos. Este estudo 
deverá ser sempre realizado mediante cateterismo. 
Situações mais raras, como suspeita de arterites ou 
aneurismas micóticos, poderão representar indicações 
para o estudo angiográfico. 

O estudo angiográfico das artérias cervicais, 
muitas vezes necessário, vem sendo substituído, em 
muitas oportunidades, por métodos não-invasivos 
como o ultra-som (Doppler Duplex) e a angiografia 
por ressonância.

Angiografia Medular

Embora a patologia vascular da medula não seja 
freqüente, mielopatias agudas e progressivas podem 
ser causadas por malformações vasculares intra-raqui-
-dianas e, nesses casos particulares, o diagnóstico de 
cer- teza é dado pela angiografia medular. Muitas 
vezes o tratamento pode ser realizado mediante o 
procedimento angiográfico, que também se torna 
terapêutico.

A angiografia é realizada por cateterismo femoral, 
seguida de cateterismo seletivo das artérias inter-
costais e dos pedículos arteriais medulares.

tomografIa computadorIzada (tc)

Tomografia Computadorizada de Crânio 
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É, no momento, o mais utilizado exame diagnós-
tico por imagem em neurologia pela sua disponibi-
lidade, mesmo em centros menores. Tecnicamente, 
de modo sucinto, um aparelho de TC consta de um 
emissor de raios X, um sistema de captação com 
base no princípio da tomografia convencional, em-
bora duplo e ligado a um computador que constrói 
a imagem a partir dos dados obtidos. Essa imagem 
é construída através de uma escala de atenuação 
radiológica em que os extremos são o ar (que apa-
rece escuro e é o mínimo valor de atenuação – o 
mais hipo-atenuante) e o tecido ósseo (que aparece 
branco e é o máximo valor de atenuação – o mais 
hiperatenuante). Nas hemorragias, o sangue aparece 
precocemente como imagem hiperatenuante. Este 
fato é muito importante na investigação das fases 
agudas dos traumatismos cranioencefálicos (Figs. 
5.1a e 5.1b) e dos acidentes vasculares cerebrais.

Nem sempre uma lesão cerebral tem coeficiente 
de atenuação diferente do parênquima normal, e sua 
identificação somente se torna possivel com o uso de 
contraste iodado intravenoso. Assim, com freqüên-
cia, a TC é realizada em dois tempos: sem e com 
contraste. É bom lembrar que, embora raramente, o 
constraste iodado pode ocasionar reações alérgicas 

graves em indivíduos especialmente sensíveis, além 
de poder ser contra-indicado em outras condições, 
como insuficiência renal e miastenia grave. O 
contraste é importante para mostrar alterações da 
barreira hematocerebral, pois, quando esta ocorre, 
aparece realce das estruturas comprometidas (Figs. 
5.2a e 5.2b). 

A TC exige cooperação do paciente, que deve 
permanecer imóvel durante o exame; isto pode ser um 
problema em caso de crianças pequenas ou doentes 
agitados, pela eventual necessidade de sedação ou 
anestesia geral. Estas, porém, são cada vez menos 
freqüentes, pois a evolução técnica dos aparelhos 
de TC tem tornado menor o tempo de obtenção das 
imagens, com aquisições em menos de um segundo. 
Além da rapidez de obtenção de imagens, aparelhos 
helicoidais permitem a realização de reconstrução 
tridimensional e de estudos angiográficos. O pro-
gresso tecnológico dos aparelhos de TC continua 
intenso e novas indicações certamente serão ainda 
disponibilizadas.

Tomografia Computadorizada de Coluna 
Vertebral

Figs. 5.1a e b — TC de crânio mostrando coleções extracerebrais hiperatenuantes, hemorrágicas, pós-traumáticas, com compressão 
do parênquima cerebral e desvio da linha média. Em a, coleção lenticular característica de hematoma extradural. Em b, coleção 
em volta de todo o hemisfério direito, característica de hematoma subdural.

A B
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O impacto da TC na patologia raquimedular foi 
menor que o verificado com a TC de crânio. Pelo 
pequeno diâmetro do canal raquidiano e a proximi-
dade do osso, não é possível pela TC a visualização 
direta da medula e de seu eventual comprometimento 
patológico. A utilização de contrastes hidrossolúveis 
intra-raquidianos aumenta o nível de informação do 
exame, mas inclui o risco do procedimento invasi-
vo que é a injeção de contraste iodado no espaço 
subaracnóideo.

A TC melhorou o diagnóstico dos processos ósse-
os e discais, especialmente na região lombossacral, 
sem a necessidade de contrastes intra-raquidianos.

rEssonâncIa magnétIca (rm)

Ressonância Magnética de Crânio 

Este método permite a obtenção de imagens to-
mográficas do crânio sem a utilização de radiação 
ionizante, como na TC. Utilizando um intenso campo 
magnético acoplado a um emissor de radio-freqüência, 
é possivel provocar um fenômeno de “ressonância” 
nos prótons de alguns núcleos atômicos. Atualmente, 
o exame de RM baseia-se no estudo dos núcleos de 

hidrogênio. Assim, pode ser medida a quantidade de 
núcleos (ou “densidade de prótons”) de hidrogênio 
de determinados tecidos e, com os valores obtidos, 
o computador constrói uma imagem tomográfica de 
qualidade superior à obtida pela TC. Ao contrário 
do que ocorre na TC, as imagens da RM podem 
ser obtidas nos três planos: axial (ou horizontal), 
coronal e sagital.

Como na TC, a imagem da RM é construída pelo 
computador através de uma escala de sinal em que 
os extremos são o preto – que representa o menor 
valor de sinal da ressonância (hipossinal) – e o 
branco – que é o maior valor de sinal (hipersinal). 
A RM pode, através de variações de hardware e 
software, obter variáveis seqüências que permitem 
estudo diferenciado dos tecidos e compartimentos 
intracranianos. Os sinais de RM obtidos nos vários 
compartimentos intracranianos, como substância 
cinzenta, substância branca e LCR, variam conforme 
as seqüências obtidas. O osso e o ar não produzem 
sinal à RM e, portanto, aparecem pretos em todas 
as seqüências. 

As primeiras seqüências utilizadas foram as 
denominadas spin-echo (SE) T1 e T2. A seqüência 
T1 é a que apresenta melhor definição anatômica 
nos três planos; em T1, caracteristicamente o LCR 

Figs. 5.2a e 5.2b — Abscesso cerebral na TC. Em a, sem contraste, a área hipo-atenuante frontal não tem aspecto específico; em 
b, após o contraste, realça-se a cápsula do abscesso, persistindo a hipo-atenuação central do conteúdo do abscesso e a hipo-
-atenuação periférica do edema perilesional.
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aparece preto (com hipossinal), assim como o osso 
e o ar (sem sinal); a gordura aparece branca (com 
hipersinal), o que pode ser visto no couro cabeludo, 
na díploe dos ossos cranianos, nas órbitas e no tecido 

subcutâneo da face e pescoço (Figs. 5.3a e 5.3b). 

A seqüência T2 não tem definição anatômica tão 
boa como T1, mas apresenta maior susceptibilidade 
às alterações teciduais. As seqüências T2 são demo-
radas para serem obtidas. Elas podem ser obtidas 
com dois ecos sucessivos, sendo o primeiro chamado 
de “densidade de prótons” (DP) e o segundo o T2 
propriamente dito. Em T2 o LCR aparece branco 
(com hipersinal), enquanto a substância branca 
aparece preta (com hipossinal) (Figs. 5.4a e 5.4b). 

Em DP, os sinais são intermediários entre T1 e 
T2 (Figs. 5.5a e 5.5b). 

Com o progresso das técnicas de RM, atualmente 
o T2 é obtido com seqüências mais rápidas chamadas 
turbo spin-echo (TSE) ou fast spin-echo (FSE) e a 
DP tem sido substituída pela seqüência FLAIR (fluid 
attenuated inversion recovery), onde o hipersinal do 
líquido livre como o LCR é suprimido, deixando 
mais evidentes as eventuais alterações parenquima-
tosas, especialmente alterações da substância branca 
(Figs. 5.6a e 5.6b). 

Imagens em seqüência mais rápida pelo gradiente-
-eco são utilizadas para a obtenção de estudos angio-
gráficos e pela sua sensibilidade ao ferro tecidual, 
para a demonstração de pequenas hemorragias (Figs. 
5.7a e 5.7b).

Como na TC, alterações da barreira hematoce-
-rebral podem ser demonstradas na RM com o 
auxílio de um agente de contraste. O contraste 
utilizado na RM não é iodado, tem propriedades 
para- magnéticas e é utilizado com as seqüências 
T1. O gadolínio (Gd) é presentemente o contraste 
utilizado, sendo bem tolerado e geralmente isento 
de reações alérgicas (Figs. 5.8a e 5.8b). 

Outras seqüências que podem ser úteis em situa-
-ções específicas são a inversão de recuperação (IR) e 
o contraste por transferência de magnetização (MTC).

Angiografia por Ressonância Magnética (ARM)

O efeito do fluxo de sangue e de LCR, nas imagens 
por RM, foi notado desde os primeiros exames. Assim, 
na fatia de cérebro que recebe o pulso de radiofreqüên-
cia, todos os tecidos são excitados e depois liberam 
a energia absorvida, proporcional à sua densidade de 
prótons, que é captada e medida para a construção 
da imagem. Assim, onde há fluxo, especialmente em 
artérias e veias, os elementos do sangue que foram 
excitados passaram rapidamente dessa fatia e, quando 
a energia liberada é medida, nos vasos sangüíneos, 

Figs. 5.3a e 5.3b — Ressonância magnética (RM): imagens T1 
sem contraste. Em a, corte sagital; em b, corte coronal. Nas 
duas imagens, a camada mais periférica com hipersinal (branca) 
corresponde à gordura subcutânea do couro cabeludo e pele 
do pescoço, a seguir a lâmina externa dos ossos do crânio 
aparece com uma linha preta (sem sinal). O parênquima cerebral 
tem sinal intermediário, os espaços liquóricos aparecem com 
hipossinal (setas pretas) e o ar do seio esfenoidal e cavidade 
nasal e bucal aparece preto sem sinal (setas brancas).
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Figs. 5.4a e 5.4b — Ressonância magnética (RM): hidrocefalia 
compensada em adulto. Cortes axiais. Em a, imagem T1 sem 
contraste; em b, imagem T2. Dilatação simétrica dos ventrícu-
los laterais onde o LCR aparece com hipossinal em T1 e com 
hipersinal em T2. Os sinais invertem-se na substância branca 
nas duas seqüências.

A

B
Figs. 5.5a e 5.5b — Ressonância magnética (RM): doença de 
Binswanger. Cortes axiais. Em a, imagem em DP; em b, imagem 
T2. Dilatação simétrica dos ventrículos laterais que se encontram 
envolvidos por comprometimento da substância branca profunda 
de causa vascular. Como em DP, o LCR apresenta hipossinal, 
o comprometimento da substância branca é mais evidente que 
na imagem T2, onde o hipersinal da substância branca lesada 
confunde-se com o hipersinal do LCR no interior dos ventrículos.

A
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Figs. 5.6a e 5.6b — Ressonância magnética (RM): AVCI. Cortes 
axiais. Em a, imagem em T2; em b, imagem em FLAIR. Área is-
quêmica parietal esquerda triangular que aparece com hipersinal 
em ambas as seqüências. Notar que o hipersinal do LCR dos 
sulcos e fissuras, visível em T2, é suprimido no FLAIR, onde os 
espaços liquóricos exibem hipossinal. Isto real-ça o hipersinal 
das lesões isquêmicas no FLAIR, pois, além da lesão maior já 
descrita, são mais nítidas as lesões isquêmicas menores esparsas 
pela substância branca e junto ao teto dos ventrículos laterais.

Figs. 5.7a e 5.7b — Ressonância magnética (RM): angioma ca-
vernoso. Cortes axiais. Em a, imagem em T1; em b, imagem em 
gradiente-eco (GE). Em a, lesão parietal esquerda com focos de 
hipersinal (meta-hemoglobina) e de hipossinal (hemossi-derina), 
produtos de degradação da hemoglobina em hemorragias prévias. 
Em b, pela sensibilidade da seqüência GE pelo ferro, além do 
grande cavernoma visível em T1, existem dois outros menores 
no hemisfério direito, que T1 não mostra.
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-nal. Através do mesmo instrumental é possível, 
com aquisição em cine-RM, estudar o movimento 
do LCR no sistema ventricular e no espaço suba-
racnóideo periencefálico ou perimedular. Uma das 
técnicas utilizadas é a de “contraste de fase”. Nesta 
técnica, convenciona-se que todo fluxo na direção 
craniocaudal é representado em branco, e, no sen-
tido contrário, em preto. Durante a sístole cardíaca, 
um grande volume de sangue chega ao encéfalo, 
aumentando o compartimento vascular e o volume 
do parênquima cerebral, que comprime as cavidades 
ventriculares e expele o LCR dos ventrículos laterais 
em direção ao IV ventrículo e deste para o espaço 
subaracnóideo cisternal e perimedular. Assim, durante 
a “sístole cerebral” o sentido do fluxo é para baixo 
e, por isso, ele é representado em branco. Na diásto-
le, com o parênquima “murchando”, o LCR retorna 
passivamente, refluindo do espaço perimedular para 
a cavidade craniana e também nos ventrículos, do 
IV para o III ventrículo, através do aqueduto; nesse 
momento o fluxo é ascendente, sendo representado 
em preto (Figs. 5.12a e 5.12b).

Figs. 5.8a e 5.8b — Ressonância magnética (RM): abscesso cerebral. Cortes axiais T1. Em a, imagem sem contraste; em b, 
imagem com contraste. Em a, lesão com hipossinal, heterogênea, frontal direita. Em b, após injeção de gadolínio, a cápsula do 
abscesso contrasta-se de forma anelar, semelhantemente ao que acontece na TC (ver Fig. 5.2).

A B

os elementos que estão passando nessa fatia não têm 
qualquer energia e não provocam qualquer sinal. Deste 
modo, nas imagens SE T1 ou T2 obtidas, os vasos 
não exibem sinal, encontrando-se pretos ou “vazios de 
sinal” (signal void, em inglês) (Figs. 5.9a e 5.9b). 

Foram então desenvolvidas seqüências para aprovei-
tar esse efeito e poder visualizar os vasos sangüíneos, 
criando-se a angiografia por RM (ARM). As imagens 
obtidas refletem, assim, o fluxo através do vaso, não 
sendo uma medida do diâmetro do vaso, que é apenas 
estimado pela medida do fluxo. A grande vantagem 
da ARM é mostrar os vasos sem a necessidade de 
qualquer medida invasiva, como na angiografia con-
vencional. Em neurologia, a ARM é principalmente 
usada para estudar a circulação intracraniana arterial 
e venosa (Figs. 5.10a e 5.10b), e para estudar as 
artérias cervicais (Figs. 5.11a e 5.11b).

A evolução tecnológica dos aparelhos de RM tem 
produzido imagens angiográficas muito próximas das 
imagens reais obtidas com a angiografia convencio-



Parte 1 101     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

Figs 5.9a e 5.9b — Ressonância magnética (RM): malformação arteriovenosa (MAV). Cortes axiais. Em a, imagem T1 sem contraste; 
em b, imagem T2. Em ambas as aquisições observa-se, na região occipital esquerda, a presença de estruturas serpentiginosas 
que se apresentam pretas, sem sinal. É um enovelado de veias que constituem a MAV.

Figs. 5.10a e 5.10b — Angiografia por ressonância magnética de crânio. Em a, fase arterial em plano axial, mostrando a circulação 
arterial no nível do polígono de Willis, sendo possível identificar todas as artérias intracranianas que formam o polígono. Em b, 
fase venosa, em plano sagital, mostrando os principais seios venosos e veias tributárias. 

A B
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Figs. 5.11a e 5.11b — Em a, angiografia por ressonância mag-
nética das artérias cervicais, podendo ser identificados os dois 
bulbos carotídeos e uma artéria vertebral dominante podendo-se 
observar, também, a existência de estenose da artéria carótida 
interna esquerda logo acima da bifurcação (seta). Em b, an-
giografia digital do mesmo paciente, mostrando a bifurcação 
carotídea esquerda e a estenose da carótida interna (seta), para 
comparação com a imagem pela ARM. 

A

B
Figs. 5.12a e 5.12b — RM: estudo de fluxo liquórico por meio 
de cine-RM por técnica de contraste de fase. Em a, durante a 
“sístole”, o LCR é impelido para baixo através do aqueduto (seta 
branca) e do espaço cisternal e perimedular (setas pretas), e é 
representado em branco. Em b, durante a diástole o LCR reflui 
do espaço subaracnóideo medular para o intracraniano e do IV 
para o III ventrículo, e é representado em preto no aqueduto 
(seta branca) e no espaço subaracnóideo (setas pretas). Notar 
que na veia cerebral interna (cabeças de setas) e no seio sagital 
superior o sentido do fluxo é sempre para baixo.
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Ressonância Magnética Funcional

O aparecimento de aquisições ultra-rápidas com 
a técnica ecoplanar permitiu o desenvolvimento de 
novas técnicas de imagem onde toda a série de ima-
gens pode ser obtida em menos de 100ms. Assim, 
aquisições repetidas durante uma determinada função 
cerebral poderiam registrar as alterações locais que 
ocorrem durante tal função e, portanto, mapeá-la. 
Daí foram denominados como RM funcional os 
métodos de difusão e perfusão. 

Difusão

O método de difusão baseia-se na capacidade que 
a aquisição ultra-rápida da RM tem de quantificar 
os movimentos das moléculas de água nos tecidos. 
Esse movimento é contínuo e aleatório e pode ser 
medido no tecido normal e nas cavidades liquóricas 
por um valor constante. Quando há citotoxicidade, 
esse movimento se reduz e esta redução da difusão 
é quantificada por um valor médio denominado 
coeficiente de difusão aparente (ADC: apparent 
diffusion coefficient). A difusão é reduzida imedia-
tamente quando há isquemia de uma área cerebral 
e a RM pode detectar essa redução em menos de 
dois minutos após sua ocorrência. Além de permitir 
indicar a lesão aguda, a identificação rápida auxilia 
na conduta terapêutica que deve ser tomada e su-
gere que, se não houve lesão celular irrever-sível, 
ocorreu, ao menos, uma disfunção grave com edema 
citotóxico (Figs. 5.13a e 5.13b).

O estudo da difusão é também útil na avaliação de 
lesões parenquimatosas em traumatismos cranioen-
-cefálicos (Figs. 5.14a e 5.14b).

Recentemente, a seqüência de difusão mostrou-se 
como o melhor método de imagem para o diagnós-
tico das demências priônicas (Figs. 5.15a e 5.15b). 

A utilização da difusão na prática clínica é pro-
missora; certamente muitas condições patológicas 
terão seu diagnóstico facilitado com o acréscimo 
das informações fornecidas pela difusão.

Perfusão

O método da perfusão permite o estudo do fluxo 
sangüíneo regional e por extensão do metabolismo 
dessa região que provoca o aumento focal do fluxo 
sangüíneo. Assim, a realização de um ato motor 
aumenta o fluxo sangüíneo da área motora contra-

Figs. 5.13a e 5.13b — Ressonância magnética (RM): AVCI. 
Cortes axiais. Em a, imagem em FLAIR que mostra múltiplas 
áreas de hipersinal na substância branca, sem definir qual é a 
lesão atual. Em b, imagem de difusão que mostra que a área 
com hipersinal e, portanto, com a difusão diminuída é a talâmica 
esquerda, sendo, portanto, esta a lesão atual e as outras lesões 
representando isquemias mais antigas 
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Figs. 5.14a e 5.14b — Ressonância magnética (RM): TCE. Cortes axiais. Em a, imagem em T2 que mostra área de hipersinal 
discreto no esplênio do corpo caloso. Em b, imagem de difusão mostrando, no esplênio do corpo caloso, hipersinal que significa 
importante diminuição da difusão e, portanto, lesão citotóxica provavelmente dependente de lesão axonal difusa.

Figs. 5.15a e 5.15b — Imagens por difusão: doença de Creutzfeldt Jakob. Em a, observa-se área de hipersinal no córtex occipital 
esquerdo e menos intenso no córtex mesial frontal. Em b, o hipersinal é marcante em núcleo caudado e putâmen.

A B
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-lateral e isto pode ser detectado através da perfusão 
pela RM. O contraste entre as regiões ativadas e não 
ativadas pode ser feito pela passagem do contraste 
paramagnético (gadolínio) ou, simplesmente, pela 
medida da quantidade de sangue demandada pela 
área estimulada. Isto pode ser feito em RM nas 
seqüências ecoplanares pelo efeito BOLD (Blood 
Oxygen Level Dependent). Este efeito pode ser assim 
explicado: quando uma região neuronal é solicitada 
durante a realização de uma tarefa específica, tal 
como movimentar os dedos, a ativação neuronal é 
acompanhada de aumento do fluxo sangüíneo local, 
com o propósito de atender ao aumento das demandas 
metabólicas. Entretanto, com o aumento do fluxo 
sangüíneo local há um decréscimo da concentração 
de deoxiemoglobina em nível capilar local. Como a 
deoxiemoglobina altera o campo magnético local, a 
sua redução causa aumento da intensidade de sinal 
na região ativada, o que pode ser detectado pela RM. 
A subtração dessa aquisição pela imagem de repouso 
permite obter o sinal da excitação, cuja intensidade 
pode ser colocada numa escala de cores e fundida à 
imagem da mesma RM obtida com melhor resolução 
espacial (Figs. 5.16a, 5.16b e 5.16c). 

A técnica de perfusão por RM, além de permitir 
pesquisas neurofisiológicas em neurologia e psiquia-
-tria, passa a ter aplicações clínicas. Assim, acoplada 
à difusão nos episódios isquêmicos, pode permitir 
uma estimativa da reversibilidade do fenômeno. 
Pode ajudar no planejamento cirúrgico da ressecção 
de tumores cerebrais, mapeando as áreas corticais 

próximas que tenham grande importância funcional 
e necessitem ser preservadas

Espectroscopia por Ressonância Magnética 
(ERM)

A espectroscopia por RM é uma técnica que 
permite obter informação química de materiais com 
base no mesmo princípio físico que leva à imagem 
por RM. A ERM é muito mais antiga que a obtenção 
da imagem e tem sido usada há mais de 50 anos. 
Após a obtenção da imagem por RM, começaram 
os trabalhos para utilizar o mesmo equipamento 
para obter a análise de metabólitos dos tecidos in 
vivo. De maneira similar à da RM convencional, a 
espec-troscopia consiste em se obter o sinal prove-
niente de núcleos atômicos previamente excitados. 
Entretanto, enquanto na RM convencional este sinal 
é utilizado para compor uma imagem, o sinal obtido 
na espectroscopia permite compor um espectro de 
determinadas substâncias presentes no tecido cerebral.

O hidrogênio e o fósforo foram escolhidos por 
estarem presentes em quantidades maiores no parên-
quima cerebral. Como eles fazem parte da composi-
ção de vários metabólitos cerebrais, possibilitam a 
quantificação dos mesmos. Nos aparelhos comerciais 
utilizam-se apenas os prótons de hidrogênio. O 
espectro obtido é constituído de picos de variadas 
amplitudes, distribuídos em faixa de freqüências 
que podem ser quantificadas em unidades absolu-

Figs. 5.16a, 5.16b e 5.16c — Imagem por perfusão. Em a, corte axial T1 antes da estimulação. Em b, corte axial, imagem por 
perfusão BOLD, observando-se hipersinal nas áreas corticais estimuladas por movimentos dos dedos. Em c, fusão das imagens 
anteriores (a e b), com o hipersinal mapeando a área motora bilateralmente. (Habitualmente, esse hipersinal é representado por 
uma escala de cores; nesta figura, a escala de cores foi substituída pelo hipersinal em branco.)
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tas (Hertz) ou relativas (ppm: partes por milhão). 
A amplitude e a freqüência de um determinado 
metabólito serão determinadas pela estrutura quí-
mica e a quantidade relativa do mesmo na região 
estudada. Na espectroscopia por hidrogênio, faz-se 
a supressão do pico de água, que é muito elevado, 
e os picos restantes principais são o NAA (n-acetil- 
aspartato), a Cre (creatina) e a Cho (colina), que 
serão apresentados como exemplos (Figs. 5.17a e 
5.17b). Outros metabólitos que podem ser demons-
trados são: lactato, lípides, mioinositol, glutamato 
e glutamina e alanina. 

O pico mais alto e agudo, ressonando na fre-
qüência de 2,0ppm, corresponde ao NAA (n-acetil- 
aspartato). É considerado marcador neuronal por 
ser exclusivo dos neurônios (corpos celulares e 
axônios); está reduzido em situações onde ocorre 
perda neuronal e/ou axonal. O segundo pico mais 
elevado está na freqüência de 3,0ppm e corresponde 
à Cre (creatina), que é encontrada de maneira uni-
forme no cérebro, sendo utilizada como parâmetro 
para comparação com os outros metabólitos. Outro 
pico bem evidente é identificado mais à esquerda, 
na freqüência de 3,2ppm, e representa a Cho (co-
lina). Esta, por ser um fosfolípide, é encontrada 
nas membranas celulares e considerada marcador 
de membranas, podendo seus níveis estar eleva-
dos em determinadas condições onde há lesão de 
membranas, como na desmielinização aguda (Figs. 
5.18a e 5.18b).

Exemplo de aplicação da espectroscopia é o 
diag-nóstico da doença de Canavan, que é uma 
doença desmielinizante rara da infância em que a 
imagem da RM mostra um quadro de desmielini-
zação difusa semelhante a outras leucodistrofias 
e a espectroscopia mostra aumento do pico de 
NAA, que está reduzido em todas as outras (Figs. 
5.19a e 5.19b).

A espectroscopia pode também ser útil no diag-
nóstico diferencial de lesões neoplásicas com outros 
tipos de processos; o pico de colina encontra-se 
elevado em tumores com alta densidade celular e 
conseqüente aumento da quantidade de membranas 
(Figs. 5.20a e 5.20b).

Todos os exemplos que vimos foram obtidos com 
a técnica do voxel único, ou seja, foi determinado 
um único volume de interesse para obtenção do 
espectro, eventualmente repetido em área homóloga 
para comparação. Aparelhos mais modernos podem 
obter espectros de múltiplas áreas de interesse ao 

Figs. 5.17a e 5.17b — Espectroscopia por RM: em a, corte 
sagital T2 mostrando a área de interesse (voxel), representada 
por um quadrado. Em b, espectro de substância branca normal 
com os picos de colina (Cho), creatina (Cre) e n-acetil-aspartato 
(NAA). (Imagens gentilmente cedidas pela Dra Cláudia Leite.)

mesmo tempo, mapeando uma área maior de tecido 
nervoso (Figs. 5.21a e 5.21b).

A ERM apresenta-se como um método promissor 
para o estudo das doenças neurológicas. Em algumas 
condições, pode ser importante para o diag-nóstico 
clínico. Mas essas condições ainda são limitadas 
em número.

Ressonância Magnética de Coluna Vertebral
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Figs. 5.18a e 5.18b — Espectroscopia por RM: lesão desmie-
-linizante aguda. Em a, corte axial T1 pós-contraste mostrando 
a área de interesse em lesão desmielinizante com realce pelo 
contraste. Em b, espectro da lesão com aumento do pico de 
colina (Cho) e diminuição do pico de n-acetil-aspartato (NAA). 
Aparecem, ainda, pico de mioinositol (Mio) e picos anormais de 
lípides (Lip), pela degradação da mielina. (Imagens gentilmente 
cedidas pela Dra Cláudia Leite.)

Figs. 5.19a e 5.19b — Espectroscopia por RM: doença de 
Canavan. Em a, corte axial T2 mostrando a área de interesse 
em lesão desmielinizante do tipo leucodistrófica. Em b, espectro 
da lesão, tendo como principal achado o grande aumento do 
pico de n-acetil-aspartato (NAA). (Imagens gentilmente cedidas 
pela Dra Cláudia Leite.)
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O impacto do advento da RM de coluna vertebral 
nas doenças neurológicas foi tão grande quanto o 
da TC de crânio. Foi o primeiro exame a permitir a 
visualização direta da medula e das mielopatias e dos 
processos intra e extramedulares, como infecções, 

tumores e granulomas, entre outros. 

A RM permite o exame da coluna em todos os pla- 
nos. O efeito mielográfico obtido nas seqüências 
T2, sem a utilização de contraste, substituiu com 
vantagens a perimielografia. É possível, com a RM, 
estudar dinamicamente o fluxo do LCR perimedu-
lar. Entretanto, muitos dos avanços obtidos com 
a RM de crânio ainda não oferecem informações 
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Figs. 5.20a e 5.20b — Espectroscopia por RM: ependimoma. 
Em a, corte axial T2 mostrando a área de interesse em tumor de 
IV ventrículo. Em b, espectro da lesão, com grande aumento do 
pico de colina (Cho) e diminuição do pico de n-acetil-aspartato 
(NAA). (Imagens gentilmente cedidas pela Dra Cláudia Leite.)

Figs. 5.21a e 5.21b — Espectroscopia multivoxel. Astrocitoma 
fibrilar temporal. Em a, corte sagital T1 mostrando que toda 
a secção é mapeada com um conjunto contínuo de áreas de 
interesse, incluindo o centro do tumor e sua periferia infiltrando 
o parênquima normal. Em b, o espectro de cada voxel, mostran-
do, em alguns, conforme a área do tumor, aumento do pico de 
colina (Cho) e diminuição do pico de n-acetil-aspartato (NAA). 
(Imagem gentilmente cedida pela Dra Cláudia Leite.)
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confiáveis quando utilizados no exame da coluna; 
isto é observado com a angiografia por ressonância, 
com as seqüências de difu- são e perfusão e com a 
espectroscopia por ressonância.

métodos dE mEdIcIna nuclEar

A cintilografia cerebral foi o primeiro método 
de neuroimagem a utilizar isótopos radioativos. A 

má resolução espacial das imagens cintilográficas, 
quando comparadas à TC e à RM, levou à utilização 
da cintilografia apenas em estudos de alterações do 
trânsito do LCR e de fístulas liquóricas. Mesmo 
esta indicação tem sido substituída com vanta-
gens pela RM. Assim, o uso da medicina nuclear 
em neurologia voltou-se a estudos metabólicos e 
funcionais, especialmente com o advento do PET 
e do SPECT.
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tomografIa por EmIssão dE pósItrons (pEt)

O desenvolvimento da TC levantou a possibili-
dade de que as concentrações teciduais de isótopos 
radioativos pudessem também ser medidas em secções 
transversais do parênquima nervoso. Resolvido isto, 
tecnicamente, a utilização de O

2
 marcado permite 

determinar regionalmente o consumo de O
2
, o flu-

xo e o volume sangüíneo; com glicose marcada é 
possível estudar seu consumo em áreas específicas 
durante a atividade cerebral; com a marcação de 
outras substâncias, como a dopamina, por exemplo, 
torna-se possível comparar seu metabolismo em 
indivíduos normais a parkinsonianos. Com o PET 
abre-se uma perspectiva teórica, quase ilimitada, 
para estudos metabólicos e funcionais. A principal 
restrição para a incorporação do PET à prática clí-
nica é seu elevado custo. Como todos estes isótopos 
têm vida média extremamente curta (minutos), eles 
devem ser produzidos no próprio local de uso. Isto 
obriga a instalação de um cíclotron como parte do 
equipamento do PET.

A utilização clínica do PET mostrou-se útil no 
diagnóstico diferencial das demências, na localização 
dos focos epilépticos, da graduação de malignidade 
dos gliomas, na avaliação das isquemias cerebrais 
e para alguns estudos funcionais. O PET é uma 
ferramenta de pesquisa utilíssima para o estudo das 
funções do sistema nervoso, mas infelizmente ainda 
é disponível apenas em poucos centros.

Tomografia Computadorizada por Emissão  
de Fóton Único (SPECT)

Foi assim denominada para distinguir-se da PET, 
que utiliza a captação de um par de fótons. Com a 
impossibilidade da redução dos custos da aparelhagem 
necessária para a PET, a SPECT foi desenvolvida 
para possibilitar estudos metabólicos, e de fluxo, 
com isótopos radioativos de vidamédia mais longa, 
produzidos a distância e de uso em câmaras cinti-
lográficas comuns (tecnécio99 e xenônio133). Para 
isso utiliza gamacâmaras digitais, disponíveis no 
mercado e amplamente difundidas, não necessitando 
de um cíclotron acoplado, o que torna este método 
muito mais acessível economicamente que a PET, 
embora obviamente mais limitado. Mesmo assim, 
são muito interessantes os resultados obtidos com 
SPECT no estudo da patologia vascular encefálica, 
das demências e das epilepsias, especialmente para a 

localização do foco epileptógeno em estudos ictais. 
Outras aplicações do método incluem o diagnóstico 
complementar de morte encefálica e a diferenciação 
entre recidivas tumorais e radionecrose. São promis-
soras as perspectivas de estudos metabólicos com a 
marcação de neurotransmissores. 

Métodos Ultra-sonográficos

Para Estudo do Encéfalo

Não podendo o ultra-som examinar o parênquima 
encefálico através dos ossos do crânio, pode, porém, 
ser útil em duas eventualidades:

• em recém-nascidos e crianças menores através 
de fontanelas ainda abertas, o ultra-som é um método 
seguro, não-invasivo, com aparelhagem facilmente 
transportável, prescindindo de anestesia geral, usu-
almente necessária para TC e RM. Suas informações 
são muito úteis, nessa faixa etária, para o diagnóstico 
e seguimento de hemorragias perinatais, infecções, 
abscessos, coleções e hidrocefalia.

• transcortical em neurocirurgia, durante o ato 
cirúrgico para a localização de processos profundos.

Para Estudo Vascular

dopplEr dúplEx para Estudo das artérIas  
cErvIcaIs

O estudo ultra-sonográfico com Doppler das ar-
térias cervicais é um auxiliar não-invasivo valioso 
na avaliação da doença cerebrovascular. O exame 
das carótidas, especialmente de suas bifurcações, 
é muito mais bem estabelecido que o estudo das 
artérias vertebrais. Além da inspeção visual da 
artéria, o estudo da análise espectral pelo Doppler 
permite uma avaliação acurada de estenoses e de 
características morfológicas das placas ateromatosas. 
Quando há coincidência entre a imagem e a avalia-
ção espectral, aumenta a confiança no diagnóstico. 
Por ser operador-dependente, o resultado do exame 
depende do treinamento adequado do mesmo. 

dopplEr transcranIano (dtc)

Com esta técnica procura-se mensurar as variações 
de fluxo das artérias intracranianas, através de um 
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aparelho Doppler concebido para “insonar” artérias 
intracranianas através de locais do crânio com menor 
espessura óssea, que permitem o acesso sonoro e 
por isso são chamados de “janelas ósseas ou ultra-
-sônicas” e que são as seguintes: orbitária (através 
das órbitas), temporal (através do osso temporal), 
suboccipital (através do forame magno) e subman-
dibular para as artérias carótidas até sua porção 
intrapetrosa. As principais indicações do método 
são o estudo da circulação nos segmentos iniciais 
das artérias intracranianas, detectando estenoses e 
alterações hemodinâmicas por vias alternativas de 
circulação colateral, e a avaliação da ocorrência 
e gravidade do vasoespasmo nas hemorragias me-
níngeas. O DTC é também método complementar 
para o diagnóstico de morte ence-fálica.

consIdEraçõEs fInaIs

Os métodos de neuroimagem têm progredido 
enormemente e são, atualmente, ferramentas impres-
cindíveis ao neurologista para conduzir adequada-
mente seus doentes. Nesta parte final incluiremos 
dois tópicos: a) comparação entre TC e RM de 
crânio e b) exemplos de achados de RM em diversas 
patologias do sistema nervoso.

Comparação entre TC e RM de Crânio

Vantagens da TC

• Maior disponibilidade de aparelhos

• Aparelho mais barato, exame mais barato

• Mais rapidez de aquisição de imagem, menor 
tempo de exame

• Capacidade de mostrar lesões ósseas e calcifi-
-cações

• Não tem as contra-indicações da RM (marca-
-passos, clipes arteriais, objetos metálicos intra-
-oculares)

• Mais conforto para o paciente, menos claus-
-trofobia

• Possibilidade de realizar exames em pacientes 
pouco cooperantes

• Mais facilidade de realizar exames em pacientes 
com aparelhos de suporte e monitoração

Vantagens da RM

• Não utiliza radiação ionizante

• Não necessita de contraste iodado

• Melhor resolução espacial da imagem

• Capacidade de produzir imagens multipla- 
nares

• Maior sensibilidade a alterações teciduais

• Melhor visualização da fossa posterior

• Possibilidade de, no mesmo exame, realizar 
angiografia, estudos funcionais e espectroscopia 

Outra característica distintiva na indicação de 
TC ou RM de crânio são as patologias agudas, es-
-pecialmente os traumatismos cranioencefálicos 
(TCE) e os acidentes vasculares cerebrais (AVC). 
Nesses casos, a TC tem mais vantagens na fase 
aguda:

• O exame é mais rápido e muitos pacientes 
estão pouco cooperantes e não podem ser sedados.

• A TC mostra rapidamente lesões hemorrágicas 
em qualquer compartimento intracraniano, o que é 
importante para a conduta em TCE e AVC.

• Pacientes com respiradores podem ser mais 
facilmente mantidos e monitorados durante a rea-
lização da TC.

• A TC mostra melhor a existência de lesões 
ósseas.

• Pacientes agitados e inconscientes muitas ve-
zes não conseguem informar sobre a presença de 
condições em que a RM é contra-indicada.

Nas fases subaguda e crônica desses processos, 
tornam-se menos importantes as condições acima 
apresentadas e a RM pode oferecer mais dados para 
o diagnóstico e prognóstico.

Exemplos de Imagem de RM de Crânio  
em Doenças Neurológicas

Nesta parte final são mostrados exemplos de 
condições neurológicas que podem ser diagnos-
-ticadas pela neuroimagem. As Figs. 5.22 a 5.39 
são auto-explicativas e incluem exames de crânio 
e coluna.

Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em 
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Território Carotídeo

Figs. 5.22a, 5.22b, 5.22c, 5.22d — AVCI parietal esquerdo: a) corte axial T1 e b) corte axial T2 não permite definir com precisão 

a área da isquemia; c) corte axial por difusão mostra claramente 
a área isquêmica parietal (seta); d) angio-RM arterial mostra 
estenose acentuada da artéria carótida interna esquerda, o que 
foi confirmado em e) pela angiografia digital (setas) antes da 
endarterectomia.

Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em 
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B
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Território Vertebrobasilar

Figs. 5.23a, 5.23b e 5.23c — AVCI de ponte: a) corte coronal 
T2 mostrando área de hipersinal na ponte à direita compatível 
com infarto lacunar por oclusão de artéria pontina paramediana 
(seta); b) corte axial T2 mostrando a mesma área paramediana 
direita de infarto pontino (seta); c) angio-RM arterial mostrando 
estenoses e irregularidades de fluxo na artéria basilar (setas). 

Trombose Venosa Cerebral

A

B

C
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Figs. 5.24a, 5.24b, 5.24c e 5.24d — Trombose venosa cerebral: trombose do seio sagital superior (SSS) (3a semana). a) corte 

sagital T1 sem contraste mostrando hipersinal no SSS (seta); b) corte axial T1 sem contraste e c) corte axial T2 também mostram 
hipersinal no SSS (setas); d) angio-RM venosa mostrando ausência de sinal na projeção do SSS (setas). 

Neurotuberculose
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Figs. 5.25a, 5.25b — Meningite tuberculosa: a) corte coronal T1 pós-contraste mostrando realce meníngeo na base do crânio, 
envolvendo medula cervical e o tronco cerebral; b) corte axial T1 pós-contraste, mostrando o mesmo realce meníngeo que en-

volve também a bainha do nervo abducente, bilateralmente (cabeças de seta), e a bainha dos nervos facial e vestibulococlear, 
bilateralmente (setas).

Neurotoxoplasmose

A B
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Figs. 5.26a, 5.26b, 5.26c e 5.26d — Neurotoxoplasmose em doente com AIDS: a) corte axial T1 sem contraste mostra área ex-
pansiva mal definida com hipossinal na região dos núcleos da base à esquerda; b) corte axial T1 pós-contraste mostra a mesma 

área expansiva na região dos núcleos da base à esquerda, observando-se contrastação anelar incompleta em fundo de hipossinal 
(edema); esta mesma lesão aparece claramente em c) corte coronal T1 pós-contraste; em d), também corte coronal pós-contraste, 
mais posterior, observam-se múltiplas áreas em ambos os hemisférios cerebrais com as mesmas características: contrastação anelar 
incompleta em fundo de hipossinal causado pelo edema local.

Neurocriptococose
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B
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Figs. 5.27a, 5.27b, 5.27c — Neurocriptococose: a) corte axial T1 mostrando, nos núcleos da base, múltiplas áreas coalescentes 
de hipossinal; b) corte axial T1 pós-contraste, mostrando lesões com as mesmas características nos núcleos da base, que não 

se impregnam do contraste; c) corte axial T2, as lesões apre-
sentam hipersinal, caracterizando-se como lesões císticas, que 
representam espaços perivasculares alargados, repletos de 
criptococos, que preferentemente aí se localizam.

Neurocisticercose I

Figs. 5.28a, 5.28b, 5.28c — Neurocisticercose: a) corte sagital 
T1 e b) corte axial T1, obtidos sem contraste, mostram múltiplas 

A

B

C
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lesões císticas pequenas (cisticercos), com hipossinal (em algumas há um ponto de hipersinal — escólex); estas lesões estão 
espalhadas pelo parênquima hemisférico e ponte; há outros cistos nas paredes dos ventrículos, que se encontram dilatados, con-
figurando quadro de hidrocefalia; c) corte axial T1 pós-contraste mostra as mesmas lesões, algumas envolvidas por área de realce 

anelar, que são cisticercos em processo de degeneração, libe-
rando antígenos e provocando reação inflamatória do hospedeiro.

Neurocisticercose II 

Figs. 5.29a, 5.29b, 5.29c, 5.29d — Neurocisticercose por infes-
tação aguda e maciça: a) e b) cortes axiais T1 e c) e d) cortes 
axiais T2 mostram centenas de pequenas lesões císticas com 
hipossinal em T1 e hipersinal em T2, preferentemente localizadas 
na substância cinzenta hemisférica, praticamente desenhando 
todo o córtex cerebral

A
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Neurocisticercose III

Figs. 5.30a, 5.30b, 5.30c, 5.30d — Neurocisticercose na forma hidrocefálica: a) corte axial T1 pós-contraste mostra hidrocefalia; 
b) corte axial T1 pós-contraste mostra, além da hidrocefalia, a presença de lesão arredondada no interior do IV ventrículo; c) 
corte axial FLAIR mostra lesão com hipersinal no interior do IV ventrículo, com pequeno nódulo de sinal mais intenso e d) corte 
axial pós-contraste mostra a mesma lesão cística do IV ventrículo e nódulo hiperintenso excêntrico no interior do cisto (escólex).

A
B

C D
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Hidrocefalia

Figs. 5.31a, 5.31b, 5.31c — Hidrocefalia por glioma de lâmina quadrigêmina: a) corte sagital T1 mostra hidrocefalia por dilatação do 
III ventrículo e dos ventrículos laterais, o IV ventrículo é normal; o aqueduto está ocluído pela compressão de tumor que cresce no 
interior da lâmina quadrigêmina (seta); b) corte axial em DP mostra o tumor como área hiperintensa no teto do mesencéfalo (seta); 
c) corte axial em DP mostra a grande dilatação dos ventrículos laterais com halo de hipersinal nos pólos (setas) que demonstra 
transudação do LCR através do epêndima para o parênquima, forçado pela hipertensão liquórica no interior dos ventrículos laterais.

A B

C D
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Esclerose Múltipla

Figs. 5.32a, 5.32b, 5.32c, 5.32d — Esclerose múltipla: a) 
corte sagital FLAIR mostra múltiplas lesões de hipersinal que 
acompanham o corpo caloso em toda sua extensão; b) corte 
sagital FLAIR mais lateral mostra outras lesões com hipersinal 
situadas na substância branca profunda com direção do maior 
eixo perpendicular à linha do ventrículo lateral; c) corte axial 
T2 mostra múltiplas lesões com hipersinal justaventriculares em 
ambos os hemisférios; d) corte sagital T2 mostrando múltiplas 
pequenas lesões com hipersinal no interior da ponte e uma 
maior no pedúnculo cerebelar médio (seta).

A

B

C



Parte 1 121     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

Mielinólise Pontina Central

Figs. 5.33a, 5.33b, 5.33c, 5.33d — Mielinólise pontina central: a) corte sagital T1; b) corte coronal T1; c) corte axial T1, todos 

mostrando lesão com hipossinal situada centralmente na ponte; d) corte axial T2 mostrando a mesma lesão central pontina com 
hipersinal.

Meningeoma

A B

C D
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Figs. 5.34a, 5.34b, 5.34c, 5.34d — Meningeoma: a) corte sagital T1 mostra área tumoral frontal com isossinal, bem delimitada; 
b) corte sagital e c) corte axial, T1 pós-contraste, mostram que a lesão frontal esquerda impregna-se forte e homogeneamente 
com o contraste; d) corte axial T2 mostra o tumor pouco hidratado, com isossinal; observa-se também hipersinal peritumoral, que 
representa edema, o qual não é comum em meningeoma.

Neurinoma de Acústico

Figs. 5.35a, 5.35b, 5.35c — Neurinoma de acústico: a) corte axial T1 mostra área tumoral com isossinal, bem delimitada, no ângulo 
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pontocerebelar direito comprimindo e desviando o tronco cerebral para a esquerda; b) corte axial T2 mostra lesão hidratada com 
hipersinal; c) corte coronal T1 pós-contraste mostra que a lesão tumoral impregna-se fortemente pelo contraste.

Glioblastoma Multiforme

Figs. 5.36a, 5.36b, 5.36c, 5.36d — Glioblastoma multiforme: em a, corte sagital T1 mostra lesão expansiva temporoparietal direi-
ta, com hipossinal, comprimindo o ventrículo lateral e desviando a linha média. Em b, corte axial T1 pós-contraste mostra realce 
heterogêneo da lesão expansiva. Em c, corte axial T2 mostra hipersinal em região que deve incluir o tumor e o edema peritumoral. 
Área de interesse para espectroscopia é colocada na região tumoral. Em d, o espectro obtido mostra aumento de colina e lactato, 
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com grande redução de NAA. 

Glioma de Tronco Cerebral

Figs. 5.37a, 5.37b, 5.37c — Glioma de tronco cerebral: em a, 
corte sagital T1 mostra lesão expansiva com hipossinal alargando 
a ponte e o bulbo. Em b, corte axial T1 mostra lesão expansiva 
heterogênea alargando a ponte e comprimindo o IV ventrículo. 
Em c, corte axial T1 obtido após a administração de contraste 
demonstra realce heterogêneo da lesão de tronco, compatível 
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com glioma anaplásico de tronco cerebral. 

Síndrome de Brown-Sèquard

Figs. 5.38a, 5.38b, 5.38c, 5.38d — Síndrome de Brown-Sèquard: 
lesão traumática de medula por arma branca. Em a (e em b 
com maior aumento), corte coronal T1 mostra lesão da metade 
esquerda da medula em nível da vértebra C7 (seta). Em c, 
corte sagital T1 mostra a mesma lesão no corte paramediano 
esquerdo e a medula íntegra no corte paramediano direito. Em 
d, corte axial T1 mostra a hemimedula esquerda lesada (seta).
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Neuroesquistossomose

Figs. 5.39a, 5.39b, 5.39c — Neuroesquistossomose. Em a, corte sagital T1 mostra grande alargamento do cone medular; em b, 

corte sagital T1 pós-contraste mostra, na área alargada, lesão 
do cone medular que se impregna irregularmente de contraste. 
Em c, corte sagital T2 mostra a mesma lesão com hipersinal 
heterogêneo
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Hipertensão Intracraniana

José Luzio

O aumento da pressão no interior do crânio resulta 
das várias afecções que podem acometer o encéfa-
lo, tais como: traumáticas, tumorais, vas-culares, 
parasitárias, inflamatórias e tóxicas, acarretando, 
freqüentemente, conseqüências irreparáveis ou mesmo 
a morte. O diagnóstico e o tratamento da hipertensão 
intracraniana (HIC) devem ser preco ces e adequados, 
e para a sua melhor compreensão torna-se necessário 
destacar alguns aspectos da anatomia e fisiopatologia 
do segmento cranioncefálico.

anatomIa e FIsIopatologIa

O crânio do adulto pode ser considerado como 
uma esfera oca de paredes rígidas, inelásticas, con-
tendo uma cavidade que se comunica com o canal 
raquiano por uma abertura ampla, o buraco occipital 
ou forame magno. O interior do crânio é dividido 
em compartimentos pela foice e tentório ou tenda 
do cerebelo. Nesta última, o forame de Pacchioni 
(ou fenda tentorial) permite a comunicação entre as 
cavidades ou fossas supra e infratentorial.

A cavidade intracraniana é totalmente ocupa-
da por parênquima nervoso, meninges, líquido 
cefalorra-quidiano (LCR) e sangue, considerados 

Capítu- 66

incom-pressíveis, e estes dois últimos componentes 
cor respondem a aproximadamente 9% e 4%, respec- 
tivamente, do conteúdo intracraniano.

Pressão Intracraniana e sua Medida

A total ocupação do espaço intracraniano e a con-
tínua circulação do sangue determinam a exis tência da 
pressão intracraniana (PIC) normal. O LCR produzido 
pelos plexos coróides passa dos ventrículos para o 
espaço subaracnóideo através dos forames de Luschka 
e Magendie. No espaço subaracnóideo, desloca-se 
tanto no sentido cranial como caudal, e sua absorção 
ocorre principalmente nas vilosidades arac-nóideas 
situadas junto ao seio longitudinal superior. 

O LCR está em contato íntimo com o parênquima 
nervoso e com a circulação san güínea e obedece às 
leis de Pascal. Segundo estas, a pressão do LCR 
deve ser a mesma quando medida nas cavidades ven-
-triculares, na cisterna magna ou no fundo-de-saco 
lombar. O aumento da pressão do LCR do espaço 
subaracnóideo espinal, consta tado na mudança da 
posição horizontal para ortos tática, é explicado pelo 
fato de o crânio ser um reci piente imperfeitamente 
fechado, permitindo que parte da pressão atmosfé-
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rica atue no espaço intra craniano através dos vasos 
sangüíneos. Corrente mente, aceita-se que a pressão 
do LCR no espaço subaracnóideo crânio-raquidiano 
seja um elemento indicativo da PIC. Entretanto, a 
transmissão da pressão para o espaço subaracnóideo 
espinal pode ser bloqueada por hérnias que ocluam 
a comu nicação com a cavidade craniana, impedin-
do a real avaliação da PIC por meio da medida da 
pressão do LCR no espaço subaracnóideo espinal. 

Lundberg introduziu, na prática clínica, a medida 
contínua da pressão intraventricular que, embora 
ainda utilizada, apresenta a desvantagem de a câ-
nula atravessar o parênquima para atingir o ventrí-
culo, podendo provocar hematomas, convulsões e 
infecções, além da dificuldade técnica em atingir 
ventrículos pe quenos ou desviados. Estas limitações 
levaram ao desenvolvimento de sensores que podem 
ser colocados nos espaços extradural, subdural ou 
subaracnóideo. A PIC, em condições normais, va ria 
de 50 a 200mm de água ou até 15mm de mercúrio, 
sendo toleráveis até 20mm de mercúrio e anormal 
somente acima desse valor. Foi também Lundberg 
quem descreveu as ondas de pressão durante o 
registro da PIC. As ondas A ou ondas em platô 
são consideradas patológicas e, muitas vezes, se 
associam a sintomas e sinais clínicos do aumento 
da PIC. As ondas B podem aparecer em condições 
fisiológicas, mas estão freqüentemente associadas a 
disfunções encefálicas. As ondas C estão presentes 
nos indivíduos normais e correspondem às flutuações 
da pressão arterial sistêmica. O desaparecimento das 
ondas de pressão resulta da falência vasomotora e 
implica mau prognóstico.

Circulação Sangüínea Encefálica

O metabolismo encefálico depende, fundamen-
talmente, de oxigênio e glicose. Utilizando-se mé todos 
para medir o fluxo sangüíneo encefálico (FSE), nota-se 
que o encéfalo, representando 2% do peso corporal, 
consome aproximadamente 20% a 22% do oxigênio 
do organismo, necessitan do um fluxo sangüíneo que 
corresponda a 15% do rendimento cardíaco. Vemos, 
portanto, que o en céfalo necessita de fluxo sangüíneo 
elevado e cons tante. Para isso, utiliza-se de mecanis-
mos diver sos e eficientes, capazes de se adaptarem 
às rápidas flutuações da circulação sangüínea, assim 
como às suas necessidades metabólicas.

O FSE é igual à diferença entre a pressão de 
perfusão encefálica (PPE) e a resistência vascular 
encefálica (RVE). A PPE pode ser definida como a 

diferença entre a pressão arterial (PA) no nível das 
artérias carótidas internas e vertebrais ao atravessarem 
a dura-máter, e a pressão no nível das jugulares. Na 
prática, para simplificar, considera- se a PPE como 
igual à PA sistêmica. A RVE pode ser considerada 
como diretamente proporcional à extensão de seu 
leito vascular e inversamente proporcional à quarta 
potência do raio dos vasos. Como, na prática, a ex-
tensão do leito vascular é invariável, as alterações no 
diâmetro do vaso desempenham importante papel na 
RVE. Estudos feitos no homem têm mostrado que o 
FSE se mantém constante, apesar de grandes varia-
ções na PA média (entre 50 e 170mm de mercúrio). 
Aceita-se, geralmente, que, quando há redução da 
PPE abaixo de 50mm de mercúrio, ocorre queda no 
FSE. Isto sugere que deve existir um mecanismo 
de auto-regulação do FSE. A auto-regulação pode 
ser definida como o mecanismo pelo qual o FSE se 
mantém constante, apesar de variações na PPE. A 
auto-regulação age através do diâmetro dos vasos, que 
é controlado por mecanismos miogênicos e controle 
químico. O aumento da pressão intravas cular causa 
vasoconstrição e sua queda provoca vasodi-latação. 
A maior concentração local de dióxido de carbono 
(CO

2
) determina vasodilatação e aumento do fluxo 

sangüíneo para essa área; o oxigênio exerce ação 
sobre o tono vascular, causan do vasoconstrição.

Relação Volume-Pressão

O espaço intracraniano é considerado invariável 
em volume e o seu conteúdo é praticamente incom-
-pressível. O aumento de volume de um dos compo-
nentes da cavidade intracraniana ou o apa recimento 
de um processo expansivo determina o deslocamento 
dos seus constituintes naturais; para que a PIC se 
mantenha inalterada, é necessário que saia da cavidade 
intracraniana um volume de lí quido igual ao volume 
acrescentado. Quando o no vo volume acrescentado é 
maior do que o do líquido deslocado, há o aumento da 
PIC. Admite-se que o novo volume pode ocupar 8% a 
10% do espaço intracraniano, sem que haja aumento 
da PIC. A partir daí, entretanto, uma diferença de 
apenas 1% entre o novo volume acrescentado e o do 
líquido deslocado já é suficiente para alterar a PIC.

Quando certo volume é acrescido ao conteúdo 
normal da cavidade intracraniana, há, de início, di-
minuição do espaço subaracnóideo periencefá lico e, 
em seguida, redução das cavidades ven triculares por 
diminuição do LCR. Ulteriormente diminui o volume 
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sangüíneo e, finalmente, há re dução do volume do 
parênquima nervoso por com pressão e atrofia. Nas 
crianças que ainda apre sentam fontanelas abertas e 
suturas não soldadas, a elasticidade do crânio permite 
que o aumento do seu conteúdo seja compensado pelo 
aumento de seu diâmetro. O tempo constitui elemento 
impor tante nesse mecanismo de com- pensação. O 
aumen to lento do conteúdo intracraniano permite 
o des locamento gradual, progressivo, de grande 
quan tidade de líquido do seu interior. Entretanto, o 
aumento rápido do conteúdo intracraniano impede 
a adequada utilização desses mecanismos compen-
satórios, acarretando o desequilíbrio precoce da re-
lação volume/pressão intracraniana, podendo, nessas 
circunstâncias, ocorrer aumento da PIC com volumes 
bem menores, se comparados aos acréscimos lentos. 

É importante a noção da exis tência de um ponto 
em que ocorre o desequilíbrio entre o aumento do 
conteúdo intracraniano e o deslocamento de líqui-
dos do seu interior. Deno mina-se complacência a 
capacidade da cavidade intracraniana de se adaptar 
ao aumento de volume em seu interior. Na Fig. 
6.1, a relação volume/pressão é representada por 
uma curva que mostra que, a partir de um deter-
minado volume, a pressão eleva-se (e, portanto, a 
complacência diminui) rapidamente. Um dos testes 
para se avaliar a complacência, durante a medida 
contínua da PIC, é realizado com a injeção no es-
paço subarac-nóideo de 1ml de solução fisiológica 
em um segundo, o que provoca aumento da PIC 
com retorno rápido a seus valores basais; quando 
a complacência está diminuída, ocorre elevação da 
PIC, que assim permanece por tempo prolongado, 
antes de voltar ao nível basal.

patologIa da HIpertensão IntraCranIana

Qualquer que seja a causa da HIC, ela perturba o 
funcionamento do sistema nervoso central por des-
locamento e torção do neuroeixo e redução do FSE.

Hérnias Encefálicas

Hérnias encefálicas ou cones de pressão são 
migrações e torções de estruturas para outros com-
partimentos intra e extracranianos. Essas hérnias 
ocorrem, geralmente, na vigência de aumento da 
PIC, mas podem também resultar da existência de 
processos expansivos intracranianos sem elevação da 
PIC. As hérnias mais importantes são a supracalosa, 
as transtentoriais e as cerebelares (Fig. 6.2). 

A hérnia supracalosa é o resultado da herniação do 
giro cíngulo sob a borda livre da foice cerebral e surge 
nos processos expansivos frontais e parietais. Essa hérnia 
desloca as artérias pericalosas além da linha mediana e 
comprime o teto do terceiro ventrículo, determinando 
discreta faixa de necrose do giro cíngulo. Não tem 
maiores implicações clínicas, exceto quando diminui 
a circulação nas artérias pericalosas, ocasionando 
infarto isquêmico nos seus territórios de irrigação.

A hérnia transtentorial pode ser anterior ou central.

A hérnia transtentorial anterior ou uncal ocorre 

Fig. 6.1 — Relação entre PIC e volume de lesão que ocupa 
espaço.

PIC

Volume Fig. 6.2 — Hérnias encefálicas. 1. Hérnia do giro cíngulo sob a 
foice. 2. Hérnia uncal através da fenda tentorial (ou forame de 
Pacchioni). 3. Hérnia transtentorial central através do forame de 
Pacchioni. 4. Hérnia cerebelar inferior através do forame magno. 
5. Hérnia cerebelar superior através da fenda tentorial.

Foice

Tenda
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quando há migração do uncus e porção medial do 
giro hipocampal através da incisura da tenda do 
cerebelo. Ela é encontrada nos processos expan sivos 
do lobo temporal ou da parte lateral da fossa média 
acompanhados ou não de HIC, mas pode surgir com 
qualquer processo expansivo supraten torial. O pri-
meiro sinal desta herniação é a dilatação da pupila 
ipsilateral, que resulta da compressão do nervo 
oculomotor contra o liga mento petroclinóideo. À 
medida que a herniação progride, a artéria cerebral 
posterior pode ser comprimida contra a borda livre 
do tentório, resul tando em hemianopsia conseqüente 
à isquemia do lobo occipital. A insinuação da porção 
medial do lobo temporal no forame de Pacchioni 
comprime o mesencéfalo, diminuindo a luz do aque-
duto de Syl vius, o que leva à retenção de LCR acima 
desse nível. A compressão do pedúnculo cerebral 
causa hemiparesia ou hemiplegia contra-lateral por 
com prometimento da via piramidal ipsila-teral. Quan-
do a hérnia é suficiente para empurrar fortemente 
o mesencéfalo contra a borda livre do tentório do 
outro lado, pode ocorrer o comprometimento da 
via piramidal contralateral à herniação, causando 
hemiparesia ou hemiplegia ipsilateral ao processo 
expansivo, e nessas circunstâncias determina falso 
sinal de localização. A compressão e distorção pro-
gressiva do mesencéfalo levam ao coma, reação de 
descerebração e óbito.

A hérnia transtentorial central, mais freqüente e 
mais grave do que a lateral, resulta do deslocamen to 
no sentido caudal do diencéfalo e porção supe rior 
do mesencéfalo através do buraco de Pacchioni. 
Essa hérnia é encontrada nos processos difusos 
supra-tentoriais que acarretam grande aumento da 
PIC ou em lesões situadas na linha mediana. O 
deslocamento no sentido caudal do diencéfalo e 
mesencéfalo traciona a haste hipofi sária contra o 
clivo e comprime o teto mesence fálico, resultando 
em necrose hipofisária, diabete insípido e paralisia do 
olhar vertical para cima. A seguir surgem alterações 
importantes do nível da consciência, dilatação das 
pupilas, atitude em des cerebração e óbito. Infartos 
isquêmicos e hemorrá gicos no nível do mesencéfalo 
e ponte encontrados nas hérnias transtentoriais lateral 
e central ex plicam as graves conseqüências dessas 
migrações encefálicas e resultam da imobilidade do 
sistema vascular vertebrobasilar, que não acompa-
nha a distorção e migração no sentido caudal do 
tronco encefálico. Como conseqüência, as artérias 
per furantes do mesencéfalo e ponte são distendidas, 
levando a infartos isquêmicos e hemorrágicos.

As hérnias cerebelares podem se dirigir para 

cima, insinuando-se no buraco de Pacchioni, ou, 
mais freqüentemente, para baixo, através do forame 
magno. A hérnia cerebelar superior ocorre quando 
há aumento da PIC no compartimento infratentorial e 
pressão relativamente menor na fossa su pratentorial. 
A hérnia cerebelar superior compri me o mesencéfa-
lo diminuindo a luz do aqueduto de Sylvius, o que 
leva à retenção de LCR acima desse nível. A hérnia 
cerebelar inferior, tonsilar ou amigdaliana, resulta 
da insinuação das tonsilas cere belares no buraco 
occipital comprimindo o bulbo. Ela é mais grave do 
que as hérnias transtentoriais e cerebelares superio-
res, acompanha-se de obs trução do trânsito do LCR 
no nível do quarto ventrículo e seu quadro clínico 
caracteriza-se por parada cardiorrespiratória súbita.

As hérnias encefálicas transtentoriais e cerebela-
res, obstruindo o buraco de Pacchioni ou o forame 
magno, interrompem a comunicação entre a cavidade 
intra-craniana e o espaço intraraquídeo, explicando a 
ausência de aumento da pressão do LCR quando ela 
é medida no espaço suba racnóideo espinal mesmo na 
vigência da HIC fran ca. Esse mesmo fato justifica 
a contra- indicação de colheita do LCR na cisterna 
magna ou no fundo-de-saco lombar quando existe 
HIC, porque esse procedimento pode agravar ou 
desencadear hér-nia encefálica com todas as suas 
conseqüências. 

Relação entre Hipertensão Intracraniana  
e Fluxo Sangüíneo Encefálico

A HIC influi no FSE por meio de vários meca-
nismos. O primeiro é a ação direta que a HIC exerce 
sobre os vasos encefálicos, acarretando diminuição 
dos seus diâmetros e, conse qüentemente, aumento 
da RVE. Essa redução do diâmetro vascular ocasio-
-na queda do FSE e tem como resultado a anoxia 
cerebral. A redução do FSE e a anoxia provocam o 
acúmulo de CO

2
 que, por sua vez, funciona como 

agente vasodilatador. Essa vasodilatação age como 
mecanismo de defesa para permitir o aumento de 
afluxo de sangue ao encéfalo; porém, simultanea-
mente, a vasodilatação e o aumento do volume de 
sangue agravam a HIC. Resumindo: a ação direta 
da HIC sobre os vasos encefálicos provoca aumento 
da RVE e diminuição do FSE; seguem-se vasodi-
-latação, aumento do FSE e agravamento da HIC.

O segundo mecanismo pelo qual a HIC influi 
no FSE é o da elevação da PA, ou seja, a reação 
vasopressórica. A isquemia no nível do mesencé-
falo ou bulbo, causada pelas hérnias encefálicas, 
parece ser a responsável pela reação vasopres sórica. 
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À medida que essa isquemia se acentua, ocorre o 
comprometimento dessa reação vasopres sórica. A 
PA, caindo, diminui a diferença entre a PA e a PIC, 
o que acentua a isquemia cerebral. A falência desse 
mecanismo vasopressórico causa a morte.

Efeitos da Hipertensão Intracraniana  
sobre a Pressão Arterial, Pulso e Freqüência 
Respiratória

Harvey Cushing, famoso neurocirurgião ame-
ricano, demonstrou experimentalmente que a PA 
se eleva quando a PIC atinge níveis próximos ou 
superiores aos da PA. Ele afirmou que o propósito 
da elevação da PA é o de restaurar o FSE aos centros 
vitais bulbares. Observou também irregularidades 
no ritmo respiratório e bradicardia. Esses sinais, 
elevação da PA, bradicardia e arritmia respiratória, 
constituem a “tríade de Cushing”.

manIFestações ClínICas da HIpertensão  
IntraCranIana

A elevação da PIC ocorre quando há o aumento 
de volume de um ou mais dos componentes natu rais 
da cavidade intracraniana ou acréscimo de processo 
expan- sivo (neoplasia, abscesso, he matoma, gra-
nuloma). O aumento de volume do LCR (hidro-
cefalia) surge quando há bloqueio par cial ou total 
do fluxo liquórico, aumento da produção do LCR 
ou dificuldade na sua reab sorção. O aumento do 
conteúdo sangüíneo é secun dário à vasodilatação 
encefálica, e o aumento do componente hídrico do 
parênquima nervoso (ede ma e inchaço) ocorre em 
várias circunstâncias.

A elevação da PIC causada por processo expan-
sivo não está relacionada necessariamente às suas 
dimensões. Tumores de pequeno porte, porém situa-
-dos no interior do sistema ventricular, podem levar 
a bloqueio importante do trânsito liquórico, acarre-
tando hidrocefalia e HIC. Determinadas neoplasias, 
inflamações, granulomas, parasitas (cisticercose, 
hidati-dose), infartos isquêmicos e hemorrágicos, 
trauma- tismos cranioencefálicos são acompanha-
dos de edema ou inchaço cerebral, que podem ser 
causa da HIC.

O quadro clínico da HIC é determinado, prin-
cipalmente, pela distorção e compressão do encé falo, 
e a evolução dos sintomas e sinais da HIC pode ser 
dividida em quatro fases.

A primeira fase é assintomática porque há des-

locamento de um dos componentes normais do conteúdo 
intracraniano para compensar o volume acrescido.

No segundo estágio os mecanismos de com-
pensação já estão se esgotando, há comprometimen to 
do FSE, isquemia de centros bulbares, surgem as 
ondas em platô e os primeiros sintomas e sinais da 
HIC, com redução da freqüência cardíaca.

Na terceira fase as ondas em platô já são mais 
freqüentes e de maior amplitude, e o comprome-
timento do tono vascular e a paralisia do mecanis-
mo vasopres-sórico acarretam aumento do volume 
sangüíneo ence-fálico, acentuando a HIC; os sin-
tomas e sinais da HIC tornam-se exuberantes, há 
comprometimento do nível de consciência, alte rações 
da PA, da freqüência cardíaca e ritmo respiratório. 
Nesta terceira fase ainda há possibi lidades de re-
gressão do quadro clínico, desde que a HIC possa 
ser tratada adequadamente.

Na quarta e última fase a PA cai, o ritmo res-
piratório e os batimentos cardíacos são irregulares, 
surge o coma, as pupilas tornam-se midriáticas e 
paralíticas e a morte ocorre por parada cardior-
respiratória. Kocher insistia na importância da 
ele vação da PA durante a HIC, como mecanismo 
com pensatório para manter FSE adequado. A falência 
desse mecanismo vasopressor causa a morte.

As manifestações clínicas da HIC podem ser divi-
didas em sintomas e sinais gerais e sintomas e sinais 
focais. Os primeiros decorrem do aumento da PIC e 
de todas as suas conseqüências, isto é, distúrbio do 
FSE, compressão e torção de es truturas encefálicas. 
Os sintomas e sinais focais resultam da disfunção 
da área onde está localizado o processo responsável 
pela HIC. Os sintomas e sinais gerais aparecem na 
segunda fase, já referida, e são: cefaléia, vômitos, 
edema de papila, alte rações da personalidade e do 
nível de consciência, crises convulsivas, tonturas, 
macrocefalias, alte rações da PA, respiração e fre-
qüência cardíaca, comprometimento dos nervos 
motores oculares.

Sintomas e Sinais Gerais da HIC

Cefaléia – A cefaléia, isoladamente, é o primeiro 
sintoma de HIC em 20% dos pacientes com tumores 
intracranianos e surge em 70% dos mes mos durante 
a evolução da doença. A dor pode ser generalizada 
ou localizada, e, nesta última circunstância, em 
apenas 30% o local da dor coincide com a situação 
do processo responsável pela HIC. É de caráter 
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progressivo e mais intensa durante a noite, o que é 
explicado pela vasodilatação secundária à retenção 
de CO

2
 no parênquima nervoso durante o sono. 

Doenças que levam a grande elevação da PIC, sem 
desviar estruturas, como por exemplo o pseudo-tumor 
cerebral, podem não ser acompanha das por cefaléia. 
Esta manifestação clínica da HIC decorre não do 
aumento da PIC, mas sim da dilatação e tração das 
grandes artérias e veias, compressão e distensão de 
nervos cranianos (trigêmeo, vago e glossofaríngeo) 
e dura-máter por eles inervadas.

Vômitos – Constituem a queixa inicial em 10% 
dos pacientes com HIC e ocorrem em 70% dos mes-
mos durante o curso da doença, surgindo com maior 
freqüência pela manhã, ao despertar. O vômito decor-
rente do aumento da PIC devido ao acúmulo de CO

2
 

durante o sono alivia a cefaléia pela diminuição do 
edema cerebral que se segue à hiperven-tilação pro-
vocada pelo ato de vomitar. Os vômitos podem ou não 
ser precedidos por náuseas; nesta última possibilidade 
é denominado vômito em jato ou vômito cerebral; ele 
é explosivo e ocorre em apenas 20% dos pacientes 
com HIC que apresentam vômitos. Em crianças os 
vômitos, prin cipalmente os matinais, podem preceder 
de muito o aparecimento de outros sintomas e sinais 
de HIC, sendo confundidos freqüen-temente como 
secun dários a perturbações do aparelho digestivo. 
Os vômitos decorrem do aumento do PIC ou do 
des locamento e torção do tronco encefálico.

Edema de papila – É o sinal mais característico 
da HIC, embora seja constatado em outras patolo-
gias, e resulta da compressão da veia central da 
retina pelo LCR contido no espaço subaracnóideo 
que envolve os nervos ópticos. A ausência do pulso 
venoso, seu primeiro indício, já indica o aumento da 
PIC; entretanto, como a ausência do pulso venoso 
pode ser constatada em condições normais, a sua 
presença afasta a pos sibilidade de HIC, mas a sua 
ausência tem menor valor diagnóstico. Não há uma 
relação direta entre o edema de papila e a acuidade 
visual, mas, sem dúvida, quando há papile-dema e a 
HIC não é convenientemente diagnosticada e trata-
da, ele caminha para a atrofia secundária de papila 
e cegueira. As queixas de cegueira transitória em 
pa cientes com edema de papila sugerem cegueira 
imi nente. Um processo expansivo pode comprimir 
diretamente o nervo ou o nervo ou o quiasma óptico, 
levando à atrofia primária da papila e cegueira, sem 
que haja edema de papila ou HIC.

Alterações da personalidade e do nível de cons-
ciência – As alterações da personalidade como 
primeira manifestação de HIC são mais freqüentes 

do que o comumente referido e geralmente são va-
lorizadas ou reconhecidas somente após o apa reci-
mento dos outros sinais e sintomas. Cons tituem 20% 
das manifestações iniciais da HIC e se caracterizam 
por fatigabilidade, apatia, irrita bilidade, desatenção, 
indiferença, diminuição da espontaneidade, instabi-
lidade emocional, sendo mais freqüentes nas neo-
plasias cerebrais. Com a evolução da HIC surgem 
períodos de sonolência, rebaixamen to progressivo 
do nível de consciência e coma.

Crises convulsivas – Convulsões generalizadas 
cons tituem manifestação inicial de 15% dos pacientes 
com tumores intracranianos e ocorrem em 30% dos 
mesmos durante toda a doença. As convulsões são 
mais precoces nos processos expansivos de rápida 
evolução e naqueles situados próximo ao córtex 
motor. Entretanto, as HIC crônicas permitem o 
aparecimento de convulsões com maior freqüência. 

Tonturas – Pacientes com HIC queixam-se 
de ator doamento e tonturas sem caráter giratório. 
São mais freqüentes quando o processo expansivo 
localiza -se no compartimento infratentorial e resultam 
do edema de labirinto secundário à comunicação 
exis tente entre a cavidade intracraniana e o ouvido 
in terno.

Macrocefalia – Nas crianças com suturas ainda 
não soldadas, o aumento da PIC pode ser com pensado, 
temporariamente, pela disjunção pro gressiva das 
suturas. Além do aumento do perí metro craniano, 
constata-se congestão das veias do couro cabeludo. 
Um sinal característico da HIC em crianças é o “som 
de pote rachado” obtido à percussão do crânio.

Alterações da pressão arterial, respiração e 
freqüên cia cardíaca – Em pacientes com HIC sub-
metidos a registro contínuo da PIC, são registradas 
eleva ções da PA concomitantemente ao aparecimento 
de ondas em platô. A elevação da PA aumenta o FSE 
e secundariamente o volume sangüíneo en cefálico, 
agravando a HIC. Simultaneamente ao aparecimento 
das ondas em platô ocorrem também alterações do 
pulso e ritmo respiratório.

Nervos motores oculares – O envolvimento 
dos ner vos cranianos é freqüente na HIC e nem 
sempre tem valor de localização. Os nervos motores 
oculares estão comprometidos em 20% dos pacien-
tes com tu-mores intracranianos. O nervo abdu cente 
é o mais fre-qüentemente lesado (75%), enquanto 
o nervo oculo-motor (20%) e o troclear (5%) são 
menos afetados.

Sintomas e Sinais Focais da HIC
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Os sintomas e sinais focais resultam de disfun ção 
da região onde está localizada a lesão res ponsável pela 
HIC, e seu reconhecimento auxilia na localização e 
tratamento da doença. Podem surgir precocemente e, 
muitas vezes, confun dem-se com os sintomas e sinais 
gerais da HIC. Os principais sintomas e sinais focais 
dos processos expansivos intracranianos são: paresias 
ou paralisias, convulsões focais, ataxia, distúrbios 
cogni-tivos, alterações endócrinas, comprome timento 
dos nervos cranianos.

tratamento da HIpertensão IntraCranIana

O tratamento da HIC, além de focalizar espe-
cificamente a sua causa, consiste numa série de 
medidas que visam corrigir a diminuição do FSE, 
bem como a redução das hérnias encefálicas. Além 
dos cuidados gerais, tais como a elevação do dorso e 
da cabeça em 30o, o que facilita a drenagem venosa 
intracraniana, a correção da hipotensão arterial, que 
diminui a PPE, e da hipertermia, que aumenta o 
metabolismo encefálico, existem medidas específicas 
para a correção do aumento da PIC.

Redução do Volume do Líquido  
Cefalorraquidiano

A redução temporária da HIC pode ser obtida pela 
remoção do LCR através de punção lombar. Como a 
punção para retirada do LCR pode precipitar a ocor-
rência de hérnias encefálicas, está contra-indicada nas 
HICs secundárias a processos expansivos unilaterais. 
Este procedimento pode ser indicado nas hemorragias 
subaracnóideas, nas meningites e nas hidro-cefalias 
comunicantes. Entretanto, esta conduta é possível so-
mente em pe queno número de casos e o tratamento 
preferido nas hidrocefalias é a derivação intra ou 
ex tracraniana do LCR. Nas derivações intracranianas 
o fluxo do LCR é desviado dos ventrículos para o 
espaço subaracnóideo. As derivações extracranianas 
são realizadas utilizan do-se sistemas de derivação 
com válvula unidirecional interposta, desviando-se 
o fluxo do LCR das cavidades ventriculares para o 
átrio ou para a cavidade peritoneal. As derivações 
extra-cranianas apresentam complicações freqüen tes 
relacionadas à obstrução do sistema e infecções. 
A derivação do LCR para o exterior também pode 
ser realizada durante um tempo limitado quando 
se deseja redução temporária do volume do LCR.

Redução do Volume de Sangue Encefálico

O volume de sangue do encéfalo pode aumentar em 
várias circunstâncias, principalmente nos trau matismos 
cranioencefálicos, contribuindo para au mentar a PIC. 
A maior quantidade de sangue no encéfalo pode 
ser causada por acúmulo de CO

2
 no parênquima 

nervoso ou por vasodilatação cere bral secundária a 
comprometimento do mecanis mo de auto- regulação do 
FSE. O tratamento de escolha é a hi-perventilação, 
que reduz a pCO

2
 diminuindo o FSE e o volume 

do sangue encefálico. A hiperventilação deixa de 
ser eficaz quando existe paralisia vasomotora, isto 
é, quando já não existe auto-regulação vascular.

Redução do Edema Cerebral

Muitas afecções do encéfalo ocasionam aumento 
do seu conteúdo hídrico, que, por sua vez, aumenta 
a PIC. A redução do edema encefálico por meio 
de soluções hipertônicas ou corticosteróides é um 
recurso valioso e indispensávei, principalmente nos 
processos expansivos intracranianos.

As soluções hipertônicas aumentam a pressão 
osmótica intravascular, retirando água do parên quima 
nervoso para a corrente sangüínea em conseqüência 
do gradiente osmótico criado. Uma solução hipertô-
nica ideal deve permanecer por tempo prolongado 
no leito vascular, não atravessar a barreira hema-
toencefálica e não ser tóxica. Entretanto, como a 
barreira hema toencefálica está comprometida, pelo 
menos parcialmente, no nível da lesão responsável 
pela HIC, o agente da solução hipertônica tende a 
penetrar no parênquima nervoso, onde permanece 
por mais tempo do que na corrente sangüínea. Em 
conseqüência temos a inversão do gradiente osmótico 
com maior pressão osmótica no tecido nervoso, o 
que acarreta a retirada de água da corrente sangüínea 
para o encéfalo. Assim, após uma ação eficaz da 
solução hipertônica reduzindo a HIC, podemos ter 
em seguida uma nova elevação da PIC, que pode 
chegar a níveis superiores aos registrados antes 
da injeção dessa solução. Este fenômeno é cha-
mado de “rebote”. Entre as soluções hipertônicas 
destaca-se o manitol, que é um álcool empregado 
em solução aquosa na concentração de 20%, como 
infusão intravenosa rápida, na dose de 1,5 a 2g/kg. 
A solução inicia seu efeito após dez a 15 minutos e 
se prolonga por quatro horas, devendo ser repetida 
periodicamente. O manitol não é metabolizado pelo 
organismo, não é tóxico, não atravessa a bar reira 
hematoencefálica íntegra, e o fenômeno do rebote, 
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além de ser menos freqüente, é discreto. A solução 
de manitol é amplamente utilizada no tratamento da 
HIC qualquer que seja a sua causa, principalmente 
quando se deseja reduzir rapidamente a PIC.

Os corticóides são amplamente empregados no 
tratamento da HIC pela sua propriedade de reduzir 
intensamente o edema cerebral que acompanha 
as neoplasias e inflamações, mas sua eficácia nos 
traumas cranioencefálicos é discutível. Além de sua 
ação principal antiedema cerebral, os corticóides 
desempenham um papel importante no tratamento 
de HICs causadas por processos inflamatórios que 
bloqueiam o trânsito do LCR. Apesar da sua plena 
aceitação no tratamento do edema cerebral, ainda 
não se co nhece satisfatoriamente o mecanismo de 
ação dos esteróides. Admite-se que influam na per-
meabilidade celular melhorando o seu desempen ho, 
além de reduzir a formação do LCR. Os esteróides 
mais utilizados são a dexametasona e, menos fre-
qüentemente, a metilprednisolona. A dexametasona 
tem sido o esteróide mais indicado devido ao seu 
elevado efeito antiinflamatório e à sua menor re-
tenção de sódio. A dexametasona é empregada no 
tratamento de edema cerebral, geralmente em dose 
inicial de 10mg e a seguir 4mg a cada quatro ou seis 
horas, podendo ser administrada por vias intravenosa, 
intramuscular e, menos freqüentemente, por via oral. 
As hemorragias digestivas são a principal complica-
ção do uso de quantidades elevadas e prolongadas 
de dexa metasona e podem ser reduzidas empregan-
do-se antiácidos, protetores da mucosa gástrica ou 
cime-tidina. Além das hemorragias digestivas, a 
dexa-metasona pode provocar descompensação de 
diabetes e causar distúrbios psíquicos. A retirada 
da dexametasona deve ser efetuada gradativa mente.

Barbitúricos

Apesar de resultados controversos, o coma induzido 
tem sido empregado em pacientes com HIC, geral-
-mente de origem traumática ou vascular, e devidamente 
monitorizados em Unidades de Terapia Intensiva, 
devi-do à possibilidade de alterações hemodinâmicas 
adversas. Entre os barbitúricos, o Thionembutal é 
o mais utilizado, geralmente na dose inicial de 3 
a 10mg/kg de peso e de 0,5 a 3mg/kg/hora como 
manutenção.

Cirurgias Descompressivas

Maior espaço ao conteúdo intracraniano é con-
seguido por meio das cirurgias descompressivas ex-

ternas ou internas. A cirurgia descompressiva ex terna 
consiste na retirada temporária ou per manente de 
retalhos da calota craniana mais ou menos extensos. 
As craniectomias descompres sivas extensas estão 
indicadas nas HICs graves conseqüentes ao aumento 
difuso do encéfalo, como ocorre nos trau-matismos 
cranioencefálicos (edema e inchaço), pseudotumor 
cerebral, infar tos isquêmicos extensos que se acom-
panham de edema. As craniectomias descompressivas 
exter nas menores são realizadas nos traumatismos 
cranioencefálicos menos extensos, quando então têm 
o objetivo de evitar a formação de hérnia transten torial 
uncal ou durante craniotomia em que se deixa de re-
colocar o retalho ósseo em virtude de edema cerebral 
ainda presente no fim do ato cirúrgico.

A cirurgia descompressiva interna consiste na 
retirada total ou parcial de processo expansivo in tracra-
niano combinada, por vezes, com a remoção deliberada de 
parênquima nervoso não compro metido. Determinadas 
áreas normais do encéfalo, como parte de um lobo fron-
tal ou os 5cm anteriores de um lobo temporal, podem 
ser removidas sem prejuízo aparente. A remoção de 
parênquima cerebral normal justifica-se pela ex trema 
gravidade, risco de vida e pela resposta insatisfatória 
a outros métodos terapêuticos menos agressivos.
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Coma e Estados Alterados 
de Consciência

Getúlio Daré Rabello

“... os conceitos sem a experiência são cegos 
a experiência sem os conceitos é nula.“

Kant

As situações neurológicas nas quais observam-se 
alterações dos estados de consciência são, basicamente:

Alterações de nível de consciência

• Coma

• Estado vegetativo persistente 

• Estados confusionais agudos

• Morte encefálica

Falsas alterações de nível de consciência

• Retirada psíquica 

• Estado deeferentado ou locked-in

• Catatonia

Coma

Considerações Iniciais

O estado de coma representa uma grave mani-
festação clínica, indicando falência dos mecanismos 

Capítu- 77

de manutenção da consciência. Medidas imediatas 
é que vão definir o prognóstico do paciente. A 
dificuldade de abordagem do paciente comatoso 
decorre de vários fatores, tais como:

• inúmeras causas potenciais;

• ausência de história apropriada na maioria das 
vezes;

• curto período antes que haja irreversível dano 
neurológico.

O coma apresenta-se em uma de três situações:

• progressão esperada e previsível de uma doença 
conhecida (isquemia de tronco encefálico, herniação 
transtentorial);

• evento imprevisto em paciente com situação 
clínica conhecida (hemorragia intracraniana em 
paciente com plaquetopenia, anoxia cerebral em 
paciente com arritmia cardíaca que apresenta parada 
cardíaca);

• evento ocorrendo em paciente totalmente des-
conhecido para o médico.

A dificuldade no diagnóstico relaciona-se forte-
mente com a última das situações acima expostas. 
Ressalte-se, porém, que o médico deve estar atento 
à possibilidade de uma causa imprevisível, mesmo 
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que uma patologia conhecida, de forma previsível, 
possa evoluir para o coma. Assim, um paciente 
com acidente vascular isquêmico em tronco ence-
-fálico pode entrar em coma se apresentar situação 
superveniente de hipoglicemia. 

Conceituação de Consciência e Coma

Não existe conceituação satisfatória de consciên-
cia e, por isso, utiliza-se uma definição com valor 
operacional: consciência representa um estado de 
perfeito conhecimento de si próprio e do ambiente.

Existem dois componentes da consciência que 
devem ser analisados:

• nível de consciência: grau de alerta compor-
-tamental apresentado pelo indivíduo; 

• conteúdo de consciência: é a soma de todas 
as funções cognitivas e afetivas do ser humano 
(memória, crítica, linguagem, humor). 

O nível de consciência e o seu conteúdo depen-
dem de estruturas anatômicas distintas.

Assim, o conteúdo de consciência depende da 
função do córtex cerebral. Lesões restritas do córtex 
levam a distúrbios às vezes restritos do conteúdo 
de consciência (afasia, apraxia, agnosia). Já o ní-
vel de consciência depende da interação entre uma 
estrutura situada na região pontomesencefálica do 
tronco encefálico (formação reticular ativadora as-
cendente – FRAA) e o córtex cerebral como um 
todo. Experiências em animais realizadas há alguns 
anos mostraram que a secção entre a medula oblonga 
(bulbo) e a medula espinal não alterava o grau de 
vigília dos mesmos. Já a secção entre os colículos 
superior e inferior mesencefálicos levava o animal 
a um estado de diminuição do nível de consciência 
(Fig. 7.1). A partir daí, concluiu-se que a região entre 
estes dois níveis de secção era importante para a 
ativação cortical. Outros experimentos demonstraram 
que pequenas lesões mesencefálicas mediais reduzem 
o nível de consciência e que a estimulação direta 
com eletrodos da formação reticular pontina alta e 
mesencefálica levava o animal à vigília. 

Fig. 7.1 — Secções do tronco encefálico em vários nomes.

Telencéfalo

Mesencéfalo

Secção intercolicular

Ponte

Bulbo

Secção bulbo-espinal

Medula espinal
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A formação reticular é um agrupamento neuronal 
diferenciado, constituído por uma série de subnú-
cleos, cujos neurônios recebem colaterais de vias 
descendentes e ascendentes, de tal forma que eles 
integram uma grande quantidade de informações 
neurais. Portanto, as lesões da FRAA e de suas 
projeções rostrais levam à diminuição do nível de 
consciência (Fig. 7.2).

Quanto às lesões corticais, a maior parte dos 
hemisférios cerebrais necessita ser lesada para haver 
o coma. Lesões restritas podem causar distúrbios 
cognitivos específicos, porém não diminuição do 
nível de consciência. Um aspecto importante é o 
da lateralização da consciência. Em certos casos 
de lesões hemisféricas dominantes extensas (lesões 
hemisféricas esquerdas na maior parte dos indiví-
duos) pode haver alteração do nível de consciência 
por lesão unilateral.

A diminuição do nível de consciência implica 
uma das seguintes possibilidades: 

• lesão ou disfunção de FRAA;

• lesão ou disfunção intensa e difusa do córtex 
cerebral;

• ambas.

Concluindo, o coma representa uma situação 
clínica de diminuição extrema do nível de consci-

ência (Fig. 7.3).

É lógico que entre o estado de vigília normal 
e o coma existe uma série de estados intermediá-   
rios de consciência, representando distúrbios maiores 
ou menores nas estruturas responsáveis pelo nível 
de consciência. O coma pode ser definido como: 

Estado em que o individuo não demonstra conhe-
cimento de si próprio e do ambiente, caracterizado 
pela ausência ou extrema diminuição do nível de 
alerta comportamental (nível de consciência), per-
manecendo não responsivo aos estímulos internos 
e externos e com os olhos fechados. Sua causa é 
lesão ou disfunção da FRAA, do córtex cerebral 
difusamente ou de ambos. 

Etiologias do Coma

Os estados de coma são classificados de acordo 
com o sítio lesional causador, o que facilita a ob-
tenção de um diagnóstico precoce e freqüente-mente 
correto. Utilizando a tenda do cerebelo (tentório) 
como marco, as estruturas intracranianas ocupam 
dois compartimentos: 

• compartimento supratentorial: inclui as estru-
turas situadas acima da tenda do cerebelo, ou seja, 
o diencéfalo e o telencéfalo.

Fig. 7.2 — Ativação do córtex cerebral pela FRAA.



146 CaPítulo 7
©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

• compartimento infratentorial: inclui as estrutu-
ras situadas abaixo da tenda do cerebelo, ou seja, 
o tronco encefálico e o cerebelo.

Deste modo, as principais causas de coma e dis-
túrbios de consciência são assim ordenadas:

• lesões supratentoriais;

• lesões infratentoriais ou subtentoriais;

• lesões encefálicas difusas, multifocais e/ou 
metabólicas. 

Lesões Supratentoriais
 Lesões Destrutivas Subcorticais e Rinencefálicas
  Infarto talâmico
 Lesões Expansivas Supratentoriais (Massas Expansivas)
  Hemorragias

Fig. 7.3 — Variações observadas do nível de consciência.

Fig. 7.4 — Causas de coma (segundo Plum e Posner).
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  Infartos
  Tumores
  Abscessos
  Trauma craniano 

Lesões Subtentoriais ou Infratentoriais
 Lesões Isquêmicas ou Destrutivas
  Hemorragia pontina
  Infarto de tronco encefálico
  Enxaqueca vertebrobasilar
  Desmielinização de tronco encefalico
  Tumores de tronco encefálico
  Abscessos e granulomas de tronco encefálico
 Lesões Compressivas
  Hemorragia cerebelar
  Infarto cerebelar
  Tumor cerebelar
  Abscesso cerebelar
  Hemorragia subdural ou extradural de fossa posterior
  Aneurisma basilar
  Tumores de fossa posterior extratronco encefálico 

Disfunção Encefálica Difusa, Multifocal e/ou Metabólica
 Falta de Oxigênio, Substrato ou Co-Fatores
 Doenças de Outros Órgãos
  Órgãos Não-endócrinos
   Insuficiência hepática (coma hepático)
   Insuficiência renal (coma urêmico)
   Insuficiência pulmonar (narcose por CO2)
   Encefalopatia pancreática exócrina
  Órgãos Endócrinos
   Hipófise (insuficiência hipofisária)
   Tireóide (hipo ou hipertireoidismo)
   Paratireóide (hipo ou hiperparatireoidismo)
   Adrenal (Addison, Cushing, feocromocitoma) 
  Outras Doenças Sistêmicas 
   Diabetes
   Porfiria
   Septicemia
 Intoxicação Exógena
  Drogas sedativas 
  Ácidos ou produtos com metabolização para ácidos
  Drogas psicotrópicas
  Outros: penicilina, anticonvulsivantes, esteróides,  
   digitálicos, cimetidina, metais pesados, cianeto,  
   salicilatos, organoclorados, organofosforados
 Transtornos Hidreletrolíticos e Acidobásicos
  Água e sódio (hipo e hipernatremia)
  Acidose (metabólica e respiratória)
  Alcalose (metabólica e respiratória)
  Magnésio (hipo e hipermagnesemia)
  Cálcio (hipo e hipercalcemia)
  Fósforo (hipofosfatemia)
 Alterações da Regulação Térmica
  Hipotermia
  Hipertermia
 Infecções e Inflamações do Sistema Nervoso Central
  Meningite
  Encefalite
  Encefalopatia tóxica aguda
  Encefalomielite parainfecciosa
  Vasculite cerebral
  Hemorragia subaracnóidea
 Doenças Gliais e Neuronais Primárias
  Doença de Creutzfeldt-Jakob

  Doença de Marchiafava-Bignami
  Adrenoleucodistrofia
  Gliomatose cerebral
  Leucoencefalopatia multifocal progressiva
 Outras 
  Crises convulsivas e estados pós-convulsivos
  Estados delirantes agudos
   Síndrome de abstinência
   Delírio pós-operatório
   Delírio da unidade de terapia intensiva
   Intoxicações por drogas

Objetiva-se, na avaliação, obter clinicamente o 
diagnóstico de um dos três tipos de coma. Eviden-
temente, a caracterização etiológica precisa neces-
sitará de exames subsidiários. Porém, seguindo a 
sistemática de avaliação normalmente se consegue 
caracterizar o tipo de coma mais provável. 

Condutas Imediatas

A avaliação do paciente em coma deve ser siste-
matizada e demanda certo tempo. Portanto, algumas 
medidas imediatas devem ser tomadas após rápida 
caracterização do estado de coma. Estas medidas 
visam manter a viabilidade do tecido nervoso, en-
quanto procede-se à investigação clínica e laboratorial 
da causa do coma. Devem ser rápidas e realizadas 
praticamente de forma automática.

O tecido nervoso depende, para sua sobrevivência, 
de três substratos: oxigênio, glicose e co-fatores. 
As medidas iniciais visam ao fornecimento desses 
elementos, que permitirão que os neurônios man-
tenham sua capacidade funcional.

• avalie a possibilidade de traumatismo, dispa 
o paciente completamente e verifique sinais vitais 
(pulso, pressão arterial, temperatura, respiração)

• assegure a oxigenação

• verifique a circulação e obtenha acesso venoso 
(periférico ou central)

• colha exames laboratoriais e faça eletrocar-
-diograma (ECG)

• dê tiamina (vitamina B
1
) 

Na suspeita de alcoolismo e desnutrição, ou na 
ausência de informações, é obrigatório o uso de 
tiamina 50-100mg IM ou EV. Esta medida advém 
da necessidade de se tratar ou prevenir uma ence-
-falopatia de Wernicke, devida à deficiência de 
vitamina B

1
. Esta vitamina age como co-fator para 

enzimas envolvidas no metabolismo dos carboidra-
tos. Em um indivíduo deficiente, o uso de carga de 
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glicose pode precipitar a encefalopatia por defici-
ência aguda. 

A tríade clássica da encefalopatia de Wernicke 
(confusão, ataxia, déficit de movimentos oculares) 
não é a única forma de apresentação. Pode haver 
hipotensão, hipotermia e até coma. A mortalidade 
chega a 20%. Embora ocorra mais em alcoólatras, 
pode ser precipitada por outras situações: alimen-
tação parenteral prolongada, hiperêmese gravídica, 
anorexia nervosa, jejum prolongado e insuficiência 
renal crônica. Portanto, a conduta de dar tiamina é 
obrigatória nas situações citadas ou diante da falta 
de informações e quando há coma com ausência de 
movimentos oculares. 

• Dê glicose hipertônica

Infundem-se 50ml de SG50% (1ml/kg). Esta 
conduta vai permitir:

— corrigir hipoglicemia, se existente

— fornecer substrato energético para o paciente

O receio de estarmos piorando a situação em 
caso de coma hiperglicêmico é infundado, já que 
o aumento de hiperglicemia não alterará muito o 
quadro clinico. A não-infusão de glicose em hipo-
glicemia pode ser fatal. Hoje em dia, considera-se 
que a hiperglicemia piora o prognóstico na lesão 
isquêmica cerebral. Por isso, se confirmarmos gli-
cemia adequada por método rápido (Dextrostix), 
poderemos evitar a infusão.

Os sintomas de hipoglicemia incluem sintomas 
neurogênicos (autonômicos) e neuroglicopênicos. 
Os sintomas neurogênicos (tremores, palpitações, 
ansie-dade, sudorese, fome, parestesias) são causados 
pela resposta autonômica ligada à hipoglicemia. Os 
sintomas neuroglicopênicos (confusão, sensação de 
calor, fraqueza, fadiga, déficit cognitivo intenso, 
crises convulsivas, coma) são o resultado da falta 
de glicose no encéfalo. Os limiares glicêmicos para 
os sintomas de hipoglicemia deslocam-se para níveis 
mais baixos seguindo-se a episódios recentes de 
hipogli-cemia, levando ao quadro de falta de percep-
ção da hipoglicemia – falta de sintomas de alerta na 
hipoglicemia em instalação. Portanto, pacientes que 
costumam ter hipoglicemia (pacientes com diabetes 
ou com insulinoma) suportam baixas concentrações 
de glicose, sem sintomas (Cryer, 1999).

É importante saber que a ausência de melhora 
não afasta a hipoglicemia (o paciente pode estar há 
horas nesta situação e com lesão irreversível) e a 
presença de melhora não confirma necessariamente 
hipoglicemia (SG50% podem reduzir pressão intra-

craniana por sua hipertonicidade). Apenas após o 
resultado laboratorial há certeza quanto à glicemia 
do paciente.

• considere antídotos

• trate convulsões

Várias causas de coma podem levar à eclosão 
de crises convulsivas que devem ser evitadas, já 
que pioram muito o prognóstico, por elevarem a 
pressão intracraniana ou por aumentarem o consu-
mo energético cerebral. Deve ser dado diazepam 
na dose de 3-10mg EV lentamente (para evitar de-
pressão respiratória), e, posteriormente, o paciente 
deve receber dose plena de fenitoína (18mg/kg 
EV em velocidade não superior a 50mg/minuto, 
principalmente em cardiopatas e pacientes idosos), 
no sentido de atingir rapidamente o nível sérico 
de atuação. Posteriormente deve ser mantida dose 
de manutenção de 3-5mg/kg/dia (200 a 300mg em 
indivíduo adulto), dada por via intravenosa ou oral 
(às vezes por sonda nasogástrica). O uso profilá-
tico de anticonvul-sivantes é muito controverso, 
devido aos potenciais efeitos colaterais da droga. 
Muitos autores o preconizam em algumas situações 
(hemorragia intra-craniana, encefalopatia anóxica, 
abscesso cerebral). 

• proteja os olhos

• diminua a pressão intracraniana

• trate infecções

• mantenha o equilíbrio acidobásico e hidrele-
-trolítico

• controle a agitação

Isto só deve ser feito após avaliação e, se possível, 
diagnóstico firmado. Às vezes, a simples colocação 
do paciente em ambiente calmo e bem iluminado é 
suficiente. Utiliza-se o haloperidol, já que não tem 
muito efeito sedativo. 

• considere o uso de sonda vesical e sonda na-
sogástrica

• não deixe o paciente isolado, mantendo pessoal 
médico e/ou paramédico permanentemente ao seu lado 

• evite complicações decorrentes de imobilidade

Avaliação do Paciente em Coma 

Muitas vezes, o paciente em coma é levado a ser-
viço de emergência por pessoas que o desconhecem 
e que não podem dar informações seguras. Apesar 
disso, é obrigatório não liberar os acompanhantes 
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até obter-se o máximo possível de informações. 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE EM COMA 

ANAMNESE
EXAME CLÍNICO

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA

• exame clínico

• avaliação neurológica

Esta avaliação inclui cinco itens:

— nível de consciência

— pupilas e fundo de olho

— ritmo respiratório

— movimentação ocular extrínseca

— padrão de resposta motora

Nível de Consciência

Temos utilizado a Escala de Coma de Glasgow 
(EG) (Tabela 7.1).

Consiste na análise de três parâmetros (abertura 
ocular, reação motora e resposta verbal), obtidos 
por vários estímulos, desde a atividade espontânea 
e estímulos verbais até estímulos dolorosos (de pre-
ferência estímulos dolorosos provocados por lápis 
ou caneta comprimindo leito ungueal; o estímulo 

doloroso supra-orbital pode provocar fechamento 
dos olhos).

Pupilas e Fundo de Olho 

O exame de fundo de olho pode mostrar a pre-
sença de hemorragias, edema de papila, retinopatia 
hipertensiva e diabética, que pode ajudar na conclusão 
do diagnóstico etiológico. Porém, é absolutamente 
contra-indicada a dilatação de pupila para sua reali-
zação, já que é a análise das pupilas e dos reflexos 
pupilares que define freqüentemente o agravamento 
do estado de coma. Caso não se consiga sua reali-
zação, deve ser postergada para outra ocasião.

A análise da pupila e dos reflexos pupilares é 
fundamental na semiologia dos pacientes em coma.

O diâmetro pupilar é mantido pela atividade do 
sistema nervoso autônomo, tendo o componente 
simpático função pupilodilatadora e o parassimpá-
tico pupiloconstritora. Portanto, midríase e miose 
representam situações de preponderância simpática 
e parassimpática, respectivamente (Figs. 7.5 e 7.6).

Como as vias simpática e parassimpática têm 
um longo trajeto através do sistema nervoso central 
(SNC) e periférico, no coma, onde há disfunções 
em vários pontos, pode-se verificar o aparecimento 
de vários tipos de pupilas, que têm forte significado 
localizatório. Um dado importante é que o reflexo 

Tabela 7.1 
Escala de Coma de Glasgow (EG)

Parâmetro Resposta Observada Escore 

Abertura ocular Abertura espontânea 4
 Estímulos verbais 3
 Estímulos dolorosos 2
 Ausente 1 

Melhor resposta verbal Orientado 5
 Confuso 4
 Palavras inapropriadas 3
 Sons ininteligíveis 2
 Ausente 1

Melhor resposta motora Obedece comandos verbais  6
 Localiza estímulos 5
 Retirada inespecífica 4
 Padrão flexor 3
 Padrão extensor 2
 Ausente 1
 
Escore = 3 A 15.
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Fig. 7.5 — Anatomia da via simpática.

fotomotor é extremamente resistente aos insultos 
metabólicos e difusos ao SNC. A alteração das pu-
pilas é forte indício de lesão estrutural (Figs. 7.6 e 
7.7). Fazem exceção algumas situações: intoxicação 
por atropina (pupilas dilatadas e sem reflexo foto-
-motor), intoxicação por opiáceos (pupilas inten-
samente mióticas com reflexo fotomotor presente), 
hipotermia (pode dar pupilas fixas), intoxicação 
barbitúrica severa (pupilas fixas) e encefalopatia 
anóxica (pupilas midriáticas e fixas).

Na semiologia das pupilas observa-se o diâmetro 
das pupilas (medindo-o em milímetros), verifica-se 
sua simetria ou assimetria (iso e anisocoria), assim 
como os reflexos fotomotor direto e consensual.

Os principais tipos de pupila são (Fig. 7.8):

• Pupilas mióticas com reflexo fotomotor presente

Este tipo de pupilas ocorre em duas situações:

— encefalopatia metabólica

— disfunção diencefálica bilateral, na qual a hipo-
-função simpática leva a predomínio parassimpático.

É impossível, pelo exame das pupilas, diferen-
ciar as duas situações, necessitando-se de análises 
complementares para tanto. Nas encefalopatias 

metabólicas, até estágios profundos do coma são 
mantidas as reações pupilares, o que não ocorre 
nos danos estruturais ao SNC. Este tipo de pupila 
pode ocorrer também no idoso e no sono normal.

• Pupila da síndrome de Claude Bernard-Horner

Neste caso, existe anisocoria à custa de miose 
ipsilateral à lesão da via simpática (em qualquer 
ponto, desde hipotálamo até medula cervical baixa 
e mesmo perifericamente). O reflexo fotomotor 
é preservado. Deve ser observado que algumas 
pessoas podem ter constitucionalmente anisocoria, 
porém sempre com reflexo fotomotor presente. Uma 
fotografia antiga pode ajudar nestes casos.

• Pupilas médias e fixas

São pupilas de 4 a 5mm de diâmetro, fixas à luz. 
Ocorrem em lesões da porção ventral do mesencé-
falo, comprometendo tanto o simpático quanto o 
paras-simpático.

• Pupila tectal

São pupilas levemente dilatadas (5-6mm de 
diâmetro), com reflexo fotomotor negativo, porém 
apresentando flutuações em seu diâmetro (hippus) 

Ramo oftálmico

Hipotálamo

Medula
espinal

Globo 
ocular

Cadeia ganglionar 
simpática

Artéria
carótida
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Fig. 7.6 — Anatomia da via parassimpática e esquema das vias do reflexo fotomotor.

e dilatando-se na pesquisa do reflexo ciliospinal 
(dilatação das pupilas aos estímulos dolorosos). 
Este padrão pu-pilar ocorre em lesões da região do 
tecto mesencefálico.

• Pupilas pontinas

São pupilas extremamente mióticas (quase um 
ponto), que retêm o reflexo fotomotor (embora possa 
haver necessidade de lente de aumento para sua 
observação). Este tipo ocorre por lesões na ponte 
(geralmente, hemorragia pontina). Admite-se que a 
pupila seja mais miótica que diencefálica porque, 

além da lesão simpática, existe também irritação 
do parassimpático, ou que haja perda de influências 
ascendentes inibitórias para o núcleo de Edinger- 
Westphal (subnúcleo parassimpático do III nervo, 
responsável pela inervação pupilar). 

• Pupila uncal ou do III nervo craniano (oculo-
-motor)

É pupila extremamente midriática, com reflexo 
fotomotor negativo. É chamada uncal porque ge-
ralmente ocorre na herniação transtentorial lateral, 
quando o uncus do lobo temporal, insinuando-se 

Ramo oftálmico

Reação consensual

Gânglio
ciliar

Nervo
óptico

Nervo
oculomotor

Centro reflexo
mesencéfalo
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Fig. 7.7 — Reflexo fotomotor na lesão do nervo óptico e oculomotor.

entre a tenda do cerebelo e o mesencéfalo, encontra 
como primeira estrutura o nervo oculomotor. Pupilas 
dilatadas bilateralmente indicam herniação bilateral 
ou encefalopatia anóxica (geralmente por fatores 
humorais). O achado de anisocoria, com reflexo 
fotomotor negativo, na ausência de alteração mo-
tora ou distúrbio de consciência, obriga a levantar 
também a possibilidade de uso de midriático ou 
doença oftalmológica como uveíte.

Ritmo Respiratório

Trata-se de parâmetro de valor relativo. Isto por-
que, freqüentemente, o paciente em coma apresenta 

distúrbios pulmonares (devido a patologias prévias 
ou complicações próprias ao estado de coma). Além 
disso, alterações do equilíbrio hidreletrolítico e acido-
básico podem modificar muito o ritmo respiratório. 
Desta forma, o ritmo respiratório como parâmetro de 
localização de alterações neurológicas não é muito 
fiel. Em todo caso, certos ritmos podem indicar dis-
função em estruturas anatômicas definidas (Fig. 7.9).

• Apnéia pós-hiperventilação

Indica alteração telencefálica difusa. É testada 
pedindo-se ao paciente para realizar cinco respirações 
profundas (levando à queda da pCO

2
) e observando 

se o paciente demora (até 30 segundos) para reiniciar 

Lesão do nervo óptico direito Lesão do nervo óptico direito

Reação direta e consensual 
negativa à estimulação 

do olho direito

Lesão do nervo oculomotor direito Lesão do nervo oculomotor direito

Reação direta negativa
Reação consensual normal

Reação direta normal
Reação consensual negativa

Reação direta e consensual 
normais à estimulação

do olho esquerdo
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Fig. 7.8 — Representação gráfica dos tipos de pupilas.
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Fig. 7.9 — Padrões respiratórios.

a respiração. Evidentemente, neste caso o paciente 
não poderá estar comatoso.

• Ritmo de Cheyne-Stokes

Embora possa ocorrer na insuficiência cardíaca 
congestiva e mesmo no sono de pessoas normais, 
este ritmo normalmente indica disfunção diencefálica. 
Consiste de respiração em que períodos de apnéia 
se alternam com períodos de hiperventilação de 
amplitude inicialmente crescente e posteriormente 
decrescente.

• Hiperventilação neurogênica central

Consiste de hiperventilação mantida, levando 
a pH alcalino, pCO

2
 baixa e pO

2
 alta. Foi descrita 

para lesões mesencefálicas. Hoje em dia, admite-se 
que a causa seja muito mais uma congestão pulmo-
nar de causa cerebral, levando à hiperventilação 
compensatória. A hiperventilação em pacientes em 
coma geralmente tem outras causas que não lesão 
mesen-cefálica: edema pulmonar, acidose, intoxica-
ção por acido acetilsalicílico, septicemia por bacilos 
Gram-negativos (geralmente em pacientes idosos), 
hipóxia, encefalopatia hepática, tireotoxicose.

• respiração apnêustica

Consiste em períodos de inspiração rápida com 
parada respiratória em inspiração profunda e indica 
lesão em nível pontino baixo. 

• Respiração periódica de ciclo curto

Trata-se de um padrão respiratório com ciclo 
mais curto que o ritmo de Cheyne-Stokes, com 

uma ou duas respirações com amplitude respirató-
ria aumentada, seguidas por duas a quatro rápidas 
e, então, uma ou duas com amplitude decrescente. 
Ocorre em situações de hipertensão intracraniana, 
lesões pontinas baixas e lesões na fossa posterior.

• Respiração atáxica

Ritmo completamente irregular, alternando perío-
-dos de apnéia com respirações superficiais e pro-
fundas. Não mantém boa ventilação e dessa forma 
é indicação de ventilação mecânica. Indica lesão 
do bulbo. 

• Apnéia

Indica falência dos mecanismos de respiração 
situados no bulbo. De forma geral, indica lesão 
estrutural grave do bulbo, intoxicação por drogas 
sedativas ou lesão de vias motoras associadas (p. 
ex., lesão de medula cervical alta associada a trau-
matismo craniano).

Movimentação Ocular Extrínseca

Os movimentos oculares dependem da ação da 
musculatura extrínseca ocular, inervada pelos nervos 
cranianos oculomotor (III), troclear (IV) e abducente 
(VI). Esses movimentos são conjugados devido a 
centros de integração situados no tronco encefálico, 
sobre os quais se projetam fibras de projeção de 
várias áreas do sistema nervoso. Assim, a análise da 
movimentação ocular extrínseca (MOE) pode indicar 

Ritmo de Cheyne-Stokes

Hiperventilação neurogênica central

Respiração apnêustica

Respiração atáxica (biot)
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níveis de disfunção em vários pontos do mesmo.

A análise da MOE, inicialmente, deve ser feita 
pela observação dos movimentos de cada globo 
ocular nas várias direções e sentidos.

Os três nervos que inervam a musculatura extrín-
-seca ocular partem do tronco encefálico e atingem 
os vários músculos extrínsecos oculares, sendo 
responsáveis pelos vários movimentos oculares 
(Fig. 7.10).

No indivíduo consciente, um sintoma clínico 
referido pelo paciente com lesão de qualquer um 
dos três nervos é a diplopia, pois o eixo dos dois 
globos oculares não permanece paralelo. 

Na análise da MOE no paciente em coma, estu-
dam-se os movimentos basicamente dependentes de 
dois nervos cranianos: III e VI nervos.

Os núcleos do III e VI nervos situam-se no tronco 
encefálico, no mesencéfalo e ponte, respectivamente. 
Eles estão interligados pelo fascículo longitudinal 
medial (Fig. 7.11).

Na realização dos movimentos conjugados laterais 
do olhar, fibras do córtex cerebral projetam-se sobre 
estes núcleos. As fibras que controlam os movimentos 
verticais voluntários do olhar são menos compreendi-
das. Originam-se em áreas frontais e atingem o teto 
mesencefálico ipsi e contralate-ralmente, atingindo 
os subnúcleos do nervo oculomotor que controlam os 

movimentos de elevação e abaixamento dos olhos.

Além dessas vias responsáveis pelos movimentos 
voluntários e conjugados do olhar, existem vias que 
se originam em áreas parietooccipitais e que con-
trolam os movimentos de seguimento dos olhos. A 
maneira de pesquisar estes movimentos é deslocar 
uma fita com faixas claras e escuras alternadas, na 
frente do campo visual, e observar o deslocamento 
dos olhos no sentido do deslocamento da fita (a 
volta rápida à posição primária ocasiona o chamado 
nistagmo optocinético).

A análise da MOE é feita em cinco etapas:

• Observação dos movimentos oculares espon-
tâneos

• Manobra dos olhos de boneca 

Nos pacientes em coma, como é impossível 
contar com a sua colaboração para se examinar os 
movimentos dos olhos, realizam-se bruscos movi-
mentos da cabeça, para o lado direito e esquerdo, 
e posteriormente no sentido de flexão e extensão 
da cabeça sobre o tronco. Devido às conexões exis-
tentes entre receptores proprioceptivos cervicais e 
labirínticos e os núcleos do III e VI nervos, os olhos 
desviam-se respectivamente para a esquerda, direita, 
para cima e para baixo, isto é, no sentido oposto 
ao do desvio da cabeça, permitindo a avaliação dos 
movimentos oculares. 

Fig. 7.10 — Diagrama dos principais movimentos oculares, músculos responsáveis e sua inervação.

Reto superior
(III)

Reto lateral
(VI)

Reto inferior
(III)

Oblíquo inferior
(III)

Reto medial
(III)

Oblíquo superior
(IV)

Olho direito
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A manobra dos olhos de boneca permite a veri-
ficação de déficit de movimentos oculares isolados 
(em qualquer direção e sentido) e de déficit de mo-
vimentos conjugados. A ausência de resposta nesta 
manobra não estabelece inequivocamente que exista 
lesão de vias dentro do tronco para movimentos 
dos olhos. A manobra seguinte, oculovestibular, é 
mais fidedigna. 

• Manobra oculovestibular

As vias dos movimentos oculares dentro do tronco 
têm conexões com o ouvido interno. Após otoscopia 
no sentido de afastar lesão timpânica, pesquisam-se 
os reflexos oculovestibulares para analisar a MOE, 
da seguinte maneira (Fig. 7.12): 

— o paciente é colocado com a cabeça 30o acima 
da horizontal;

— 50 a 100ml de água gelada são injetados len-
tamente num dos condutos auditivos externos (após 
cinco minutos, e repetido do outro lado). No indivíduo 
consciente, isso provoca o aparecimento de nistagmo 

batendo para o lado oposto ao lado estimulado. No 
indivíduo em coma, com vias intratronco intactas, 
isso provoca desvio dos olhos para o lado estimu-
lado. O estímulo com água gelada bilateralmente 
provoca desvio dos olhos para baixo.

— 50 a 100ml de água a 44o centígrados (quente) 
em ambos os ouvidos provocam desvio dos olhos 
para cima. Raramente utiliza-se água quente no 
exame de pacientes em coma. O desvio dos olhos 
para cima pode ser obtido utilizando-se água fria 
em ambos os ouvidos, com a cabeça posicionada 
60o para baixo de posição horizontal. 

— resposta conjugada tônica – integridade de 
ponte e mesencéfalo

— resposta desconjugada (abdução presente e 
adução ausente) – lesão do fascículo longitudinal 
medial ou III nervo

— resposta desconjugada (abdução ausente e adu-
ção presente) – lesão do nervo abducente

Fig. 7.11 — Esquema das conexões envolvidas no movimento lateral voluntário dos olhos para a direita. 

Fibras do lobo frontal esquerdo (área 8 de Brodmann)
descem do córtex para o mesencéfalo
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— resposta negativa – lesão intensa de vias 
dentro do tronco

— resposta horizontal normal e vertical patológica 
– lesão mesodiencefálica

— resposta vertical normal e horizontal patoló-
gica – integridade mesencefálica e lesão pontina

É importante lembrar que a resposta negativa 
deve ser analisada com cuidado (presença de drogas 
vestibulossupressoras como barbitúricos, fenitoína, 
sedativos, bloqueadores neuromusculares, doença 
vestibular prévia).

A presença de nistagmo batendo para o lado 
oposto do ouvido estimulado com água gelada sugere 
que o paciente está consciente e pode se tratar de 
distúrbio psicogênico. Porém, têm sido publicados 

trabalhos de pacientes em coma, eletroence- falogra-
ma isoelétrico e nistagmo com estas características, 
indicando que este achado não é patogno-mônico 
de patologia psicogênica.

• Reflexo corneo palpebral

Produz-se um estimulo na córnea. Como resposta, 
há fechamento e desvio dos olhos para cima (fenô-
meno de Bell). Este reflexo permite que se analise 
o nervo trigêmeo (via aferente), o nervo facial (via 
eferente) e a área tectal que controla os movimentos 
verticais do olhar.

• Observação das pálpebras

A pálpebra é fechada normalmente nos pacientes 
em coma. Coma com olhos abertos sugere lesão 
aguda de ponte (em que pode haver retração tônica 
das mesmas), freqüentemente de natureza vascular. 

Fig. 7.12 — Reflexo oculovestibular.

Olho direito Olho esquerdo

Porção espontânea

Água fria

Água fria
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A presença de déficit de fechamento de pálpebras 
pode sugerir lesão do VII nervo craniano. Já a se-
miptose palpebral sugere lesão simpática, e a ptose 
completa, lesão do III nervo. 

A semiologia da MOE permite obter alguns dados 
de valor localizatório:

— movimentos oculares erráticos, nos quais os 
olhos movimentam-se lentamente para um lado e 
para outro, sugerem disfunção supratentorial difusa, 
com preservação de função de tronco encefálico;

— desvio conjugado dos olhos para um lado e 
hemiplegia contralateral sugerem lesão supraten-
-torial contralateral à hemiplegia (“olhos olham 
para a lesão”);

— desvio conjugado dos olhos para um lado e 
hemiplegia ipsilateral sugerem lesão pontina con-
tralateral à hemiplegia (“olhos olham para a hemi-
plegia”); Excepcionalmente, pode ocorrer em lesões 
supratentoriais contralaterais à hemiplegia, na qual 
uma fase inicial “irritativa” provoca desvio dos olhos 
para o lado contrário ao da lesão. Isto ocorre mais 
freqüentemente em hemorragias cerebrais profundas;

— movimentos oculares alternantes periódicos 
(movimentos oculares em ping-pong), nos quais 
os olhos desviam-se para um lado e para outro 
periodicamente; sugerem lesão de verme cerebelar 
ou supratentorial difusa;

— desvio conjugado dos olhos para baixo sugere 
hemorragia talâmica, hemorragia subarac-nóidea 
difusa ou encefalopatia anóxica ou metabólica; 

— desvio conjugado dos olhos para cima ocorre 
em encefalopatia anóxica grave e pode sugerir ati-
vidade epileptiforme;

— bobbing ocular consiste em desvios periódicos 
de ambos os olhos para baixo com lento retorno à 
posição normal, sugerindo lesão pontina. No bobbing 
clássico existe abolição dos movimentos horizon-
tais. Já a presença de bobbing atípico, em que existe 
preservação dos movimentos horizontais dos olhos, 
sugere mais encefalopatia difusa. O bobbing reverso 
refere-se a abalos dos olhos para cima e lento retorno 
à posição normal, e geralmente ocorre na encefa-
-lopatia anóxica; 

— desvio dos olhos para baixo na pesquisa uni-
lateral do reflexo oculovestibular com água gelada 
sugere coma por intoxicação com drogas hipnótico-
-sedativas;

— movimentos disjuntivos do olhar, na manobra 
de olhos de boneca ou oculovestibular, sugerem 

lesão de tronco encefálico;

— exotropia pontina paralítica (síndrome um-e-
-meio): consiste na abolição dos movimentos hori-
zontais de um olho, associada com déficit de adução 
do olho contralateral. É altamente sugestiva de lesão 
pontina, com afecção unilateral da formação reticular 
paramediana e do fascículo longitudinal medial.

De acordo com a MOE, podem-se delinear dois 
tipos de coma: 

• Movimentos oculares preservados (com mano-
bras oculocefálicas ou oculovestibulares), incluem-se 
lesões estruturais supratentoriais (infarto, tumor, 
hemorragia, abscesso), que não interferem na função 
das áreas do tronco encefálico relacionadas à MOE, 
e causas metabólicas (anoxia leve a moderada, coma 
hepático, uremia, narcose por CO

2
, hiponatremia, 

hipoglicemia, hiperglicemia, pós-convulsivo, choque 
séptico, hipocalcemia, hipercal-cemia) ou tóxicas 
(etanol, fenotiazínicos, opiáceos, tricíclicos, atro-
pina), que não deprimem estas estruturas.

• Movimentos oculares ausentes:  onde se in-
cluem lesões estruturais infratentoriais (lesões de 
tronco, sejam primárias ou secundárias), que des-
troem áreas de controle da MOE, e tóxicas (drogas 
hipnótico- sedativas, curare, succinilcolina, anestesia 
geral, fenitoína, primidona). A explicação para a 
intoxicação por drogas hipnótico- sedativas alterar, 
às vezes precocemente, as vias responsáveis pela 
MOE dentro do tronco é que essas drogas deprimem 
intensamente estas vias polissinápticas. 

Padrão de Resposta Motora

A via motora, que se estende do giro pré- central 
até a porção baixa do tronco (bulbo), onde decussa 
para o lado oposto para atingir a medula cervical, 
é freqüentemente afetada em lesões estruturais do 
SNC. A presença de sinais motores focais sugere 
patologia estrutural, com raras exceções (hipoglice-
mia, encefalopatia hepática, encefalopatia urêmica). 
Na análise das alterações motoras, deve-se seguir 
uma sistemática de avaliação:

•  observação da movimentação espontânea do 
paciente;

• pesquisa de reflexos, com atenção à sua presença 
e simetria, analisando a presença de sinais patoló-
gicos como sinal de Babinski e reflexo patológico 
de preensão palmar (grasp reflex);

• pesquisa do tono muscular, pela movimenta-
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ção e balanço passivos, com atenção à hipertonia, 
hipotonia e paratonia (neste caso, uma resistência 
à movimentação passiva, que lembra hipertonia 
plástica, porém cuja semiologia parece mais resis-
tência voluntária e que desaparece ao se movimentar 
lentamente o membro);

• observação dos movimentos apresentados pelo 
paciente à estimulação dolorosa do leito ungueal, 
região supra-orbitária ou esterno. 

Há vários padrões de comportamento motor que 
sugerem níveis lesionais diferentes:

• hemiparesia com comprometimento facial: sugere 
envolvimento hemisférico contralateral;

• hemiparesia com comprometimento facial e 
paratonia: demonstra envolvimento hemisférico 
contralateral com herniação central incipiente ou 
afecção frontal predominante;

• sinergismo postural flexor (decorticação):  
consiste de uma postura em que ocorre adução, 
flexão do cotovelo, flexão do punho e dos dedos 
do membro superior, e hiperextensão, flexão plantar 
e rotação interna do membro inferior. Este padrão 
de resposta motora aparece por disfunção em nível 
supra- tentorial;

• sinergismo postural extensor (descerebração): 
postura em que ocorre adução, extensão, hiperpro-
-nação do membro superior, e extensão, flexão plantar 
do membro inferior, muitas vezes com opistótono 
e fechamento de mandíbula. Em animais de expe-
rimentação, esta postura foi descrita com lesões 
situadas entre núcleo rubro e núcleos vestibulares 
do tronco encefálico. No homem, porém, este padrão 
pode ocorrer com lesões em nível de tronco alto, 
acima do núcleo rubro, e até diencéfalo;

• resposta extensora anormal no membro superior 
com flacidez ou resposta flexora fraca no membro 
inferior:  padrão de resposta sugere lesão em nível 
de tegmento pontino;

• flacidez e ausência de resposta: aponta para 
lesão periférica associada ou lesão pontina baixa 
e bulbar.

Diagnóstico Clínico e Tratamento dos Comas 

Utilizando-se a sistemática de avaliação exposta, 
na maioria dos casos, chega-se ao diagnóstico do 
subtipo de coma apresentado pelo paciente.

Causas Supratentoriais

Lesões Destrutivas subCortiCais  
e rinenCefáLiCas

São causas excepcionais de coma. Existem des-
crições de coma com lesões em giros cingulares, 
território de inervação da artéria cerebral anterior, 
e até em gânglios da base; estas lesões, apesar de 
não exercerem efeito de massa (e, portanto, sem 
causarem herniação), determinam coma. Na maioria 
das vezes, estes pacientes apresentam aspecto clinico 
que sugere mutismo acinético. 

Talvez uma das poucas situações em que lesões 
destrutivas no compartimento supratentorial podem 
levar ao coma sejam as localizadas no tálamo (in-
fartos ou hemorragias), por comprometimento da 
FRAA em nível talâmico. 

Lesões expansivas supratentoriais

Um processo expansivo supratentorial não causa 
coma pela sua localização, pois apenas um he-
misfério é afetado. Pode levar a distúrbios focais 
(hemiparesia, afasia, hemianopsia etc.), porém para 
haver coma é necessário que esta massa aumente seu 
volume (pelo próprio crescimento da lesão ou pelo 
edema cerebral ao redor) e provoque deslocamentos 
(hérnias) do conteúdo supratentorial em direção ao 
forame da tenda do cerebelo, comprimindo e lesando 
a formação reticular bilateralmente. As hérnias mais 
importantes na evolução de uma lesão supratentorial 
são a central e a lateral (Fig. 7.13).

Na hérnia central o diencéfalo é empurrado para 
baixo, passando o limite anatômico que é o forame 
da tenda do cerebelo. Na hérnia lateral, a porção 
medial e anterior do lobo temporal (uncus) insinua-se 
entre a borda livre da tenda e o mesencéfalo, com-
primindo inicialmente o III nervo e posteriormente 
o tronco encefálico, atingindo a formação reticular. 

À medida que a hérnia vai ocorrendo, estruturas 
neurais vão sendo afetadas no sentido rostro-caudal, 
e, a cada nível lesional, aparece um padrão de exame 
neurológico bastante característico (como se fossem 
feitas secções sucessivas das estruturas anatômicas 
no sentido diencéfalo-mesencéfalo-ponte-bulbo).

evoLução De Hérnia CentraL 
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O paciente portador de lesão supratentorial apre-
senta, geralmente, sinal focal. Na fase incipiente da 
herniação central começa a haver desatenção e so-
nolência progressivas, respiração de Cheyne-Stokes, 
pupilas mióticas e fotorreagentes, eventualmente 
paratonia, respostas motoras inapropriadas (padrão 
flexor em membro superior e extensor em membro 
inferior) e preservação dos movimentos oculares 
extrínsecos. É a chamada etapa dience-fálica da 
herniação central, que é habitualmente negligenciada. 

Não se detendo o processo, haverá compressão 
do tronco encefálico alto, com o aparecimento de 
alterações correspondentes como pupilas médio-
-fixas, déficit de adução dos olhos, postura extensora 
anormal nos quatro membros. É a chamada etapa 

mesencefálica da herniação central. 

A partir daí surgem padrões de comprometimento 
de ponte (movimentos oculares abolidos, pupilas 
médio-fixas, ritmo respiratório irregular, padrão 
motor extensor em membros superiores e ausente ou 
levemente flexor em membros inferiores) e de bulbo 
(movimentos oculares abolidos, pupilas médio-fixas, 
apnéia e ausência de reação motora).

Deve-se assinalar a importância de se conhecer a 
etapa diencefálica, pois ela fornece o aviso de que 
o processo ainda é reversível. Quando há sinais de 
disfunção mesencefálica, estes podem indicar lesão 
irreversível. Quando a lesão focal inicial situar-se 
em área cerebral sem muita representação clinica (ou 
seja, cuja lesão não determina sinal focal nítido, como 
o lobo frontal direito e o lobo temporal direito), a 

Fig. 7.13 — Esquema das principais hérnias.

Normal
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primeira manifestação do quadro de herniação pode 
ser a fase diencefálica. Neste caso, freqüentemente o 
paciente é erroneamente diagnosticado como sendo 
portador de encefalopatia difusa e não lesão focal 
com herniação central.

evoLução De Hérnia LateraL 

Quando as lesões expansivas estão situadas dentro 
do lobo temporal ou são extra-axiais superficiais 
ao mesmo, podem provocar processo de hernia-
ção transtentorial lateral (ou uncal). Inicialmente 
há compressão do nervo oculomotor ipsilateral à 
massa, levando a intensa midríase, seguida de ptose 
palpebral e déficit de adução. A seguir há compres-
são direta do mesencéfalo, ocorrendo alteração de 
consciência. Pode surgir hemiplegia ipsilateral à 
lesão por compressão do pedúnculo cerebral oposto 
contra a borda da tenda do cerebelo. A partir deste 
ponto, a evolução é indistingüível do processo de 
herniação central. Deve ser salientado que a etapa 
uncal pode ser lenta (às vezes demora horas), porém 
uma vez atingida a etapa seguinte, ela tem evolução 
fulminante.

Deve ser ressaltado que punção liquórica em 
paciente com qualquer tipo de herniação, mesmo 
incipiente, pode desencadear rápida progressão do 
processo. O tratamento desta situação envolve o 
diagnóstico da etiologia e a consideração de trata-
mento cirúrgico, se a patologia assim o exigir. Para 
o diagnóstico, os exames de eleição são a tomografia 
cerebral computadorizada (TC) e, na sua ausência, 
arteriografia cerebral, para verificar massa expansiva 
supratentorial. 

Como métodos de controle para diminuir a pres-
são intracraniana, retardando as herniações, estão 
indicados: 

• hiperventilação assistida, levando a pCO
2
 arterial 

para 25 a 30mmHg;

• manitol na dose de 0,5 a 1g/kg aplicado EV 
em 10 a 20 minutos;

• dexametasona na dose de 10mg EV e poste-
riormente 4mg EV de 6/6 horas ou 4/4 horas (com 
associação de furosemida na dose de 20 a 40mg 
EV quando houver suspeita de aumento do volume 
hídrico corporal);

• cabeceira do leito elevada a 30-45o (Hugo M). 

Assim, tenta-se evitar uma herniação por quatro 
a oito horas, quando medidas adicionais, às vezes 

cirúrgicas, terão de ser tomadas. Caso a situação 
volte a se agravar, utilizam-se doses adicionais de 
manitol, sempre mantendo uma adequada avaliação 
da parte hidreletrolítica.

Causas Infratentoriais

Neste caso a FRAA é atingida por processo le-
sional na fossa posterior, intrínseco ou extrínseco 
ao tronco encefálico. Existem dois tipos principais 
de lesões na fossa posterior que causam coma: 

Lesões isquêmiCas ou Destrutivas

Geralmente são de natureza vascular (isquemia ou 
hemorragia), já que tumores, abscessos, granu-lomas 
de tronco encefálico geralmente levam ao coma em 
fases terminais da doença, quando o diag-nóstico já 
foi previamente feito. 

Clinicamente o paciente apresenta diminuição 
do nível de consciência, alteração pupilar e de mo-
vimentação ocular extrínseca no início do quadro. 
As alterações motoras geralmente são bilaterais e o 
ritmo respiratório sugere lesão de tronco. 

Lesões Compressivas

Neste caso afecções extratronco encefálico, na 
fossa posterior, determinam coma por compressão 
de estruturas do mesmo. O que diferencia estas 
lesões das citadas acima é que o coma e os sinais 
de alteração de tronco vão se instalando mais lenta-
mente. Vários mecanismos podem explicar o coma 
nesta situação: 

• compressão direta: o paciente normalmente 
apresenta sintomas premonitórios de cefaléia, náu-
sea, vômitos e vertigens. Progressivamente, vão 
aparecendo alterações de ritmo respiratório, pupilas 
mióticas fotorreagentes ou pupilas médio-fixas, 
alterações dos movimentos horizontais e altera-
ções motoras geralmente bilaterais (tetraplegia ou 
postura extensora bilateral). Porém, diferentemente 
da herniação das lesões supratentoriais, não existe 
a progressiva deterioração rostro-caudal já citada. 
Freqüentemente aparecem alterações sugestivas de 
compressão de ponte, antes de uma diminuição mais 
intensa do nível de consciência (paralisia de olhar 
conjugado lateral para o lado da lesão, paralisia do 
VI e VII nervos ipsilaterais à lesão, refletindo dano 
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ao centro pontino para os movimentos horizontais, 
ao núcleo do VI nervo e ao joelho do fascículo do 
nervo facial situados no assoalho do IV ventrículo). 

• herniação transtentorial ascendente: trata-se de 
herniação de estruturas da fossa posterior para cima, 
através da porção posterior do forame da tenda do 
cerebelo, comprimindo o teto mesencefálico. Ad-
-mite-se que fatores constitucionais (abertura maior 
ou menor da tenda) e terapêuticos (a derivação 
ventricular em paciente com processo expansivo 
de fossa posterior associado à hidrocefalia) possam 
facilitá-la. Clinicamente, o paciente apresenta rebai-
xamento do nível de consciência, desvio dos olhos 
para baixo, paralisia do conjugado vertical para cima, 
sugerindo lesão do teto mesencefálico. A impressão 
clínica pode ser confirmada pela TC, que mostra 
obliteração das cisternas da lâmina quadrigêmea.

• herniação para o forame magno: estruturas da 
fossa posterior herniam pelo forame magno, com-
primindo o bulbo, e, por isso, causando colapso 
cardiocirculatório-respiratório, levando ao coma por 
mecanismo anóxico. É absolutamente excepcional 
haver lesão intrínseca do bulbo causando este qua-
dro clínico.

O diagnóstico de lesões infratentoriais oferece 
alguns aspectos que devem ser ressaltados:

• a presença de bobbing clássico sugere lesão 
infratentorial;

• o paciente que seja admitido em hospital em 
fase tardia de herniação central ou lateral apresenta 
padrão semiológico de lesão de tronco encefálico. 
É impossível, nesta fase, diferenciar lesão primária 
ou secundária de tronco, a não ser que haja infor-
mações do quadro clínico do paciente que possam 
fazer suspeitar de lesão primária na fossa posterior;

• certos casos de lesões expansivas supratentoriais, 
de natureza hemorrágica ou inflamatória (abscesso), 
podem romper para dentro do sistema ventricular e 
determinar quadro clínico sugestivo de lesão pontina, 
sem passar pela evolução rostro-caudal, e portanto pou-
-pando semiologicamente o mesencéfalo. A chave 
para o diagnóstico é a presença de manifestações 
iniciais que sugerem lesão supratentorial (hemipa-
resia, afasia, hemianopsia). Quando a lesão está 
situada em área silente clinicamente, o diagnóstico 
clínico é impossível.

Com relação ao diagnóstico dos processos infra-
-tentoriais, a TC é o exame inicial, optando-se pela 
arteriografia na sua ausência. Quanto ao tratamento, 
caso haja hipertensão intracraniana, deve-se seguir 

a mesma orientação dos processos supraten-toriais. 
Posteriormente, cada tipo de afecção exigirá trata-
mento individualizado.

Causas Difusas, Multifocais e/ou Metabólicas

Há depressão seletiva de certas funções em di-
ferentes níveis do encéfalo, ao mesmo tempo em 
que funções situadas no mesmo nível podem estar 
preservadas.

A instalação do coma costuma ser gradual, os si-
nais motores não costumam ser lateralizados, existem 
fenômenos motores que indicam disfunção difusa 
(mioclonias, tremores, asterixe) e as pupilas costumam 
ser normais. No máximo, elas se apresentam mióticas 
com reflexo fotomotor presente. Fazem exceção as 
situações abaixo que alteram as respostas pupilares:

• hipóxia: pode produzir pupilas não reativas. 
Embora normalmente dilatadas, elas podem ser 
médias ou mesmo mióticas.

• intoxicação por anticolinérgicos: as pupilas 
ficam midriáticas e fixas.

• intoxicação por drogas narcóticas (morfina, p. 
ex.): as pupilas costumam ficar mióticas, porém o 
reflexo fotomotor está presente, embora normal-
mente seja necessária uma lente de aumento para 
ser visualizado. 

• hipotermia: pode fixar as pupilas.

• intoxicação por glutetimida: causa pupilas 
médias e fixas.

Com relação a essas causas difusas, multifocais 
e/ou metabólicas, algumas considerações devem 
ser feitas:

• muitas vezes o quadro de coma é precedido 
por quadros delirantes e confusionais, associados 
à agitação psicomotora; 

• não existem sinais motores lateralizados, fazendo 
exceção a hipoglicemia, a encefalopatia hepática e 
a encefalopatia urêmica, em que podem ocorrer até 
hemiplegias. Posturas patológicas (decorticação e 
descerebração) podem ocorrer, porém geralmente 
simétricas. Pode ocorrer sinal de Babinski, mas 
costuma ser bilateral; 

• o padrão respiratório é muito variável, desde 
o ritmo de Cheyne-Stokes, hiperventilação (as 
causas mais comuns são edema pulmonar, acidose, 
intoxicação por ácido acetilsalicílico, septicemia 
por bacilos Gram-negativos, hipóxia, encefalopatia 
hepática, tireotoxicose) até respirações irregulares 
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e apnéia (intoxicação exógena);

• a MOE costuma ser normal, fazendo exceção 
a intoxicação por drogas hipnótico-sedativas, que 
podem aboli-la ou determinar alterações de resposta 
(mesmo na prova calórica): déficit de adução do olho 
contralateral, déficit de abdução do olho ipsila-teral, 
abdução normal do olho ipsilateral e adução lenta do 
olho contralateral, desvio tardio de um ou ambos os 
olhos para baixo após uma das respostas anteriores;

• em indivíduos com lesões expansivas supraten-
-toriais em áreas silentes, a fase diencefálica de 
her-niação pode perfeitamente simular encefalopatia 
difusa;

• lesões estruturais talâmicas podem simular 
encefalopatia difusa, multifocal e/ou metabólica.

As etiologias são muito variadas. O padrão do 
exame neurológico é muito semelhante. O diagnós-
tico envolverá, principalmente nesta situação, outros 
aspectos da avaliação:

• história clínica cuidadosa;

• exame físico geral e especial cuidadoso;

• exames subsidiários: 

— glicemia 

— hemograma

— eletrólitos: Na+, K+, Cl—, Ca++, Mg++, PO4—

— uréia e creatinina

— osmolaridade sérica, cuja fórmula de cálculo 
do valor provável é: 

 2x [Na+] + [glicemia] + [uréia]

                   18           6

e sua comparação com a medida (os valores normais 
são de 285 a 295mOsm/kg água) pode mostrar uma 
diferença entre osmóis calculados e medidos. Isto 
normalmente sugere uma toxina de baixo peso mo-
lecular, responsável por este osmol-gap (metanol, 
acetona, isopropanol, etanol);

— gasometria arterial;

— exame toxicológico (sangue, urina, suco gás-
trico): o médico deve lembrar que muitas drogas 
não são dosáveis;

— provas hepáticas (TGO, TGP, bilirrubinas, 
fosfatase alcalina, amônia);

— coagulograma;

— funções tireoidiana e adrenal;

— culturas;

— material para exames sorológicos (vírus, p.ex.);

— EEG: o exame eletroencefalográfico pode 
demonstrar padrões gráficos sugestivos de ence-
-falopatia metabólica (encefalopatia hepática, p.ex.), 
encefalite (encefalite herpética), crise epiléptica (es-
tado de mal epiléptico não convulsivo). Além disso 
pode ser normal, fazendo diagnóstico diferencial com 
quadro psiquiátrico, ou sugerir processo hemisférico 
localizado (sofrimento unilateral);

— líquido cefalorraquidiano (LCR).

Uma vez feito o diagnóstico da causa da encefa-
-lopatia difusa, multifocal e/ou metabólica, o tra-
tamento deverá ser dirigido à causa precisa, desde 
que passível de tratamento.

Enfoque e Dificuldades Diagnósticas  
nos Estados de Coma 

Um algoritmo de decisão pode ser utilizado na 
avaliação de um paciente em coma (Fig. 7.14). 

Se lesão estrutural não é vista na TC, mas existe 
forte sugestão no exame clínico, é importante lembrar 
que certas lesões são difíceis de serem detectadas: 

• lesões na fossa posterior, especialmente infarto 
ou hemorragia de tronco encefálico, tumores e he-
morragias cerebelares situadas inferiormente; 

• hematomas subdurais crônicos isodensos bi-
laterais; 

• encefalite herpética; 

• acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ex-
tensos no território da artéria cerebral média, nas 
primeiras oito horas.

Às vezes um aviso e orientação ao radiologista 
podem permitir um exame mais cuidadoso, com 
atenção a detalhes, permitindo o diagnóstico. A 
ressonância magnética (RM) poderá ser útil, po-
rém ainda é um exame difícil de ser realizado em 
pacientes com quadro neurológico agudo e grave, 
pois tem tempo de realização prolongado.

estaDo vegetativo persistente (evp)

Independentemente da causa do coma, e a não 
ser que haja lesão bilateral do nervo oculomotor, 
duas a três semanas após a instalação do coma o 
paciente começa a abrir os olhos e a readquirir o 
ciclo vigília-sono. Jennett e Plum, em 1972, criaram 
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Fig. 7.14 — Algoritmo de avaliação de paciente em coma.

Abordagem diagnóstico-terapêutica no coma
Podemos esquematizar da seguinte forma:

Paciente em coma

Inicie suporte de vida
(intubação, veia periférica ou central, PA, P, T,
respiração, monitorização cardíaca, naloxone)

Preserve o SNC
(oxigênio, tiamina, glicose)

Faça história rápida

História médica completa, exame geral e neurológico

História ou sinais de
massa ou hemorragia

História ou sinais de meningite História ou sinais de processo
tóxico-metabólico ou hipotermia

TCC LCR
(faça TCC antes se houver

dúvida no exame ou história
de massa expansiva)

Avaliação tóxico-metabólica

Massa presente Massa ausente Meningite presente Infecção presente Sem diagnóstico Diagnóstico

LCR para afastar
hemorragia

Tratamento
específico

Avaliação
tóxico-metabólica e 

considere TCC

TCC ou LCR
em 4 horas

Tratamento
específico

Sangue presente Sangue ausente

Sem diagnóstico Diagnóstico feito

Consulta neurológica,
trate HIC, considere angiografia

Avaliação
tóxico-metabólica

Obtenha história
mais detalhada,  

consulta neurológica

Tratamento
específico
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o termo EVP para definir esta situação. Os olhos 
ficam abertos e podem se fechar sob ameaça, mas 
não ficam orientados a um estímulo, embora possam, 
às vezes, simular seguimento. 

É um estado de vigília sem percepção do ambiente.

Com relação à parte motora, postura descerebrada 
pode dar lugar a respostas flexoras, porém lentas e 
distônicas. Um reflexo de preensão (grasp reflex) 
intenso costuma aparecer, assim como mastigação 
e deglutição.

Sons ininteligíveis podem ser obtidos por es-
tímulos dolorosos, mas nunca com significado. A 
maioria dos pacientes, porém, não vocaliza.

Não existem achados laboratoriais, do EEG e 
radiológicos para definir esta síndrome. O diag-
nóstico é clínico. 

Os aspectos patológicos são variados e não existe 
perfeita correlação clinicopatológica.

Discute-se muito se o EVP é realmente persistente. 
Parece que os pacientes que recuperam a percepção 
emergem diretamente do estado de coma. Aqueles 
que assumem o quadro clínico de EVP normalmente 
não se recuperam. Porém, o período de observação 
para considerar esta situação como definitiva não 
está determinado. Existem descrições de pacientes 
com até oito semanas de EVP, com recuperação da 
capacidade de percepção.

Tem-se procurado estabelecer precocemente o 
prognóstico do coma para se reconhecer quais os 
pacientes irão para EVP ou óbito. A ausência de 
potencial evocado somatossensitivo no córtex parie-
tal contralateral ao estímulo parece correlacionar-se 
com o prognóstico do EVP. 

Outras denominações para esta situação já foram 
feitas na literatura médica: estado decorticado, estado 
descerebrado, síndrome apática. Apenas a denomi-
nação mutismo acinético tem importância, pelo fato 
de haver certa correlação anatomopatológica. 

Mutismo Acinético

É estado em que o paciente mantém-se alerta, 
com ciclo vigília-sono preservado, explorando o 
campo visual com os olhos, porém incapaz de rea-
lizar movimentos, vocalizar e ter reação faciovocal 
à dor. Além disso, não existem muitas evidências 
clínicas de lesão da via motora piramidal. Admite-se 
que esta situação ocorre quando há lesão de vias 
reticulo-corticais ou límbico-corticais, sem grandes 

lesões do neurônio motor superior. Tem sido descrito 
nas seguintes lesões:

• lesões de lobos frontais, região basal-medial, 
envolvendo córtex orbital, área septal e giro cíngulo;

• lesões pequenas e incompletas, interrompendo 
a FRAA paramediana do diencéfalo posterior e 
mesencéfalo adjacente;

• hidrocefalia subaguda.

Admite-se que certas vias sejam alteradas 
neste quadro, basicamente o trato mesencéfalo-
-frontal, cujo mediador químico é a dopamina. 
Daí a indicação de agonistas dopaminérgicos 
(bromocrip-tina) nesta situação, eventualmente 
com bons resultados.

estaDos Confusionais aguDos

Esta entidade clínica recebe uma série de outras 
denominações: delirium, psicoses orgânicas, síndro-
-mes cerebrais orgânicas agudas. Estes termos, hoje 
em dia, não devem ser utilizados devido a seu pouco 
significado e de suas conotações psiquiátricas. 

Estado confusional agudo (ECA) pode ser con-
ceituado como uma alteração do estado mental no 
qual o mais saliente déficit é o da atenção.

O quadro clínico de um paciente nesta situação 
é familiar a muitos médicos. Normalmente não 
há sinais neurológicos focais de natureza motora 
ou sensitiva, com a possível exceção de tremores, 
mioclonias, asterixe. O déficit de atenção ocorre 
em vários níveis do comportamento. A vigilância 
é defeituosa em intensidade e em seletividade. O 
paciente é distraído por estímulos totalmente irrele-
vantes. Pensamento e movimentos são vulneráveis 
à interferência, e ocorre impersistência. O fluxo do 
pensamento perde sua coerência devido à intrusão de 
sensações e pensamentos parasitas. Os três aspectos 
fundamentais dos ECA são:

• distúrbio de vigilância e aumento do nível de 
distração;

• incapacidade de manter uma coerência de 
pensamento;

• incapacidade de executar uma série de movi-
mentos com objetivo definido.

Outras alterações de função mental ocorrem: 
distúrbios de percepção com ilusões e alucinações, 
desorientação, déficit de memória, discreta anomia, 
disgrafia, discalculia, déficits de construção, falha 
de julgamento. É possível que o paciente esteja 
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orientado e que cálculos sejam muito melhorados 
se for possível que sejam executados com papel 
e lápis. O paciente pode estar apático ou agitado.

Várias estruturas neurológicas são fundamentais 
na manutenção da atenção:

• FRAA – mantendo o tono da atenção global;

• elementos mais rostrais do neocórtex, impor-
tantes na seletividade da atenção. Essas estruturas, 
agindo sobre o tálamo, estação intermediária prin-
cipalmente das vias sensitivas, controlam o fluxo 
de estímulos que atingem o neocórtex e portanto 
dirigem o fluxo da atenção do indivíduo. Entre as 
estruturas corticais, as mais importantes são as áreas 
do córtex pré-frontal, parietal posterior e temporal 
ventral. Os dois primeiros são principalmente do 
lado direito.

As causas mais comuns de ECA são:

• encefalopatias tóxico-metabólicas;

• doenças cerebrais multifocais: meningites, 
encefalites, anoxia, vasculites, coagulação intravas-
-cular disseminada, embolia gordurosa e piora aguda 
de doenças como a demência tipo Alzheimer na 
vigência de fatores clínicos gerais;

• trauma craniano: tanto como parte da síndrome 
concussional como nos estados determinados por 
seqüelas fixas;

• epilepsia: em pós-convulsivos ou em crises 
parciais complexas;

• massas expansivas: principalmente hematoma 
subdural crônico;

• lesões focais: geralmente de natureza vascular, 
afetando lobo parietal posterior direito, lobo pré-
-frontal direito e giros para-hipocampal-fusiforme-
-lingual de qualquer lado.

Uma série de diagnósticos diferenciais deve ser 
lembrada:

• psicose de Korsakoff;

• afasia de Wernicke;

• depressão;

• demência: o critério de diferenciação é o tempo 
de evolução. É importante lembrar que indivíduos 
dementes têm maior predisposição a desenvolver 
quadros agudos confusionais, reversíveis na maior 
parte das vezes se corrigida a causa, voltando ao 
estado demencial basal;

• psicose aguda (esquizofrenia ou mania): as 
alucinações são mais auditivas e o EEG é normal.

morte enCefáLiCa

Centros médicos envolvidos com transplantes 
enfrentam, freqüentemente, um difícil problema 
no diagnóstico de morte encefálica, em possíveis 
doadores de tecidos, que é a detecção de função 
encefálica residual, fato que acaba por retardar e 
onerar excessivamente os transplantes.

O diagnóstico de morte encefálica é atualmente 
aceito como confirmação de morte, já que a função 
de órgãos vitais nestes casos não poderá ser mantida 
por mais de duas semanas, independentemente das 
medidas médicas que forem tomadas. Esta situação 
é diversa da observada no estado vegetativo persis-
tente, no qual as funções vegetativas permanecem 
ativas, ao contrário das ligadas ao conteúdo da 
consciência, que se mantêm, aparentemente, para-
lisadas. Neste caso a sobrevida pode se prolongar, 
às vezes, indefinidamente, se bem que a história 
natural desta entidade nosológica não esteja ainda 
muito bem definida. 

O diagnóstico de morte encefálica pressupõe 
prognóstico fechado, que justifica a interrupção da 
administração de medicamentos, utilização de apare-
lhos ou, mais recentemente, liberação dos pacientes 
para doação de órgãos ou tecidos. 

Já que o fator tempo é determinante para o su-
cesso na realização de transplantes, é importante 
esclarecer aos profissionais envolvidos nesta área, 
que alguns pacientes poderão apresentar função 
encefálica residual, apesar da gravidade da lesão 
neurológica, que os levará inexoravelmente à morte 
encefálica após períodos variados de tempo. 

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina 
regulamentou, mediante parecer, o diagnóstico de 
morte encefálica, autorizando qualquer médico, in-
dependentemente de sua especialidade, a comprovar 
clinicamente o estado de morte encefálica. O Conse-
lho Regional de São Paulo sugere que seja seguido 
como modelo o protocolo do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná, formulado em 
1986, podendo, no entanto, cada instituição elaborar 
seu próprio protocolo.

Os protocolos atualmente utilizados surgiram de 
duas grandes vertentes. O primeiro, americano, foi 
divulgado na Universidade de Harvard em 1968, com 
a publicação do The Harvard Report. Em 1971, foi 
alterado pelo relatório do National Institutes of He-
alth. Em 1981, foram finalmente estabelecidos seus 
termos atuais pela President’s Comission on the study 
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of ethical problems in medicine and biomedical and 
behavioral research, que definem morte encefálica 
como a “cessação irreversível de todas as funções 
do encéfalo, incluindo as do tronco encefálico”, 
avaliadas mediante todos os métodos disponíveis, 
clínicos e laboratoriais. Conforme esta redação, 
portanto, um paciente é considerado morto quando 
apresenta cessação de toda a função encefálica ou 
parada da atividade cardiorrespiratória. Desta forma, 
não admite como morte a interrupção de apenas par-
te da função encefálica (função cerebral superior), 
reconhecendo “a primazia do encéfalo não apenas 
como patrocinador da consciência (pessoas incons-
cientes podem estar vivas), mas como o organizador 
e regulador de todas as funções corporais”. Esta 
comissão também admitiu que a atividade celular 
(elétrica) poderia permanecer presente em um grupo 
restrito de células, mas somente seria considerada 
funcionante se fosse “organizada e direcionada”. 
A segunda vertente é de origem britânica, fruto da 
Conference of Royal Colleges and Faculties of the 
United Kingdom, realizada em 1976, que definiu 
como morte encefálica “a cessação irreversível 
das funções do tronco encefálico diagnosticada 
clinicamente, não sendo necessária ou obrigatória 
a realização de exames subsidiários”. No entanto, 
a falta de definição precisa de critérios clínicos e o 
grande desenvolvimento da tecnologia diagnóstica 
trouxeram à tona situações em que, mesmo pre-
enchidos os critérios clínicos de morte encefálica 
(Tabela 7.2) e afastadas situações que a podem 
simular (Tabela 7.3), os exames complementares 
(Tabela 7.4) eventualmente revelam atividade en-
cefálica residual.

É de larga aceitação atual o conceito de que a 

confirmação da morte encefálica deve se basear 
em três princípios fundamentais: irreversibilidade 
do estado de coma, ausência de reflexos do tronco 
encefálico e ausência de atividade cerebral cortical. 
Frente a tal situação, é importante compreender 
que não está em pauta a discussão do prognóstico 
do paciente, mas sim os aspectos éticos, morais e 
legais decorrentes da constatação da morte encefá-
lica naquele momento. Os principais critérios para 
definição de morte encefálica estão nas tabelas a 
seguir.

retiraDa psíquiCa

Alterações psíquicas, involuntárias ou volun-
tá-  rias (em casos de simulação, que geralmente 
têm ganho secundário associado), podem simular 
estados de coma. Essas “retiradas psíquicas” criam 
dificuldades diagnósticas. Alguns dados ajudam na 
diferenciação com alterações de nível de consciência 
por lesões estruturais do SNC: 

• tono muscular normal

• posturas não usuais

• alterações na postura quando sozinho

• resistência a movimentos passivos de membros

• reflexos patológicos ausentes

• resistência à abertura palpebral 

• olhos forçadamente fechados

• queda da pálpebra rápida, após abertura forçada, 
não tendo a queda lenta observada no coma

• resistência a manobras oculocefálicas e respostas 
imprevisíveis

Tabela 7.2
Critérios Clínicos para o Diagnóstico de Morte Encefálica

1)  Diagnóstico da doença ou situação que precipitou a condição clínica.

2)  Afastar situações que simulem morte encefálica.

3)  Exame neurológico:
 Consciência: Escala de coma de Glasgow = 3
 Excetuando-se respostas medulares 
 Pupilas: médias ou midríaticas (diâmetro = 4-5mm e ausência do reflexo fotomotor). Pupilas pequenas sugerem intoxicação. 
 Motricidade ocular: manobras oculocefálica e oculovestibular negativas.
 Resposta motora: sem resposta motora à estimulação dolorosa, podendo ocorrer respostas medulares 
 Reflexos: axiais da face, corneano, mandibular e faríngeo ausentes. Reflexo cutaneoplantar irrelevante.
 Respiração: realizar obrigatoriamente apnéia oxigenada para atingir o estímulo respiratório máximo 
 (paCO2=55-60mmHg) sem que ocorram movimentos respiratórios espontâneos. 

4) Tempo mínimo de observação: seis horas.
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• nistagmo nas manobras oculovestibulares

• pupilas normais ou dilatadas (uso de cicloplé-
-gicos)

Se houver dúvida, o EEG é o melhor exame, já 
que será normal em caso de alteração psiquiátrica.

estaDo De Deferentação  
(LoCkeD-in, sínDrome Do Cativeiro) 

Pacientes com lesão da porção ventral da pon-
te, geralmente aguda, podem ficar em dramática 
situação, na qual não se movimentam, por lesão 
de fibras motoras provenientes do córtex (também 
não movimentando os lábios e a língua, devido ao 
acometimento das fibras que se dirigem aos núcleos 
de nervos cranianos), porém permanecendo cons-
cientes, já que a porção dorsal da ponte, onde se 
situa a FRAA, permanece íntegra. Eles apresentam 
também déficit dos movimentos horizontais do olhar, 
apenas conseguindo elevar e abaixar os olhos. A 

comunicação com esses pacientes é possível, esta-
belecendo-se um código de letras pelo movimento 
dos olhos. Estados semelhantes podem ocorrer em 
lesões periféricas (miastenia grave, polirradiculo-
-neurite), porém nestes casos a diferenciação com 
coma nem chega a ser feita normalmente.

Catatonia

A catatonia representa uma síndrome que é erra-
damente interpretada como sinônimo de manifestação 
psiquiátrica. O quadro clínico inclui manifestações 
motoras (distúrbios de postura, rigidez freqüente-
mente cérea), retirada psicossocial (mutismo, nega-
tivismo), excitação (agressividade, impulsividade), 
comportamento bizarro e repetitivo (estereotipias, 
maneirismos, ecolalia, ecopraxia, automatismos). 
Todos os pacientes com essas manifestações devem 
ter cuidadosa investigação clínica e neurológica, 
inclusive com exames de imagem, já que os diag-
nósticos diferenciais são muitos:

Tabela 7.3
Situações que Podem Simular ou Dificultar o Diagnóstico de Morte Encefálica

1)  Intoxicações exógenas: principalmente barbitúricos (em doses acima de 10mg/dl) e bloqueadores neuromusculares.  
  Na dúvida, realizar dosagem laboratorial.

2)  Hipotermia: a temperatura do paciente deverá estar acima de 35oC.

3)  Choque: a pressão arterial sistólica deverá ser maior ou igual a 95mmHg.

4)  Encefalite de tronco: reflexos do tronco estão ausentes, mas existe atividade cortical.

5)  Traumatismo facial múltiplo: dificulta o exame neurológico.

6)  Síndrome do cativeiro: simula estado de coma, mas os reflexos do tronco estão presentes.

7)  Alterações pupilares prévias: utilização de drogas locais ou sistêmicas, cirurgia ou traumatismo. 

8)  Distúrbio metabólico grave.

9)  Crianças menores de 4 anos: resistem mais aos traumatismos encefálicos. O período de observação deverá maior  
 e o exame feito por dois médicos. 

10)  Vítimas de assassinato: maiores problemas médico-legais para declarar a morte encefálica.

Tabela 7.4
Exames Subsidiários (Valor Apenas Confirmatório)

1)  Demonstrar falta de atividade encefálica:
 EEG, potencial evocado, dosagem de neuro-hormônios: vasopressina

2)  Demonstrar ausência de fluxo vascular encefálico:
 Angiografia encefálica, por cateterismo, de ambas as artérias carótidas e vertebrais. É o exame mais específico
 Angiografia com isótopo radioativo, tomografia computadorizada com substância de contraste, SPECT, doppler   
 transcraniano. 
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• Distúrbios Psiquiátricos

— esquizofrenia, distúrbios afetivos, neuroses

• Distúrbios Neurológicos

— doenças dos gânglios da base

— lesões dos sistema límbico e lobos temporais 
(encefalite herpética, por exemplo)

— lesões diencefálicas

• Distúrbios Metabólicos

— cetoacidose diabética, hipoglicemia, porfiria 
aguda intermitente, encefalopatia hepática, homo-
cisti-núria, pelagra, hipercalcemia, glomerulonefrite 
mem-branosa.

• Substâncias Tóxicas

— etanol, mescalina, cocaína, fenciclidina, anfeta-
-mina.

• Agentes Farmacológicos

— AAS, ACTH, neurolépticos. 
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Doença Encefalovascular

João Eliezer Ferri de Barros

Introdução

Há cerca de três décadas o “rótulo diagnóstico” 
de acidente vascular cerebral (AVC), especialmente 
AVC hemorrágico, implicava para a maioria dos 
médicos uma situação altamente desfavorável, da 
qual a saída inevitável era a morte ou seqüelas se-
veras. Daquele tempo aos dias de hoje, dois aspectos 
básicos contribuíram decisivamente para modificar 
a referida situação: o primeiro deles é o melhor 
conhecimento da doença e a adequação de métodos 
de tratamento (dentre os mesmos, destacam-se os 
estudos dos fatores de risco e a imediata aplicação 
de profilaxia de AVC); o segundo aspecto refere-se 
à maior possibilidade de difusão, entre os próprios 
médicos, do conhecimento médico.

De modo geral, podemos dizer que o prognóstico 
de um doente com AVC depende de três fatores 
básicos: condições prévias, gravidade do AVC e 
adequação do tratamento empregado. É apenas neste 
último fator que podemos atuar quando atendemos 
um paciente com AVC instalado. Portanto, é com 
este enfoque que discorreremos sobre o assunto, 
enfatizando a abordagem do paciente. 

Capítu- 88

AbordAgem InIcIAl do PAcIente  
com Possível Avc

Usualmente o que sugere um AVC é a apre-
sentação de um quadro agudo, no qual o paciente 
encontra-se com depressão do estado de consciência 
e/ou déficits motores. Entretanto, é essencial lembrar-
mos que os sinais nos dão indícios do diagnóstico 
topográfico, e não da etiologia do processo. Deve-se, 
portanto, ter sempre em mente a possibilidade de 
diagnósticos diferenciais, em alguns dos quais os 
pacientes podem ser tratados com melhores resul-
tados, e que a falta de tratamento adequado pode 
representar a diferença entre a recuperação completa 
e a morte ou seqüelas graves.

Frente a um paciente com possível AVC, a rotina 
de atendimento é análoga à adotada para um doente 
com depressão do estado de consciência: 

• Se não há parada cardíaca (fato que requer 
medidas específicas como massagem cardíaca, 
adrenalina etc.), a ventilação do doente deve ser 
mantida adequadamente (mesmo que os parâmetros 
respiratórios sejam bons, o rápido exame da cavida-
de orofaríngea deve ser feito e retirados possíveis 
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obstáculos mecânicos, como próteses dentárias mó-
veis). Existem protocolos que sugerem que qualquer 
paciente com depressão de estado de consciência 
abaixo de 8 ou 10 na escala de Glasgow deve ser 
submetido à intubação endotraqueal; a prática diária 
mostra-nos que nem sempre estamos habilitados 
para tal procedimento (se assim for, pelo menos 
mantenha o paciente em decúbito lateral para evitar 
aspiração de vômitos). A não ser que haja indicação, 
não use cateter de O

2
.

• Punciona-se uma veia periférica para colheita de 
exames (se for possível, faça avaliação da glicemia 
por glicosímetro) e administram-se 40ml de glicose 
a 50% (se há qualquer indício de quadro carencial, 
administram-se 100mg de tiamina intramuscular); 

• Inicia-se tratamento para crise hipertensiva ou 
choque. Não corrija hipertensão arterial, a menos 
que os níveis sejam acima de 200/120mm de Hg.

Esta rotina de conduta visa tratar dois tipos básicos 
de diagnósticos diferenciais com o AVC: a hipo-
glicemia e as depressões de estado de consciência 
devidas a depressores do sistema nervoso central. 

• Devem-se procurar sistematicamente sinais in-
dicativos de trauma. Não é suficiente uma inspeção 
da cabeça, sendo necessária a palpação do couro 
cabeludo à procura de hematoma subgaleal. Hema-
toma intracraniano traumático pode simular AVC.

A partir deste momento devemos nos preocupar 
com dados de anamnese e com o exame detalhado 
do enfermo, visando programar condutas específicas 
caso a caso. Na maioria das vezes, uma anam-nese 
bem conduzida identifica a instalação súbita não 
traumática de sintomas de disfunção encefálica e 
sugere fortemente a hipótese de AVC.

Conceitos e Classificações

Em nosso meio, o nome AVC é habitualmente 
o mais utilizado. Entretanto, é necessário enfatizar 
que “cérebro” é a designação de uma das partes do 
encéfalo, a qual não inclui o tronco encefálico nem 
o cerebelo. Se utilizarmos o termo AVC, estaremos 
excluindo cerca de 20% dos casos que comprometem 
o tronco e/ou o cerebelo. 

As designações “doença cerebrovascular”, “aci-
dente vascular cerebral”, “icto cerebral” e “apoplexia 
cerebral” são as que usualmente compreendemos 
como sinônimos. Os termos acidente, icto e apople-
xia geralmente refletem a instalação abrupta de um 

processo (apoplexia refere-se mais especificamente à 
paralisia e perda de consciência causadas por hemor-
ragia) e, por esta razão, optamos pela utilização da 
designação que nos parece mais adequada, “doença 
encefalovascular” (DEV). 

Outra restrição deve ser aplicada ao termo “derra-
me”, freqüentemente utilizado para dar informações 
aos pacientes e/ou familiares. Este termo significa 
extravasamento e seria aplicável às hemor- ragias; 
se utilizado genericamente, estaríamos excluindo 
cerca de 80% dos casos de DEV, que são de na-
tureza isquêmica. Seria melhor utilizarmos termos 
como “isquemia”, “infarto”, “trombose”, “embo-lia”, 
“hemorragia” ou “hematoma”. 

Entende-se por DEV todas as alterações nas quais 
uma área encefálica é, transitória ou definitivamente, 
afetada por isquemia e/ou sangramento, ou nas quais 
um ou mais vasos encefálicos são envolvidos num 
processo patológico.

A classificação mais usual está demonstrada na 
Tabela 8.1.

Um tipo de classificação que considera a fase de 
evolução da DEV é mais útil, pois leva consigo as 
implicações terapêuticas com ênfase na profilaxia 
(Tabela 8.2.).

Icto Transitório (IT)

Tabela 8.1
Classificação Etiopatogênica da DEV 

Isquêmica  Hemorrágica

Trombose (ou embolia  Intraparenquimatosa 
artério-arterial)

Embolia cardiogênica 
Etiologia indeterminada  Subaracnóidea 

Tabela 8.2
Classificação da DEV com Ênfase na Fase de Evolução 

Paciente assintomático de alto risco 

Icto transitório 

Pequeno icto 

Icto completo 

Icto em evolução 

Icto em regressão 

Seqüela 
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A situação clínica, sintomatologia de duração 
menor do que 24 horas, nos anos 1970 foi definida 
com o termo icto isquêmico transitório ou ataque 
isquêmico transitório (AIT). Entretanto, desde en-
tão, inúmeros autores destacam que patogenias não 
vasculares podem levar a tal sintomatologia; além 
disso, dados de Ressonância Magnética (RM) têm 
demonstrado que pode haver área de infarto estabe-
lecido. Estudos recentes demonstram que a maio-ria 
dos pacientes com AIT recuperam-se em menos de 
uma hora; média de 14 minutos para a circulação 
carotídea e de oito minutos para a vertebrobasilar. 

Nós preferimos utilizar o termo IT, ao invés de 
AIT, visto que em algumas ocasiões a natureza da 
lesão pode ser hemorrágica. O IT é definido como 
um déficit neurológico de causa vascular, de duração 
menor do que 24 horas.

Em grande parte dos casos de IT, a disfunção é 
de natureza isquêmica e a patogenia baseia-se em 
fenômenos tromboembólicos. Os êmbolos (usualmen-
te plaquetários) que se originam de placas ulceradas 

têm sido responsabilizados em muitos casos.

As placas ulceradas são mais freqüentes na artéria 
carótida, em especial na região da bifurcação. Uma 
situação clínica rara é praticamente patog-nomônica 
de placa ulcerada da artéria carótida; trata-se da 
cegueira monocular transitória, na qual os êmbo-
los originam-se de fragmentação do trombo que se 
pode formar nesta placa e promovem a obstrução 
da artéria oftálmica deste mesmo lado. Os êmbolos 
podem originar-se, entretanto, em outras artérias e 
também a partir do coração.

Em outros casos o IT pode ser causado por fe-
nômenos de “roubo”, conseqüentes à suboclusão de 
vasos extracranianos, como ilustrado na Fig. 8.1.

Outras situações que podem ocasionar IT são as 
compressões vasculares extrínsecas. Assim é que a 
presença de costela cervical pode, por compressão 
da artéria vertebral, causar tontura ou perda de 
consciência quando o indivíduo faz movimento de 
rotação da cabeça.

Fig. 8.1 — Inversão do fluxo em artéria vertebral por suboclusão em artéria subclávia.
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É necessário lembrar novamente que o IT pode 
ser decorrente de fenômeno hemorrágico, tanto em 
conseqüência de aneurismas ou malformações arterio-
-venosas congênitas que se rompem no interior do 
parênquima encefálico quanto de hemorragia por 
ruptura de aneurismas adquiridos (os de Charcot-
-Bouchard da hipertensão arterial, os micóticos), 
assim como por qualquer outra causa de hemorragia 
intraparenquimatosa espontânea. Uma situação de 
diagnóstico clínico especialmente difícil ocorre quan-
do o icto isquêmico transitório decorre de embolia a 
partir de aneurisma parcialmente trombosado ou de 
fenômeno de roubo em malformação arteriovenosa.

Pequeno Icto (PI)

Pequeno icto é a designação para uma situação 
na qual há recuperação funcional completa. Ele deve 
ser separado conceitualmente do IT, pois na reali-
dade tem causas diferentes (as mesmas que podem 
ocasionar o icto completo) e também tem evolução 
natural diferente: os pacientes que apresentaram IT 
(especialmente quando a duração foi de menos de 
cinco minutos) têm risco maior de desenvolver icto 
completo do que os que tiveram PI (especialmente os 
que apresentaram duração da sintomatologia acima 
de três semanas).

A designação usualmente encontrada na literatura 
de língua inglesa, RIND (reversible ischemic neu-
rologic deficit), deve ser vista com restrições, pois 
é evidente que a hemorragia pode ser causa de um 
PI. Neste sentido, acreditamos que a conceituação 
clínica de PI deve ser mantida.

Do ponto de vista conceitual, desde que seja 
possível estabelecer com clareza a natureza isquê-
mica da lesão, justifica-se utilizar os termos AIT 
e RIND; entretanto, parece-nos importante manter a 
conceitua-ção fundamentalmente clínica de IT e PI 
quando os pacientes que apresentam um DEV não 
têm a possibi-lidade de utilizar o recurso da RM, 
tomografia compu-tadorizada (TC) e do líquido 
cefalorraquidiano (LCR).

Icto Completo (IC)

Icto completo é a denominação de um processo 
de disfunção encefálica de causa vascular, cuja sin-
tomatologia persiste por período superior a 24 horas 
e em cuja recuperação exista algum grau de seqüela.

O IC pode ser isquêmico (DEVI) ou hemorrágico 

(DEVH).

O DEVI é, em última análise, decorrente de um 
infarto isquêmico pela obstrução de um vaso; tal 
obstrução pode ser causada por trombose ou por 
embolia.

Os fatores subjacentes mais freqüentes no DEVI 
trombótico são a arteriosclerose e a hipertensão arterial 
sistêmica. A causa potencialmente mais fre-qüente de 
DEVI por embolia cardiogênica é a estenose mitral 
com fibrilação atrial; entretanto, êmbolos não se 
originam necessariamente do coração, podendo ser 
decorrentes de fragmentos de placas (ou de trombos 
que se formam em placas ulceradas) em artérias 
extracranianas ou mesmo intracranianas.

Outras causas menos freqüentes de DEVI, como 
arterites (lues, outras doenças infecciosas, lúpus, ar-
-terite temporal etc.) também devem ser lembradas.

As outras causas que não a aterosclerose e a hi-
pertensão arterial devem ser especialmente lembradas 
em pacientes jovens. Entre estas, destacam-se as 
desordens cardíacas, as arterites, o uso de anticon-
cepcionais orais, alcoolismo, uso de drogas ilícitas 
e a trombose traumática da carótida (esta última 
situação pode passar despercebida à primeira vista; 
a trombose traumática pode ser imediata e, então, a 
relação de causa e efeito torna-se clara; entretanto, 
um trauma pode causar uma lesão endotelial e a 
partir daí uma trombose tardia, horas ou dias após 
o trauma).

O DEVH pode ser subdividido em hemorragia 
intraparenquimatosa (HIP) e hemorragia subarac-
-nóidea (HM).

A causa mais freqüente de HIP é a hipertensão 
arterial sistêmica (ruptura dos microaneurismas de 
Charcot-Bouchard, que se formam em decorrência 
da hipertensão). Outras causas são menos freqüentes, 
como aneurismas e malformações arteriovenosas 
congênitos, aneurismas micóticos, tumores cerebrais 
metastáticos ou primários, tratamento com drogas 
anticoagulantes, discrasias sangüíneas, malforma-
ções arteriovenosas crípticas, abuso de álcool, uso 
de drogas ilícitas e angiopatia amilóide cerebral 
primária familiar.

Como a causa mais freqüente de HIP é a hiper-
tensão arterial, ela predomina nas regiões em que 
usualmente ocorrem os aneurismas de Charcot-
-Bouchard, como o representado na Fig. 8.2. 

Nota-se que três quartos dos HIPs ocorrem nos 
gânglios da base. A quarta parte restante é unifor-
memente distribuída entre a região subcortical dos 
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lobos (com predomínio da região temporal), o cere-
belo (com evidente predomínio nos lobos cerebelares 
em relação ao verme) e o tronco cerebral (no qual a 
ponte é a região onde ocorre a maioria dos casos).

Embora a sintomatologia decorrente de um HIP 
numa determinada região varie, especialmente em 
decorrência de tamanhos diversos, existem alguns 
aspectos que são peculiares à localização da HIP.

Na HIP putaminal ocorre moderada depressão do 
estado de consciência, hemiparesia completa contra- 
lateral à HIP, desvio ocular horizontal ipsilateral; 
caracteristicamente, a estimulação dolorosa do 
hemicorpo parético provoca reação com hipertonia 
flexora (decorticação) ou extensora (descerebração) no 
membro superior e extensora no membro inferior.

Na HIP talâmica ocorre moderada/acentuada 
depressão do estado de consciência, reação em des-
cerebração contra ou bilateralmente, desvio ocular 
para baixo e pupilas mióticas.

A HIP pontina acompanha-se de acentuada de-
pressão do estado de consciência, descerebração 
bilateral, miose puntiforme bilateral e oftalmoplegia 
extrínseca também bilateral.

A hemorragia cerebelar pode acarretar a tríade 

de Ott, caracterizada por ataxia cerebelar apendi-
cular, paralisia facial periférica e paralisia de olhar 
conjugado lateral, os três sinais ipsilaterais à HIP.

Em relação às HIPs da região subcortical dos 
lobos, apenas a da região occipital pode proporcio-
nar um quadro clínico altamente sugestivo: cefaléia 
súbita na região órbito-frontal associada a hemia-
-nopsia contralateral.

Voltamos a insistir em que o padrão sintomato-
-lógico descrito para a HIP de cada região citada 
não necessariamente ocorre; mas o encontro de tal 
sintomatologia num caso suspeito de HIP é altamente 
sugestivo da localização citada.

A causa mais freqüente de HM é a ruptura de 
aneurisma congênito; a segunda causa é malformação 
arteriovenosa congênita. Com exceção da hiperten-
são arterial, as outras causas apontadas para a HIP 
eventualmente podem ocasionar HM.

Os aneurismas congênitos apresentam-se predomi-
nantemente na região da base do polígono de Willis. 
Uma das regiões mais freqüentes é na emergência 
da artéria comunicante posterior da carótida (neste 
aspecto, um quadro de HM que se acompanha de 
paralisia completa do III nervo craniano sugere 

Fig. 8.2 — Localizações das HIP hipertensivas e freqüências.
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fortemente a topografia do aneurisma). Menos fre-
qüentes são os aneurismas da carótida, na porção 
intracavernosa (aqui há também um quadro de HM 
associado à paralisia dos nervos cranianos III, IV, 
VI e do primeiro ramo do V, que aponta para a 
topografia do aneurisma). Outras regiões menos 
freqüentes de aneurismas são a da comunicante 
anterior, da divisão principal da artéria cerebral 
média e, por último, o território arterial dependente 
das vertebrais e da basilar.

O diagnóstico de HM é facilmente identificado 
quando se caracteriza na anamnese a instalação 
abrupta, não traumática, de cefaléia.

Icto em Evolução (IE)

A sintomatologia de um paciente com DEV pode 

agravar-se, dependendo de dois mecanismos básicos: 
aumento da área de infarto ou processo expansivo 
intracerebral (seja ele HIP ou mesmo edema cerebral 
crescente). Deve-se, evidentemente, considerar se 
os aspectos sistêmicos não foram deter-minantes 
na piora do quadro.

A trombose retrógrada é um dos mecanismos de 
aumento da área de infarto e pode originar quadro de 
sintomatologia crescente de maneira muito sugestiva, 
ou seja, a evolução escalonada ilustrada na Fig. 8.3.

A trombose progressiva ou em evolução (outro 
mecanismo de aumento da área de infarto e geral-
mente localizada na artéria carótida, na cerebral 
média ou na basilar), a HIP e o edema cerebral 
crescente geralmente ocasionam sintomatologia que 
piora de maneira contínua e não escalonada, como 

Fig. 8.3 — Representação gráfica do icto em evolução.

Intensidade do
quadro clínico
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na trombose retrógrada.

A Fig. 8.4 ilustra as possibilidades de evolução 
da DEV.

Um aspecto fundamental no tratamento do pacien-
te com DEV é o cuidadoso suporte das condições 
sistêmicas. Vale salientar que:

• não se deve utilizar cateter de O
2
 rotineiramente; 

correções serão feitas caso a caso.

• não se deve tentar reduzir níveis de pressão 
arterial, a não ser acima de 20/12cm de Hg.

• devem-se corrigir com cautela níveis de glicemia 
maiores do que 200mg/dl.

• deve-se corrigir temperatura acima de 37,5oC 
e identificar possíveis infecções.

Outro procedimento é tentar conduzi-lo pelas 
linhas horizontais, evitando-se as oblíquas e espe-
cialmente as verticais. Isto implica impedir a evo-
lução para a piora do paciente com DEV. Podemos, 
didaticamente, dividir esta fase em etapas diferentes, 
que na realidade são imbricadas: identificar a to-
pografia da lesão; identificar a natureza da lesão; 
identificar a tendência de evolução do doente (se 
para melhora ou para piora). A partir daí, deve-se 
ini-    ciar tratamento específico caso a caso. 

como IdentIfIcAr A toPogrAfIA dA lesão?

Já apontamos, quando da explanação a respeito de 
alguns tipos específicos de DEV, algumas situações 

em que o quadro semiológico é altamente sugestivo 
de uma topografia específica. Entretanto, do ponto 
de vista de propedêutica desarmada o diagnóstico 
topográfico pode ser muito difícil. Nos pacientes 
com DEV importa-nos simplificar este aspecto, 
sem que isto implique prejuízo na conduta, para 
que o médico não especialista possa acompanhar 
adequadamente um determinado caso.

A primeira preocupação topográfica é o reconheci-
mento da lesão como supratentorial ou infratentorial 
(na fossa posterior, abaixo da tenda).

Nesse sentido, a avaliação do estado de consci-
ência não contribui decisivamente, pois um enfer-
mo pode estar em coma tanto por uma lesão infra 
quanto por uma lesão supratentorial. A avaliação 
das funções motoras é mais específica: na maioria 
das vezes, uma hemiparesia completa (que envolve 
o membro superior, o inferior e o território facial 
do mesmo lado) implica uma lesão supratentorial; já 
o encontro de hemiparesias alternas (que envolvem 
os membros de um lado e um território craniano do 
outro lado) indica uma lesão infratentorial.

Uma vez identificado o território como supraten-
-torial, podemos tentar estabelecer se a lesão é capsu-
lar ou cortical. As hemiparesias capsulares costumam 
ser mais intensas e proporcionadas (igual intensidade 
de déficit nos membros e na hemiface), ao passo 
que as decorrentes de lesão cortical tendem a ser 
desproporcionadas. Além disso, nas lesões corticais 

COMO ABORDAR UM PACIENTE COM POSSÍVEL DEV?

Na maioria das vezes você vai suspeitar de DEV em um paciente idoso, que apresente alterações de consciência e/ou 
déficits motores.
Lembre-se, entretanto, de que esses sinais não têm relação com a etiologia da doença que seu paciente apresenta; eles 
traduzem a topografia do fator causal. Os dados de anamnese são decisivos: a instalação do quadro é abrupta.

SUGESTÃO DE UM PROTOCOLO DE ABORDAGEM

1.  Avalie a respiração; corrija distúrbios respiratórios.
2.  Certifique-se novamente de que não existem indícios de trauma.
3.  Se houver qualquer rebaixamento de consciência, aplique 50cc de glicose a 50% endovenosamente e 100mg de   
 tiamina intramuscular (se possível, colha antes amostras de sangue para dosagem da glicemia).
4.  Se possível, encaminhe para centro especializado em DEV.
5.  Faça a anamnese e identifique a fase de evolução.
6.  Faça uma caprichosa ausculta cardíaca e das artérias carótidas e vertebrais.
7.  Palpe os pulsos periféricos.
8.  Faça os diagnósticos sindrômico e topográfico.
9.  Não medique para hipertensão arterial abaixo de 200/120mm de Hg. 
10.  Considere a necessidade de TC cranioencefálica de urgência.
11.  Se não houver contra-indicações, colha LCR.
12.  Nos ictos em evolução, se isquêmico heparinize, se hemorrágico considere possibilidade de cirurgia de urgência.
13.  Nos ictos completos, se isquêmico, dê AAS 200mg VO/ ao dia; se hemorrágico, hidantalize (1g EV) e administre   
 dexametasona (4mg/EV/4/4h).
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com déficits motores discretos ou moderados pode 
haver comprometimento do estado de consciência, 
ao passo que nas lesões capsulares, com déficit 
motor acentuado ou moderado, usualmente não há 
comprometimento de consciência.

Na fossa posterior, é de interesse separar as 
lesões cerebelares das lesões do tronco encefálico. 
Nas fases iniciais, as lesões cerebelares não pro-
vocam depressão do estado de consciência (que 
poderá ocorrer quando esta lesão expandir-se para 
diante, comprimindo o tronco); o encontro de ataxia 
apendi-cular cerebelar usualmente sugere a topografia 
cerebelar. Nas lesões de tronco encefálico é mais 
freqüente a depressão do estado de consciência; o 
encontro de disfunções de nervos cranianos distantes 
(no sentido longitudinal) sugere fortemente lesão 
primária de tronco.

como IdentIfIcAr A nAturezA dA lesão?

Todos os estudiosos do assunto apontam para a 
grande dificuldade em determinar, apenas com dados 
clínicos, o diagnóstico diferencial em hemorragia 
e isquemia. Entretanto, alguns aspectos usualmente 
apontados estão na Tabela 8.3. 

Nestas duas etapas, de identificação da topografia 
e da natureza da lesão, a TC é o primeiro exame de 
escolha. Embora, na fase inicial do processo, a TC 
possa não definir a topografia e/ou extensão de uma 
área de isquemia, ela identifica com muita clareza 
um sangramento dentro do parênquima encefá-lico. 
A TC é o exame mais fidedigno para o diagnóstico 
da HIP; realizado na fase aguda e sem a utilização 
do contraste, o exame mostra a área de hemorra-
gia com um alto coeficiente de atenuação, apenas 
menor do que o de lesões calcificadas. O exame 
pode inclusive sugerir a presença de aneuris-mas, 
malformações arteriovenosas ou tumores.

Fig. 8.4 — Possibilidades evolutivas da DEV.

Tabela 8.3
Diagnóstico Clínico Diferencial entre DEVI e DEVH 

Isquemia  Hemorragia

Idade acima de 55 anos  Sexo masculino

História de angina ou DEV ou diabetes  Apresentação com cefaléia e/ou vômitos 

Déficit ao despertar  Coma ou depressão do estado de consciência desde o início 

Apresentação inicial com déficit focal  Pressão arterial inicial acima de 220/120mmHg 
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É necessário, porém, que se considere a possibi-
lidade de erro diagnóstico através de TC quando se 
trata de HM pura (sem que haja sangramento para 
o interior do parênquima); a TC pode identificar 
a presença de sangue no líquido cefalorraquiadino 
(LCR), quando há um hematócrito igual ou supe-   
rior a 16%. Neste sentido o exame do LCR é muito 
mais elucidativo, visto que a olho nu um residente 
de neurologia pode identificar sangue no LCR a 
partir de 1% de hematócrito.

como IdentIfIcAr em que fAse de evolução  
o doente está?

Determinar num momento estanque em que fase 
de evolução da DEV o paciente se encontra é im-
possível apenas com o exame do enfermo. São os 
dados da anamnese detalhada ou o exame seqüencial 
do paciente que nos permitem esta identificação.

Com as dificuldades de se estabelecer este roteiro 
diagnóstico, topografia, natureza da lesão e fase de 
evolução, alguns aspectos estatísticos podem ser 
utilizados. Nossa experiência pessoal e metanálise 
de literatura permitiu-nos utilizar o que chamamos 
“a regra dos 80/20”, resumida na Tabela 8.4.

A abordagem do paciente com DEV pode, por-
tanto, ser resumida em identificar a topografia e 
a natureza da lesão e identificar a tendência de 
evolução do doente. A partir daí, programa-se a 
conduta caso a caso.

Conduta

É necessário, no momento, que façamos uma 
revisão do que procuramos explicar até este ponto: 

ao ser atendido um paciente com possível DEV, 
inicialmente procurou-se identificar e tratar pos-
síveis diagnósticos diferenciais. Conceituamos 
então o transtorno e expusemos um critério de 
classificação, ilustrando este tópico com algumas 
particularidades de tipos específicos de DEV. Em 
seguida apresentamos uma visão de como deve ser 
abordado o paciente; neste tópico foi explicitada 
a necessidade de se procurar conhecer o local, a 
natureza e a possível evolução da doença.

Neste item de conduta procuraremos discorrer a 
respeito dos exames subsidiários, que irão nos auxi-
liar a definir a natureza, localização e a evolução; 
a seguir, apontaremos possibilidades de tratamento.

Exames Subsidiários

quAndo IndIcAmos A tc crAnIoencefálIcA?

A TC deve ser realizada em todos os pacientes 
com DEV na fase aguda. O método é extremamente 
seguro e as complicações eventuais relacionam-se 
com a possibilidade de reação de tipo alérgico ao 
contraste, que costuma ser facilmente contornável. 
A TC é, inquestionavelmente, um exame de grande 
utilidade.

Já apontamos as características principais da TC 
na HIP e as possíveis limitações do método na HM 
e no DEVI.

É necessário que seja realizado o exame sem e 
com contraste. A etapa com contraste pode demons-
trar particularidades que não são identificadas sem 
ele (como malformações arteriovenosas, aneurismas, 

Tabela 8.4
A Regra dos 80/20 (Dica Mnemônica) 

Supratentorial 80%  Infratentorial 20% 

Isquemia 80%  Hemorragia 20% 

Território carotídeo 80%  Território vertebrobasilar 20%

Trombose (ou embolia artério-arterial) 80%  Embolia cardiogênica 20%

Hemorragia intraparenquimatosa (HIP) 80%  Hemorragia meníngea (HM) 20% 

HIP nos gânglios da base 80%  HIP nos outros locais 20% 

HM no território carotídeo 80%  HM no território vertebrobasilar 20%

Icto completo 80%  Icto em evolução 20% 
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suspeita de tumores, outros focos menores de lesão 
não suspeitados, como pode ocorrer em embolias 
múltiplas, vasculites, granulomas e metástases).

O exame em questão também se presta para o 
acompanhamento temporal da lesão. Neste sentido, 
uma lesão isquêmica não identificada num primeiro 
exame pode tornar-se evidente após alguns dias. 
Outra utilidade da TC seqüencial é a análise da 
evolução do tamanho de uma HIP e da absorção 
que está ocorrendo. A análise seqüencial também 
pode contribuir para identificar a progressão de 
compressão do encéfalo e herniações.

A rm crAnIoencefálIcA é necessárIA  
PArA todos os PAcIentes com dev?

A princípio, não. Faz-se necessário recordarmo-
-nos de que a relação custo/benefício deve estar 
presente na condução de um paciente. Aqui não nos 
referimos apenas ao custo financeiro. A RM não 
é disponível tão facilmente quanto a TC e muitas 
vezes o paciente precisa ser deslocado para realizar 
o exame; sensação de claustrofobia é um incômodo 
freqüente durante o exame. Quando, com os dados 
clínicos e da TC, estamos seguros do diagnóstico 
a RM é dispensável; isto ocorre, por exemplo, com 
um paciente idoso, hipertenso, no qual a TC revela 
um HIP em região putaminal.

A RM é extremamente segura e as complicações 
eventuais relacionam-se com a possibilidade de 
rea-ção de tipo alérgico ao contraste. O método é 
útil para a demonstração de DEVI nas primeiras 
horas, quando a TC não pode ainda evidenciar área 
de isquemia; especialmente para visualização de 
DEVI infratentorial. A RM pode também utilizar 
vários recursos, como a angio-RM, que melhoram 
a sensibilidade do método. 

em que PAcIentes Está IndIcAdo o exAme  
do lcr?

Já foi apontado o fato de que o LCR é um exame 
mais fidedigno do que a TC em casos de HM. O 
LCR pode também demonstrar indícios de processo 
infeccioso ou inflamatório. Portanto, como regra 
geral, o exame deve ser realizado. O exame está 
contra-indicado quando existem indícios clínicos 
ou tomográficos de processo expansivo com possi-
bilidade de herniações.

A punção suboccipital apresenta algumas vanta-
gens sobre a lombar; entretanto, os riscos inerentes 
a este tipo de procedimento levam-nos a enfatizar 
que a punção suboccipital só deve ser realizada por 
pessoas especialmente habilitadas.

A colheita do LCR não é método tão desprovido 
de riscos como a realização da TC; se a TC já do-
cumentou a presença de HIP ou HM, em princípio, 
o exame do LCR é dispensável.

em que sItuAções IndIcAmos o estudo 
AngIográfIco (Ang)?

O ANG é um método de investigação que apre-
senta maiores complicações do que a TC e a RM. 
Sua indicação, portanto, deve ser especialmente 
criteriosa.

Três situações merecem destaque: suspeita de 
aneurismas ou malformações arteriovenosas, sus-
peita de processo expansivo na impossibilidade de 
realizar a TC e/ou RM e suspeita de lesão arterial 
em paciente com DEVI que se possa beneficiar com 
tratamento cirúrgico.

Na primeira situação apontada, o ANG é in-
dispensável. Tanto os aneurismas (congênitos ou 
micóticos) como malformações arteriovenosas só 
são adequadamente identificadas com a angiografia. 
Embora a TC e a RM possam apontar a presença 
destas anomalias, o ANG faz-se necessário para 
a análise detalhada da lesão arterial e para a pro-
gramação cirúrgica. O ANG, nesta circunstância, 
deve ser feito com a visualização de toda a rede 
vascular encéfalica e o método cateterismo é aqui 
o mais adequado.

Na suspeita de processo expansivo, se não for 
possível uma definição clara com a TC e/ou RM, o 
ANG pode ser utilizado para o estudo da vascula-
-rização do processo e programação cirúrgicos. Nesta 
eventualidade, a angiografia pode ser realizada com 
a análise de uma região específica indicada por 
critérios clínicos. 

Na terceira eventualidade apontada, a indicação 
do estudo angiográfico, a nosso ver, deve ser cuida-
dosamente analisada; como veremos mais adiante, 
a indicação de cirurgias arteriais no DEVI é atu-
almente um assunto controvertido, de tal sorte que 
só indicamos o ANG quando há indícios clínicos de 
que possa haver possibilidades razoáveis de benefício 
cirúrgico. Nestas ocasiões o cateterismo com estudo 
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detalhado do arco aórtico, dos vasos cervicais e de toda 
a rede arterial cranioencefálica é necessário.

o estudo dos vAsos AtrAvés de eco-doPPler 
substItuI o Ang?

Não. Entretanto, o Doppler-dúplex das artérias 
carótidas e vertebrais, associado ao Doppler trans-
-craniano, possibilita o estudo não-invasivo da 
circulação encefálica, permitindo, por exemplo, 
identificar e avaliar hemodinamicamente as estenoses 
extra e intracranianas.

A realização de outros exames subsidiários deve 
ser lembrada, como a pesquisa de doenças infeccio-
-sas, vasculites e transtornos cardíacos; detalhes 
neste sentido, porém, escapam ao objetivo deste 
capítulo.

Tratamento

Como tem ocorrido em outras áreas, existe a 
tendência de criar centros específicos de tratamento 
dos pacientes com DEV. No momento atual, parece-
-nos que a principal contribuição de tais centros está 
voltada para o estudo de drogas neuroprotetoras e 
o uso de trombolíticos. 

É desejável que se possam criar condições de 
desobstruir rapidamente uma artéria encefálica agu-
damente ocluída, evitando-se assim o infarto da área 
por ela nutrida. Tais tentativas foram feitas desde os 
anos 1960, com cirurgia aberta da carótida e com 
uso de drogas trombolíticas. Esses estudos iniciais 
foram abandonados em razão de sangramento na área 
infartada, com decorrente aumento na morbidade e 
mortalidade. 

O avanço tecnológico permitiu uma definição 
mais acurada do tipo e extensão de DEVI, e os 
estudos das drogas trombolíticas foram retomados. 
O ativador do plasminogênio tecidual (rt-PA) é a 
droga mais usada atualmente, tanto por via intra-
-arterial quanto pela intravenosa. O uso desta droga 
tem trazido resultados promissores, em pacientes 
criteriosamente selecionados (no máximo três horas 
após a instalação da sintomatologia, excluindo-se 
casos com pressão arterial sistólica acima de 185 ou 
diastólica acima de 110mm de Hg, em uso de anti-
coagulantes, história de DEV ou infarto miocárdico 
ou trauma cranioen-cefálico recentes, hemorragia 
gástrica ou urinária há três semanas, cirurgia há 

duas semanas, crise epiléptica inaugurando o quadro, 
déficit neurológico discreto, glicemia menor do que 
50 ou maior do que 400mg/dl, plaquetas abaixo de 
100.000/mm3, aumento do tempo de protrombina).

Escapa do propósito deste capítulo a discussão 
desses e de outros possíveis avanços. O que expo-
mos a seguir é a possibilidade de tratamento dos 
pacientes com DEV, feito por médicos generalistas 
ou socorristas, frente à realidade de nosso sistema 
de saúde. 

Paciente Assintomático de Alto Risco

Esta é a situação ideal para se tratar um paciente 
com doença encefalovascular; pode possibilitar a 
verdadeira profilaxia da DEV.

Mais adiante abordaremos os principais fatores 
de risco; evidentemente, é o controle desses fatores 
que constitui o tratamento nesta fase da doença. De 
modo geral, em quaisquer outras fases o controle 
desses fatores é desejável.

O Icto Transitório

O fulcro do tratamento é a prevenção de novos 
ictos.

Nas situações mais raras em que o IT é decorrente 
de transtorno hemorrágico, aneurismas, malfor-
-mações arteriovenosas, fenômenos de roubo ou 
compressões vasculares extrínsecas, o tratamento 
torna-se mais óbvio e deve abordar diretamente a 
causa da disfunção.

Entretanto, em sua maioria os ITs são na reali-
dade AITs, e a patogenia da disfunção é explicada 
por fenômenos tromboembólicos. Nestes doentes, 
justifica-se a discussão do uso de antiplaquetários 
e anticoagulantes.

Atualmente, acredita-se que a aspirina é uma 
droga capaz de reduzir em cerca de 30% a inci-
dência de icto completo após um AIT. As doses 
propostas são variáveis segundo diversos autores, 
mas parece claro que o benefício apontado pode 
ser conseguido com doses entre 300 e 1.300mg ao 
dia; pessoalmente, utilizamos 200mg/dia em tomada 
única ou eventualmente 300mg/dia, divididos em três 
tomadas. Alguns estudos sugerem que o benefício 
é mais evidente nos homens do que nas mulheres, 
mas ainda não são claras as diferenças do efeito 
profilático em questão em relação ao sexo.
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O uso associado de sulfinpirazona, pentoxifilina 
ou de dipiridamol à aspirina parece não trazer be-
nefícios adicionais. A ticlopidina tem sido avaliada 
em vários estudos, sendo uma boa opção como 
agente antiagregante; o clopidogrel é outra droga 
mais recentemente sugerida.

O uso de anticoagulante em AIT é uma opção que 
deve ser vista com mais restrições. A possibilidade 
de complicações hemorrágicas em pacientes trata-
dos a longo prazo com anticoagulantes orais (2% 
a 22%), quando comparada ao risco de IC após um 
AIT (5% a 10% ao ano), torna o uso de tais drogas 
desaconselhável. Entretanto, em alguns pacientes 
que não respondem ao uso de antiagregantes, não 
são candidatos a benefício cirúrgico e possam ter 
pressão arterial controlada, está indicado o uso de 
anticoagulantes.

Uma outra situação em relação ao AIT que merece 
citação é o tratamento cirúrgico, através de endarte-
rectomia da carótida, com a finalidade de desobstruir 
a luz do vaso e/ou de eliminar fonte tromboembó-
lica. Até há alguns anos este tipo de tratamento foi 
exageradamente empregado; a impressão atual é de 
que tal tratamento só deve ser considerado quando 
o tratamento clínico não se mostrou eficiente (per-
sistem AIT) e haja circunstâncias vasculares muito 
específicas (inequívoca correlação entre os achados 
angiográficos e a sintomatologia clínica).

Pequeno Icto

Também aqui o tratamento visa basicamente à 
prevenção de IC.

A utilidade da aspirina com esta finalidade não 
é inequivocamente provada. A não ser que existam 
contra-indicações formais, nós empregamos a aspirina 
nas doses recomendadas para o AIT ou a ticlopidina. 
O uso de outras drogas e a opção cirúrgica sofrem 
as limitações já apontadas para o AIT.

Icto Completo

Dois aspectos distintos devem ser analisados no 
tratamento: tentativa de minimizar os efeitos do icto 
instalado e medidas que possam prevenir o icto em 
evolução; o outro aspecto relaciona-se à prevenção 
de novos ictos.

DEVI 

Vale salientar que não se deve tentar reduzir níveis 
de pressão arterial, a não ser acima de 200/120mm 
de Hg. 

No que se refere a minimizar as conseqüências 
do icto instalado, é interessante notar que dados 
recentes de tomografia por emissão de pósitrons 
demonstram áreas de baixo fluxo sangüíneo com 
preservação do metabolismo de oxigênio após um 
infarto cerebral; neste sentido, estas áreas limítrofes 
poderiam ser poupadas da lesão se fossem desco-
bertas maneiras adequadas de protegê-las. Com este 
intuito têm sido tentados hemodiluição, uso de pen-
toxifilina, prostaciclinas e bloqueadores de cálcio; 
até o momento atual, os resultados clínicos têm 
sido desaminadores em alguns casos (hemodiluição, 
pentoxifilina, prostaciclinas) e ainda inconclusivos 
em outros (bloqueadores de cálcio). A constatação 
de que ocorre dano neuronal progressivo mesmo 72 
horas após hipóxia (dados experimentais em animais 
e de autópsia após parada cardíaca), com reperfusão 
rapidamente restaurada, dão embasamento teórico às 
tentativas de uso de bloqueadores de cálcio, barbi-
túricos e naloxone; novamente os estudos clínicos 
são desanimadores (barbitúricos) ou incon-clusivos 
(bloqueadores de cálcio e naloxone). Nós utilizamos 
nimodipina na dose de 30mg três vezes ao dia, por 
um período de três semanas. Neste sentido, também 
utilizamos heparina de baixo peso molecular por via 
subcutânea durante duas a três semanas.

Uma situação específica no que se refere à pre-
venção do icto em evolução na DEVI é a discussão 
do tratamento anticoagulante na DEVI de território 
basilar (clinicamente, um caso é sugestivo deste 
território quando há comprometimento de núcleos de 
nervos cranianos distantes no sentido longitudinal); 
vários autores advogam o uso de heparina na fase 
aguda; consideramos válido este recurso terapêuti-
co quando a instalação do DEV tenha ocorrido há 
menos de 72 horas e não houver contra-indicação 
importante para o uso da droga. Novamente, nossa 
preferência é pela heparina de baixo peso molecular.

Quanto à profilaxia de novos ictos, aqui são 
válidas as considerações tecidas a respeito do PI. 
Também lançamos mão da aspirina. Os aspectos 
discutidos em relação à endarterectomia são os 
mesmos. A possibilidade de pontes arteriais entre 
territórios extracranianos e intracranianos estabe-
-lecidas através de anastomoses cirúrgicas também 
tiveram uma fase inicial de grande entusiasmo; no 
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momento atual, suas indicações sofrem restrições 
ainda mais severas do que as da endarterectomia 
(isto aplica-se analogamente ao PI).

Ainda em relação à prevenção de novos ictos, 
coloca-se a possibilidade de heparinização e poste-
rior uso de anticoagulante oral em DEVIs embólicos 
decorrentes de cardiopatia. Alguns autores advogam 
este procedimento imediato de anticoagulação. Outros 
o propõem após cerca de dez dias (o que diminuiria 
as complicações hemorrágicas, porém diminuiria a 
proteção na fase aguda quanto a novas embolias). 
De um modo geral, considera-se que o encontro 
de grandes áreas de infarto embólico seria contra-
-indicação de anticoagulação. Nós utilizamos este 
último critério para indicação de anticoa-gulação 
no DEVI embólico de origem cardíaca.

É oportuno lembrar que, qualquer que seja a 
indicação de tratamento anticoagulante, deve-se 
documentar ausência de hemorragia pela TC e 
pelo LCR. A escolha do método de heparinização, 
da droga anticoagulante oral e dos critérios e de 
controle da anticoagulação depende, basicamente, 
da experiência pessoal do médico que lança mão 
do recurso terapêutico e das disponibilidades das 
drogas e métodos laboratoriais.

DEVH-HIP

Vale salientar que não se deve tentar reduzir níveis 
de pressão arterial, a não ser acima de 200/120mm 
de Hg.

Minimizar as conseqüências e evitar a progressão 
de uma HIP relaciona-se ao tratamento clínico e/
ou cirúrgico. A profilaxia de novos ictos baseia-se 
no tratamento do fator causal e no controle dos 
fatores de risco.

Quanto ao tratamento clínico da HIP, como crises 
convulsivas complicam o curso de HIP em 30% dos 
casos, a utilização de drogas antiepilépticas rotinei-
ramente é assunto em discussão (nós preferimos o 
uso de fenitoína). 

Os corticóides, em especial a dexametasona, 
têm sido empregados com a finalidade de prevenir 
os fenômenos inflamatórios meníngeos e o edema 
circundante do HIP. Existe grande discussão neste 
sentido: cerca do 70% dos HIPs acompanham-se 
de sangramento para o espaço subaracnóideo – o 
edema em decorrência de HIP responde pouco ao 
uso de corticóides. Nós utilizamos a dexametasona 
parenteral, na dose de 4mg repetidos a intervalos 

de quatro horas.

Assunto notadamente controvertido é a indicação 
de procedimento cirúrgico em HIP. Alguns aspectos 
desta discussão merecem especial destaque:

• Há concordância na indicação de cirurgia 
em quatro situações bem definidas: malformações 
arteriovenosas (MAV) ou aneurismas congênitos 
(AN), aneurismas micóticos, suspeita de tumores, 
casos que evoluem de forma subaguda ou crônica 
(pseudotumoral). A abordagem cirúrgica deve ser 
feita através de craniotomia; o único aspecto que 
se discute nestas situações é o melhor momento. 

• Alguns parâmetros da TC contribuem para a 
decisão do procedimento cirúrgico. As HIPs puta-
-minais ou lobares volumosas (maiores do que 5cm 
de diâmetro devem ser operadas), assim como as 
cerebelares (maiores do que 3cm). Os casos de 
HIP que evoluem com coeficiente de atenuação 
persistentemente elevado (após cerca de dez dias) 
devem ser operados, pois tal dado pode sugerir que 
a hemorragia não está sendo adequadamente absor-
vida. As HIPs supratentoriais lobares ou putaminais, 
nas quais os pacientes encontram-se com acentuada 
depressão do estado de consciência, devem ser 
operadas se houver um desvio compatível de linha 
média, sugerindo que o quadro clínico é decorrente 
de efeito de massa.

• A monitorização da pressão intracraniana, até 
o momento, não definiu parâmetros importantes 
para a escolha do tratamento clínico ou cirúrgico.

Por que existem tantas dúvidas na escolha do 
tratamento clínico ou cirúrgico para o paciente 
com HIP? Uma vez ocorrida a ruptura de um vaso 
no interior do parênquima encefálico, o HIP au-
menta de volume pelo menos nas primeiras três a 
sete horas. Ora, é de se supor que uma massa que 
cresce dentro do parênquima leve à compressão de 
estruturas de vizinhança e possa levar a distorções 
e herniações; teoricamente, seria de se esperar que 
a cirurgia trouxesse benefícios em tal situação. 
Ocorre que estudos comparativos entre grandes 
grupos submetidos a tratamento clínico ou cirúrgico, 
genericamente, parecem não mostrar benefícios da 
cirurgia. Os maus resultados cirúrgicos são decorren-
tes do traumatismo cirúrgico e da possibilidade de 
ressangramento. A introdução de melhorias técnicas 
(como o uso rotineiro de microscópio e o advento 
da estereotaxia) tornam necessários novos estudos 
comparativos.

No momento atual, os principais pontos deste 
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debate são os citados anteriormente. Cumpre ainda 
salientar que, em quaisquer circunstâncias em que 
o tratamento cirúrgico foi o método escolhido, 
persiste a discussão a respeito do melhor momento 
da cirurgia.

DEVH-HM 

Como nas condições anteriores, também na HM 
não se deve tentar reduzir níveis de pressão arterial, 
a não ser acima de 200/120mm de Hg.

Diminuir as conseqüências e evitar a progressão 
de um quadro de HM relacionam-se com tratamento 
clínico, e a profilaxia de novos ictos, com o trata-
mento cirúrgico do AN ou MAV.

O tratamento clínico da HM requer repouso no 
sentido de evitar ressangramentos. O uso de analgé-
sicos potentes (usualmente por via parenteral) tem a 
finalidade não só de alívio da cefaléia, mas também 
de diminuir o estresse e, em conseqüência, o risco de 
ressangramento. Como crises convulsivas complicam 
o curso de HM em 20% dos casos, é defensável a 
utilização de drogas antiepilépticas rotineiramente 
(nós preferimos o uso de hidantoinato). O uso de 
diazepínicos é de utilidade quando se necessita 
manter o paciente acamado por tempo prolongado.

Os corticóides, em especial a dexametasona, têm 
sido empregados com a finalidade de prevenir os 
fenômenos inflamatórios meníngeos; embora haja 
discussão neste sentido, parece importante a me-
lhora da cefaléia com a introdução da droga. Nós 
utilizamos a dexametasona parenteral, na dose de 
4mg repetidos a intervalos de quatro horas.

Uma situação de difícil controle ocorre quan-
do há sintomatologia decorrente de vasoespasmo. 
Tentativas de expansão volumétrica parecem trazer 
certo benefício; o uso de bloqueadores de cálcio 
(nimo-dipina) também tem sido tentado. 

O tratamento efetivo da HM é a cirurgia, com o 
uso de clipes no colo do AN ou de exérese de uma 
MAV. O uso rotineiro de microscópio cirúrgico e 
de outros avanços tecnológicos tem trazido grandes 
melhoras nos resultados cirúrgicos. Em sua maior 
parte, os pacientes que sobrevivem a um sangra-
mento decorrente de ruptura de AN ou MAV têm 
possibilidades de serem tratados pela cirurgia.

O que se discute é o momento mais adequado da 
abordagem cirúrgica. A cirurgia imediata (até 24 horas 
após a hemorragia) poderia ser mais complicada do 

ponto de vista técnico; a cirurgia tardia (após dez a 
14 dias) teria a grande desvantagem de aumentar o 
risco de ressangramento neste intervalo de espera. 
O que parece já estabelecido é que pacientes que 
estão alertas com ligeira sonolência e sem déficits 
motores devem ser tratados precocemente.

A principal discussão atual é a possibilidade de 
tratamento dos ANs ou MAVs pela técnica endovas-
-cular. Em tal proposta, através de cateterismo 
seletivo, os ANs ou MAVs são “entupidos” por 
êmbolos ou molas, especialmente destinados para 
tal procedimento. 

Icto em Evolução (IE) 

Os princípios de tratamento do IE decorrente 
de sangramento (aumento de volume de um HIP 
ou vasoespamo em HM) já foram suficientemente 
apresentados. O que aqui descreveremos são as 
possibilidades de tratamento de um IE decorrente de 
aumento da área de infarto ou de edema crescente 
em DEVI.

Qual seria o benefício do uso de corticosteróides 
ou de soluções hiperosmolares em DEVI com edema 
cerebral? Aparentemente, nenhum; rotineiramente, 
portanto, deve-se evitar o uso de tais substâncias em 
DEVI. Entretanto, em situações em que há indícios 
de edema cerebral crescente, lançamos mão destas 
drogas, conscientes de que o efeito dos corticóides 
é discutível e de que o efeito das soluções hipe-
rosmolares é transitório. Na situação descrita de 
edema crescente, quando há sinais de herniação 
transtentorial lateral incipiente (infarto cerebral 
unilateral de grande monta, geralmente decorrente 
de obstrução de artéria carótida ou do tronco da 
cerebral média), em alguns casos temos constatado 
benefício de uma craniotomia descom-pressiva; tal 
aspecto é ainda sujeito a comprovações por estudos 
mais bem dirigidos. Em relação ao edema crescente 
decorrente de infarto cerebelar, já há vários anos 
autores diversos apontam os benefícios da craniec-
tomia descompressiva da fossa posterior.

Os ictos que evoluem em decorrência de aumento 
da área de infarto podem beneficiar-se com a antico-
agulação. Uma situação muito clara de indicação de 
heparinização é a evolução escalonada, já apontada 
na descrição de trombose retrógrada. A situação de 
IE por aumento da área de infarto constitui uma 
indicação inquestionável de heparinização. Ocorre 
que, exceto na evolução escalonada, nem sempre 
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é simples concluir-se que se está realmente frente 
a esta situação do IE; voltamos a enfatizar que o 
exame minucioso e seqüencial é a condição primeira 
para que se possa pensar em tal caso.

No tratamento de qualquer paciente em IC ou 
IE, os cuidados com as condições gerais do doente 
influenciam diretamente o prognóstico; o mesmo 
se aplica em relação aos métodos de reabilitação 
integrada, que devem ser empregados o mais pre-
cocemente possível.

ePIdemIologIA e fAtores de rIsco

A DEV é a quarta causa mais freqüente de morte 
nos países em desenvolvimento, sendo superada 
apenas pelos traumatismos, doenças coronarianas e 
câncer. Não tão letal quanto a doença coronariana, a 
DEV é seguramente a mais devastadora das compli-
cações da aterosclerose, pois pode tirar de sua vítima 
a possibilidade de independência e de comunicação. 
Alguns dados epidemiológicos merecem destaque:

• freqüência do tipo de DEV – 60% trombose, 
15% embolia, 10% HM, 10% HIP e 5% AIT; a 
dificuldade de precisar tais dados encontra-se na 
correção do diagnóstico, pois dados atuais da TC 
apontam a HIP como 20% das DEVs, contrastando 
com os dados acima apontados por um importante 
estudo em comunidade;

• faixa etária – a incidência de DEV cresce com 
o avançar da idade;

• sexo – a DEVI trombótica é a única manifes-
tação da aterosclerose que não predomina no sexo 
masculino. O maior predomínio no sexo masculino 
é da HIP (2:1);

• raça – é duas vezes maior na raça negra, 
dado que se relaciona bem com o predomínio de 
hipertensão arterial.

Dos Fatores de Risco Valem a Pena Enfatizar:

Hipertensão arterial – considerada o mais im-
portante fator de risco para a HIP e a DEVI por 
trombose. A população hipertensa apresenta um risco 
seis a sete vezes maior que a sem hipertensão arte-
rial; a gravidade da hipertensão também relaciona-se 
a maior fator de risco. Não existem evidências de 
que a hipertensão diastólica seja um fator de risco 
maior do que a sistólica.

Risco familiar – deve ser considerado como 

de predisposição à hipertensão. Entretanto, existem 
evidências de que este risco é também um fator 
independente.

Hiperlipidemia – tem sido apontada como causa 
de progressão mais rápida da aterosclerose; não é 
tão conclusivamente aceita como fator de risco em 
DEV, mas o aumento de colesterol, de pré-beta e 
betalipoproteínas tem sido correlacionado com o 
aumento do risco de DEV.

Diabetes melito – também não é tão nítida a 
correlação como na hipertensão arterial, mas, es-
pecialmente em mulheres, tem sido correlacionado 
com o aumento de taxa de DEV e especialmente 
níveis mais altos de glicemia associam-se à maior 
incidência de DEV do que níveis menores de gli-
cemia.

Alterações cardíacas – sobressaem a insufici-
ência congestiva e a coronariopatia como fatores 
de aumento de DEVI trombótico. Valvulopatia reu-
mática, endocardite bacteriana, defeitos congênitos, 
próteses valvulares, arritmias e infarto miocárdico 
agudo correlacionam-se ao aumento de risco de 
DEV, especialmente DEVI embólico.

Etilismo – tem sido apontado numa grande 
quantidade de trabalhos atuais como fator de risco 
de DEV. Não só o etilismo no seu conceito clássico, 
mas também o uso abusivo eventual é um fator de 
risco. Entretanto, é importante lembrar que o uso 
moderado e constante de álcool tem sido apontado 
como fator protetor contra doenças vasculares em 
geral.

Uso de anticoncepcionais orais – de um modo 
genérico aumenta o risco de DEV em cerca de seis 
vezes em relação à população em geral. Mulheres 
com antecedentes de doença tromboembólica, de 
enxaqueca, hipertensão arterial, diabetes melito ou 
hiperlipidemias estariam especialmente sujeitas a 
alto risco de DEV. Embora o uso de baixas doses de 
estrógeno seja sugerido, tal aspecto é controverso.

Fumo, obesidade e estresse – são fatores 
controversos como causas do aumento do risco 
de DEV.

PrognóstIco

Prognóstico Imediato de Sobrevida

Estudos em comunidades, que incluem casos de 
DEV frustras ao lado de casos mais graves (que 
geralmente são internados), mostram 24% a 30% de 
mortalidade nas primeiras três semanas; quando se 
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avaliam só casos internados, esta taxa de mortalidade 
sobe para 30% a 60%.

Os casos relatados como de “morte súbita” ex-
cepcionalmente são decorrentes de DEV; a “morte 
súbita” é quase sempre decorrente de falência 
cardiorrespiratória. Em todos os casos de morte 
devido a lesões encefálicas, independentemente de 
sua natureza e localização inicial, a causa direta 
da morte é a falência irreversível das funções do 
tronco encefálico. Nos casos de DEV de tronco, a 
morte pode ocorrer em decorrência direta do local 
da lesão. Nas lesões supratentoriais, a morte pode 
ocorrer dependendo de herniação transtentorial des-
cendente; nas lesões cerebelares, por uma expansão 
ântero-caudal.

Em relação aos dados clínicos, o estado de 
consciência é o que melhor se relaciona com a 
mortalidade. A grande maioria dos pacientes em 
coma morre. A quase totalidade dos doentes aler-
tas sobrevive; a mortalidade nos outros graus de 
depressão do estado de consciência é diretamente 
proporcional à intensidade da depressão. Estudos 
que avaliam escalas quantitativas (como a escala 
de coma de Glasgow) mostram esta correlação de 
modo muito claro.

Outros dados clínicos podem correlacionar-se com 
o prognóstico de sobrevida imediata. Assim é que 
o encontro de anomalias respiratórias, alterações do 
padrão de resposta motora (com reação em desce-
-rebração e/ou decorticação) e, muito especialmente, 
o encontro de transtornos pupilares (miose que evolui 
para midríase) têm sido apontados como sinais que 
aumentam a mortalidade imediata.

Prognóstico de Sobrevida Tardia

Vários estudos têm demonstrado que a mortalidade 
tardia dos pacientes que sobrevivem a uma DEV 
é muito maior do que a da população em geral. A 
mortalidade é maior não só no primeiro ano, mas 
continua sendo mais elevada em períodos de até 
15 anos; a taxa de mortalidade é aproximadamente 
constante ano a ano: o número de sobreviventes 
decresce 16% ao ano para os homens e 18% para 
as mulheres. Este aumento de mortalidade a longo 
prazo parece não se relacionar diretamente com a 
DEV, mas sim com a doença de base que a causou.

Entre os fatores que influenciam a mortalidade, 
destacam-se:

Idade – pacientes entre 70 e 79 anos apresentam 
uma taxa de mortalidade ao ano duas vezes maior 
do que doentes 20 anos mais jovens: o excesso de 
mortalidade em relação à população em geral, en-
tretanto, é maior para grupos mais jovens.

Doença cardiovascular – alterações cardíacas 
prévias, obtidas por dados de anamnese, do exame 
físico ou de eletrocardiograma, reduzem a sobrevida 
a longo prazo. Assim é que alterações eletrocar-dio-
gráficas reduzem a sobrevida em 50% nos primeiros 
três anos; após este período, não há mais diferenças 
(talvez porque as alterações não eram importantes). 
O prognóstico de qualquer alteração cardíaca, em 
especial as coronariopatias, é pior no homem.

Hipertensão arterial – embora existam dificul-
dades de estabelecer critério único para o diag-
nóstico de hipertensão, todos os autores relatam 
maior índice de mortalidade tardia nos pacientes 
hipertensos. Também para hipertensão, os efeitos 
adversos são mais notáveis nos homens do que nas 
mulheres. A intensidade da hipertensão influencia 
não só na mortalidade, mas também na causa da 
morte tardia; alguns autores relatam que doentes 
com pressão arterial diastólica abaixo de 10cm de 
mercúrio tiveram mortalidade por novo icto em 
18% das vezes, ao passo que os que apresentavam 
12 ou mais de pressão arterial diastólica tiveram 
mortalidade em decorrência de novo icto em 41%, 
ainda que os pacientes normotensos tivessem mais 
DEVI do que DEVH, inversamente aos hipertensos. 
Esses autores verificaram que embolia pulmonar 
fatal ocorreu quase exclusivamente em pacientes 
com mínima abaixo de 10. A associação de altera-
ções do eletro-cardiograma e da pressão arterial é 
de muito valor; as alterações do eletrocardiograma 
influenciam na mortalidade dos primeiros dois anos, 
ao passo que a hipertensão arterial influencia mais 
a mortalidade acima dos dois anos. Pacientes sem 
hipertensão e sem alterações do eletrocardiograma 
têm prognóstico bem favorável nos primeiros três 
anos, igual à população em geral.

Natureza da lesão – uma vez ultrapassada a fase 
aguda, o prognóstico é igual na DEVI e na DEVH; 
exceção para os casos de AN e MAV operados, 
que têm excelente prognóstico a longo prazo. Nos 
casos de lesões ateromatosa de vasos extracranianos, 
os grupos operados e não operados têm o mesmo 
prognóstico de sobrevida.

Extensão da lesão – pacientes com lesões exten-
sas têm menor possibilidade de reabilitação e sabe-se 
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que os doentes que deambulam por conta própria 
têm sobrevida maior do que os que necessitam de 
apoio. Enfermos que se encontram aca-mados ou 
que ficam restritos a cadeiras têm pior prognóstico 
de sobrevida.

Em resumo, num determinado paciente os três 
fatores que influenciam decisivamente a sobrevida 
tardia são a idade, alterações cardíacas e da pressão 
arterial.

Prognóstico de Recuperação Funcional 

Dos pacientes que sobrevivem após uma DEV 
verifica-se que:

• 15% encontram-se sem qualquer grau de inca-
pacidade, podendo portanto desenvolver todas as 
atividades usuais.

• 37% apresentam discreta incapacidade, não 
podendo desenvolver algumas atividades que previa-
-mente exerciam, mas são capazes de se cuidar por 
conta própria.

• 16% apresentam moderada incapacidade, sendo 
capazes de andar sem ajuda, mas necessitando de 
alguma ajuda para vestir-se.

• 32% apresentam incapacidade moderadamente 
intensa ou grave, necessitando ajuda tanto para andar 
quanto para cuidar-se, ou estão restritos ao leito 
ou a uma cadeira, geralmente com incontinência 
esfincteriana e precisando de cuidados constantes.

Dos fatores que influenciam a recuperação fun-
cional, destacamos:

• Natureza do DEV – não tem influência na 
recuperação.

• Tamanho e local da lesão – o dado de tama-
nho da lesão é fundamental para o prognóstico de 
recuperação funcional; assim, quanto maior uma 
lesão de localização supratentorial, maior a chance 
de comprometimento das funções cognitivas, que 
se envolvem no processo de recuperação. O local 
da lesão também é muito importante; assim é que 
pequenas lesões corticais que não se traduziriam em 
qualquer seqüela, se localizadas na cápsula interna 
ou em tronco encefálico, poderiam causar intensos 
déficits residuais. A questão da lateralidade em 
lesões supratentoriais tem sido discutida, e embora 
inicialmente se imaginasse que lesões do hemisfério 
dominante, comprometendo a linguagem, implicassem 
maior dificuldade de recuperação, tem sido sugerido 
que as lesões do hemisfério não dominante, com 

comprometimento de funções de reconhecimento 
do hemicorpo parético e de espaço, podem ser mais 
incapacitantes.

• Déficits motores – os déficits verificados no 
primeiro exame do paciente podem ser grosseiramente 
relacionados ao prognóstico; os dados obtidos uma 
a duas semanas após o icto são mais fidedignamente 
relacionados ao prognóstico (isto aplica-se não só 
em relação aos déficits motores). É evidente que 
o maior risco de déficit motor permanente ocorre 
quando há hemiplegia na fase aguda. Há, no entanto, 
alguns dados que são mais importantes do que a 
intensidade do déficit na fase aguda: o paciente que 
começa a apresentar sinais de melhora nos primeiros 
três dias muito provavelmente voltará a andar sem 
ajuda, ao passo que o enfermo que não apresenta 
melhora após decorridos três meses provavelmente 
permanecerá com tal déficit (mesmo um mês sem 
sinais de melhora prediz mau prognóstico). Espe-
cialmente para o membro superior, o prognóstico é 
pobre se não ocorrem movimentos voluntá-rios após 
as primeiras três semanas. Não existem diferenças 
de recuperação motora nos pacientes que apresentam 
ou não déficit sensitivo associado.

• Hemianopsias – mesmo com preservação da 
visão central, dificultam a reabilitação.

• Funções simbólicas – metade dos pacientes 
cronicamente hemiplégicos apresenta disfunções 
nestas áreas: negligência do hemicorpo ou da doença, 
distúrbios de imagem corporal, apraxias, perse-
-veração motora ou perda de memória recente.

• Distúrbios afásicos – dificultam a recuperação, 
especialmente se forem relacionados à compreen-
são; entretanto, não impedem necessariamente a 
recuperação funcional, pois 61% destes pacientes 
recuperam-se adequadamente, contra 71% dos que 
não apresentam tais distúrbios.

• Demência – é, evidentemente, a maior barreira 
à recuperação.

No que se refere à reabilitação social pós-DEV, 
é evidente que a faixa etária na qual ocorre a maio-
ria dos casos não proporciona uma readaptação 
vocacional (dos pacientes que estavam empregados 
antes da DEV, apenas a terça parte volta às suas 
atividades profissionais).

Recorrência de DEV

A análise de várias séries mostra uma recidiva 
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de 15% a 38%, sendo 50% das recidivas fatais. 
Quando se verifica a taxa anual, constatam-se 8% a 
11%. Se o paciente não morresse de outras causas, 
poderíamos extrapolar 75% de recorrência ao final 
de 15 anos.

Alguns fatores influenciam a taxa de recorrência:

• Tipo de lesão inicial – a taxa é particularmente 
alta em icto devido a cardiopatia valvular embólica 
(cerca de 50% de recidiva). Estenose ou oclusão de 
artéria carótida associa-se a maior recorrência do 
que oclusão da cerebral média.

• Dados clínicos: o risco de recidiva é inversa-
mente proporcional ao déficit do icto inicial (talvez 
porque os pacientes mais seqüelados venham a 
apresentar icto “silencioso”?).

Os fatores de risco de DEV também constituem 
fatores de risco de recorrência.
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Traumatismo Cranioencefálico

Guilherme Carvalhal Ribas
Luiz Alcides Manreza

Introdução

Conceitua-se como traumatismo cranioencefá-
lico (TCE) qualquer agressão que acarrete lesão 
anatô-mica ou comprometimento funcional do couro 
cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo.

O TCE constitui problemática relevante na socie-
-dade atual, com conseqüências que ultrapassam os 
limites médicos, dadas as suas implicações sociais 
e econômicas. Em países desenvolvidos, o TCE é 
a principal causa de morte em crianças e adultos 
jovens.

Freqüentemente o TCE ocorre em associação a 
lesões traumáticas buco-maxilofaciais, razão pela 
qual qualquer paciente que sofra um traumatismo 
significativo do maciço facial deve ser também ava-
liado neurologicamente, mesmo que não apresente 
comprometimento nervoso aparente.

BIomecânIca

Ao sofrer um traumatismo, o crânio e o seu con-
teúdo podem se encontrar parados ou em movimento, 
e são submetidos a dois tipos básicos de efeitos 

Capítu- 99

traumáticos: o impacto direto e o efeito aceleração-
-desaceleração, também denominado efeito inercial. 
A combinação destes dois efeitos traumáticos sobre 
o segmento cefálico vem causar lesões através de 
diferentes mecanismos:

• o mecanismo que causa lesões através do pró-
prio impacto direto, denominado golpe (Fig. 9.1);

• o contragolpe, responsável por lesões diame-
-tralmente opostas ao local do traumatismo, causadas 
pelo deslocamento encefálico, com es-tiramento e 
laceração vasculares, formação de cavitação com 
pressão negativa e posterior contra-impacto (Fig. 9.2);

• o mecanismo de impacto interno que ocor-
re entre as estruturas intracranianas menos e 
mais fixas devido aos diferentes deslocamentos 
causados pela desaceleração, sendo os locais de 
maior atrito e impacto interno os assoalhos das 
fossas temporais e frontais, as asas maior e menor 
do osso esfenóide, o clivo, a porção pe-trosa do 
osso temporal, a foice e o bordo livre do tentório, 
sobre os quais se chocam as estruturas nervosas e 
vasculares com elas relacionadas (Fig. 9.3);

• o mecanismo denominado shearing (tosquia, 
cisalhamento), decorrente dos fenômenos inerciais 
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Fig. 9.1 — Mecanismo do golpe, com impacto direto causando afundamento craniano e contusão cerebral.

Fig. 9.2 — Mecanismo de contragolpe causando lesões dia-
-metralmente opostas.

de desaceleração ou de aceleração, que causa frag-
mentação de fibras nervosas e de vasos perfurantes 
(Fig. 9.4).

Como outro possível mecanismo de lesão, deve-se 
também lembrar que TCEs mais severos freqüen-
-temente são também responsáveis por apnéias e 
hipotensões arteriais transitórias, de magnitudes 
proporcionais à gravidade do TCE.

Os mecanismos de lesão, por sua vez, causam 
as lesões neurotraumáticas, focais (hematomas 
extracerebrais, contusões, hemorragias intraparen-
-quimatosas) e difusas (hemorragia meníngea, 
lesão axonal difusa, hemorragias profundas de-
vidas ao inchaço, lesões anóxicas, inchaços pós-
-traumáticos).

É particularmente importante ressaltar que em 
qualquer tipo de TCE sempre atuam, em maior ou 
menor grau, efeitos inerciais, que podem ser de-
correntes da simples aceleração ou desaceleração 
sofrida pelo segmento cefálico, e/ou conseqüentes 
ao espraiamento de forças inerciais a partir de um 
local de impacto. Desta observação decorre a im-
portante noção de que qualquer TCE é sempre, em 
maior ou em menor grau, um acometimento difuso 
do sistema nervoso central (SNC), e assim deve ser 
sempre avaliado.

Da análise dos mecanismos de lesão também 
decorre a não menos importante noção de que 
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muito freqüentemente o TCE causa lesões neu-
-rotraumáticas múltiplas, e que lesões focais podem 
ocorrer mesmo quando não há impacto externo, 
sendo então devidas aos deslocamentos e impactos 
internos e a contragolpes sofridos pelo encéfalo.

FIsIopatologIa das lesões traumátIcas

As lesões de envoltório (laceração de couro ca-
beludo, hematoma subgaleal, subperiosteal, fraturas 
e afundamento) devem-se fundamentalmente ao 
efeito do impacto.

Enquanto o hematoma subgalal, deve-se a san-
-gramentos da rica vascularização da gálea aponeu-
-rótica, podendo ter extensão variável e mesmo difusa, 
o hematoma subperiostal se limita anatomicamente 
às linhas de sutura.

As fraturas podem ocorrer por dois mecanismos: 
por aumento do raio de curvatura quando conse-
qüentes a impactos diretos (iniciando-se pela tábua 
interna) ou por diminuição deste raio nos casos de 
fraturas a distância do local do impacto (iniciando-se 
pela tábua externa) (Figs. 9.5a e 9.5b).

Fig. 9.3 — Mecanismo interno causando contusões frontotemporais.

Fig. 9.4 — Mecanismo inercial de aceleração-desaceleração, 
responsável por cisalhamento entre as camadas encefálicas, 
lesões agonais difusas por fragmentação das fibras e rupturas 
de veias em ponte.
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Quando as suas bordas se encontram francamente 
afastadas, a fratura é denominada diastática.

Os mesmos mecanismos que causam as fraturas 
podem eventualmente também causar lacerações das 
meninges e dos seus vasos, dado o efeito cortante 
das bordas da fratura durante a sua ocorrência.

A disjunção traumática de suturas tem o mesmo 
significado que as fraturas. Ocorre mais freqüente- 
mente em crianças nos primeiros quatro anos de 
vida, e a sutura mais freqüentemente comprometida 
é a lambdóide.

Durante o primeiro ano de vida, a elasticidade do 
estojo ósseo permite deformações e mesmo afunda-
mento sem fraturas (afundamento em ping-pong).

As fraturas da base do crânio são particularmente 
freqüentes, dada a relativa fragilidade dos ossos 
que a constituem. Os ossos que formam o assoalho 
do andar anterior (tetos orbitários, lâmina crivosa 
do etmóide e mesmo o plano esfenoidal) são par-
ticularmente delgados, e a porção petrosa do osso 
temporal que constitui a superfície mais posterior 
do assoalho da fossa média, apesar da sua aparência 

robusta, também é frágil por não ser compacta.

As fraturas da base do crânio, principalmente do 
andar anterior (fraturas frontoetmoidais e frontoes-
-fenoidais e da porção petrosa do osso temporal), 
associadas a lacerações da dura-máter, são causa 
freqüente de fístulas liquóricas através dos seios 
frontal, etmoidal, esfenoidal e meato auditivo e 
podem causar meningites de repetição, empiemas, 
abscessos cerebrais e mesmo septicemias.

As fraturas da base do crânio freqüentemente são 
também responsáveis por lesões dos pares cranianos. 
São mais freqüentemente comprometidos o I, II, III, 
IV, VII e VIII nervos.

As fístulas carótido-cavernosas pós-traumáticas 
constituem outra complicação das fraturas da base 
do crânio.

O hematoma extradural resulta da laceração de 
um vaso meníngeo importante, de um seio venoso 
ou de um sangramento diplóico. A hemorragia 
contínua, sob pressão, desloca progressivamente a 
dura-máter da tábua óssea interna, vindo a exercer 
um efeito compressivo gradativo. É mais comum na 
região temporal, devido à fratura local com ruptura 
da artéria meníngea média. Em crianças, o hematoma 
extradural não é tão comum quanto no adulto, uma 
vez que a dura-máter se encontra mais firmemente 
aderida à tábua óssea interna, favorecendo tampo-
namentos de sangramentos locais. Por outro lado, 
muitas vezes se desenvolve na ausência de fraturas.

As lesões subdurais e encefálicas, por sua vez, 

Fig. 9.5a — Fratura por aumento de raio de curvatura do crânio. Fig. 9.5b — Fratura por diminuição do raio de curvatura do crânio.
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ocorrem através de mecanismo resultante de dife-
rentes combinações dos efeitos de impacto e de 
desaceleração brusca nas diversas direções.

A hemorragia meníngea traumática decorre de 
laceração dos vasos subaracnóideos, conseqüentes 
ao impacto, contragolpe ou cisalhamento, e ocorre 
com magnitude dependente da gravidade do trauma.

Os higromas se devem à ruptura dos canalículos 
que transportam o líquido cefalorraquidiano absorvi-
do, e que se destinam principalmente ao seio sagital 
superior. Tais rupturas se devem principalmente ao 
cisalhamento.

O hematoma subdural agudo costuma ser con-
seqüente a traumatismos graves, e geralmente 
acompanha lesões encefálicas importantes. Deve-se 
principalmente ao sangramento de veias corticais, 
que são particularmente frágeis nas suas porções 
mais próximas ao seio sagital superior, onde fazem 
trajeto “em ponte”, sem um bom apoio. Pode ser 
causado por mecanismo de impacto, contragolpe 
ou cisalhamento.

Conceitua-se como contusão a ocorrência de 
lesões necro-hemorrágicas que se distribuem predo-
minantemente sobre as cristas dos giros e que são 
posteriormente absorvidas, dando lugar à gliose. 
Ocorrem devido aos mecanismos de impacto.

A noção de hematoma intracerebral traumático, 
portanto, confunde-se com a própria contusão. Esta 
diferenciação depende apenas do fato de haver pre-
domínio do componente hemorrágico sobre o necró-
-tico, com conseqüente efeito da massa que inexiste 
inicialmente na contusão como fenômeno isolado. 

A laceração é constituída também por lesões 
necro-hemorrágicas, porém com perda da integridade 
arquitetônica do tecido nervoso.

O chamado “lobo explodido” é constituído por um 
misto de contusão, laceração, hematomas subdural 
e intracerebral. É mais comum na região temporal 
devido ao impacto do aspecto anterior deste lobo 
contra a asa do esfenóide.

Freqüentemente ocorrem hemorragias tardias (ge-
ralmente nas primeiras 72 horas) em áreas contusas, 
que são decorrentes de lesões vasculares, distúrbios 
de coagulação locais e de variações da pressão 
arterial. Este fenômeno, denominado san-gramento 
intracontusional tardio, confere à área contusa um 
caráter dinâmico ao longo da sua evolução.

A lesão axonal difusa (LAD) deve-se ao compro-
metimento das fibras nervosas por ocasião da acele-
ração, ou da desaceleração, conforme já mencionado 

anteriormente. Ocorre no momento do trauma, deve-se 
principalmente à fragmentação de fibras longitudinais, 
e, nos casos mais graves, costuma se acompanhar 
de pequenas hemorragias subcorticais decorrentes 
de lesões vasculares de pequenos vasos perfurantes 
devidas aos mesmos mecanismos de lesão. Trata-se 
de lesão intracraniana não hiperten-siva. Enquanto 
os casos inicialmente descritos di-ziam respeito a 
pacientes com quadros neurológicos graves (comas 
profundos, posturas anormais, alterações pupilares e 
da motricidade ocular extrínseca, disfunções respi-
ratórias e autonômicas), hoje se admite que a LAD 
constitui um espectro variável de comprometimento 
nervoso dependente da gravidade do traumatismo, e 
que a sua expressão mínima é a perda transitória de 
consciência, fenômeno denominado comoção cere-
bral, secundário à disfun-ção da substância reticular.

Principalmente em decorrência do traumatismo e 
de variados eventos anóxicos a ele associados e/ou 
conseqüentes, ocorrem com freqüência inchaços do 
parênquima nervoso que podem vir a ser responsáveis 
por diferentes graus de hipertensão intra-craniana.

Admite-se que o TCE não cause, a princípio, 
qualquer situação de “edema cerebral difuso” na 
acepção estrita do termo edema, e que o principal 
fator de inchaço encefálico de etiologia traumática/
anóxica seja uma situação hiperêmica conseqüente 
à vasodilatação encefálica. Tal vasodilatação pode 
tanto ser desencadeada por eventos hipóxicos quanto 
ser conseqüente e/ou se acompanhar do compro-
metimento primário de estruturas que controlam 
os fenômenos de auto-regulação e fluxo sangüíneo 
encefálicos.

Esses estados hiperêmicos conseqüentes à vaso-
-dilatação evoluem, acarretando acúmulo de água 
no interstício (edema hidrostático) e conseqüências 
isquêmicas secundárias à hipertensão intracraniana 
que causam. Os inchaços podem ser difusos ou he-
misféricos, sendo estes últimos em geral associa-dos 
a hematomas subdurais.

Em crianças, por vezes o inchaço difuso pode 
ser desencadeado por traumas leves, e, nestes casos, 
além da vasodilatação e hiperemia, também pode 
eventualmente se caracterizar uma situação de au-
mento do fluxo sangüíneo encefálico dissociado da 
real demanda metabólica encefálica. A sua gravidade 
depende dos níveis de hipertensão intracraniana 
conseqüente.

Um inchaço focal, que ocorre em torno de qual-
quer lesão focal traumática (hematoma, contusão) 
24 a 72 horas após o traumatismo, constitui um 
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verdadeiro edema do tipo vasogênico.

O paciente com traumatismo de crânio está par-
ticularmente exposto a distúrbios respiratórios, seja 
devido às lesões nervosas que podem interferir no 
controle respiratório, seja pela falta de coordenação 
ao vomitar, com conseqüente aspiração pulmonar.

As infecções cranianas e intracranianas geralmente 
decorrem de soluções de continuidade dos envoltórios.

O trauma vascular pode vir a causar tromboses 
e, mais raramente, aneurismas pós-traumáticos.

A ocorrência de úlceras de estresse e edema 
pulmonar neurogênico é pouco comum e tem etiopa-
-togenias desconhecidas.

O chamado choque neurogênico relaciona-se 
com traumatismos medulares cervicais, e não com 
trau-matismos cranioencefálicos, a não ser em fases 
terminais.

É importante salientar que o traumatismo cra-
nioen-cefálico é, em maior ou menor grau, um 
acometimento difuso e que as diferentes lesões 
neurotrau-máticas em geral ocorrem associadamente.

Em relação às conseqüências tardias dos trau-
-matismos cranioencefálicos, devemos destacar, na 
criança, o desenvolvimento das “fraturas que cres-
cem”, os hematomas subdurais crônicos e coleções 
subdurais e as hidrocefalias pós-traumáticas.

As chamadas “fraturas que crescem”, também 
denominadas “cistos leptomeníngeos”, constituem-se 
na proliferação de tecidos leptomeníngeos, cerebral 
e/ou cicatricial através das bordas de uma fratura, 
geralmente diastática, com laceração dural subjacente. 
Observações recentes mostram que tais cistos são 
do tipo porencefálico, portanto, geralmente comu-
-nicantes com um dos ventrículos laterais. Costu-
mam ocorrer em crianças nos primeiros três anos 
de vida, são mais freqüentes na região parietal e se 
desenvolvem dois a seis meses após o traumatismo.

O hematoma subdural crônico é uma complicação 
tardia, sendo mais freqüente em idosos, alcoólatras e 
pacientes que tenham distúrbios de coagulação san-
güínea. É constituído por uma coleção encapsulada 
de sangue liquefeito e liquor, que aumenta progres-
sivamente à custa de ressangramento de vasos da 
sua cápsula, de fenômeno secretório e de absorção 
liquórica. Costuma manifestar-se clinicamente nos 
primeiros meses após o traumatismo.

A coleção subdural, ou efusão subdural, equi-
vale, na criança, ao hematoma subdural crônico do 
adulto. Prevalece em crianças nos primeiros dois 

anos de idade e muitas vezes se deve a traumas 
menores, que podem inclusive não causar qualquer 
comprometimento na fase aguda. Caracteriza-se pela 
presença de coleção líquida sobre a convexidade 
cerebral, encapsulada, com número de hemácias, 
índice de xantocromia e teor protéico dependentes 
da idade da coleção. Para seu desenvolvimento, 
concorre também a absorção de liquor mediada por 
fatores osmóticos e ressangramento de pequenos 
vasos da cápsula. Também costuma se manifestar 
nos primeiros meses após o traumatismo.

avalIação e Quadros clínIcos

Ao se atender um paciente com TCE é importante, 
inicialmente, que se caracterizem as condições do 
acidente em si (predomínio de impacto, predomínio 
de aceleração-desaceleração), eventual intoxicação 
alcoólica ou de outras drogas para melhor compre-
ensão do quadro neurológico, e antecedentes que 
podem estar relacionados com o acidente, tais como 
desmaios, passado comicial, vertigens.

O atendimento inicial do paciente deve ter atenção 
especial em relação às condições hemodinâmicas e 
respiratórias.

O exame de crânio e de coluna vertebral deve 
ser feito sistematicamente através da inspeção e 
palpação. Os ferimentos abertos devem ser tocados 
na procura de fraturas, afundamentos, lacerações 
de dura-máter e exposição de massa encefálica. Os 
sangramentos, em especial o nasal e o otológico, 
devem ser avaliados no sentido de afastar a presença 
de fístulas liquóricas associadas. O comprometimento 
craniofacial grave, as grandes hemorragias orona-
sais, os vômitos de sangue deglutido, os hematomas 
mastóideos e bipalpebrais sem traumatismos locais, 
e as rino e otoliquorréias nos fazem suspeitar de 
fraturas da base do crânio. Os sangramentos pelo 
meato auditivo externo costumam ser devidos a 
lacerações locais, mas devem ser avaliados pelo 
especialista.

A palpação dos hematomas subgaleais orienta 
nossa procura de fraturas e afundamentos nos raios X 
de crânio. Os hematomas subperiostais diferenciam-
-se dos primeiros por não ultrapassarem as linhas 
de sutura. 

A coluna vertebral deve ser inspecionada e pal-
pada ao longo de toda a sua extensão na procura 
de desalinhamentos, encavalamentos, pontos mais 
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dolorosos, contrações musculares e fístulas liquóri-
cas. A cabeça só deve ser mobilizada após o exame 
clínico e radiológico da coluna cervical. 

O exame neurológico do politraumatizado visa 
à avaliação rápida e objetiva de parâmetros que 
nos possibilitem estabelecer prioridades e optar 
por condutas. No traumatizado de crânio são par-
ticularmente importantes as avaliações do grau de 
consciência, tamanho e reatividade pupilares, padrão 
respiratório, motricidade oculocefálica e atividade 
musculoes-quelética.

O nível de consciência deve ser avaliado e moni-
torizado através do emprego da escala de Glasgow, 
que inclusive quantifica a gravidade do TCE: leve 
– 13 a 15 pontos; moderado – 9 a 12 pontos; se-
vero – 6 a 8 pontos; muito severo – 3 a 5 pontos.

O exame das pupilas é particularmente importante 
e compreende:

• Avaliação dos seus tamanhos (miose, midríase)

• A sua comparação (isocoria, anisocoria)

• Suas respostas à luz (reflexo fotomotor e con-
sensual)

No estudo da atividade musculoesquelética, 
procuramos constatar:

• Déficits motores (paresias, plegias)

• Posturas patológicas (inespecíficas, flexoras, 
extensoras ou que se alternam)

• Ausência de qualquer atividade motora

No paciente em coma, essas observações são 
feitas por ocasião da estimulação dolorosa.

Quando há respiração espontânea, devemos ca-
racterizar o seu padrão:

• Normal

• Ritmo de Cheyne-Stokes

• Hiperpnéia neurogênica

• Em salvas

• Atáxica

• Outras

Nos pacientes comatosos, a motricidade oculoce-
-fálica pode ser verificada:

• Pela manobra dos olhos de boneca (virando-se 
rapidamente a cabeça do paciente, os olhos excursio-
-nam inicialmente no sentido contralateral, e em 
seguida voltam à sua posição mediana em relação 
à cabeça)

• Através das provas calóricas (injetando-se água 
fria em um dos meatos auditivos, com a cabeça em 

posição mediana e antefletida a 45o; os olhos devem 
excursionar na direção do lado irrigado)

Enquanto o distúrbio de consciência se reveste 
de um significado predominantemente quantitativo 
e inespecífico, os demais sinais possuem valores 
localizatórios que se referem a diferentes níveis de 
comprometimento do sistema nervoso.

O quadro neurológico decorrente do TCE deve-se 
ao comprometimento funcional ou lesional do córtex, 
fibras nervosas, núcleos e nervos cranianos. Ocorre 
por compressão intrínseca (inchaço, contusões com 
edema pericontusional), extrínseca (hematomas, hi-
gromas), ou devido a lesões das próprias estruturas 
nervosas.

A hipertensão intracraniana, quando presente, 
pode causar piora do nível de consciência e, prin-
cipalmente em crianças, hipertensão arterial, bradi-
-cardia e alterações respiratórias. O papiledema não 
se instala agudamente, mas o exame de fundo de 
olho pode revelar hemorragias retinianas. A pre-
dominância dos efeitos de massa em um ou mais 
compartimentos possibilita as hérnias encefálicas 
com os seus característicos quadros clínicos (Figs. 
9.6, 9.7 e 9.8).

Em relação ao quadro clínico agudo, é muito 
importante enfatizar que o comprometimento neu-
rológico é inespecífico em relação ao tipo de lesão 
neurotraumática. Apesar de fenômenos como a 
ocorrência de intervalo lúcido sugerirem mais um 
determinado tipo de lesão, hematoma extradural 
no caso, outras lesões, como o próprio hematoma 

Tabela 9.1 
Escala de Glasgow

Abertura ocular espontânea 4
 ao comando verbal 3
 à dor 2
 ausente 1

Resposta motora obedece a comando 6
 localização da dor 5
 flexão inespecífica (retirada) 4
 flexão hipertônica 3
 extensão hipertônica 2
 sem resposta 1
   
Resposta verbal orientado e conversando 5
 desorientado e conversando 4
 palavras inapropriadas 3
 sons incompreensíveis 2
 sem resposta 1 
 
Fonte: Teasdale G, Jennett B (1974); Teasdale G, Murrary 
G, Parker L, Jennett B (1979).
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subdural e mesmo lesões parenquimatosas, também 
podem ser responsáveis por este comportamento 
clínico.

A hemorragia meníngea traumática, muito co-
mum mesmo em traumas leves, quando sintomática, 
causa comprometimento discreto de consciência 
(sonolência, confusão mental, agitação psicomotora) 
associado à irritação meníngea (cefaléia, náuseas, 
vômitos, rigidez de nuca).

Pacientes lúcidos ou pouco sonolentos, principal-
mente crianças, que apresentem vômitos, geralmente 
o fazem devido a comoções labirínticas decorrentes 
do TCE.

Os hematomas intracranianos, que inicialmente 
podem ser assintomáticos, ou causar quadros focais, 
quando evolutivos desencadeiam os já mencionados 
inchaços encefálicos e conseqüente hipertensão in-
tracraniana aguda. Contusões múltiplas freqüentes 
também se associam aos inchaços encefálicos.

Hemorragias intracontusionais tardias, principal- Fig. 9.6 — Herniação do giro do cíngulo por sob a foice.

Fig. 9.7 — Herniação uncal transtentorial.
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mente quando associadas a inchaços, podem causar 
quadros focais e/ou piora de hipertensão intracra-
-niana aguda.

exames suBsIdIárIos

O RX simples de crânio em AP, perfil e Towne 
deve ser sistematicamente realizado sempre que 
haja TCE com impacto, a não ser que a tomogra-
fia computadorizada tenha que ser feita, caso em 
que devem então também ser obtidas imagens com 
janela óssea.

Além da visualização dos diferentes tipos de 
fraturas, disjunções traumáticas de suturas, desnive-
-lamentos e afundamentos, este estudo se presta à 
visualização de corpos estranhos, tais como projéteis 
de arma de fogo, fragmentos diversos e eventual 
presença de ar no interior do crânio, denunciando a 
solução de continuidade dos envoltórios meníngeos 
contíguos à fratura de paredes sinusais. O desvio de 
estruturas sabidamente medianas e fisiologicamente 
calcificadas, tais como a pineal e a foice, sugere a 
presença de processo expansivo do lado contrário 
ao desvio.

É comum não haver consolidação das fraturas 
cranianas, o que em parte se explica pela ausência 
de periósteo na face interna dos ossos cranianos. 
Na criança, principalmente nos primeiros anos de 

vida, as consolidações e regenerações ósseas ocor-
rem em parte devido à capacidade osteoblástica da 
dura-máter nesta faixa etária.

A tomografia axial computadorizada veio revo-
lucionar a propedêutica neurológica e constitui hoje 
o exame de eleição nos traumatizados de crânio. A 
avaliação das lesões traumáticas na fase aguda não 
requer a utilização de contraste.

A sua realização está formalmente indicada sempre 
que houver distúrbio de consciência após o trauma-
tismo, presença de sinais focais e/ou ocorrência de 
convulsões. O exame também deve ser realizado 
quando o exame neurológico estiver prejudicado, 
o que ocorre na presença de determinadas lesões 
associadas (traumas raquimedulares cervicais, trau-
mas maxilofaciais, estados de choque e insuficiência 
respiratória), necessidade de sedação ou de anestesia 
prolongada em pacientes que sofreram traumatismos 
cranioencefálicos importantes ou que simplesmente 
apresentam fraturas cranianas.

A realização de estudos radiológicos contrastados 
(urografias excretoras, angiografias) pode prejudicar 
a análise de tomografia de crânio que seja feita 
posteriormente.

Na tomografia computadorizada podemos observar 
mais detalhadamente a morfologia dos afundamentos, 
além das lesões encefálicas eventualmente subja-
centes. Os aparelhos mais recentes possibilitam a 
observação de fraturas da base do crânio, que não 
costumam aparecer nos estudos radiológicos simples. 
Pequenos pneumoencéfalos traumáticos também são 
facilmente demonstrados.

Enquanto os hematomas extradurais tendem a 
caracterizar uma imagem biconvexa, devido ao 
progressivo descolamento da dura-máter durante a 
sua formação, os hematomas subdurais costumam ser 
demonstrados como imagens que se dispõem mais 
uniformemente ao longo da convexidade.

A hiperdensidade observada nos hematomas na 
fase aguda vai se atenuando gradativamente com 
o tempo.

Na fase aguda (primeiro dia), a contusão costuma 
se caracterizar apenas por imagens hiperdensas irre-
gulares, relacionadas com a topografia dos impactos 
externos e internos. Progressivamente instala-se um 
halo hipodenso pericontusional, que corresponde ao 
edema focal.

É difícil e controversa a diferenciação entre con-
tusão e hematoma intraparenquimatoso traumático 
na tomografia, uma vez que estas duas entidades 

Fig. 9.8 — Herniação central por inchaço difuso.



198 CaPítulo 9©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

se confundem. Acreditamos que o termo hematoma 
intraparenquimatoso traumático deve ser utilizado 
quando houver predomínio do componente hemor-
-rágico, que causa um efeito da massa maior que o 
esperado por uma simples contusão.

A caracterização do efeito de massa é notada 
pelos desvios e pelo colabamento dos ventrículos 
e das cisternas da base.

A ressonância magnética de crânio, por sua vez, 
não apresenta qualquer vantagem sobre a tomografia 
na fase aguda, sendo inclusive inferior para este 
fim, uma vez que o sangue apenas se torna eviden-
te nessas imagens após o terceiro dia, em função 
da metabolização da hemoglobina. Em fases mais 
tardias pode demonstrar melhor pequenas contusões 
e lesões hemorrágicas, e caracterizar mais apropria-
damente áreas de glicose, atrofias e hidrocefalias 
conseqüentes ao TCE.

Mais recentemente, a avaliação nos pacientes 
dos potenciais evocados veio nos dar informações 
referentes à integridade das fibras e núcleos nervo-
sos. A sua realização permite a avaliação de vias 
específicas, a estimativa da integridade do tronco 
cerebral talamocortical do nível de lesão, e, como 
o EEG, eventual morte encefálica. A sua análise 
seqüencial pode nos fornecer índices prognósticos.

O Doppler transcraniano é um exame que pode 
ser também realizado à beira do leito, e, através 
da detecção da velocidade sangüínea nas principais 
artérias encefálicas, fornece-nos importantes infor-
mações indiretas sobre o fluxo sangüíneo encefálico, 
podendo sugerir a presença de vasoespasmos e de 
hipertensão intracraniana.

monItorIzação da pressão IntracranIana

Introduzida em 1951 por Guillaume e Janny, a 
monitorização da pressão intracraniana só veio a 
se incorporar à prática diária dos grandes centros 
da especialidade neurocirúrgica nos últimos anos 
com o advento de novas técnicas de monitorização. 
Esta avaliação, ao ser analisada em conjunto com 
parâ-metros clínicos, hemodinâmicos, respiratórios 
e metabólicos, veio possibilitar melhor compreensão 
e manuseio do paciente neurológico.

Após a caracterização morfológica das lesões 
pela tomografia computadorizada, ela quantifica os 
níveis pressóricos intracranianos, o que nos permite 
estimar o quanto o quadro clínico é devido à hi-
pertensão intracraniana (HIC) e, posteriormente ao 

seu controle, o quanto se deve a componentes não 
hipertensivos.

A monitorização da pressão intracraniana pode 
fornecer importantes informações que precedem o 
aparecimento de sinais e sintomas de descompen-
-sação, permitindo assim um tratamento mais precoce 
e eficaz. Por outro lado, permite avaliar de maneira 
objetiva a eficácia das medidas terapêuticas adotadas.

A sua realização está, portanto, potencialmente 
indicada em todos os pacientes com suspeita de HIC 
aguda ou subaguda com risco de descompensação, 
que serão assistidos em regime intensivo. Os critérios 
específicos da sua indicação dependem da doença 
de base em questão.

Este procedimento pode ser realizado através 
de cateteres ventriculares, parafusos que, fixos ao 
crânio, permitem a medida da pressão liquórica da 
conve-xidade, ou o emprego de sistemas de fibras 
ópticas. Enquanto os dois primeiros métodos ava-
liam a pressão hidrostática do liquor através do 
emprego de trans-dutores, os últimos possibilitam 
as medidas das tensões da dura-máter e do próprio 
parênquima cerebral.

O desenvolvimento dos sistemas de fibras ópticas 
veio permitir maior facilidade de instalação, menos 
erros de medidas da PIC e menos complicações 
infecciosas. São particularmente úteis em crianças 
pequenas, cujas espessuras do osso craniano não 
permitem a fixação do parafuso.

Na avaliação do traçado de pacientes monitori-
-zados, destaca-se a importância dos níveis pressó-
-ricos. Admitem-se como toleráveis valores de até 
20mmHg, devendo-se instituir medidas anti-hiper-
-tensivas mais eficazes acima deste nível.

A interpretação dos dados fornecidos pela moni-
-torização da PIC deve sempre ser feita com cuidado 
e em conjunto com os dados clínicos e tomo-gráficos. 
Este método é muito eficiente para avaliar as lesões 
difusas e, muitas vezes, não acusa adequadamente 
a presença e evolução de lesões focais localizadas. 
As lesões temporais, em particular, podem causar 
compressão do tronco cerebral sem que haja qualquer 
repercussão pressórica no nível da convexidade.

tratamento

É importante ressaltar que o risco de vida decor-
rente do traumatismo cranioencefálico em si, na fase 
aguda, depende das conseqüências da hipertensão 
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intracraniana, através da ocorrência das hérnias 
encefálicas. O estado vegetativo persistente, por 
sua vez, decorre principalmente de lesões axonais 
difusas graves, do alívio tardio de herniação que 
causa secundariamente isquemia pontomesencefálica, 
e de lesões anóxicas difusas.

Desta forma, é fundamental que os hematomas 
sejam precocemente detectados e operados, os 
diferentes tipos de inchaço em parte prevenidos 
e/ou precocemente tratados e as lesões anóxicas, 
denominadas “segundo trauma”, evitadas.

pacIentes de rIsco

A importância do tratamento precoce dos he-
matomas e a possibilidade de outras complicações 
caracterizarem-se tardiamente fazem com que um 
determinado grupo de pacientes deva ser rigorosa-
mente observado.

Um estudo de 307 pacientes traumatizados, feito 
em Glasgow, referente a pacientes com hematomas 
intracranianos, mostrou que 81% apresentavam 
fraturas cranianas. Do restante, 15% apresentavam 
rebaixamento da consciência, restando portanto 
apenas 4% sem qualquer evidência clínica ou ra-
diológica relacionada à gravidade do traumatismo.

Desta forma, todos os pacientes que apresentem 
fraturas, distúrbios de consciência, ou que tenham 
sido vítimas de traumas cranianos muito graves, 
apesar de estarem bem, devem ficar sob observação 
por 48 horas. É importante lembrar que, na criança, 
é comum que o hematoma extradural se desenvolva 
na ausência de fraturas, e que o inchaço difuso fre-
qüentemente se instala após período lúcido.

A contusão cerebral em geral, e mais especi-
ficamente a explosão do lobo temporal, pode ter 
comprometimento expansivo mais tardio, no terceiro 
a quarto dia após o trauma.

As fístulas liquóricas podem não se caracterizar 
inicialmente devido a edema cerebral ou de mucosas, 
ou devido a sangramentos concomitantes.

tratamento das lesões de envoltórIo

O tratamento de lesões de envoltório baseia-se na 
limpeza do ferimento e na reconstituição dos planos.

A laceração do couro cabeludo deve ser lava-
da com soro fisiológico, retirando-se os corpos 
estranhos e o tecido necrótico, procedendo-se ao 
debrida-mento, se necessário, e sutura em plano 

único com fio inabsorvível, dado o seu potencial de 
infecção. Lesões com perda de substância requerem 
o emprego das técnicas de cirurgia plástica.

Os grandes hematomas subgaleais e subperiostais 
podem ser tratados com curativos compressivos. A 
punção deve ser evitada devido ao risco de infecção, 
apenas justificando, em casos de grandes hematomas 
com medida prévia, enfaixamento compres-sivo, ou 
quando causa dor intensa por distensão do couro 
cabeludo. Os hematomas subperiostais, caso venham 
a se calcificar, podem requerer tratamento cirúrgico 
por razões estéticas.

Para alguns autores, fratura com diástase superior 
a 4mm em crianças menores de quatro anos tem 
indicação como exploração cirúrgica para averigua-
ção e sutura de eventual laceração de dura-máter 
e aproximação das bordas da fratura, visando à 
profi-laxia do “cisto leptomeníngeo”.

As fraturas cominutivas da região frontal anterior 
e frontobasal acompanhadas de ferimentos abertos 
também devem ser exploradas devido à alta inci-
dência de laceração concomitante da dura-máter 
nestes locais.

Enquanto os afundamentos “abertos” são cirúr-
gicos a princípio, os “fechados” não o são, desde 
que o fragmento afundado não esteja comprimindo 
estruturas vasculares ou nervosas.

A cirurgia do afundamento visa à limpeza e à 
reconstrução dos planos, devendo-se sempre que 
possível proceder à osteossíntese e recolocação 
dos fragmentos afundados. Exceção deve ser feita 
a fragmentos inviáveis, indicações cirúrgicas tardias 
e falhas de pequena extensão em crianças menores. 
Ao se realizar uma craniectomia, deve ser retirado 
o menor número possível de fragmentos ósseos. A 
cranioplastia para tratamento de falha óssea deve 
ser feita posteriormente, em condições eletivas, com 
próteses de acrílico ou enxertos ósseos.

Os afundamentos sobre seios venosos, mesmo 
“abertos”, a princípio não são cirúrgicos, dada a 
periculosidade da sua manipulação. Após a limpe-
za local, deve ser feita apenas a sutura do couro 
cabeludo.

A correção das fraturas extensas e afundamentos 
craniofaciais requer o concurso de outros especialistas 
além do neurocirurgião, e quando o comprometimento 
nervoso contra-indica ou dificulta a sua realização 
inicial, a correção deve ser adiada após limpeza e 
sutura sumárias locais.
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A dura-máter, sempre que lacerada, deve ser her-
meticamente fechada, podendo ser feita plástica com 
a utilização de outros tecidos (aponeurose temporal, 
periósteo, fascia lata, derme, dura-máter conservada 
etc.). Quando necessário, as fossas anterior e média 
devem ser recobertas por estes mesmos tecidos por 
via intra ou extradural.

tratamento das Fístulas lIQuórIcas

O tratamento das fístulas liquóricas que ocorrem 
através das fraturas da base do crânio, e que se 
manifestam pela rino ou otoliquorréia, a princípio 
é clínico (antibióticos, medidas posturais), uma vez 
que costumam ceder espontaneamente.

A sua não resolução na primeira semana nos 
leva a instalar um sistema de drenagem liquórica 
lombar contínua, que tem a finalidade de favorecer 
a cicatrização do local fistuloso através da diminui-
ção do seu débito. Caso a fístula persista, deve-se 
considerar o seu tratamento cirúrgico.

O recente desenvolvimento do sistema de deri-
vação lomboperitoneal permite que a sua instalação 
se constitua no tratamento cirúrgico inicial.

Quando há dilatação ventricular concomitante, 
a derivação ventricular para o átrio direito ou para 
o peritônio pode ser utilizada, também na tentativa 
de controle do débito. É importante ressaltar que 
qualquer derivação interna só deve ser realizada na 
ausência de meningite.

O tratamento cirúrgico por abordagem direta é 
indicado quando houver insuficiência das medidas 
terapêuticas iniciais, uma vez que constitui cirurgia 
de grande porte e nem sempre bem-sucedida, dada 
a possível multiplicidade e eventual impossibili-
dade de acesso às lacerações durais associadas às 
fraturas da base do crânio. Estas dificuldades são 
mais relacionadas às fístulas através do rochedo 
temporal, causando otoliquorréia. O paciente deve 
ser pormenorizadamente avaliado através de tomo-
grafia computadorizada de alta resolução, se neces-
sário com administração de metrizamida no espaço 
subarac-nóideo, visando ao diagnóstico topográfico 
preciso da fístula. Tal caracterização é importante 
nas fístulas que se manifestam por rinoliquorréias, 
uma vez que, enquanto as do seio etmoidal reque-
rem acesso cirúrgico por via subfrontal, as do seio 
esfenoidal devem ser tratadas por acesso cirúrgico 
transesfenoidal. A abordagem direta visa à sutura 
das lacerações durais e deve ser feita através de 

ampla exposição da região acometida.

Recentemente a correção cirúrgica de fístulas 
liquóricas do andar anterior tem sido também re-
alizada por via endoscópica transnasal, com bons 
resultados. Após a identificação da fístula, o local 
é obliterado em geral com enxerto de mucosa e 
cola biológica.

tratamento das lesões FocaIs 
IntracranIanas

O tratamento dos hematomas e lesões encefálicas 
visa impedir a acentuação da lesão nervosa e criar 
condições favoráveis à recuperação do parênquima 
ainda viável, particularmente através do combate 
às diferentes causas de hipertensão intracraniana. 
Enquanto o tratamento clínico procura atuar me-
tabolicamente nestes processos, a cirurgia o faz 
removendo compressões extrínsecas e intrínsecas.

Hematoma extradural

O tratamento do hematoma extradural na fase 
aguda é sempre cirúrgico, dado o seu caráter pro-
gressivo. A sua indicação cirúrgica não se limita ao 
comprometimento neurológico atual, justificado pelo 
simples diagnóstico associado a qualquer quadro 
evolutivo.

A sua drenagem deve ser feita através de cranio-
-tomia no local do hematoma, de maneira a retirá-lo 
completamente e fazer hemostasia.

Hematoma suBdural

A indicação de drenagem cirúrgica depende da 
avaliação da sua repercussão sobre o quadro clínico 
do paciente, uma vez que não costuma ser evolutivo. 
Enquanto os mais volumosos têm indicação cirúrgica 
formal, os menores devem ser avaliados também 
segundo os critérios pertinentes à contusão cerebral 
e ao inchaço hemisférico geralmente associados e 
responsáveis pela gravidade do caso.

A presença de déficits neurológicos que tenham 
correspondência com a topografia do hematoma, 
qualquer deterioração progressiva do estado de 
consciência, ocorrência de quaisquer sinais que 
indiquem herniação e mesmo a ausência de me-
lhora de quadros comatosos estabilizados indicam 
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a cirurgia, que deve ser realizada o mais precoce-
mente possível.

A sua abordagem é feita através de craniotomia 
ampla que permita a sua total aspiração e uma 
eventual descompressão da contusão e inchaço 
subja-centes. A dura-máter deve ser sempre fechada, 
com ou sem plástica, a não ser que haja necessidade 
premente de abreviar o tempo cirúrgico.

lesões parenQuImatosas

Nos casos com simples contusões, lacerações e/
ou hematomas intraparenquimatosos, é mais difícil 
estabelecer uma relação entre o quadro clínico e a 
magnitude do comportamento expansivo, uma vez 
que as próprias lesões estruturais podem ser em parte 
responsáveis pelo comprometimento neurológico.

A princípio, os seus tratamentos são conserva-
dores. A eventual indicação cirúrgica destas lesões 
baseia-se na magnitude dos seus comportamentos 
expansivos, ou devido às suas associações com 
diferentes tipos de inchaço, o que em grande parte 
é apreciado através do quadro clínico e da TCC.

Os parâmetros mais importantes são a deterioração 
do estado de consciência, a presença de déficit, a 
caracterização de sinais sugestivos de herniação, a 
ausência de melhora em quadros estabilizados e a 
análise do comportamento da pressão intracraniana 
quando possível.

O chamado “lobo explodido”, misto de todas 
as lesões anteriores, e que geralmente ocorre na 
ponta e base do lobo frontal e/ou na ponta do lobo 
temporal, deve ser operado quando há efeito de 
massa significativo, independentemente do quadro 
clínico, dado o seu potencial de compressão direta 
do tronco cerebral, caso ocorra qualquer aumento 
da lesão em função de inchaço e/ou sangramento 
intra-contusional.

A indicação de cirurgias descompressivas externas 
(não recolocação do flap ósseo) em pacientes que 
apresentam contusões e inchaço grave associado 
constitui uma polêmica diária do neurocirurgião que 
assiste traumatizados cranioencefálicos. Os dados 
mais recentes da literatura especializada inclinam-se 
a contra-indicar a cirurgia descompressiva externa 
sempre que possível, propondo medidas descom-
-pressivas internas (retirada de áreas contusas e 
lobectomias parciais frontais e temporais) quando 
necessário.

tratamento clínIco da HIpertensão 
IntracranIana aguda

O tratamento da HICAg deve obviamente, a prin-
cípio, ter por meta a sua causa, e ser feito através 
de tratamentos específicos sempre que necessário, 
daí a necessidade de drenagem das lesões intracra-
-nianas expansivas focais (hematomas extracerebrais, 
hematomas intraparenquimatosos).

No entanto, ao se caracterizar a situação de 
HICAg, algumas medidas comuns a quaisquer 
etiologias se impõem. Neste sentido, o tratamento 
dos inchaços pós-traumáticos, associados ou não a 
lesões focais, deve ter como meta a manutenção da 
circulação encefálica efetiva, através da preservação 
da pressão de perfusão cerebral (PPC) e da oferta 
adequada de oxigênio e glicose.

PPC = PAm — PIC

Com auxílio da monitorização da pressão in-
tracra-niana deve-se, então, procurar manter a PIC 
em níveis abaixo de 20mmHg, e a PPC acima de 
50mmHg, sendo o seu valor normal em torno de 
70mmHg.

Por esses dados observa-se que o controle de 
pacientes com hipertensão arterial deve ser muito 
cuidadoso, e que a hipotensão arterial deve ser 
enérgica e rapidamente combatida.

As medidas terapêuticas relacionadas com a dimi-
nuição da PIC visam diminuir o volume sangüíneo 
encefálico, uma vez que este é o único compartimento 
que pode ser rapidamente manipulado de maneira 
não cirúrgica.

O posicionamento adequado do paciente em de-
cúbito dorsal com elevação do dorso e da cabeça em 
torno de 30º, e com a cabeça em posição mediana, é 
particularmente importante, uma vez que possibilita 
melhor drenagem venosa.

O relaxamento do paciente, quando necessário, 
pode ser obtido através de sedação ou de paralisação 
com agentes curarizantes.

A sedação, sempre que possível, deve ser feita 
com benzodiazepínicos de forma rotineira.

Os barbitúricos, e em particular o Thionembutal, 
constituem outra opção também adequada, mas pos-
suem o inconveniente de que a sua ação permanece 
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por longo tempo após o seu emprego contínuo por 
alguns dias. A dose de Thionembutal para crianças 
varia de 0,01 a 0,1mg/kg/min, podendo ser maior 
desde que o paciente esteja monitorizado adequa-
damente (monitorização da PAm, PIC, ECG e 
EEG contínuos). Em adultos, deve-se tatear a dose 
adequada controlando-se a velocidade da oferta de 
500mg diluídos em 250ml de soro glicosado, a serem 
administrados geralmente entre duas e quatro horas.

Como droga paralisante pode se utilizar o pan-
-curônio em doses de 0,05 a 0,1mg/kg por dose, a 
cada duas a três horas em geral.

O manitol constitui uma droga de eficiência razo-
ável no tratamento da HIC. Estudos recentes sugerem 
que a sua principal ação para este fim se deve à ação 
vasoconstritora encefálica, portanto atuando através 
de rápida diminuição do volume total de sangue, e 
secundariamente através do seu efeito osmótico e 
diurético. Admite-se que a sua utilização também 
melhore a perfusão da microcirculação.

O manitol geralmente é disponível na concen-
tração de 20%, e deve ser administrado “em bolo” 
endove-noso por ocasião da ocorrência de picos 
hipertensivos intracranianos acusados pela monito-
rização da PIC. Quando dado ao longo de 24 horas, 
e/ou na ausência da monitorização da PIC, deve ser 
administrado de quatro em quatro horas. Utilizam-se 
doses que variam de 0,5 a 1g/kg por dose. Atenção 
especial deve ser dada à possibilidade de causar 
hiperos-molaridade (acima de 320-330mOsm) e 
hiperna- tremia.

Ao contrário do que se preconizava, a hiper- 
ventilação, apesar de constituir um método eficiente 
no tratamento da HICAg, também pode diminuir 
o volume total de sangue encefálico e é poten-
cialmente prejudicial, uma vez que pode causar 
isquemia encefálica mesmo com níveis de PaCO

2
 

pouco diminuídos, principalmente em pacientes com 
HICAg. Não deve, portanto, ser utilizada de forma 
preventiva, e, quando utilizada, deve-se procurar 
manter o PaCO

2
 entre 30 e 35mmHg. Níveis infe-

riores a estes devem apenas ser instituídos em casos 
refratários às terapêuticas usuais. A sua suspensão 
deve sempre ser feita de forma lenta e gradual, e 
sempre que possível também avaliada pela moni-
torização da PIC.

Os corticóides têm ação significativa apenas sobre 
o edema perilesional de determinadas lesões (edema 
vasogênico associado a tumores e abscessos). Em 
casos de hidrocefalia hipertensiva também pode ser 

eficiente, provavelmente por diminuir a produção 
liquórica. A dexametasona deve ser utilizada em 
crianças na dose de 0,5 a 1mg/kg por dia, e em 
adultos em torno de 12 a 24mg por dia, em três a 
seis administrações, por via enteral ou parenteral.

A realização do chamado “coma barbitúrico” 
ainda constitui terapêutica anti-hipertensiva intra-
craniana controversa e que requer infra-estrutura 
desenvolvida para combater os seus efeitos adversos, 
principalmente relacionados com falência cardíaca 
e hemodinâmica. A sua indicação relaciona-se em 
particular com os estados hipertensivos hiperêmicos, 
atuando principalmente através de vasoconstrição e 
diminuição do metabolismo celular. Os barbitúricos 
mais utilizados são o pentobarbital e Thionembutal. 
As doses preconizadas são de 3 a 5mg/kg de ataque, 
seguidas de 1 a 3mg/kg a cada uma ou duas horas, 
mantendo-se o nível sérico entre 25 e 40mg/ml. O 
seu emprego nestas doses requer a utilização de 
rigorosa monitorização hemodinâmica, inclusive 
com cateter de Swan-Ganz.

Na impossibilidade de se reduzir a PIC efetiva-
mente, a PPC deve então ser mantida à custa de se 
elevar a pressão arterial sistêmica com a utilização 
de drogas vasoativas.

Quando as medidas terapêuticas clínicas não se 
mostram efetivas, podem ser instalados sistemas 
de drenagem liquórica ventricular contínua. Ven-
trículos colabados podem, eventualmente, ser mais 
facilmente atingidos com a utilização de aparelhos 
de ultra-som intra-operatório.

A realização de cirurgias descompressivas cons-
titui uma terapêutica cirúrgica de indicação contro-
versa, sendo geralmente utilizada em casos muito 
graves. Em algumas situações particulares podem 
vir a oferecer bons resultados, como nos inchaços 
secundários a eventos isquêmicos hemisféricos ce-
rebrais ou cerebelares.

Ventriculostomias podem eventualmente ser 
indicadas e realizadas em situações de HICAg re-
fratárias ao tratamento clínico.
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Processos Infecciosos  
do Sistema Nervoso

Luís dos Ramos Machado 
Hélio Rodrigues Gomes

Aspectos Básicos

O sistema nervoso central, pelo tipo de atividades 
que desenvolve e pelo grau de precisão requerido 
na maioria de suas funções, é um dos órgãos mais 
protegidos do organismo. Conta principalmente 
com a proteção mecânica da caixa craniana, com 
os envoltórios meníngeos e com o líquido cefalor-
-raquidiano (LCR), que possui ambiente metabólico 
e imunológico local particular graças à barreira 
hematoencefálica (BHE) e à barreira hematoliquó-
rica (BHL).

Como já apresentado nos capítulos 1 e 4, o 
LCR produzido nos plexos coróides, presentes 
nos ventrí-culos laterais, no terceiro ventrículo e, 
mais raramente, no quarto ventrículo, desloca-se 
constantemente desde os locais de produção no 
sistema ventricular até o espaço subaracnóideo 
e então para os principais pontos de reabsorção, 
situados no espaço subaracnóideo periencefálico, 
especialmente nas granulações de Pacchioni. Alguns 
pontos anatômicos no sistema ventricular, críticos 
por serem muito estreitos, são mais suscetíveis à 
obstrução por processos expansivos: os forames 
interventriculares de Monroe, que estabelecem a 

Capítu- 1010

comunicação entre cada um dos ventrículos laterais 
e o terceiro ventrículo; o aqueduto de Sylvius, que 
faz a ligação entre o terceiro e o quarto ventrículos. 
Outras vezes, a obstrução ocorre em outro ponto 
crítico, na comunicação entre o quarto ventrículo e 
o espaço cisternal, freqüen-temente devido à reação 
inflamatória crônica que ocorre nas meninges da base 
do crânio: os dois forames laterais de Luschka e o 
forame central de Magendie. Bloqueios ou dificuldade 
no trânsito de LCR determinam o aparecimento de 
hidrocefalia, global ou localizada, dependendo do 
ponto de obstrução.

Meningites são entidades clínicas que se carac-
terizam pela ocorrência de processo infeccioso nas 
meninges.

As meningites acometem a pia-máter, a aracnóide 
e o espaço contido entre estas membranas, o espaço 
subaracnóideo, no qual está contido o LCR. O espaço 
subaracnóideo é contínuo, e por isso o LCR envolve 
o cérebro e a medula, preenche as cisternas da base 
do crânio e envolve os nervos cranianos e o quiasma 
óptico. Por isso, um agente infeccioso que consiga 
atingir este sistema espalha-se rapidamente por toda 
a sua extensão, incluindo o sistema ventricular. 
Nessa eventualidade, o sistema nervoso desenvolve 
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uma reação inflamatória intensa, caracteristicamente 
restrita ao espaço continente do LCR.

Uma das particularidades do sistema nervoso diz 
respeito aos mecanismos de indução e de regulação 
da resposta inflamatória. O sistema nervoso está apto 
a se defender de agressões desencadeadas por agentes 
infecciosos, de tal modo que o processo inflamatório 
seja adequado, eficaz, mas tanto quanto possível 
restrito. Efeitos secundários como o edema que 
acompanha a reação inflamatória podem ocasionar 
graves danos ao sistema nervoso, mecanicamente 
delimitado pela caixa craniana.

Bactérias, vírus e fungos podem provocar infecções 
localizadas no sistema nervoso, na maioria das vezes 
através da corrente circulatória. Focos infecciosos em 
estruturas cranianas (ouvido, seios paranasais, mas-
tóide), osteomielite em ossos do crânio, trau-matismo 
acidental ou cirúrgico podem também romper as 
barreiras naturais e permitir infecções no SNC.

A maioria das bactérias ataca preferencialmente as 
meninges, poupando o parênquima nervoso. Alguns 
vírus, no entanto, podem acometer também as célu-
las do tecido nervoso, ocasionando o aparecimento 
de encefalites ou meningoencefalites. Fenômeno 
semelhante a este último ocorre com alguns fungos 
e com os bacilos da tuberculose e da nocardiose.

Serão considerados separadamente os processos 
infecciosos agudos, subagudos e crônicos.

processos infecciosos Agudos

Meningites Bacterianas

Aspectos Epidemiológicos

Embora teoricamente qualquer bactéria possa 
causar meningite, até há pouco mais de dez anos 
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae 
e Hemophilus influenzae eram responsáveis pela 
ampla maioria das meningites bacterianas. Em 
1986, segundo estatísticas americanas que traduzem 
situa-ções de não epidemia, o H. influenzae era 
responsável por 44% de todos os casos de menin-
gites bacterianas; o S. pneumoniae, por 18%; a N. 
menin-gitidis, por 14%; o estreptococo do grupo 
B (Strepto-coccus agalactiae), por 6%; a Listeria 
mono-cytogenes, por cerca de 3% e os outros agentes 
etiológicos em conjunto, por aproximadamente 15%. 
Mais de 70% dos casos de meningites bacterianas 

em crianças menores de cinco anos eram causadas 
por H. influenzae.

Em 1995, aproximadamente cinco anos após o 
início da utilização maciça da vacina anti-hemófilos, 
estudo cooperativo do mesmo país mostrou quadro 
epidemiológico substancialmente diferente: o S. 
pneumoniae passou a ser responsável por 47% de 
todas as meningites; a N. meningitidis, por 25%; 
o estreptococo do grupo B, por 13%; a Listeria 
monocytogenes, por 8% e o H. influenzae, por 7%. 
Os valores da mediana das idades de pacientes com 
meningites bacterianas passaram de 15 anos em 
1986 para 25 anos em 1995.

Outros agentes etiológicos, como enterobactérias 
e estafilococos, são muito mais raros e costumam 
acometer pacientes nas fases inicial ou terminal da 
vida, ocasião em que podem ocorrer deficiências 
no sistema de vigilância imunológica. 

Alguns dados clínicos podem estar relacionados 
a tipos particulares de meningites.

• Meningites meningocócicas podem ser suspei-
tadas: em situação de epidemia; quando a evolução 
for muito rápida e desfavorável; quando o quadro 
clínico se iniciar com petéquias, rash cutâneo, grandes 
equimoses ou palidez acentuada das extremidades; 
quando houver colapso circulatório. A presença de 
petéquias ou rash cutâneo, associada a cerca de 50% 
das infecções meningocócicas, constitui indicação 
formal e imediata de antibioticoterapia para este tipo 
de meningite, embora outras bactérias e alguns vírus 
possam provocar alterações cutâneas seme-lhantes.

• Meningites por pneumococos são freqüentemen-
te acompanhadas por infecções pulmonares, otites, 
sinusites ou patologia vascular cardíaca.

• Meningites por Haemophilus influenzae são 
acompanhadas de infecções em vias aéreas superiores 
ou otites, sobretudo em crianças.

• Estreptococos do grupo B ocorrem habitualmente 
em crianças com menos de um mês de vida, sendo 
responsáveis por 70% das meningites bacterianas 
nessa faixa etária; nos adultos, correspondem a 
aproximadamente 5% das meningites. 

• Outras situações:

— Pacientes com sistemas de derivação do trân-
sito do LCR ou em pós-operatório neurocirúrgico 
apresentam, freqüentemente, meningites por estafi-
-lococos ou bacilos Gram-negativos.

— Doentes com abscessos cerebrais, doenças lin-
foproliferativas ou mieloproliferativas, colagenoses, 
processos infecciosos ou tumorais dos ossos do crânio 
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ou metástases cerebrais apresentam suscetibilidade 
aumentada a meningites por Listeria, Acinetobacter 
e Pseudomonas.

— Em pacientes imunossuprimidos deve ser 
sempre considerada a possibilidade de tratar-se 
de meningite por Listeria monocytogenes. Nestes 
pacientes, podem ocorrer meningites causadas por 
patógenos variados, inclusive por aqueles menos 
agressivos e que habitualmente poupam o sistema 
nervoso. 

A mortalidade da meningite por Neisseria menin-
-gitidis e por Haemophilus influenzae varia de 5% a 
15%; nas meningites por Streptococcus pneumoniae 
a mortalidade situa-se entre 15% e 30%. Poucos pa-
cientes que se recuperam de meningite meningocócica 
apresentam seqüelas. Cerca de 10% dos pacientes 
que se recuperaram de meningites por Haemophilus 
influenzae e 30% dos que sobreviveram à meningite 
por pneumococos podem apresentar problemas neu-
rológicos. Os dados referentes à morbi-mortalidade 
em meningites por estreptococos do grupo B e por 
Listeria são bastante divergentes, provavelmente 
devido à alta freqüência com que se associam a ou-
tras situações patológicas, as quais envolvem graus 
variados de imaturidade ou de comprome-timento 
do sistema imunológico. 

Aspectos Etiopatogênicos

Segundo Spach e Jackson, para atingir o sistema 
nervoso as bactérias precisam vencer quatro etapas 
decisivas: 1) aderir ao epitélio da mucosa da naso-
-faringe do hospedeiro e aí proliferar; 2) invadir o 
interior dos vasos subjacentes e sobreviver à ativação 
dos mecanismos de defesa iniciais do hospedeiro 
contra septicemia, mediados pelo sistema comple-
mento; 3) atravessar a BHE e a BHL, atingindo o 
sistema LCR; 4) sobreviver e replicar-se no LCR.

O número restrito de bactérias, habitualmente 
capsuladas, que conseguem provocar meningites 
apresenta algumas características que permitem 
sobrepujar as defesas do doente: elas desarmam a 
IgA da mucosa secretando IgA-proteases; conseguem 
evasão em relação ao sistema complemento devido 
aos polissacarídeos de sua cápsula; as pilosidades 
da parede bacteriana desempenham papel funda-
mental na aderência ao epitélio da nasofaringe e 
na migração através da parede vascular. Uma vez 
atingido o sistema LCR, as bactérias têm grande 
chance de proliferar devido aos mecanismos de 

defesa humoral pouco desenvolvidos no interior 
do sistema nervoso: os anticorpos estão presentes 
em concentrações mínimas e são pouco específicos; 
o sistema complemento está presente em baixas 
concentrações.

Alguns componentes subcapsulares da parede 
(em especial, o ácido teicóico e o peptidoglicano) 
e lipopolissacarídeos bacterianos parecem desem-
penhar papel fundamental no desencadeamento da 
reação inflamatória no sistema LCR. É provável 
que esta resposta inflamatória esteja relacionada à 
liberação de mediadores inflamatórios endógenos 
do paciente, como a interleucina-1(IL-1), a IL-6, o 
fator de necrose tumoral (TNF) e, possivelmente, 
prostaglandinas também. 

A migração de neutrófilos para o LCR é evento 
importante e de grande complexidade. Quagliarello 
e Scheld propuseram um modelo segundo o qual a 
migração de neutrófilos para o LCR e a resultante 
quebra de BHE e de BHL ocorreriam em três fases: 

• na primeira, que dura uma a duas horas, haveria 
a liberação de citocinas, principalmente IL-1 e TNF, 
como resultado da proliferação bacteriana e/ou de 
sua lise. Estas citocinas inflamatórias interagem com 
a superfície da membrana das células endoteliais e 
geram produção local de trombina, levando a uma 
rápida porém transitória expressão de moléculas 
de selectinas (em especial, CD-62 e moléculas de 
adesão de leucócitos ELAM-1). A ação destas selec-
tinas aumenta a ligação de neutrófilos à membrana 
endo-telial. Esta ligação torna-se mais forte graças 
à ação da molécula de adesão leucocitária LAM-1, 
presente na superfície de neutrófilos não estimulados.

• na segunda fase, a estimulação inflamatória 
prolongada das citocinas sobre o endotélio vascular 
provoca a liberação de IL-8; esta facilita a ativação 
das ICAMs, levando à diapedese dos neutrófilos e 
sua entrada no LCR.

• na terceira fase, as citocinas presentes no LCR 
ativam os neutrófilos, levando à sua degranulação 
e à liberação de substâncias vasoativas (fator ativa-
dor de plaquetas, leucotrienos e prostaglandinas) e 
substâncias intermediárias tóxicas do metabolismo 
de oxigênio. Estas substâncias alteram a função da 
BHE e da BHL aumentando a passagem de albumi-
na e outros componentes protéicos, além de água e 
eletrólitos. Há, portanto um edema vasogênico que 
pode restringir-se às meninges ou resultar em edema 
cerebral quando o acometimento estender-se aos vasos 
que nutrem o parênquima cerebral. A concentração 
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aumentada de óxido nítrico no LCR verificada nas 
meningites bacterianas pode ainda representar fator 
adicional de incremento no edema vasogênico já 
referido. Por outro lado, as alterações da BHE favo-
recem a rápida formação de exsudato inflamatório 
de grande intensidade, particularmente na base do 
crânio. Desde o início do processo inflamatório, a 
partir de 48 a 72 horas podem ser detectadas alte-
rações inflamatórias nas pequenas e médias artérias 
que atravessam o espaço subarac-nóideo. As veias 
podem também sofrer acometimento inflamatório 
difuso e edema endotelial. Embora possam ocorrer 
tromboflebites desde os primeiros dias, na maioria 
das vezes acontecem após a primeira semana. A 
presença de grandes quantidades de exsudato e 
sua persistência por períodos mais longos podem 
ocasionar bloqueios, sobretudo no canal raquidiano. 
Na base do crânio, pode provocar obstrução das 
vias normais de drenagem do LCR, ocasionando o 
aparecimento de hidrocefalia.

Na prática, a hipertensão intracraniana observada 
nos pacientes com meningites agudas, especialmente 
as bacterianas, é de tipo comunicante, isto é, deve-
-se preponderantemente ao acúmulo de LCR por 
deficiência de absorção, relacionada ao processo 
inflamatório. Edema cerebral, quando ocorre, é 
pouco expressivo e participa minoritariamente na 
composição da hipertensão intracraniana, responsá-
vel por grande parte das manifestações clínicas das 
meningites agudas. É por este motivo que persiste, 
nesses quadros, a indicação formal do exame de 
LCR, sem qualquer risco para o paciente.

De modo geral, o processo inflamatório nas 
meningites costuma restringir-se ao espaço subarac-
-nóideo, ficando preservado o espaço subdural. No 
entanto, ocasionalmente e sobretudo em crianças, 
este espaço pode ser acometido, dando origem às 
coleções subdurais.

Quadro Clínico

O quadro clínico das meningites é composto por 
três síndromes principais:

• Síndrome de hipertensão intracraniana: cefaléia 
intensa, náuseas, vômitos e certo grau de confusão 
mental. Habitualmente os vômitos são precedidos 
por náuseas, de modo que a ocorrência clássica de 
vômitos em jato é observada apenas esporadicamente.

• Síndrome toxêmica: sinais gerais de toxemia, 
incluindo febre alta, mal-estar e agitação psico-

motora. É freqüente o achado de dissociação entre 
pulso (que se altera pouco) e temperatura (que atinge 
níveis elevados).

• Síndrome de irritação meníngea: 

— rigidez de nuca: com o paciente em decúbito 
dorsal horizontal, é feita flexão anterior da cabeça. 
O paciente apresenta graus variáveis de resistência 
à execução da prova, com espasticidade muscular 
de natureza reflexa; 

— sinal de Kernig: com o paciente em decúbito 
dorsal horizontal; a coxa é fletida sobre o abdome, 
cerca de 90º, com a perna fletida em relação à coxa 
também aproximadamente a 90º. A perna é então 
estendida passivamente. Quando há inflamação 
meníngea, o paciente resiste à extensão da perna; 

— sinal de Brudzinski: com o paciente em decúbito 
horizontal, ao se proceder à flexão anterior da cabe-
ça, o paciente flete ligeiramente ambos os joelhos; 

— sinal de desconforto lombar: em decúbito dorsal, 
o paciente flete um dos joelhos; a seguir, empurra 
vigorosamente a mão do examinador que, apoiada 
na região plantar do paciente, opõe resistência ao 
movimento. O sinal é positivo quando o paciente 
queixa-se de desconforto (algo semelhante a um 
choque elétrico de pequena intensidade) na região 
lombar. 

A presença de duas das três síndromes sugere o 
diagnóstico de meningite aguda.

Em crianças, sobretudo nas menores, o diagnós-
tico é mais difícil. Não há queixa de cefaléia e os 
sinais de irritação meníngea podem estar ausentes. 
Os achados mais freqüentes são: febre, irritabilidade, 
prostração, vômitos, convulsões e, eventualmente, 
abaulamento de fontanela. Rigidez de nuca e sinais 
de Kernig e Brudzinski são observados em cerca de 
50% das crianças com meningite. É consenso entre 
os diversos autores que os pediatras devem suspeitar 
sistematicamente da doença e indicar a punção para 
coleta de LCR com certa liberalidade.

Diagnóstico

A confirmação diagnóstica das meningites bacte-
-rianas é feita pelo exame do LCR. As principais 
alterações são:

• Aumento de pressão do LCR – nas meningites 
bacterianas agudas, ocorre hipertensão intra-craniana 
acompanhada de aumento do volume líquido total 
por dificuldade na reabsorção do LCR no nível do 
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espaço subaracnóideo. Este fato caracteriza a ocor-
rência de hidrocefalia de tipo comunicante.

• Aumento do número de células (pleocitose) – 
é a alteração principal no exame de LCR. Podem 
ocorrer alterações de maior ou menor intensidade, 
dependendo do agente etiológico, da fase de evo-
lução da doença e de características particulares da 
resposta inflamatória do paciente. Muitas vezes são 
encontrados valores elevados, freqüentemente acima 
de 1.000 leucócitos por mm3. 

• Perfil citomorfológico mostrando predomínio 
absoluto de polimorfonucleares neutrófilos que 
podem atingir valores de 100% do perfil na fase 
mais aguda.

• Proteínas totais elevadas, geralmente acima de 
100mg/dl, em função de alterações da BHE.

• Taxas de glicose no LCR muito baixas, geral-
mente inferiores a 10mg/dl e tendendo a zero.

• Presença de bactérias no sedimento da amostra 
de LCR ao exame bacteriológico direto, através 
do método de Gram. O exame realizado em amos-
tras colhidas antes do início da antibioticoterapia 
apresenta maior grau de sensibilidade. Quando o 
quadro clínico for grave e o diagnóstico sugestivo, 
o tratamento deve ser iniciado de imediato, mesmo 
que o exame bacteriológico seja prejudicado.

• Culturas do sedimento devem ser processadas 
sistematicamente e costumam ser positivas em cerca 
de 70% a 90% das amostras, em período geralmente 
inferior a 48 horas. No entanto, muitas vezes em 
função da pequena quantidade de bactérias ou de 
suas características particulares, as culturas podem 
evidenciar crescimento mais tardio. É norma con-
siderar as culturas como estéreis apenas após prazo 
de observação de quatro dias (96 horas).

• Pesquisa de antígeno bacteriano – pode ser 
feita, atualmente, por dois métodos principais: 
contra-imunoeletroforese e provas de aglutinação do 
látex. Ambos os métodos são eficazes, mas o último 
é mais sensível, fácil de aplicar e está disponível 
comer-cialmente. Os dados registrados na literatura 
para sensibilidade/especificidade da prova do látex 
para antígenos bacterianos são: para H. influenzae, 
78% a 86%/100%; para S. pneumoniae, 69% a 
100%/96%; para N. meningitidis, 33% a 70%/100%; 
para estrep-tococos do grupo B, 79%/100%.

Exames radiológicos, sobretudo a tomografia 
computadorizada do crânio, não são os exames de 
escolha para o diagnóstico das meningites. 

Entretanto, os exames de neuroimagem devem 
preceder o exame de LCR: 1) quando predomina o 
quadro de hipertensão intracraniana, principalmente 
na ausência de sinais toxêmicos ou quando estes são 
discretos; 2) quando há crises convulsivas na fase 
inicial do quadro, sobretudo quando não há sinais de 
irritação meníngea nítidos e/ou o quadro toxêmico é 
pouco expressivo; 3) quando há sinais de localização, 
mesmo na presença das três síndromes clássicas. 

Tratamento

As meningites bacterianas devem ser encara-
das como emergências médicas. Por esse motivo, 
freqüen-temente é necessário iniciar o tratamento 
antes de conhecer o agente etiológico. Há portanto, 
duas situações terapêuticas: quando o tratamento é 
empírico e quando o tratamento é específico. Os 
esquemas usuais, as indicações e as doses constam 
das Tabelas 10.1, 10.2 e 10.3.

Tem sido preconizado o uso sistemático de cor-
ticosteróides no tratamento das meningites bacte-
-rianas agudas. Apesar das falhas metodológicas 
e generalizações nem sempre fundamentadas nos 
trabalhos que preconizam este uso, a maioria dos 
autores sugere a utilização de corticosteróides entre 
15 e 30 minutos antes da primeira dose ou, no máxi-
mo, acompanhando a primeira dose de antibióticos. 
Utiliza-se dexametasona na dose de 0,15mg/kg cada 
seis horas por quatro dias ou 0,4mg/kg cada 12 
horas por dois dias em crianças de até dois anos. 
A redução da intensidade da reação inflamatória 
e a conseqüente diminuição da agressão ao tecido 
cerebral ao se iniciar o tratamento etiológico cons-
tituem o fundamento teórico para a utilização de 
corticosteróides nas meningites.

Evolução

Os pacientes com meningites bacterianas tratados 
de modo adequado costumam apresentar sinais de 
melhora em pouco tempo. Nas primeiras quatro a 
seis horas deve haver melhora significativa do quadro 
de confusão mental. Entre seis e 12 horas costuma 
diminuir a febre. Os sinais de irritação meníngea 
melhoram mais tardiamente, de modo geral depois 
de alguns dias.

Classicamente, o segundo exame de LCR deve 
ser feito cerca de 72 horas após o primeiro. Nessa 
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Tabela 10.1 
Tratamento Empírico das Meningites Bacterianas Agudas (Adaptado de Sack & Jackson)

Idade Agentes Mais  Esquema de  Esquema  Comentários
 Prováveis Escolha Alternativo 
 
< 3 meses Estrepto-B, Listeria,  Ampicilina + Cloranfenicol + Níveis baixos podem ocorrer 
 E. coli, pneumococos ceftriaxone (ou  gentamicina no LCR de RN de baixo peso
  cefotaxima)
  
3 meses a  Meningococos,  Ceftriaxone  Meropenem ou  Acrescentar vancomicina em
18 anos pneumococos,  (ou cefotaxima) cloranfenicol áreas com >2% de pneumococos 
 H. influenzae   altamente resistentes  

18 a 50 anos Pneumococos,  Ceftriaxone  Meropenem ou  Acrescentar vancomicina em 
 meningococos,  (ou cefotaxima) cloranfenicol áreas com >2% de pneumococos 
 H. influenzae   altamente resistentes 

> 50 anos Pneumococos,  Ampicilina + Ampicilina +  Acrescentar vancomicina em 
 Listeria, bacilos  ceftriaxone fluoroquinolona  áreas com >2% de pneumococos 
 Gram-negativos (ou cefotaxima) (ciprofloxacina,  altamente resistentes; para tratar 
    levofloxacina ou  Listeria em pacientes alérgicos a
   trovafloxacina) penicilina, usar trimetropin-sulfametoxazol

oportunidade, o clínico pode avaliar a evolução do 
processo inflamatório em comparação à evolução 
clínica. O número de células deve sofrer queda 
significativa; os valores percentuais de neutrófilos 
devem mostrar tendência de queda; as taxas de 
glicose, embora ainda baixas, devem exibir níveis 
significativamente mais elevados; não devem ser 
encontradas bactérias ou, ao menos, deve ter havido 
redução expressiva à bacterioscopia direta. Nessa 
ocasião devem estar disponíveis os resultados das 
culturas e antibiograma do primeiro exame, o que 
facilita eventuais ajustes ou modificações no es-

quema terapêutico. Outros exames de LCR poderão 
ser feitos semanalmente, dependendo da evolução 
clínica e laboratorial do paciente.

Na prática, nem sempre é seguido este modelo 
clássico. Quando o quadro clínico apresenta melhora 
muito expressiva e os sinais infecciosos regridem 
quase por completo em três ou quatro dias, pode 
ser dispensada a feitura desse segundo exame e até 
mesmo do exame de alta. Outras vezes, entretanto, 
a gravidade do quadro, a resposta clínica discreta, a 
evolução mais lenta do que o esperado ou mesmo a 
persistência de dúvidas quanto ao agente etiológico 

Tabela 10.2 
Tratamento Específico das Meningites Bacterianas Agudas (Adaptado de Sack & Jackson)

Agente Etiológico Esquema de Escolha  Esquema Alternativo Duração do 
Tratamento 

Estrepto-B Penicilina G (ou ampicilina) Vancomicina 14 a 21 dias 

Hemophilus influenzae Ceftriaxone (ou cefotaxime)  Cloranfenicol 7 a 10 dias 

Listeria monocytogenes Ampicilina+gentamicina Trimetoprin-sulfametoxazol 14 a 21 dias 

Neisseria meningitidis Penicilina G (ou ampicilina) Ceftriaxone (ou cefotaxima);  7 a 10 dias 
  cloranfenicol 

Streptococcus pneumoniae  Ceftriaxone (ou cefotaxime)  Penicilina G; meropenem 10 a 14 dias
(Conc. Inib. Mín. < 0,1  

Streptococcus pneumoniae  Vancomicina+ceftriaxone  Trocar a vancomicina por  10 a 14 dias 
(Conc. Inib. Mín. >= 0,1 (ou cefotaxime) rifampicina; em pacientes 
  alérgicos a cefalosporinas, usar 



Parte 2 211     
©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

podem constituir indicação de exames de LCR mais 
freqüentes, muitas vezes seriados. Nestas situações, 
com freqüência o exame de LCR é o único método 
objetivo auxiliar à clínica de real utilidade.

As principais complicações das meningites bacte-
-rianas são os abscessos cerebrais, as coleções 
subdurais e as ventriculites. Esses tipos de evolução 
desfavorável podem ser suspeitados: a) quando a 
melhora clínica inicial não se confirma nos períodos 
seguintes; b) quando o paciente apresenta piora do 
nível de consciência; c) quando aparecem crises 
convulsivas; d) quando há sinais focais ao exame 
neurológico; e) quando o exame de LCR exibe 
evolução mais lenta do que o esperado ou aparecem 
sinais de reagudização do processo. 

Nestas eventualidades impõe-se a utilização de 
recursos de neuroimagem, dependendo da gravidade 
do quadro e dos recursos disponíveis: 1) tomografia 
computadorizada do crânio; 2) ultra-sonografia, so-
bretudo em recém-nascidos e em crianças antes do 
fechamento da fontanela bregmática; 3) ressonância 
magnética; 4) angiografia cerebral.

Meningites Virais

Vírus podem acometer as meninges com rela-
tiva freqüência. Enterovírus, vírus herpes simples, 
varicela-zoster e Epstein-Barr são responsáveis por 
cerca de 95% das meningites virais. São agentes 
predominantemente intracelulares que atacam de 
preferência células mononucleadas.

Nas meningites virais, o quadro infeccioso é 
qualitativamente semelhante ao das meningites bacte-
-rianas agudas, porém menos intenso. Nem sempre, 
entretanto, os critérios clínicos são suficientes para 
distinguir umas da outras. Meningites baterianas 
menos agressivas ou parcialmente tratadas podem 
ser confundidas com meningites virais acompanhadas 
de intensa toxemia.

O diagnóstico é feito pelo exame de LCR, que 
apresenta características muito diferentes daquelas 
descritas nos processos bacterianos. Classicamente 
há aumento do número de células, geralmente abaixo 
de 500 elementos por mm3; o perfil citomor-fológico 
é composto por células da linhagem linfo-citária, 
incluindo plasmócitos, e monocitária, habi-tualmente 
com a participação de macrófagos; os teores de pro-
teínas costumam estar dentro dos limites normais; 
as taxas de glicose não apresentam alterações; a 

Tabela 10.3 
Doses Intravenosas Recomendadas para o Tratamento das Meningites Bacterianas Agudas 

(Adaptado de Sack & Jackson)

Antimicrobiano Dose em Crianças Dose em Adultos 

Ampicilina 75mg/kg cada 6h 2,0g cada 4h 

Cefotaxima 50-75mg/kg cada 6h 2,0g cada 6h 

Ceftriaxona  50-75mg/kg cada 12h 2,0g cada 12h 

Ceftazidima  75mg/kg cada 12h 2,0g cada 8h 

Cloranfenicol 25mg/kg cada 6h 1,0g cada 6h 

Gentamicina 2,5mg/kg cada 8h (monitorar nível sérico) 2,0mg/kg (dose de ataque); a seguir: 
  1,7mg/kg cada 8h (monitorar nível sérico)

Levofloxacina Não indicado para crianças 0,5g cada 24h 

Meropenem 40mg/kg cada 8h 1,0g cada 8h 

Penicilina G 50.000U/kg cada 4h 4,0milhões U cada 4h 

Rifampicina 10mg/kg cada 24h (máximo: 600mg/dia) 600mg cada 24h 

Trimetoprima-sulfametoxazol 10mg (trimetoprin)/kg cada 12hs 10mg (trimetoprin)/kg cada 12h 

Vancomicina 15mg/kg cada 6h (máximo: 2,0g/dia) 1,0g cada 12h 
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pesquisa de bactérias e fungos é sistematicamente 
negativa. Os teores de globulinas-gama costumam 
apresentar-se dentro dos limites da normalidade. 

Entretanto, o número de células pode ultrapassar 
1.000 por mm3, especialmente nas meningites por 
caxumba. Alguns vírus, principalmente do grupo dos 
enterovírus, podem ocasionar inicialmente resposta 
mediada por polimorfonucleares neutrófilos, que 
podem chegar a constituir mais de 90% do perfil 
citomorfológico. Embora, na fase inicial, possa 
trazer dificuldades para o diagnóstico diferencial 
com as meningites bacterianas, a participação de 
polimor-fonucleares costuma diminuir substancial-
mente entre oito e 48 horas após o início do quadro. 
Aumentos discretos da concentração protéica podem 
ocorrer mais tardiamente, já na fase de diminuição 
do número de células. A ocorrência de aumento de 
globulinas-gama duradouro, sobretudo quando são 
observadas faixas de distribuição oligoclonal, sugere 
a presença de componente encefalítico na resposta 
inflamatória.

A etiologia viral pode ser confirmada através da 
cultura para vírus ou, mais freqüentemente, pela re-
ação por polimerização em cadeia (PCR). Devido à 
benignidade habitual do quadro clínico e ao fato de 
ser doença autolimitada, a pesquisa etiológica nas 
meningites virais é restrita às formas mais graves e 
menos típicas. Exames de neuroimagem, incluindo a 
ressonância nuclear, são sistematicamente normais 
neste tipo de meningite.

O tratamento das meningites virais é sintomático, 
reservando-se o uso de corticosteróides para os casos 
em que a resposta inflamatória é intensa e mantida 
e/ou acompanhada por hipertensão intra-craniana 
com manifestações clínicas importantes. Quando o 
exame do LCR por ocasião do diagnóstico evidencia 
a participação de polimorfonucleares em percentuais 
elevados, preconiza-se assumir a etiologia bacteriana 
para fins de tratamento. No prazo aproximado de 24 
horas é repetido o exame de LCR; se tiver havido 
diminuição drástica do percentual de neutrófilos, 
certamente tratava-se de meningite viral, podendo 
ser suspensa a antibioticoterapia, uma vez que a 
“viragem da fórmula” numa meningite bacte-riana 
jamais ocorre em período tão curto. 

Nos últimos anos, tem sido reconhecida a parti-
cipação cada vez mais importante dos herpes-vírus 
como agentes etiológicos nas meningites virais. Os 
mais freqüentes são o HSV-2 e o da varicela-zoster. 

O HSV-2 costuma ser o responsável por meningi-

tes de repetição (meningite de Mollaret). Freqüente-
-mente, mas nem sempre, o quadro é precedido 
pelas clássicas lesões cutâneas do herpes genital, 
seguidas de dor localizada na região lombossacral 
que posteriormente se amplia até se transformar nos 
clássicos sinais de irritação meníngea. 

O vírus da varicela-zoster costuma apresentar o 
quadro clássico da meningite viral, porém pode ser 
acompanhado de fortes dores radiculares, na região 
intercostal ou na região perineal. Nem sempre há 
lesões cutâneas que possam fornecer subsídio diag-
nóstico. Na vigência de quadros mais agressivos 
ou mais freqüentes determinados pelo HSV-2 ou 
pela VZ, é indicado o tratamento etiológico com 
aciclovir, em doses semelhantes àquelas utilizadas 
para o tratamento da meningoencefalite herpética.

Encefalites Virais

Encefalite é uma infecção aguda do parênquima 
cerebral, que se caracteriza clinicamente por febre, 
cefa- léia e alterações de consciência. Pode haver 
também sinais de acometimento neurológico focal 
ou multifocal e crises convulsivas parciais ou ge-
neralizadas.

Em pacientes não-aidéticos, as causas mais fre-
qüentes de encefalite são: a) o herpes simples tipo 
1 (HSV-1); b) o HSV-2 em recém-nascidos; c) os 
arbo- vírus, incluindo o vírus La Crosse, o vírus 
da encefalite de St. Louis e o vírus da encefalite 
B japonesa. 

A encefalomielite aguda disseminada pós-infec-
ciosa (ADEM) pode assemelhar-se, na apresentação 
clínica, a uma encefalite viral. É doença aguda, 
desmielinizante, que acomete o encéfalo, os nervos 
ópticos e a medula espinal. Ocorre geralmente alguns 
dias ou semanas após infecção do trato repira-tório 
ou após vacinação. Acredita-se que a ADEM seja 
mais uma doença auto-imune do que uma infecção 
viral do sistema nervoso; o diagnóstico diferencial 
é feito através dos exames subsidiários.

Meningoencefalite Herpética

O HSV-1 é o agente causal da encefalite aguda 
esporádica mais freqüente no mundo ocidental. 
Tem distribuição universal e os seres humanos são 
o reservatório natural do vírus para transmissão a 
outras pessoas.
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Aspectos etiopAtogênicos e 
imunopAtogênicos

A infecção primária do HSV-1 acontece habitual- 
mente na mucosa da orofaringe e, na maioria das 
vezes, é assintomática. Na forma sintomática ocor-
rem febre, dor e dificuldade à deglutição devido às 
lesões na mucosa bucal e nas gengivas. A duração 
da doença varia de duas a três semanas.

Depois da infecção primária, o HSV-1 migra 
retrogradamente através de ramos do nervo trigêmeo 
até atingir o gânglio de Gasser, onde permanece em 
forma latente. A reativação desta forma latente com 
replicação maciça do vírus pode levar à encefalite 
viral, acometendo estruturas do tronco cerebral ou, 
mais freqüentemente, os lobos temporais e o sistema 
límbico. Algumas vezes a infecção primária ocorre 
na mucosa nasal, com espraiamento através de ramos 
do trigêmeo ou mesmo através das terminações do 
primeiro nervo craniano, chegando ao bulbo olfatório 
e daí atingindo as estruturas temporais profundas. 
Dos pacientes com meningoencefalite herpética, 
aproximadamente um terço apresenta a infecção 
viral primária. Nos outros 70% dos casos, ocor- re 
a reativação viral a partir de formas latentes.

Seja após infecção primária, seja após reativação, 
as lesões são graves e rapidamente progressivas, 
apresentam aspecto necro-hemorrágico e acome-
tem os lobos temporais médio e inferior, o córtex 
orbitofrontal e estruturas do sistema límbico, às 
vezes bilateralmente. Na maioria das vezes o agente 
etiológico é o HSV-1; no entanto, entre 6% e 15% 
das meningoencefalites herpéticas são causadas 
pelo HSV-2.

A meningoencefalite herpética costuma estar re-
lacionada a algum grau de imunodepressão: agentes 
imunossupressores podem desencadear a doença em 
animais imunossuprimidos; cerca de 80% dos pacien-
tes com transplante de medula óssea desenvolvem 
lesões cutâneas pelos herpes-vírus semanas após 
o transplante; em pacientes com AIDS, o HSV-1 
foi identificado como agente causal em encefalites 
límbicas e do tronco cerebral. 

Em pacientes na fase avançada da AIDS não cos-
tumam aparecer as lesões necro-hemorrágicas, por 
incompetência imunológica, ocorrendo disseminação 
maciça sem reação inflamatória. Nesta situa-ção, 
a morte do paciente pode resultar da toxicidade 
direta do vírus sobre os neurônios. Neste grupo de 

pacientes, é muito freqüente a co-infecção por ou-
tros herpes-vírus, especialmente o citomegalovírus.

Muitas vezes, entretanto, não é possível detectar 
qualquer sinal de imunodeficiência. Este grupo de 
pacientes apresenta claramente fatores desenca-
-deantes, como estresse, privação alimentar, expo-
sição exagerada ao sol etc., que costumam variar 
de indivíduo para indivíduo.

A maioria dos casos de meningoencefalite her-
pética em recém-nascidos é causada pelo HSV-2, 
devido ao contato do feto com as secreções genitais 
da mãe durante o parto. O risco de transmissão 
do vírus é de 30% a 50% quando a mãe apresenta 
infecção primária; quando se trata de reativação de 
formas latentes, o risco é de aproximadamente 3% 
ou menos. Com menor freqüência, a infecção em 
recém-nascidos pode ser devida ao HSV-1 adquirido 
de parentes ou da equipe hospitalar que estejam com 
herpes orolabial. Existem duas formas diferentes de 
meningoencefalites herpéticas em recém-nascidos: 
uma é semelhante àquela que acontece nos adultos, 
acometendo os lobos temporais; a outra ocorre nas 
formas disseminadas da doença, por disseminação 
hematogênica do vírus, havendo comprometimento 
generalizado do sistema nervoso.

QuAdro clínico e diAgnóstico

Os sinais e sintomas habituais da meningoen-
-cefalite herpética são: febre, cefaléia, confusão 
men-tal e alterações de comportamento. Com muita 
freqüência, associam-se crises convulsivas, focais ou 
generalizadas, e quadros deficitários, como disfasia 
e hemiparesia. Os sintomas atingem sua expressão 
máxima em duas a três semanas.

O diagnóstico da meningoencefalite herpética é 
feito por neuroimagem, pelo exame do LCR e pelo 
eletroencefalograma. 

O exame de escolha em neuroimagem é a res-
sonância magnética, que pode mostrar lesões com 
hipersinal em T2 nos lobos temporais médio e infe-
-rior, podendo estender-se até a ínsula; no entanto, 
na fase inicial da doença, o exame pode ser normal.

O exame de LCR pode evidenciar: hipertensão; 
pleocitose linfomononuclear, variando habitualmente 
entre 5 e 500 células; aumento discreto ou moderado 
da concentração protéica; glicose normal ou, raramen-
te, hipoglicorraquia discreta; aumento da atividade 
de adenosino-deaminase (ADA). Ocasionalmente, 
há hemácias ou xantocromia. Na primeira semana 
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o diagnóstico de certeza é feito por PCR, que apre-
senta maior sensibilidade até o quarto ou quinto dia 
após o início da sintomatologia (cerca de 95%). A 
especificidade é de quase 100%, de modo que este 
exame é considerado padrão-ouro para diagnóstico, 
substituindo a biópsia cerebral. No entanto, a partir 
da primeira semana, a sensibilidade cai rapidamente. 
Nesta ocasião, o diagnóstico é feito pela pesquisa de 
anticorpos específicos da classe IgG. Como existem 
fatores de interferência que diminuem a sensibili-
dade na fase aguda, especialmente a presença de 
hemácias, pode haver resultados falso-negativos. A 
pesquisa de anticorpos específicos deve ser feita no 
soro e no LCR simultaneamente desde a fase aguda; 
o aumento significativo dos títulos ou a demonstra-
ção de imunoprodução local específica a partir de 
oito a 12 dias a contar do início do quadro podem 
constituir a chave diagnóstica, sobretudo quando 
os dados da RM forem incon-clusivos. Quando há 
imunoprodução local específica, mesmo de IgG, a 
sensibilidade diagnóstica é de 97% e a especifici-
dade é de 100%.

trAtAmento

O tratamento recomendado para a meningoen-
-cefalite herpética é o aciclovir, na dose de 10mg/
kg cada oito horas, EV, por duas a três semanas. 
Alguns autores preconizam sistematicamente o uso 
de aciclovir por três semanas com a finalidade de 
diminuir a recorrência da infecção. Esta droga é 
relativamente segura, mas deve ser administrada 
com cuidado em pacientes com insuficiência renal.

Têm sido identificadas formas resistentes do HSV 
em pacientes transplantados ou com AIDS, mas 
não em imunocompetentes. Nestes casos, apenas o 
foscarnet tem mostrado alguma eficácia.

Outros Processos Meníngeos Agudos

Hemorragias Meníngeas

A presença de sangue no sistema LCR costuma 
produzir reação inflamatória semelhante àquela 
desenvolvida contra qualquer agente estranho.

Há aumento do número de células, valores per-
centuais variados de neutrófilos e, caracteristica-
mente, a presença de macrófagos com hemácias ou 
pigmentos derivados do heme no seu citoplasma. O 

reconhecimento de material derivado de hemácias já 
processadas em diversas fases de organização pode 
orientar no diagnóstico de processos hemorrágicos 
repetidos, ocorridos em épocas diferentes. Os fenô-
menos de quebra da BHE costumam ser discretos, 
não há diminuição das taxas de glicose e não são 
detectados agentes etiológicos de natureza infecciosa.

O tratamento clínico das hemorragias menín-
geas restringe-se ao uso de corticosteróides, com 
a finalidade de reduzir a intensidade da resposta 
inflamatória à presença de sangue no sistema LCR.

Por vezes, em virtude da ocorrência de fenômenos 
inflamatórios agudos nos quadros hemorrágicos, é 
difícil reconhecer a presença de quadros infeccio-sos 
de tipo bacteriano associados ou superpostos. Esta 
eventualidade pode ocorrer com alguma freqüência 
em pacientes com aneurismas micóticos e naqueles 
submetidos a intervenções neurocirúrgicas.

Quadros de Meningismo

A injeção de quimioterápicos, contrastes ra-
diológicos ou radioisótopos no sistema LCR pode 
desencadear fenômenos irritativos nas meninges. 
Pode ocorrer reação inflamatória, por vezes com 
presença marcante de polimorfonucleares neutrófilos 
e eosinófilos. São fenômenos de curta duração, mas 
que devem ser sempre considerados cuidadosamente 
devido à possibilidade de contaminação do material 
injetado ou à eventual coexistência de processo 
infeccioso ou inflamatório.

processos infecciosos suBAgudos

Neurotuberculose

A prevalência da tuberculose aumentou de modo 
alarmante nos últimos anos. O aparecimento da AIDS 
e o surgimento de cepas resistentes ao tratamento 
tornaram a tuberculose um problema de saúde pú-
blica em todo o mundo, a ponto de ser considerada 
atualmente uma infecção emergente.

A esta situação alarmante, entretanto, podem ser 
contrapostos importantes avanços no diagnóstico e 
no controle da doença: o genoma do Mycobacterium 
tuberculosis já foi completamente mapeado; a reação 
em cadeia por polimerase (PCR) para tuberculose, 
embora ainda com problemas quanto à sensibilidade, 
já se tornou o método mais adequado para o diag-
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nóstico; alguns dos mecanismos de resistência às 
drogas utilizadas no tratamento já foram elucidados. 

Embora os pulmões sejam mais freqüentemente 
acometidos pela doença, outros órgãos podem ser 
afetados também. Estima-se que, em cerca de 10% 
dos pacientes imunocompetentes com tuberculose, 
haja acometimento do sistema nervoso. Nos EUA, 
5% a 9% dos pacientes com AIDS apresentam tu-
berculose pulmonar ou extrapulmonar. 

Aspectos Etiopatogênicos

Embora outras espécies de Mycobacteria (M. 
bovis, M. africanus) possam causar a doença no ser 
humano e o M. avium seja um agente oportunista 
importante, a neurotuberculose é provocada na 
maioria das vezes pelo Mycobacterium tuberculosis 
ou bacilo de Koch (BK).

O genoma do BK é um dos maiores entre os das 
bactérias, conferindo-lhe a capacidade de sintetizar 
todos os seus nutrientes essenciais. Esta bactéria 
é ainda capaz de sintetizar complexos lípides e 
glicolí-pides, assim como enzimas envolvidas no 
catabolismo de ácidos graxos. Algumas dessas 
moléculas, complexas e bastante infreqüentes, for-
mam uma camada hidrofóbica externa à bactéria, 
protegendo-a contra a ação da maioria dos antimi-
crobianos conhecidos.

O principal mecanismo de contágio é a trans-
missão entre pessoas, pela inalação de gotículas de 
saliva infectadas. Embora estas gotículas contenham 
habitualmente poucos bacilos, estima-se que apenas 
um a dez bacilos sejam suficientes para transmitir a 
infecção. O BK atinge os alvéolos, multiplicando-se 
no espaço alveolar ou no interior de macrófagos. 
Dentro de duas a quatro semanas, grande parte dos 
bacilos é morta; no entanto, alguns deles sobrevi-
vem e, silenciosamente, começam a disseminação 
hematogênica para outros órgãos.

Formam-se granulomas caseosos, nos pulmões 
e fora deles. Nessa ocasião, desenvolve-se a sensi-
bilidade à PPD (protein purified protein). Depen-
dendo do grau de resposta do paciente formam-se 
granulomas, bem estruturados ou formando apenas 
pseudogranulomas. Os granulomas podem ser mais 
ou menos numerosos e de diversos tamanhos.

Os granulomas caseosos que se formaram preco-
cemente no sistema nervoso podem romper-se para 
o espaço subaracnóideo, ocasionando a chamada 
meningite tuberculosa. Podem também ocupar o 

parênquima cerebral, causando os granulomas ou, 
menos freqüentemente, os abscessos tuberculosos.

Os granulomas presentes no SNC apresentam 
características histológicas semelhantes às dos gra-
nulomas tuberculosos do restante do organismo: uma 
região central de caseificação rodeada por células 
epitelióides, algumas células gigantes, linfócitos, 
plasmócitos e tecido conjuntivo.

A reação inflamatória na neurotuberculose apre-
senta a característica particular de um processo de 
tipo crônico mantido durante períodos relativamente 
longos ao qual se superpõe um processo agudo, 
ocasião em que o material contido nos granulomas 
é liberado para o espaço subaracnóideo. A quanti-
dade de antígeno bacteriano liberada, as condições 
particulares de resposta do paciente e a fase de evo-
lução da doença são responsáveis pela composição 
da resposta inflamatória em determinado momento. 
Esta pode variar desde um perfil próximo ao de me-
ningite bacteriana aguda, com predomínio absoluto 
e às vezes exclusivo de neutrófilos, até um perfil 
próximo ao de um processo inflamatório crônico, 
virtualmente sem a presença de polimorfo-nucleares.

Este tipo particular de comportamento da respos-
ta inflamatória facilita a ocorrência e persistência 
de exsudato inflamatório no espaço subaracnóideo 
com presença maciça de fibrina, leucócitos e focos 
ocasionais de necrose caseosa. A reação inflamatória 
concentra-se nas meninges da base do crânio, nas 
quais se acumula um exsudato espesso e gelatinoso, 
ocupando as cisternas basais e podendo estender-
-se para a região da medula espinal. Este exsudato, 
ao contrário do que ocorre em outras meningites 
bacterianas, espalha-se ao longo dos vasos da 
pia-máter e invade o tecido cerebral subjacente, 
caracterizando a ocorrência de processo já de tipo 
meningoencefalítico.

Este exsudato inflamatório é responsável por 
quatro eventos importantes na patogenia da neurotu-
-berculose: a) vasculites que acometem os pequenos 
e médios vasos que o atravessam, ocasionando 
processos isquêmicos nas áreas cerebrais supridas 
por esses vasos; b) comprometimento funcional 
dos nervos cranianos que atravessam a fossa poste-   
rior; c) hidrocefalia, por dificuldade no trânsito de 
LCR devida à obstrução gradual e progressiva dos 
forames de comunicação entre o sistema ventricular 
e o espaço subaracnóideo; d) focos de encefalite nas 
regiões adjacentes ao exsudato que podem causar 
seqüelas mesmo após tratamento adequado.
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A Meningoencefalite Tuberculosa

A meningoencefalite (ou meningite, para os au-
tores de língua inglesa) tuberculosa é a forma mais 
freqüente de neurotuberculose.

QuAdro clínico

Meningoencefalite é a complicação mais grave 
da neurotuberculose.

São reconhecidos três estágios principais na 
evolução da doença. No estágio 1, o paciente não 
apresenta alterações cognitivas nem do estado de 
consciência; também não há sinais objetivos de 
alterações detectáveis ao exame neurológico. No 
estágio 2, o paciente apresenta algum grau de 
confusão mental, mas não está em coma; podem 
aparecer sinais de localização, como hemiparesia 
e acometimento isolado de um nervo craniano. No 
estágio 3, o paciente está torporoso ou em coma; 
pode apresentar acometimento de múltiplos nervos 
cranianos, hemi-plegia ou paraplegia.

É característica a ocorrência de período prodrô-
-mico médio de duas a quatro semanas, variando 
de alguns dias até vários meses, antes do apareci-
mento de sintomatologia neurológica. Durante este 
período prodrômico habitualmente aparecem sinais 
inespecíficos: fadiga, mal-estar, mialgias e febre. 
Nesta fase, o paciente costuma ter infecções do trato 
respiratório, prolongadas ou de repetição. Freqüente-
-mente há desproporção entre os sinais objetivos 
de infecção (discretos) e a persistência de febre, 
irritabilidade e letargia; outras vezes estes sintomas 
persistem após a melhora do quadro respiratório. 
Alterações ao RX de tórax, teste cutâneo positivo 
ou história de contato com pacientes tuberculosos 
costumam ser relatados mais freqüentemente em 
crianças, possivelmente porque o período prodrômico 
é menor e esses antecedentes podem ser lembrados 
com maior facilidade.

Em adultos, as manifestações iniciais da neurotu-
-berculose podem ser semelhantes às das meningites 
agudas, com elementos das três síndromes clássi-
cas: hipertensão intracraniana, toxemia e irritação 
meníngea. Pode haver acometimento do estado de 
consciência e sinais de hidrocefalia aos exames de 
neuroimagem. Cerca de metade dos pacientes apre-
senta mal-estar, anorexia e sensação de cansaço. Em 
cerca de um quarto dos pacientes há acometimento de 

nervos cranianos, principalmente o VI nervo; menos 
freqüentemente são envolvidos o III, o IV, o VII e o 
VIII nervos. Raramente pode ocorrer acometimento 
bilateral destes nervos; outros nervos cranianos po-
dem ser acometidos esporadicamente. Hemiparesia, 
papiledema e convulsões podem aparecer em cerca 
de 10% a 15% dos pacientes. Tubérculos na coróide 
podem ser visualizados ao exame de fundo de olho 
em cerca de 10% dos pacientes, especialmente na 
tuberculose miliar.

Em crianças o quadro clínico é semelhante, com 
algumas particularidades: cefaléia ocorre raramente; 
hidrocefalia é muito freqüente (algumas publicações 
referem-na em até 100% das crianças); ocasional-
mente, podem aparecer dor abdominal e obstipação 
intestinal.

Ao contrário do que ocorre com outras infecções 
do SN, a neurotuberculose apresenta perfil clínico e 
do LCR semelhante em pacientes com AIDS e em 
pacientes sem AIDS. No entanto, há referência a 
algumas características particulares: nos pacientes 
infectados pelo HIV, a presença do agente etiológico 
nos gânglios chega a 50% (3% em HIV-negativos); 
granulomas ou abscessos são mais freqüentes em 
usuários de drogas; os testes cutâneos costumam 
ser reativos em apenas um terço dos pacientes com 
o vírus HIV, refletindo o comprometimento da res-
posta imune celular. 

diAgnóstico

O diagnóstico é feito pelas manifestações clínicas, 
pelo exame de LCR e pelos exames de neu-roimagem.

O Exame de LCR

O diagnóstico laboratorial é feito pelo exame do 
LCR. As principais alterações são:

• Aumento do número de células, geralmente 
entre 50 e 500 elementos por mm3.

• Perfil citomorfológico de características mistas: 
elementos de tipo crônico (linfócitos, monócitos, 
plasmócitos e macrófagos) misturados a elementos 
de tipo agudo (polimorfonucleares neutrófilos). Os 
neutrófilos costumam sinalizar a liberação de mate-
rial antigênico (micobactérias ou seus constituintes) 
previamente confinado aos granulomas e/ou às co-
leções, persistindo no LCR em percentuais elevados 
por 24 a 48 horas. Ocasionalmente os neutrófilos 
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predominam por longos períodos, ocasionando assim 
chamada meningite neutrofílica persistente.

• Aumento da concentração de proteínas totais, 
geralmente entre 50 e 200mg/dl. O perfil eletro-
-forético das proteínas apresenta comportamento 
diferente segundo a fase de evolução da doença: na 
fase inicial, quando alterado, o perfil costuma ser de 
tipo albumínico; a seguir ocorre alteração da BHE 
para todos os componentes protéicos, caracterizando 
o perfil de tipo misto. Em fase mais avançada o perfil 
ainda é de tipo misto, mas começam a aumentar os 
valores percentuais de globulinas-gama, sugerindo 
ocorrência de fenômenos de imunoprodução local 
humoral associados. Nesta última fase, podem ser 
detectados com alguma freqüência anticorpos espe-
cíficos contra o bacilo da tuberculose.

• Diminuição do teor de glicose. Estando a 
glicemia em níveis normais, as taxas de glicose 
no LCR costumam variar entre 20 e 40mg/dl. É 
prudente a comparação entre os níveis de glicose 
no LCR e no soro em pacientes com suspeita de 
neurotuberculose devido ao uso liberal de soluções 
glicosadas intra-venosas em pacientes com suspeita de 
neurotu-berculose devido ao uso liberal de soluções 
glicosadas intravenosas em pacientes hospitalizados. 
Em condições normais, as taxas de glicose no LCR 
corres-pondem a aproximadamente dois terços de 
glicemia concomitante. 

• Aumento do teor de lactato. A dosagem de 
lactato está aumentada quando a glicose diminui 
no SN, sem depender dos níveis séricos, tanto da 
glicose quanto do lactato. É elemento coadjuvante 
importante na análise dos valores da glicorraquia.

• Embora seja referida com freqüência, a diminui-
ção dos valores de cloretos no LCR não é fenômeno 
relacionável ao diagnóstico nem ao prognóstico da 
doença.

• Tem sido referida, recentemente, a importância 
da determinação das taxas de adenosina-deaminase 
(ADA) no LCR. Seus valores estão significativamente 
mais elevados em pacientes com neurotuberculose 
do que em pacientes com outras doenças do sistema 
nervoso, incluindo meningites bacterianas e virais. 
No entanto, em crianças com menos de um ano de 
vida esta relação não é constatada. Tem sido obser-
vado também, com absoluta regularidade, aumento 
da atividade enzimática de ADA em pacientes com 
micoses do sistema nervoso, linfomas, hemorragias 
meníngeas, sarcomatose, neuroborreliose. A infor-
mação fornecida pelos teores de ADA é mais de 
natureza fisiopa-tológica: ela está aumentada quando 

há acometimento de tipo encefalítico.

• A demonstração do bacilo da tuberculose no 
LCR é muito difícil. Embora alguns autores refiram 
tal demonstração no exame direto com freqüência 
variando de 3% até 20%, a maioria dos pesquisadores 
refere o achado deste bacilo como ocasional e muito 
raro, o que coincide com nossa experiência pessoal; 
entretanto, esta demonstração é muito mais freqüente 
em pacientes acometidos pelo HIV. A detecção da 
micobactéria é muito mais freqüente em amostras 
com valores percentuais aumentados de neutrófilos 
do que em exames com predomínio linfomononu-
clear. Isto é devido, provavelmente, à proximidade 
temporal entre a coleta dessa amostra e a liberação 
de material antigênico para o sistema LCR a partir 
dos granulomas, quando ocorre aumento expressivo 
da participação de neutrófilos no processo inflama-
tório. A sensibilidade do exame micobacte-riológico 
aumenta também de modo significativo quando se 
utiliza o centrifugado de volumes maiores de LCR e 
quando se processam amostras seria-das do mesmo 
paciente. O bacilo da tuberculose cresce em meios 
de cultura próprios em até 50% dos pacientes, ge-
ralmente em período superior a 30 e inferior a 120 
dias. Apesar da sensibilidade baixa das culturas, é 
importante seu processamento sistemático, não só 
para firmar o diagnóstico, mas também para detectar 
eventuais cepas resistentes ao tratamento específico.

• A reação por polimerase em cadeia (PCR) para 
detecção e amplificação de DNA de M. tuberculosis 
foi recebida com entusiasmo devido à baixa sensibi-
lidade dos exames clássicos para detecção do bacilo 
de Koch. Apesar disso, a sensibilidade do método 
permanece aquém do esperado, possivelmente de-
vido à dificuldade na padronização da reação. Têm 
sido utilizados na reação fragmentos diferentes do 
material genético do M. tuberculosis, com resultados 
semelhantes. Embora a especificidade seja elevada 
(acima de 90%), a sensibilidade do método varia de 
60% a 80% nas diversas séries publicadas.

Os Exames de Neuroimagem

As alterações de neuroimagem mais freqüentes em 
pacientes com meningoencefalite tuberculosa são os 
espessamentos meníngeos, particularmente na base 
do crânio. Podem ser evidenciados facilmente pela 
TC contrastada ou pela RM, especialmente com o 
uso do gadolínio.

Também são muito freqüentes as hidrocefalias, 
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comunicantes ou não, secundárias à paquimeningite 
de base ou a granulomas com efeito obstrutivo sobre 
o fluxo de LCR.

Alguns casos da assim chamada paquimeningite 
hipertrófica têm sido associados à tuberculose intra-
craniana ou cervical. No entanto, esta associa-ção 
deve ser estabelecida com muito cuidado, uma vez 
que, na maioria dos pacientes, aquela patologia tem 
etiologia idiopática.

Os achados angiográficos na meningoencefalite 
tuberculosa constituem a tríade clássica: hidrocefalia, 
estreitamento vascular na base do crânio; estreita-
-mento ou oclusão das pequenas e médias artérias 
cerebrais. 

trAtAmento

O prognóstico, praticamente fechado para os 
pacientes com neurotuberculose no início do século 
XX, melhorou significativamente com a introdução 
da estreptomicina nos anos 1940 e da isoniazida 
nos anos 1950. 

Desde então, discute-se muito sobre o esquema 
mais adequado para o tratamento da meningoence-
-falite tuberculosa. Distinguem-se drogas de primeira 
linha (isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazi-
-namida e estreptomicina) e drogas de segunda linha 
(ácido para-aminosalicílico, etionamida, cicloserina 
e alguns aminoglicosídeos e quinolonas).

O tratamento tem como objetivo eliminar tanto 
as bactérias intra quanto as extracelulares. Para 
evitar o desenvolvimento de resistência, faz-se uso 
de mais de uma droga; com esta mesma finalidade, 
é de extrema importância a aderência do paciente ao 
tratamento. Os esquemas terapêuticos são semelhan-
tes para pacientes HIV-positivos ou não. Deve ser 
realçado que em pacientes HIV-positivos a rifam-
-picina interage com os inibidores de protease, com 
diminuição da atividade dos inibidores de protease 
e aumento da atividade da rifampicina.

O tratamento deve ser instituído precocemente, 
mesmo que não haja confirmação diagnóstica. A 
ocorrência de processo infeccioso do SNC com as 
características clínicas e laboratoriais de tipo suba-
gudo, principalmente quando acompanhado de sinais 
focais, autoriza o clínico à introdução ime-  diata de 
esquema terapêutico específico. Este procedimento 
diminui significativamente tanto a mortalidade quan-
to a morbidade da meningoencefalite tuberculosa. 

Atualmente, há descrição de casos muito raros de 
cepas multirresistentes do bacilo da tuberculose 
(cepas resistentes à isoniazida e rifampicina).

As drogas mais utilizadas, suas características 
básicas e suas doses estão resumidas na Tabela 10.4.

O tratamento da neurotuberculose baseia-se na 
utilização das mesmas drogas usadas para o trata-
mento da tuberculose em outras áreas do organis-
mo, por tempo mais prolongado. São aceitos dois 
tipos principais de esquemas: a) o esquema curto 
ou compacto, que dura seis meses e que pode ser 
utilizado quando é improvável a ocorrência de cepas 
resistentes – isoniazida, rifampicina e pirazinamida 
diariamente por dois meses; isoniazida e rifampicina 
por mais quatro meses diariamente ou duas vezes 
por semana (dez meses em crianças); b) o esquema 
prolongado, que dura de nove a 18 meses, preconi-
zado para pacientes que apresentam resposta pouco 
satisfatória do ponto de vista clínico e/ou labora-
torial; a fase inicial é semelhante à descrita para o 
esquema compacto, estendendo-se a segunda fase 
por período mais longo. Alguns especialistas pre-
ferem a utilização de quatro drogas na fase inicial, 
habitualmente com a adição de etambutol. 

Quando há suspeita de resistência, utilizam-se 
pelo menos quatro drogas (isoniazida, rifampicina, 
pirazi-namida e estreptomicina ou etambutol) por 
dois meses, seguidas por isoniazida e rifampicina até 
completar nove a 18 meses, dependendo da resposta 
do paciente. Quando há resistência comprovada a 
uma das drogas, utilizam-se as informações labora-
-toriais quanto à suscetibilidade.

É controvertida a utilidade dos corticosteróides na 
meningoencefalite tuberculosa porque essas drogas 
podem: a) interferir significativamente na interpre-
tação do exame de LCR; b) alterar a penetração das 
drogas antituberculosas no sistema nervoso através 
da BHE e da BHL. No entanto, quando há sinais 
de paquimeningite das meninges da base, sobretudo 
em crianças, há indicação formal de uti- lizá-los.

O tratamento neurocirúrgico é pouco utilizado, 
restringindo-se aos casos de hidrocefalia resistentes 
ao tratamento com corticosteróides. Nestes casos, 
os resultados costumam ser bons. 

prognóstico

A forma meningoencefalítica da neurotuberculose 
é doença grave, de difícil caracterização, mesmo 
quando esta possibilidade diagnóstica é considerada 
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sistematicamente em processos infecciosos do SNC.

A mortalidade média é de cerca de 25%. São 
considerados fatores que pioram significativamente o 
prognóstico: a) alterações do estado de consciência 
quando se faz o diagnóstico; b) demora em iniciar 
o tratamento específico; c) idade abaixo dos três 
ou acima dos 65 anos; d) coexistência com a forma 
miliar da tuberculose. 

Cerca de 20% a 30% dos pacientes que sobrevivem 
apresentam seqüelas neurológicas tais como altera-
ções mentais, motoras, visuais e da movimentação 
ocular, além de convulsões e surdez.

complicAções

Apesar da assistência adequada e do uso de es-
quemas corretos de tratamento, os pacientes com 
meningoencefalite tuberculosa podem apresentar 
complicações: a) infartos isquêmicos em 25% a 
40% dos pacientes, incluindo adultos, crianças e 
pacientes infectados pelo HIV – isto se deve ao 
acometimento vascular pelo exsudato inflamatório, 
causando panarterites, com trombose e oclusão se-
cundárias de vasos de pequeno e médio calibres; o 
sistema carotídeo é acometido com maior freqüên-
cia, enquanto o sistema vertebrobasilar costuma ser 

menos afetado; b) variados graus de hiponatremia, 
por vezes extremamente graves, podendo ocasionar 
alterações no nível de consciência, erroneamente atri-
buídos à própria doença; a correção desta alteração 
metabólica deve ser feita com muito cuidado para 
evitar a ocorrência de mielinólise pontina decorrente 
de correções bruscas da natremia; c) siringomielia, 
como conseqüência da tração secundária ao processo 
inflamatório meníngeo; d) aracnoidite.

As Formas Parenquimatosas: Tuberculomas  
e Abscessos

Os tuberculomas são granulomas constituídos 
por uma zona central com necrose caseosa, rodeada 
por uma cápsula de colágeno, células epitelióides, 
gigantócitos e exsudato inflamatório predominante-
mente linfomononuclear. Habitualmente, há edema 
e proliferação astrocitária no parênquima cerebral 
adjacente. Estes granulomas podem ser encontrados 
no cérebro, cerebelo, espaço subdural e espaço epi-
dural. Em crianças, os tuberculomas localizam-se 
mais na região infratentorial, enquanto nos adultos 
são mais freqüentes os supratentoriais. Podem ser 
múltiplos em um terço dos pacientes e coexistir 
com a meningoencefalite tuberculosa em cerca de 
10% dos casos.

Tabela 10.4 
Principais Drogas Antituberculosas (Adaptado de Garcia-Monco)

Droga Tipo de Ação Penetração  Penetração  Dose Diária Observações / 
  pela BHE sem  pela BHE com   Cuidados 
  Meningite Meningite  

Isoniazida bactericida  fraca (20%  boa (90%  adultos:  controle da função 
 contra bactérias  dos níveis  dos níveis  300mg VO/IM hepática;
 intra e  plasmáticos) plasmáticos) crianças:  piridoxina para evitar 
 extracelulares   10mg/kg VO/IM neuropatias 
periféricas 

Rifampicina bactericida  não penetra fraca (10%  adultos:  controle da função 
 contra bactérias   dos níveis  600mg/d VO/EV hepática;
 intra e   plasmáticos) crianças:  interfere com os inibidores 
 extracelulares   10mg/kg VO/EV das proteases (em HIV+)

Etambutol bacterostático não penetra média (10 a  15 a 25mg/kg VO controle de neurite óptica
   50% dos níveis 
   plasmáticos) 
 
Pirazinamida bactericida  ótima (níveis  ótima (níveis  20 a 35mg/kgVO controle da função  
 contra bactérias  plasmáticos) plasmáticos)  hepática 
 intracelulares 
   
Estreptomicina bacteriostático não penetra média (25%  adultos: 1g IM controle de toxicidade 
 contra bactérias   dos níveis  crianças:  vestibular e auditiva 
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O diagnóstico desta forma de neurotuberculose 
é particularmente difícil: os sinais e sintomas su-
gestivos de tuberculose extrapulmonar são pouco 
expressivos ou mesmo ausentes – o paciente 
costuma apresentar apenas quadro de hipertensão 
intra- craniana e crises convulsivas; apenas cerca de 
50% dos pacientes apresentam história de contato 
com tuberculose; a doença evolui de modo menos 
agudo e menos agressivo; o exame de LCR apresen-
ta alterações discretas e inespecíficas (geralmente, 
apenas aumento do teor de proteínas). O diagnóstico 
acaba sendo suspeitado através da comparação a) 
dos exames de neuroimagem (inespecíficos, mos-
trando um granuloma com realce e variados graus 
de edema em áreas cerebrais circunjacentes); b) 
com o resultado do PPD (positivo em até 85% dos 
pacientes). Esta hipótese diagnóstica é reforçada 
pela resposta favorável ao tratamento específico. 

O diagnóstico diferencial é feito com neopla-
sias e outros processos granulomatosos do sistema 
nervoso, entre os quais sobressaem a sarcoidose, a 
cisticercose, a nocardiose e a toxoplasmose.

Quando o tratamento clínico (idêntico àquele 
preconizado para a forma meningoencefalítica) 
é bem-sucedido, os tuberculomas diminuem de 
tamanho após três meses em média (podem demo-
rar até mais de um ano). Nestas formas, o uso de 
corti-costeróides mostrou benefício significativo e 
melhora do prognóstico. 

Se o tratamento clínico não for suficiente, pode 
ser feita a exérese cirúrgica dos granulomas, desde 
que haja adequada relação custo/benefício. Em cir-
cunstâncias especiais, pode ser cogitada a implantação 
de cateter intralesional para administração tópica de 
drogas antituberculosas.

Havendo liquefação do conteúdo dos granulomas, 
formam-se abscessos tuberculosos. Estes são relati-
vamente pouco freqüentes, costumam ser maiores, 
podem ser multiloculados e, freqüentemente, têm 
maior efeito de massa do que os granulomas. Ao 
contrário do que se observa na necrose caseosa 
dos tuberculomas, os abscessos têm em seu inte-
rior secreção purulenta, com grande quantidade de 
bacilos da tuberculose. Não costuma ser observada, 
ao redor destas estruturas, a reação inflamatória que 
envolve os granulomas, acentuando a semelhança 
com os demais abscessos bacterianos. Os abscessos 
apresentam quadro clínico mais exuberante do que 
os granulomas, com febre, cefaléia e sinais de lo-
calização, geralmente de localização supratentorial. 

O tratamento é semelhante àquele utilizado para o 
tratamento dos tuberculomas.

A forma parenquimatosa da neurotuberculose é 
observada com maior freqüência em pacientes in-
fectados pelo HIV. Estima-se que ocorra em 15% a 
44% dos pacientes com AIDS e neurotuberculose.

Neuromicoses

Em sua maioria, os fungos não causam doenças 
em pessoas hígidas, embora possam atingir algumas 
estruturas orgânicas. 

A principal porta de entrada é o sistema respi-
ratório, através da inalação de esporos. A infecção 
localiza-se nos pulmões, costuma ser assintomática 
ou acompanhada de sintomas respiratórios vagos e, 
na maioria das vezes, é debelada rapidamente pelo 
sistema imunológico. Ocasionalmente, os microrga-
nismos colonizados no pulmão atingem a corrente 
circulatória. Mais raramente, os fungos atingem a 
corrente circulatória: a) a partir de proliferação em 
cateteres intravenosos, como no caso da candidíase; 
b) através de lesões na pele (esporotricose); c) atra-
vés de lesões na mucosa oral ou intestinal (candi-
-díase); d) a partir de infecções dos seios paranasais 
(Aspergillus sp e Zygomycetes sp); e) a partir de 
fraturas dos ossos do crânio ou de procedimentos 
neurocirúrgicos.

Quando conseguem sobrepujar as defesas orgâ-
nicas (elementos do sistema reticuloendotelial e da 
defesa celular e humoral) e ultrapassar as barreiras 
que protegem o sistema nervoso, os fungos podem 
alojar-se nas meninges ou no parênquima cerebral. 
No sistema nervoso, os fungos podem ser respon-
sáveis por três tipos de lesões: meningites, menin-
goencefalites e infecções localizadas (granu-lomas 
ou abscessos). 

As micoses do SNC são menos freqüentes do 
que as meningites bacterianas ou virais. Na maioria 
dos pacientes pode ser detectada alguma patologia 
de base, geralmente associada à imunossupressão, 
como leucemias e linfomas, colagenoses, AIDS, 
diabetes, alcoolismo, transplantes de órgãos. São 
particularmente suscetíveis os pacientes submetidos 
a longos tratamentos com antibióticos, drogas cito-
tóxicas, corticosteróides e outros imunossupressores.

Freqüentemente, o diagnóstico de uma micose 
do sistema nervoso é muito complicado: a) as ma-
nifestações clínicas são totalmente inespecíficas; 
b) o quadro laboratorial da meningite fúngica é 
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semelhante ao de outras meningites subagudas ou 
crônicas, especialmente da neurotuberculose na 
maioria das vezes, as reações imunológicas para 
diagnóstico específico ou simplesmente não existem 
ou são pouco sensíveis e pouco específicas (com 
exceção da neu-rocriptococose, os testes utilizados 
em todo o mundo são a reação de fixação do com-
plemento e imuno-difusão radial); c) os granulomas 
e abscessos regis- trados pelos exames de neuroi-
magem assemelham-se morfologicamente àqueles 
das infecções bacteria-nas e das formas parenqui-
matosas da neurotuber-culose ou a neoplasias; d) o 
isolamento do fungo para diagnóstico de certeza a 
partir de amostras de LCR ou mesmo de material 
de biópsia costuma ser muito difícil.

Talvez mais do que em outros grupos de doenças, 
é muito importante valer-se de métodos e informa-
ções auxiliares como: localização geográfica, fatores 
de risco, evidência de infecção em outros órgãos e 
reações imunológicas em sangue periférico.

A infecção fúngica mais freqüente é a neurocrip-
-tococose.

Neurocriptococose

O Cryptococcus neoformans é fungo de distribui-
ção universal, encontrado particularmente no solo e 
em fezes de aves, especialmente pombos.

A via de entrada mais freqüente é o trato res-
piratório e, mais raramente, as mucosas e a pele.

Atinge o SNC por via hematogênica na forma 
de levedura, com morfologia bastante característica: 
membrana dupla e birrefringente, cápsula gelatinosa 
e inclusões também birrefringentes. É freqüente o 
achado de brotamentos, por vezes múltiplos. Na 
forma isolada, um observador menos treinado pode 
confundir estas leveduras com hemácias. No sistema 
nervoso formam pseudocistos cheios de material 
gelatinoso, com grande concentração, morfolo-
-gicamente semelhantes aos da tuberculose.

A neurocriptococose manifesta-se clinicamente 
por quadros de meningite ou meningoencefalite 
graves, nos quais a sintomatologia predominante 
está relacionada à hipertensão intracraniana de 
evolução subaguda ou crônica. As manifestações 
de tipo infeccioso são, em geral, pouco expressivas. 
Quando o paciente desenvolve granulomas, por vezes 
simulando processos expansivos de tipo neoplásico, 
o quadro clínico aproxima-se daquele descrito para 
a neurotuberculose.

O diagnóstico laboratorial é feito através do 
exame de LCR. As alterações encontradas na neu-
rocrip-tococose são semelhantes às descritas para 
a neuro-tuberculose no que se refere a número de 
células, perfil citomorfológico, proteínas totais e 
suas frações, teores de glicose e atividade de ADA. 
A característica mais importante e particular do 
exame de LCR na neurocriptococose é a presença 
da levedura, ao exame micológico direto. O exame 
do sedimento do LCR, tendo como fundo uma gota 
de tinta-da-china, permite evidenciar a presença da 
levedura com sua morfologia particular, circundada 
pela cápsula gelatinosa – a presença de cápsula é 
indispensável ao diagnóstico pelo exame direto. É 
possível ainda a detecção de antígeno solúvel da 
cápsula do Cryptococcus neoformans pela prova do 
látex. Esta prova é muito sensível e específica, tendo 
os títulos de antígeno importância significativa na 
caracterização de atividade da doença e no controle 
de cura. O Cryptococcus neoformans cresce com 
facilidade em meio de Sabouraud, geralmente em 
menos de 30 dias. Culturas estéreis de três amostras 
consecutivas de LCR pelo período mínimo de um 
mês constituem critério satisfatório para suspensão 
do tratamento, mesmo que esporadicamente o fungo 
seja encontrado no exame micológico direto.

A anfotericina-B é o principal medicamento 
disponível até o momento para tratamento da neuro-
-criptococose. A dose preconizada é de 0,7mg/kg/dia. 
A 5-fluoricitosina, na dose de 100mg/kg/dia, possui 
também ação comprovada e potencializa o efeito 
terapêutico da anfotericina-B. O esquema terapêutico 
mais utilizado consiste na associação de anfotericina-
-B e 5-fluorocitosina (esta apenas nas primeiras duas 
semanas). Em situações especiais, quando o quadro 
clínico é mais grave, a resposta terapêutica é insa-
tisfatória e a hipertensão intracraniana é expressiva, 
preconiza-se a utilização simultânea da anfote-ricina-
-B pelas vias intravenosa e intra-raquidiana. Efeitos 
colaterais, embora observados com o uso de ambas 
as medicações, são mais freqüentemente relacionados 
à 5-fluorocitosina: alterações hemato-lógicas severas 
obrigam, com alguma freqüência, à suspensão do 
tratamento. O fluconazol nas doses de 400mg/dia 
VO tem sido utilizado com resultados satisfatórios 
e toxicidade substancialmente menor. Sua eficácia 
na fase aguda é menor do que a da anfotericina-B, 
mas pode ser utilizado com vantagem nos esquemas 
de manutenção, pelo menos por oito semanas. Foi 
observado efeito antagônico entre a anfotericina-B 
e o fluconazol, devendo ser evitada a utilização 
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simultânea das duas drogas. 

processos infecciosos crônicos

Neurossífilis

A neurossífilis é provocada pelo Treponema 
pallidum, bactéria que invade o SNC em período 
variável de três a 18 meses após a infecção inicial.

O primeiro evento relacionado ao acometimento do 
SNC é o desenvolvimento de processo inflamatório 
meníngeo, clinicamente sintomático ou não. Quando 
há manifestações clínicas, o quadro é semelhante ao 
das meningites benignas de tipo viral. Este processo 
inflamatório ocorre em cerca de 25% de todos os 
casos de sífilis e só pode ser confirmado pelo exame 
de LCR. É possível que virtualmente todos os casos 
de neurossífilis tenham apresentado fenômenos 
inflamatórios das meninges por ocasião da invasão 
do SNC pelo Treponema pallidum.

Os fenômenos imunológicos e fisiopatológicos 
que acontecem no período que transcorre entre o 
processo inflamatório inicial e o desenvolvimento 
da neurossífilis não são conhecidos.

Formas Clínicas

São reconhecidos dois tipos de formas clínicas 
principais na neurossífilis: a forma meningovascular 
e as formas parenquimatosas.

formA meningovAsculAr

A forma meningovascular manifesta-se após 
período variável entre seis meses e dez anos após 
a infecção inicial, na maioria das vezes entre seis e 
sete anos. Ocorre processo inflamatório das meninges 
predominantemente de tipo crônico, acompanhado 
de fenômenos arteríticos.

As manifestações clínicas decorrem do acome-
timento de áreas cerebrais nutridas pelas artérias 
afetadas. Podem ocorrer quadros caprichosos por 
vezes decorrentes da lesão de estruturas irrigadas 
por uma única arteríola até lesões mais extensas 
decorrentes do acometimento de artérias médias 
ou grandes.

Ocasionalmente a forma meningovascular da 
neurossífilis atinge a medula espinal, manifestando-

-se clinicamente como síndrome da artéria espinal 
anterior da medula.

Formas Parenquimatosas

As formas parenquimatosas da neurossífilis 
ocorrem tardiamente, cerca de 15 a 20 anos após a 
infecção inicial. As principais são: a paralisia geral 
progressiva, a tabes dorsalis, a atrofia óptica e a 
sífilis espinal. Embora na maioria das vezes estas 
formas neurológicas ocorram isoladamente, podem 
ser encontradas formas mistas, como a taboparalisia.

pArAlisiA gerAl progressivA

A paralisia geral progressiva tem como substrato 
anatomopatológico a destruição e atrofia progressiva 
do parênquima cerebral, particularmente dos lobos 
frontais e temporais. A dilatação ventricular pode 
decorrer tanto da atrofia cerebral quanto da dificul-
dade de trânsito do LCR devida ao espessamento das 
meninges da base do crânio decorrente do processo 
inflamatório crônico.

O quadro clínico, na sua forma plena, é um dos 
mais bem caracterizados na literatura neurológica. 
Ocorre progressiva dissolução mental e física, in-
cluindo demência, disartria, abalos mioclônicos, 
tremor de ação, convulsões, hiper-reflexia, sinal de 
Babinski e sinal de Argyll-Robertson. As descrições 
clássicas referem tendência à megalomania, com 
grandio-sos projetos de fortuna e prestígio social. O 
paciente perde a crítica em relação a si mesmo e, pro-
gressivamente, passa também a desrespeitar normas 
morais e de comportamento social. A evolução do 
quadro leva a profunda decadência física, incluindo 
dificuldades de locomoção, fraqueza, hipotonia 
muscular, perda de equilíbrio, disartria, tremor da 
língua e das mãos. Essas alterações clínicas tendem 
a confinar progressivamente o paciente ao leito. Ou-
tros sintomas, menos freqüentes, incluem hemiplegia, 
hemianopsia, afasia, paralisia de nervos cranianos, 
convulsões precedidas de importantes sinais focais 
de localização frontal e temporal. Algumas dessas 
alterações são devidas possivelmente à instalação 
de hidrocefalia de pressão normal, conseqüente às 
alterações das meninges da base do crânio.

Na sua fase inicial, no entanto, o quadro clínico 
é mais difícil de caracterizar e não difere signifi-
cativamente dos outros quadros demenciais. São 
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freqüentes as alterações de memória, dificuldade 
de raciocínio, redução da crítica, alterações de 
comportamento, irritabilidade e falta de interesse 
pela aparência pessoal.

tABes dorsAlis

O substrato anatomopatológico da tabes dorsalis é 
a destruição seletiva das células do gânglio sensitivo 
posterior responsáveis pela transmissão de impulsos 
sensitivos cinético-posturais, da sensibilidade táctil 
discriminativa e da sensibilidade vibratória. Não há 
alterações significativas de outros tipos de sensi-
bilidade veiculados por fibras de pequeno calibre 
nem alterações medulares, tronculares ou radiculares 
relacionadas à esfera motora.

O quadro clínico é caracterizado pela ataxia de 
tipo sensitivo, dores intensas e, mais raramente, in-
continência urinária. A sensibilidade cinético-postural 
está comprometida, havendo perda de equilíbrio 
que piora significativamente ao fechar os olhos ou 
no escuro (sinal de Romberg). Devido a distúrbios 
nos mecanismos de inibição sobre a sensibilidade 
dolorosa exercidos no nível da medula espinal pe-
las fibras nervosas mielinizadas de grosso calibre 
des-truídas ou danificadas pela doença (disfunção 
do mecanismo de comporta), o paciente apresenta 
alterações da sensibilidade dolorosa. Há queixa de 
dores intensas, classicamente descritas como 
“fulgurantes” ou “lancinantes” devido ao início 
abrupto e à grande intensidade que podem atin-
gir. Mais raramente, o paciente pode apresentar 
incontinência urinária, devido a alterações na 
sensibilidade vesical.

Ocasionalmente, a ataxia sensitiva pode favore-
cer o aparecimento de lesões articulares, sobretudo 
nas juntas do joelho e do tornozelo. Estas lesões 
ocorrem devido a traumatismos repetidos sobre as 
articulações que, em virtude da doença, ficam des-
providas de sensibilidade específica, ocasionando 
o aparecimento de osteoartrite e podendo progredir 
para a destruição das superfícies articulares (osteoar-
-tropatia de Charcot).

AtrofiA ópticA

O paciente apresenta perda progressiva da visão 
de início unilateral e depois acometendo ambos os 
olhos. Na maioria das vezes ocorre contração pro-
gressiva do campo visual; outras vezes, o paciente 

queixa-se de escotomas.

O substrato anatomopatológico é acometimento de 
nervo óptico pelo processo inflamatório caracterís-
tico da doença. Ocorre gliose subpial, degeneração 
e fibrose do nervo óptico. Com alguma freqüência 
a atrofia óptica aparece associada a outras formas 
parenquimatosas da neurossífilis, particularmente 
à tabes dorsalis.

sífilis espinAl

A forma parenquimatosa espinal é bastante rara. 
A mais citada é a meningomielite sifilítica, também 
conhecida como paraplegia espástica de Erb. Nesta 
forma da doença ocorre lesão de fibras mieli-nizadas, 
sobretudo nos tratos corticospinais responsáveis pela 
motricidade voluntária.

diAgnóstico

O exame de LCR é o procedimento mais útil para 
o diagnóstico e controle de evolução da neurossífilis. 
As principais alterações são:

• Aumento do número de células, geralmente abaixo 
de 50 leucócitos por mm3. O perfil citomorfológico é 
de tipo crônico, apresentando ocasionalmente valores 
percentuais reduzidos de neutrófilos e eosinófilos.

• Proteínas aumentadas, geralmente entre 40 e 
200mg/dl, sobretudo na forma meningovascular, 
na qual o envolvimento da BHE é mais evidente.

• A neurossífilis é uma das doenças que apresen-
tam maiores valores percentuais de globulinas-gama, 
muitas vezes com distribuição oligoclonal.

• Presença de anticorpos no LCR. Estes podem 
ser de dois tipos: 

— Inespecíficos ou não-treponêmicos (reaginas): 
a reação de Wasserman (fixação do complemento) 
e a reação de VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory), que usa a técnica de floculação. São 
testes simples e com boa especificidade, mas com 
sensibilidade baixa (cerca de 70%), o que é proble-
mático sobretudo na fase neurológica da doença.

— Específicos ou treponêmicos: testes mais ela-
borados, com alta sensibilidade e especificidade. 
Os mais usados são: imunofluorescência indireta 
ou FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody 
Absorp-tion), hemaglutinação passiva e teste de 
imobilização do Treponema ou TPI (Treponema 
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Pallidum Imobilization). Este último é o mais sen-
sível e específico, mas é pouco usado devido ao 
alto custo financeiro e às dificuldades técnicas na 
sua execução. FTA-ABS e hemaglutinação passiva 
associados apresentam sensibilidade acima de 95% 
e muito raramente podem apresentar resultados 
falso- positivos.

A fase de regressão da doença é lenta e começa 
com a diminuição do número de células. A seguir 
ocorre queda da concentração protéica, diminuição 
dos títulos de anticorpos e, finalmente, diminuição 
dos teores de globulinas-gama e a perda de sua 
características oligoclonal.

trAtAmento

Penicilina é a droga de escolha para o tratamento 
de qualquer das formas clínicas da neurossífilis. 
A dramática diminuição da incidência da doença 
coincide com a introdução da penicilinoterapia.

Embora haja controvérsias acerca do esquema 
terapêutico mais adequado para neurossífilis, alguns 
autores recomendam o uso de esquemas de tratamento 
intramuscular com penicilina benzatina nas doses de 
6 a 9 milhões de UI em administrações semanais de 
3 milhões. Tratamento intramuscular também pode 
ser feito com penicilina procaína na dose de 600 mil 
UI/dia por 20 dias, ou penicilina procaína na dose 
de 2,4 milhões de UI/dia com probenecida na dose 
de 0,5g a cada seis horas por dez a 15 dias. Outros 
autores, por segurança, preconizam o uso de altas 
doses de penicilina cristalina por via intravenosa 
(18 a 24 milhões de UI/dia) durante 14 a 21 dias.

Para pacientes que apresentam reações de hiper-
-sensibilidade à penicilina, é recomendado classica-
mente o uso de eritromicina ou tetraciclina na dose 
de 2g/dia em quatro vezes. Doxiciclina na dose 
diá-ria de 400mg por via oral tem sido preconizada 
também. Cloranfenicol nas doses de 2 a 4g/dia por 
20 dias também pode ser utilizado com sucesso, 
dada a permeabilidade da BHE a esta medicação.

A reação de Jarish-Herxheimer é caracterizada 
pelo aparecimento de alterações de tipo imunoalér-
gico logo após as primeiras doses de penicilina. É 
atribuída à destruição maciça de Treponema pallidum 
e observa-se raramente em casos de neurossífilis. 
Quando ocorre, costuma ser pouco intensa e é fa-
cilmente controlável com corticosteróides.

Neurocisticercose

Neurocisticercose é a infecção do sistema nervoso 
provocada por cisticercos (Cysticercus cellulo-sae 
ou Cysticercus racemosus), formas larvárias da 
Taenia solium.

Em condições naturais, o ciclo da doença com-
preende o homem como hospedeiro definitivo da 
Taenia solium (teníase) e os suínos como hospedei-
ros intermediários infectados pela forma larvária da 
tênia (cisticercose).

A ingestão pelo homem de carne suína como 
cisticercos viáveis provoca a teníase. A cisticer-
cose humana ocorre quando, acidentalmente, o ser 
humano ingere ovos da T. solium, ocupando assim 
a posição de hospedeiro intermediário da doença 
reservada aos suínos no ciclo natural. Esses ovos 
podem ser ingeridos através de água ou alimentos 
contaminados (heteroinfestação externa), em virtude 
de condições precárias de higiene pessoal (auto-infes-
-tação externa), ou, eventualmente, devido a refluxo 
do conteúdo intestinal para a cavidade gástrica em 
pacientes com teníase (auto-infestação interna).

A ação do suco gástrico facilita a eclosão dos 
ovos e a liberação do embrião que dará origem 
ao cisticerco. Este embrião atravessa ativamente a 
mucosa gástrica, atinge a corrente sangüínea e vai 
fixar-se preferencialmente em alguns tecidos: tecido 
celular subcutâneo, tecido muscular estriado, globo 
ocular e sistema nervoso. Este último é acometido 
em aproximadamente 90% das vezes.

Cisticercose e Sistema Nervoso

Tendo atingido o sistema nervoso, o embrião se 
fixa no interior do próprio tecido cerebral ou no 
compartimento continente do LCR, especialmente 
nos ventrículos e nas cisternas da base do crânio. 
O cisticerco apresenta-se sob a forma de vesícula 
delimitada por uma membrana fina, translúcida e 
bastante friável, de diâmetro variável entre 0,5 e 
1,5cm. Dentro da vesícula, envolvido por líquido 
transparente, está invaginado o escólex. Os cisticer-
-cos racemosos são maiores, não apresentam escólex 
invaginado, podem assumir formas variadas (por 
vezes com aspecto de cachos de uvas), atingindo 
diâmetros que variam entre 4 e 12cm.

A membrana que constitui a parede da vesícula é 
de estrutura bastante diferenciada. Sua face externa 
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é recoberta de microvilosidades semelhantes àquelas 
que existem no epitélio intestinal dos mamíferos. 
Graças a estas estruturas, a superfície de um cisticerco 
de tamanho médio, macroscopicamente avaliada em 
2,5 centímetros quadrados, é, na realidade, cerca de 
136 vezes maior. Externamente, a superfície do cisti-
cerco é recoberta por uma frouxa rede de substâncias 
produzidas pelo parasita. Esta rede funciona com 
verdadeira interface entre o parasita e o hospedeiro: 
de um lado, influenciando a captação de nutrientes 
por parte do parasita e criando o microambiente 
eletrolítico essencial à sua sobrevivência; de outro 
lado, interferindo na modulação da resposta imune 
do hospedeiro.

O adequado funcionamento da interface entre 
parasita e hospedeiro permite que o cisticerco sobre-
viva no sistema nervoso durante um período médio 
de quatro a seis anos, havendo relatos de cisticercos 
vivos até 20 anos após a infecção. Segundo a maio-ria 
dos autores, o processo inflamatório característico 
da neurocisticercose tem início quando os cisticer-
cos começam a exibir sinais de perda de vitalidade, 
apresentando seus antígenos de superfície já des-
protegidos ao sistema imunológico do hospedeiro. 
Como o tempo de vida de cada um dos parasitas é 
variável e freqüentemente existem infecções múlti-
plas, o paciente com neurocisticercose está muitas 
vezes sujeito a episódios inflamatórios repetidos. 
Fenômenos inflamatórios repetidos e exposição 
prolongada a antígenos parasitários podem ocasionar 
quebra da tolerância imunológica a antígenos do 
próprio sistema nervoso do hospedeiro. Deste fato 
resulta agressão secundária a estruturas nervosas, 
com diversos tipos de manifestações clínicas.

QuAdro clínico

O quadro clínico da neurocisticercose pode ser 
influenciado pelo número de parasitas, pela sua 
localização, pelo seu tipo e tamanho, pela sua via-
bilidade biológica e pelas características da resposta 
inflamatória de cada paciente. A classificação uti-
lizada em nosso meio baseia-se na sintomatologia 
predominante e procura considerar apenas os aspectos 
clínicos. Assim, são consideradas: a forma hiperten-
siva, com hipertensão intracraniana geralmente sem 
sinais de localização, observada em cerca de 36% 
dos pacientes; a forma epiléptica, com crises focais 
ou generalizadas, encontrada em cerca de 44% dos 
doentes; associação das formas hiper-tensiva e epi-

léptica (15% dos pacientes); outras formas clínicas 
(4% dos pacientes), entre as quais são considera-
das as formas psíquicas ou demenciais. As formas 
hipertensivas associadas ou não à epilepsia são as 
mais severas e de mais longa evolução.

diAgnóstico

O diagnóstico na neurocisticercose baseia-se em 
três critérios fundamentais: o quadro clínico; os 
dados de neuroimagem; os dados do exame do LCR.

Através da tomografia computadorizada podem ser 
visualizados os parasitas sediados no tecido nervoso. 
As informações principais fornecidas pelo exame 
tomográfico são: a presença de dilatação do sistema 
ventricular, o número de parasitas, sua localização 
em relação ao sistema LCR e o estágio de evolução 
biológica dos cisticercos. Vesículas com imagem 
nítida e sem realce após a injeção de contraste 
sugerem a presença de cisticercos íntegros; sinais 
radiológicos de processo inflamatório em volta do 
parasita sugerem fase de degeneração das vesí-culas; 
presença de calcificações indica apenas pro-cesso 
cicatricial, sem qualquer atividade da doença. 

A ressonância magnética (RM) apresenta al-
gumas vantagens significativas: pode permitir a 
caracterização morfológica do escólex; permite 
a detecção precoce de inflamação perivesicular; 
evidencia a presença de cistos no espaço conti-
nente do LCR e na fossa posterior. Por outro lado, 
apresenta algumas desvantagens: ainda é bastante 
dispendiosa, não estando disponível universalmen-
te; sua sensibilidade para calcificações é baixa; a 
qualidade das imagens em canal raquidiano nem 
sempre é satisfatória.

Pode haver resultados falso-negativos aos exames 
de neuroimagem: a) larvas em fase de instalação no 
SNC podem passar despercebidas; b) cistos locali-
zados em locais não pesquisados durante o exame: 
RM do encéfalo normal, por exemplo, em paciente 
com quadro de meningite eosinofílica em que os 
cistos se localizam no canal raquidiano; c) cistos 
com formas atípicas; d) dificuldade de diferencia-
ção com granulomas de tuberculose ou fungos; e) 
dificuldade de diferenciação com neoplasias, parti-
cularmente as metastáticas, em cisticercos na fase 
de degeneração nodular. 

Pode haver também resultados falso-positivos, 
quando outras lesões podem ser confundidas com 
cisticercos ou com seqüelas de neurocisticercose: 
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a) cistos de aracnóide; b) tumores císticos; c) 
granu-lomas de toxoplasmose, tuberculose, fungos, 
nocardia; d) dilatação ventricular pós-meningite ou 
hemorragia meníngea acompanhada por calcificações 
ines-pecíficas.

O exame do LCR é o exame clássico para o 
diagnóstico da neurocisticercose. A reação in-
flamatória do hospedeiro em relação ao parasita 
transparece adequadamente no LCR desde que os 
cistos estejam localizados em posição favorável à 
sinalização imunológica. Os elementos capazes de 
fornecer informações mais fiéis são estudados sob a 
forma de uma síndrome, conceituada pela primeira 
vez na literatura por ilustre pesquisador brasileiro 
(Lange, 1940). Esta síndrome clássica é composta 
de três elementos:

• aumento do número de células, geralmente 
abaixo de 50 elementos por mm3; predominam as 
células de tipo linfomononuclear;

• presença de polimorfonucleares eosinófilos;

• presença de anticorpos específicos.

A esta síndrome clássica foram acrescidos novos 
elementos, como: presença de neutrófilos na fase 
de degeneração dos cistos; aumento da atividade de 
ADA; aumento do teor de globulinas-gama; presença 
de bandas oligoclonais; síntese local de IgGs inespe-
-cíficas; síntese local de anticorpos específicos.

A pesquisa rotineira de anticorpos específicos é 
feita, atualmente, através de cinco reações: fixação 
do complemento (reação de Weinberg); imunofluo-
-rescência indireta; hemaglutinação passiva; ensaio 
imunoenzimático (ELISA); immunoblotting. 

A sensibilidade dessas reações é diferente con-
forme haja presença de elementos da síndrome na 
amostra de LCR analisada ou não. Se os cisticercos 
ainda íntegros localizam-se profundamente no parên-
-quima cerebral, sobretudo quando únicos, a interface 
com o sistema de defesa do hospedeiro faz com 
que não haja sinalização imunológica e, portanto, 
a produção de anticorpos seja pouco expressiva ou 
nem mesmo exista.

A reação clássica é a reação de fixação do com-
plemento ou reação de Weinberg. A sensibilidade 
desta reação varia de 0 (quando o exame de LCR 
é totalmente normal) até 58%, quando há ativida-
de inflamatória. De modo semelhante, a reação de 
imunofluorescência indireta varia entre 11% e 79%; 
a de hemaglutinação passiva, entre 61% e 84%; a 
de ELISA, entre 39% e 95%; a de immunoblotting, 
entre 56% e 95%. Estes valores mostram que, no 

decorrer da complexa interação entre o parasita 
e o hospedeiro, há fenômenos diferentes e fases 
distintas que podem ser mais bem caracterizadas 
por uma ou outra reação em particular. Como esses 
fenômenos não apresentam, na maioria das vezes, 
tradução clínica, preconiza-se a utilização rotineira 
de pelo menos quatro dessas cinco reações para 
análise de uma amostra de LCR com suspeita da 
doença. Com este procedimento, podemos detectar 
anticorpos específicos pelo menos através de uma 
das reações entre 72% (quando o exame de LCR não 
apresenta nenhuma alteração geral ou específica) e 
95% (quando há sinais de atividade inflamatória) 
dos pacientes com neurocisticercose.

trAtAmento

O tratamento da neurocisticercose apresenta dois 
objetivos principais: (a) o controle do processo 
inflamatório através do uso de medicação antiinfla-
-matória durante os surtos da doença; (b) a agressão 
ao parasita, com a finalidade de impedir a repetição 
de episódios inflamatórios.

Em relação ao primeiro objetivo, são utilizados 
corticosteróides e anti-histamínicos. Entre os corti-
-costeróides, a dexametasona é a droga mais utilizada 
– as doses para crianças variam de 0,1 a 0,6mg/
kg/dia e, para adultos, de 4 a 18mg/dia. Dentre os 
anti-histamínicos, o mais usado é a dexclorfeniramina 
na dose de 6 a 10mg/dia. O esquema terapêutico 
utilizado com sucesso no Ambulatório de Doenças 
Infecciosas do Sistema Nervoso do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo inclui a administração, na fase aguda, 
de corticosteróides em doses adequadas mas rapida-
mente decrescentes durante os primeiros dez a 15 
dias, associada, desde o início, à administração de 
dexclorfeniramina, que é mantida indefinidamente. 
Devido à grande tolerabilidade dos anti-histamínicos, 
é possível tratar o paciente com este esquema en-
quanto persistir a atividade inflamatória, tanto no 
LCR quanto no parênquima cerebral. 

As drogas parasiticidas têm sua indicação for-
mal em pacientes com cistos no parênquima ce-
rebral, desde que não haja sinais de degeneração  
biológica dos parasitas. A droga de escolha é o 
albendazol, na dose de 15 a 20mg/kg/dia durante 
oito dias, acompanhado ou não de corticosteróides, 
de acordo com indicação clínica. 

Os pacientes que apresentam dilatação do sistema 
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ventricular que não regride após o uso de medicação 
antiinflamatória devem ser submetidos à colocação 
de cateter de derivação do trânsito do LCR. A 
retirada cirúrgica de cisticercos é procedi- mento 
excepcional e deve obedecer a indicação precisa.

Os resultados do tratamento, sempre penoso e 
dispendioso, nem sempre são satisfatórios. Segundo 
a maioria dos autores, em avaliações a longo prazo, 
cerca de 10% dos pacientes evoluem para óbito em 
conseqüência da doença e aproximadamente 20% 
dos restantes não se beneficiam com o tratamento. 
Estes dados, aliados ao fato de que a doença fre-
qüentemente apresenta caráter invalidante, torna 
imperativa a consideração de medidas profiláticas 
de controle de teníase e dos cuidados com a higiene 
dos alimentos. Estas medidas relativamente simples 
já foram utilizadas com sucesso em outros países 
no início do século XX.

Esquistossomose do SNC

O Schistosoma mansoni é parasita que vive habi-
tualmente no sistema portal do homem, acasalado e 
fixado às paredes venosas. Os vermes podem viver 
no organismo durante anos. Centenas de ovos podem 
ser liberados diariamente pela fêmea na corrente 
circulatória, atingindo maciçamente o fígado e po-
dendo alcançar outros órgãos.

Ovos ou mesmo vermes adultos podem che-
gar ao SN através da circulação venosa e pelas 
anasto-moses existentes entre os plexos venosos 
pélvico e vertebral e entre as veias pélvicas e 
hemor-roidárias. Possivelmente por esse motivo o 
Schis-tosoma mansoni acomete principalmente a 
região medular e, nesta, principalmente, a porção 
mais caudal.

A neuroesquistossomose mansônica decorre 
provavelmente de lesões vasculares. Estas podem 
ser provocadas por obstrução mecânica, à qual se 
segue reação inflamatória de tipo granulomatoso, 
ou por alterações circulatórias secundárias à reação 
de hipersensibilidade a substâncias liberadas pelo 
ovo do parasita.

Existem três tipos principais de acometimento 
anatomopatológico: a forma mielítica, a forma gra-
nulomatosa e a forma radicular. Na forma mielítica 
há lesão destrutiva, vacuolização e atrofia medular, 
com pequena reação inflamatória. Na forma granulo-
-matosa existe processo inflamatório intenso aos 
antí-genos parasitários, com reação glial e fibrótica 

residual. Na forma radicular, ocorrem múltiplos 
granu- lomas microscópicos radiculares e reação 
fibrótica na cauda eqüina.

As principais manifestações clínicas são: dor 
aguda na região lombar, no hipogástrio ou na face 
interna das coxas; parestesias de intensidade va- 
riável e paraparesia ou paraplegia; comprometimento 
esfincteriano, principalmente retenção urinária. Esta 
tríade é sugestiva da doença e deve ser pesquisada 
de modo sistemático.

O diagnóstico é feito pelo exame do LCR. Ocorre 
pleocitose ligeira ou discreta, presença de eosinófilos, 
aumento das taxas de proteína e aumento do teor 
de globulinas-gama. Anticorpos específicos podem 
ser detectados por imunofluorescência indireta, por 
hemaglutinação passiva por ensaio imunoenzimático 
(ELISA). Embora tenha havido sensível progresso nos 
últimos anos, estes testes laboratoriais executados no 
LCR, embora muito específicos, ainda não exibem 
sensibilidade totalmente satisfatória. É aconselhável 
a pesquisa simultânea de anticorpos séricos devido 
às alterações da função BHE observadas na doença. 
Presença de ovos viáveis nas fezes ou na mucosa 
retal e antecedentes epidemiológicos sugestivos são 
elementos de grande auxílio no diagnóstico.

O tratamento deve ser feito em duas fases. Ime-
diatamente após o início do quadro clínico devem 
ser administrados corticosteróides, de preferência a 
dexametasona, em doses variando de 8 a 12mg/dia 
na fase aguda e diminuindo progressivamente até 
doses de manutenção de 0,75 a 1,5mg/dia enquanto 
houver manifestações clínicas. Uma vez estabili-
zado o quadro clínico, deve ser feito o tratamento 
específico parasiticida. A droga de eleição é o 
oxaminiquine na dose de 20mg/kg em dose única.

A administração de corticosteróides na fase aguda 
da neuroesquistossomose é urgência médica. Desta 
conduta depende o prognóstico da doença: na fase 
inicial, o processo é reversível e o paciente não 
costuma apresentar seqüelas; em fases mais tar-   
dias, sobretudo quando o quadro já está totalmente 
instalado, o comprometimento motor de membros 
inferiores é severo e irreversível.

Complicações Neurológicas da AIDS

Estima-se que no mundo inteiro haja, atualmen-
te, 54 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da 
imunodeficência humana (HIV). A AIDS matou, até 
o ano 2000, aproximadamente 15 milhões de indi-
víduos. Trata-se, portanto, de uma pandemia, e as 
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complicações neurológicas desta síndrome continuam 
a ser importante causa de mortalidade e morbidade. 
O sistema nervoso pode ser globalmente envolvido 
e diversas patologias podem coexistir num mesmo 
paciente. 

O HIV invade o SNC logo após a infecção ini-
cial. Existem dúvidas quanto ao estabelecimento 
de uma infecção latente nesta fase, uma vez que 
não há ainda imunodepressão, apesar da presença 
no SNC de uma grande quantidade de células que 
expressam CD4. Parece que, à medida que os me-
canismos imunológicos vão ficando deficientes, o 
SNC vai sendo progressivamente invadido. Nesta 
invasão, os monócitos e os macrófagos têm papel 
importante; parece que a penetração de monócitos 
infectados no SNC depende da presença de monó-
citos ativados na circulação. 

A infecção pelo HIV produz vasta gama de ma-
nifestações clínicas, desde uma ligeira indisposição 
até quadros demenciais graves. 

A partir da sexta semana pós-contaminação e 
coincidindo com a soroconversão, podem ocorrer 
sinais de meningoencefalite, neuropatias periféricas, 
paralisia facial, neurite braquial ou radiculopatias. 
A fase aguda é seguida por um período assintomá-
tico que pode ser superior a dez anos. À medida 
que a replicação viral vai ocorrendo e a imunossu-
pressão se agravando, o indivíduo entra no estágio 

sintomático, período no qual ocorre a maioria das 
complicações neurológicas. Estas decorrem da 
ação do HIV no sistema nervoso ou das patologias 
associadas à imunodepressão, em geral facilmente 
diagnos-ticadas (Fig. 10.1). Com o advento da te-
rapêutica anti-retroviral de alta eficácia (HAART), 
estas complicações diminuiram significativamente.

Complexo Demência-AIDS

Com o surgimento e a utilização em larga escala 
de drogas anti-retrovirais mais eficazes, a sobrevida 
dos doentes tem sido prolongada significativamente, 
facilitando o aparecimento de entidades mais tardias, 
como a demência associada à AIDS. 

Na fase assintomática da doença, apenas 0,4% a 
2% dos pacientes apresentam sinais de demência, 
enquanto nas fases mais avançadas estas taxas sobem 
para 15%. Os fatores de risco para demência asso-
ciada à AIDS são: carga viral plasmática aumentada, 
contagem de CD4+ diminuída, anemia, uso de dro-
gas injetáveis, sexo feminino, presença de infecção 
oportunística prévia, baixo peso e idade avançada. 

Nas crianças, a estimativa de ocorrência de ence-
falopatia associada à AIDS é de 30%. Nos adultos, 
as manifestações clínicas da demência associada 
à AIDS sugerem envolvimento precoce do SNC, 

Fig. 10.1 — Vulnerabilidade de desenvolvimento de complicações neurológicas.
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predominantemente subcortical. Estas manifestações 
podem ser cognitivas, motoras e de comportamento 
(Tabela 10.5). Nos casos mais avançados, o paciente 
evolui para retardo psicomotor grave e mutismo. 
Daí a necessidade de se realizar sistematicamente 
o exame neuropsicológico, sobretudo nos pacientes 
com maior risco para quadros de-menciais.

A progressão da demência é bastante variável 
e depende do grau de imunidade do indivíduo no 
início das manifestações clínicas e da instituição 
de tratamento anti-retroviral. Devem ser evitadas 
drogas hipnóticas e ansiolíticas, uma vez que os 
pacientes com demência associada à AIDS são muito 
sucetíveis a estas drogas. Recentemente vem sendo 
estudado o uso de novas drogas neuroprotetoras, 
como antagonistas de glutamato e de citoquinas, 
mas ainda sem resultados favoráveis.

Na Tabela 10.6 são referidos os principais diagnós-
ticos diferenciais das encefalopatias associadas à AIDS.

Infecções Oportunísticas

As infecções oportunísticas relacionadas à AIDS 

são freqüentes, mas raramente ocorrem com taxas 
de CD4+ maiores que 200/mm3 (Tabela 10.7). São, 
portanto, previsíveis e podem ocorrer associadas 
umas às outras. A profilaxia está sempre indicada 
quando as taxas de CD4+ estiverem abaixo de 200/
mm3, podendo ser suspensa à medida que o estado 
imune do paciente apresente sinais de recuperação. 

A introdução de HAART diminuiu muito a fre-
qüência de infecções oportunísticas do SNC.

Não serão comentadas nesta seção as doenças 
oportunistas cujo diagnóstico e tratamento não difiram 
significativamente daqueles referidos anteriormente 
para pacientes imunocompetentes, como é o caso 
da neurotuberculose e da neurossífilis.

toxoplAsmose do snc

A toxoplasmose é doença provocada pelo Toxo-
-plasma gondii. É um parasita intracelular muito 
disseminado em nosso país, que pode provocar in-
fecção do SNC congênita ou adquirida. A infecção 
pode ser adquirida por ingestão de carne crua ou 
mal cozida ou por contaminação através das fezes 
de gatos. Transfusões de sangue e transplantes de 
tecidos têm sido também responsabilizados por 

Tabela 10.5 
Manifestações Neurológicas da Demência Associada à AIDS

Tipos de Manifestações Quadro Clínico 

Cognitivas Perda da memória recente, dificuldade de concentração, apatia, inércia, perda de   
 interesse social, perda da libido, perda de habilidade para realizar tarefas cotidianas.  

Motoras Alterações da marcha, tremor postural, dificuldade para segurar lápis, tendência a   
 derrubar objetos. Nas fases mais avançadas ocorrem hipertonia, hiperatividade 
 de reflexos, ataxia sensorial e distúrbios esfincterianos 

Comportamentais Delirium, agitação, mania, apatia, desinteresse social. O início pode ser súbito 

Tabela 10.6 
Diagnóstico Diferencial das Encefalopatias Associadas à AIDS (Nath & McArthur)

Patologia Quadro Clínico Evolução Diagnóstico 

Demência associada  alteração de memória,  meses RNM: atrofia córtico-subcortical, alterações 
à AIDS lentificação e alteração   difusas da substância branca
 de marcha  LCR: sem alterações específicas 

Encefalite pelo CMV delirium, convulsões,  dias/ semanas RNM: Normal 
 sinais de comprometimento   LCR: PCR + 90% 
 de tronco 

LEMP: leucoencefalopatia  sinais focais semanas/ meses RNM: Lesões da substância branca 
multifocal progressiva   subcortical
   LCR: PCR + 60% 
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infecções em grande número de pacientes.

Neurotoxoplasmose é extremamente rara em adultos 
imunocompetentes mas é a infecção oportunística mais 
freqüente no SNC em indivíduos HIV+, sendo causada 
pela reativação de uma infecção latente. Estima-se que 
50% dos indivíduos HIV+ que apresentam títulos de 
anticorpos anti-Toxoplasma desenvolvam neurotoxo-
plasmose. A presença de altos títulos desses anticorpos 
é, por isso, considerada importante fator de risco. 
Em contrapartida, o risco de neuroto-xoplasmose de 
indivíduos HIV+ mas soronegativos para anticorpos 
anti-Toxoplasma é quase zero.

Formas Clínicas

Durante muitos anos a toxoplasmose despertou 
a atenção por ser infecção congênita responsá-
vel por lesões cerebrais em recém-nascidos. As 
crianças podem apresentar febre, rash cutâneo, 
hepatoes-plenomegalia e convulsões logo após o 
nascimento. Semanas ou meses mais tarde podem 
aparecer coriorretinite, hidrocefalia ou microcefalia, 
calcifi-cações cerebrais e retardo no desenvolvimento 
neu-ropsicomotor.

A forma adquirida, rara até há alguns anos, tornou-
-se muito mais freqüente devido à disseminação da 
AIDS. Em condições de imunidade preservada, a 
toxoplasmose é assintomática ou subclínica, podendo 
ser caracterizada como uma doença semelhante à 
mononucleose. 

Em pacientes imunodeprimidos, os focos para-
sitários, mantidos quiescentes por longos períodos, 

podem entrar em atividade. A doença apresenta-
-se muitas vezes na forma disseminada e costuma 
acometer o SNC. Os sinais neurológicos podem 
caracterizar quadro de encefalopatia metabólica 
(mioclonias e tremores), ou de meningoencefalite, 
manifestando-se por sinais de irritação meníngea, 
convulsões, sinais focais, ataxia, alteração do nível 
de consciência, confusão mental e coma.

Diagnóstico

Exames de neuroimagem, TC e RM, podem evi-
denciar a presença de nódulos no tecido cerebral, 
muitas vezes com reação inflamatória perilesional e 
com edema acentuado, na região córtico-subcortical 
ou nos núcleos da base. Estas imagens não são ca-
racterísticas e devem ser interpretadas em conjunto 
com o exame de LCR e os dados clínicos.

O exame de LCR pode revelar a presença de 
pleocitose, geralmente abaixo de 200 leucócitos por 
mm3, com baixos valores percentuais de neutrófilos. 
Há aumento dos teores de proteínas no LCR e o perfil 
eletroforético freqüentemente exibe valores elevados 
de globulinas-gama. A caracterização do parasita 
no LCR ou no interior de macrófagos é bastante 
difícil. Os métodos de diagnóstico mais utilizados 
para detecção de anticorpos específicos no LCR são 
a imunofluorescência indireta e a hemaglutinação 
passiva. O estudo do IgM por imunofluorescência 
indireta apresenta alguns problemas, podendo ca-
racterizar indevidamente resultados positivos em 
pacientes com presença de fator reumatóide ou 

Tabela 10.7 
Contagem de CD4+ no Soro e Suscetibilidade de Infecção do SN (Marra, 2000)

Infecção do SN > 500 500-200 < 200 < 100

Neurossífilis    

Meningoencefalite tuberculosa    

Demência    

Neurocriptococose    

Neurotoxoplasmose    

LEMP     

Linfoma primário    

 
Encefalite ou radiculopatia por CMV    
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anticorpos antinucleares.

O diagnóstico específico é dado pela presença de 
pa- rasita no sedimento do LCR ou no material de 
biópsia.

O diagnóstico de presunção pode ser feito pela 
presença de títulos de IgG mais elevados no LCR 
do que no soro, pela detecção de títulos crescentes 
de IgG em amostras sucessivas ou pela presença 
de IgM no LCR.

Em pacientes imunossuprimidos raramente apa-
recem anticorpos antitoxoplasmose da classe IgM, 
mesmo na fase aguda da doença. Neste grupo de 
pacientes, até o aparecimento de títulos crescentes 
de IgG deve ser encarado com reservas. A quebra da 
harmonia da resposta imunológica nesses pacientes 
dificulta a interpretação do seu real significado. As 
alterações encontradas ao exame de LCR são, portan-
to, inespecíficas e inconstantes. Mesmo a detecção 
de material do DNA do T. gondii por PCR, apesar 
de específica, é pouco sensível.

Tratamento

O tratamento da neurotoxoplasmose baseia-se na 
associação de pirimetamina (75-100mg/dia VO) e 
sulfadiazina (1,5-2,0g/dia). Este esquema terapêutico 
deve ser mantido, no mínimo, por seis semanas, e 
prolongado até que não existam sinais de atividade, 
como a captação de contraste à tomografia. Após 
esta fase, as drogas devem ser mantidas em doses 
menores (pirimetamina 25-50mg/d/VO e sulfadiazina 
1g/d) indefinidamente. A morbidade devido ao uso 
destas drogas é alta e inclui leucopenia, tromboci-
-topenia, rash cutâneo e febre. As drogas de segunda 
escolha são a clindamicina associada ao ácido folí-
-nico, que têm, no entanto, menor eficácia terapêutica.

Criptococose

Estima-se que entre 5% e 7% dos pacientes com 
AIDS possam desenvolver meningite por Crypto-
-coccus neoformans. Embora sua freqüência tenha 
sofrido impacto menor com a introdução de HAART, 
a profilaxia com fluconazol reduz significativamente 
esta freqüência.

Clinicamente, nos pacientes HIV+ com neurocrip-
-tococose predominam os sinais de hipertensão intra-
craniana: cefaléia de forte intensidade, náu-    seas 
e vômitos, geralmente de início insidioso. Febre, 
sinais de irritação meníngea e fotofobia são menos 

freqüentes em indivíduos HIV+, assim como con-
vulsões e sinais focais. 

Como já foi referido, o diagnóstico da neurocrip-
-tococose é simples e rápido. O antígeno criptocó-
cico pode ser detectado rapidamente no LCR, por 
aglutinação em látex com sensibilidade de 91% e 
especificidade de 95%. O encontro de leveduras, ao 
exame micológico direto do LCR (método da tinta-
-da-china), pode ocorrer em até 80% dos casos. Os 
exames de neuroimagem, TC e RM, não são relevan-
tes no diagnóstico da meningite criptococócica. O 
aumento da pressão intracraniana associado a títulos 
de antígeno no teste de aglutinação em látex maior 
que 1:1000 e a diminuição no número de células 
são os fatores de pior prognóstico.

À semelhança do que é preconizado para pacientes 
HIV —, o tratamento deve ser feito com anfotericina-B 
(0,7mg/kg/dia – EV) associada à 5-fluorocitosina 
(100mg/kg/dia – VO) durante duas semanas; em 
seguida, fluconazol (400mg/d – VO) durante oito 
semanas é o tratamento de ataque mais utilizado. 

O controle da hipertensão intracraniana pode 
ser feito através de punções lombares de repetição, 
associadas ou não ao emprego de acetazolamida. A 
conduta cirúrgica (instalação de sistema de deriva-
ção do trânsito do LCR) está reservada aos casos 
mais graves. 

O tratamento de manutenção, de duração in-
definida, é feito com fluconazol e só deve ser 
iniciado após a esterilização do LCR, que ocorre 
aproximadamente após dez semanas do início do 
trata- mento.

Infecção pelo Citomegalovírus

Assim como ocorre com o T. gondii, o citomega-
-lovírus (CMV) pode reativar-se na vigência de 
imunossupressão. A ocorrência de infecção pelo 
CMV é mais freqüente quando as taxas de CD4+ 
são menores que 100.

Clinicamente, podem ser distinguidas duas for-
mas principais: a forma radiculomedular e a forma 
encefalítica. 

Os pacientes gravemente imunossuprimidos apre-
sentam uma forma fulminante de radiculomielite 
ascendente, que leva à morte em poucos dias ou 
semanas, por estar associada a disfunção medular 
maciça e insuficiência respiratória incontrolável. 
Nestes pacientes o exame de LCR revela a presen-
ça proeminente de polimorfonucleares neutrófilos, 
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aumento do teor de proteínas e, eventualmente, 
diminuição dos níveis de glicose. Outras vezes, o 
acometimento é predominantemente radicular, mais 
benigno, com evolução mais protraída; nesta forma, 
o exame de LCR apresenta as características virais 
clássicas. 

Na forma encefalítica, o paciente apresenta 
acometimento difuso caracterizado por confusão 
mental, desorientação, apatia, lentificação de fun-
ções psicomotoras e paralisia ou paresia de nervos 
crania-nos. O paciente pode apresentar ainda a forma 
ventrículo-encefalítica, que se inicia por alterações 
cognitivas e apatia, progredindo em poucos dias ou 
semanas para mutismo e acometimento de tronco 
cerebral, incluindo paresias de nervos cranianos, 
nistagmo e ataxia. A forma encefalítica costuma estar 
associada a outras manifestações extraneurológicas 
do CMV, particularmente a retinite. 

Na forma ventrículo-encefalítica, a RM mostra 
lesões periventriculares, sobretudo em T2. As formas 
encefalíticas apresentam imagens semelhantes às de 
outras encefalites, com edema e sinais de quebra de 
BHE, difusas ou localizadas.

Nas formas encefalíticas, o exame de LCR 
mostra infiltrado linfomononuclear e aumento de 
proteínas. Os exames imunológicos devem ser 
interpretados com cuidado porque a maioria dos 
adultos é soropositiva para CMV. Além disso, até 
90% ou mais de homens homossexuais apresentam 
resultados positivos no soro, para IgM e para IgG. 
Havendo alterações da BHE, esses anticorpos 
podem passar passivamente para o LCR. O PCR 
para DNA do CMV no LCR é teste sensível e 
específico; entretanto, pode ser positivo tanto em 
pacientes com formas quase assintomáticas da do-
ença quanto naqueles com formas graves, de modo 
que sua utilidade clínica fica bastante restrita. Por 
outro lado, um teste negativo de PCR para CMV 
no LCR virtualmente exclui o diagnóstico. A carga 
viral também pode ser determinada no LCR através 
de PCR semiquantitativo.

O tratamento deve ser feito com ganciclovir, 
preferencialmente por via endovenosa. Como os 
resultados costumam ser pouco satisfatórios, tem 
sido preconizado o uso associado de foscarnet.

Linfoma Primário do SNC

Muito raro antes da era AIDS, o linfoma pri-
mário do SNC ocorre em até 4% dos pacientes 

infectados pelo HIV e está quase sempre associado 
à infecção pelo EBV (vírus Epstein-Barr). Das in-
fecções neurológicas oportunísticas, foi a que teve 
menor impacto com o surgimento da HAART; sua 
ocorrência deve ser sempre considerada quando 
as taxas de CD4+ estiverem abaixo de 50/mm3. 

O quadro clínico caracteriza-se por confusão 
mental, alteração de memória, crises convulsivas 
e sinais focais. 

O diagnóstico de certeza é anatomopatológico, 
mas a detecção de partículas do EBV no LCR por 
PCR está fortemente associada ao linfoma primário 
do SNC na AIDS. Os exames de imagem mos-
tram lesão captante de contraste freqüentemente 
periventricular ou frontal, que pode cruzar a linha 
média. O encontro de lesão única à RM sugere o 
diagnóstico de linfoma primário, enquanto lesões 
múltiplas são mais sugestivas de neurotoxoplasmose. 
O SPECT pode ser útil no diagnóstico diferencial, 
pois nos casos de linfoma primário existe aumento 
da captação de tálio, enquanto nas demais infec-
ções oportunísticas isso não ocorre. A radioterapia 
associada a corticóides é o tratamento de escolha. 
Quimioterapia intratecal também pode ser utilizada, 
com resultados variáveis. 

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva  
(LEMP)

A leucoencefalopatia multifocal progressiva 
(LEMP) é doença desmielinizante, subaguda e pro-
gressiva causada pelo JC-vírus e que pode ocorrer 
em aproximadamente 4% dos indivíduos HIV+. O 
indivíduo costuma contrair este polioma vírus na 
infância, permanecendo latente no cérebro e rins. 
O JC-vírus reativa-se quando ocorre a imunossu-
-pressão, causando desmielinização.

Os sintomas neurológicos têm início insidioso e 
se caracterizam por cefaléia, distúrbios cognitivos e 
da marcha, déficit de linguagem e da força muscular, 
alterações de coordenação e alterações visuais.

Os achados de neuroimagem incluem lesões 
confluentes e extensas na região córtico-subcortical 
com pouco ou nenhum efeito de massa e que captam 
pouco contraste. O exame de LCR, geralmente normal 
ou pouco alterado, pode revelar aumento ocasional 
de globulinas-gama à eletroforese das proteínas. O 
encontro do JC-vírus no LCR por técnica de PCR 
é específico para LEMP, mas o resultado negativo 
não afasta a patologia. O diagnóstico diferencial 
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deve ser feito com encefalite por varicela-zoster e 
linfoma do SNC.

Não existe tratamento específico para a LEMP. 
Observa-se melhora da sintomatologia à medida que 
o paciente recupera a sua capacidade imune. Alguns 
fatores, como ausência de efeito de massa, conta-
gem de CD4+ maior que 400/mm3 e baixo número 
de cópias de JC-vírus no LCR são indicativos de 
melhor evolução.

O prognóstico é fechado, com evolução para óbito 
em aproximadamente seis meses após o diagnóstico. 
Entretanto, há descrição de casos que conseguiram 
atingir sobrevida de até dois anos.

Complicações Neuromusculares

Neuropatias periféricas e miopatias têm sido 
descritas em associação à AIDS em diferentes 
estágios da doença. Nas fases iniciais, quando a 
contagem de CD4+ é normal, pode ocorrer a neu-
ropatia desmielinizante inflamatória, causada pelo 
próprio vírus ou por mecanismo imunopatológico. 
À medida que a imunossupressão se acentua, pode 
aparecer a polineuropatia sensorial simétrica distal, 
a neuropatia mais comum na AIDS. Em estágios 

mais avançados podem ocorrer neuropatias crania-
nas, mononeuropatia múltipla, polirradiculopatia 
progressiva e comprometimento de nervos perifé-
ricos por agentes infecciosos oportunísticos como 
o CMV, o HHV8, o vírus da varicela-zoster e o 
vírus Epstein-Barr.

Na Tabela 10.8 são referidas as principais alte-
rações neuromusculares na AIDS.

As alterações musculares na AIDS podem ser 
menos evidenciadas devido à coexistência de patolo-
gias do SN – cerca de 90% das biópsias musculares 
de pacientes com AIDS apresentam anormalidades 
inespecíficas. 
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  muscular nas mãos biópsia: vasculite, 
   desmielinização, 
   inclusões 
   citoplasmáticas  

Polirradiculopatia  tardia fraqueza e dimin. de  LCR: pleocitose  ganciclovir, foscarnet, 
progressiva  reflexos de extremidades  importante com  cidofivir
  inferiores, parestesias,  neutrorraquia
  disfunção urinária EMG: polirradiculopatia  

Miopatia todas fraqueza muscular  aum. de CPK corticóides e 
  proximal, mialgias,  biópsia: degen.  retirada do AZT  
  cansaço miofobrilar nos casos de miopatia 
    pelo AZT 
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Epilepsias

Elza Márcia Targas Yacubian

Epilepsia é uma doença neurológica crônica 
e em muitos casos progressiva com relação aos 
distúrbios cognitivos, freqüência e gravidade dos 
eventos críticos, caracterizada por crises epilépticas 
recorrentes, afetando aproximadamente 1% da po-
pulação mundial. Para o diagnóstico de epilepsia é 
necessário que o indivíduo tenha apresentado duas 
ou mais crises nos últimos 12 meses sem evidências 
de insultos agudos como febre, ingestão de álcool 
ou intoxicação por drogas ou abstinência. 

A incidência deste distúrbio neurológico em 
uma determinada população varia de acordo com 
a idade, sexo, raça, tipo de síndrome epiléptica e 
condição socioeconômica. Em países desenvolvi-
dos, a incidência corrigida pela idade varia de 20 a 
70/100.000 pessoas/ano. Nestes países estima-se que 
a prevalência de epilepsia seja em torno de 0,5%, e 
que 5% a 7% da população apresentem pelo menos 
uma crise epiléptica ao longo da vida. Estima-se 
que a prevalência da doença seja ainda maior em 
países em desenvolvimento. Na América Latina, a 
prevalência de epilepsia é de 1,5 a 2%. Enquanto em 
países desenvolvidos a curva de incidência especí-
fica por idade mostra predomínio em crianças e em 
indivíduos idosos, nos países em desenvolvimento 

Capítu- 1111

o pico de incidência ocorre em adultos jovens, fato 
que reflete provavelmente diferenças etiológicas. 
Enquanto nos primeiros predominam os distúrbios 
de desenvolvimento e as epilepsias idiopáticas na 
infância (ou seja, epilepsias provavelmente decor-
rentes de suscetibilidade genética) e os processos 
dege-nerativos e vasculares na terceira idade, nos 
países em desenvolvimento as causas infecciosas 
e parasitárias e os traumatismos cranioencefálicos 
contribuem para significativa porcentagem dos ca-
sos. Há poucos estudos epidemiológicos confiáveis 
sobre epilepsia no Brasil. Se considerarmos hipo-
teticamente a prevalência de epilepsia como sendo 
igual à descrita na cidade de Porto Alegre, ou seja, 
16,5/1.000 casos de epilepsia ativa, o que significa 
mais de três vezes a prevalência em países desen-
volvidos, tería-mos atualmente um número próximo 
a 2.500.000 pessoas com epilepsia no Brasil.

A doença é caracterizada por um estado de hipe-
ratividade dos neurônios e circuitos cerebrais, capaz 
de gerar descargas elétricas sincrônicas anormais, 
podendo se manifestar de formas diversas, desde 
descargas interictais eletroencefalográficas até sur-
tos prolongados das mesmas cursando com crises 
epilépticas isoladas ou, em casos mais graves, assu-
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mindo a forma de estado de mal eletrográfico e/ou 
clínico, condição caracterizada por crise epiléptica 
isolada prolongada ou por crises repetidas a curtos 
intervalos. A descarga interictal corresponde, no 
nível celular, a descargas paroxísticas sincronizadas 
de determinada população neuronal, representadas 
por surtos de potenciais de ação (Fig. 11.1). 

Fisiopatogenia

Descargas neuronais excessivas e síncronas 
que caracterizam o fenômeno epiléptico podem se 
originar em apenas uma parte de um hemisfério 
cerebral (e são, por este motivo, designadas crises 
focais) ou de uma área mais extensa envolvendo 
os dois hemisférios cerebrais (dando origem às 
crises generalizadas). Crises focais podem, com a 
propagação da descarga, se transformar em crises 
secundariamente generalizadas (Fig. 11.2). Ocasio-
nadas por excesso de excitação (mediada principal-
mente por glutamato, o principal neurotransmissor 
excita-tório) ou falta de inibição (mediada pelo 
ácido gama-aminobutírico), essas descargas podem 
ser verifi-cadas pelo eletroencefalograma (EEG), 
desde que a área cujos neurônios são sincronizados 

no processo epiléptico seja acessível ao eletrodo 
registrador e tenha extensão igual ou superior a 
6cm2. Os sintomas de uma crise dependem das partes 
do cérebro envolvidas na disfunção. Assim, perda 
de consciência pode ocorrer quando as estruturas 
do sistema reticular ativador ascendente são aco-
metidas pelo processo epiléptico, ou seja, quando 
há alteração no nível da origem deste sistema, no 
interior do tronco encefálico, ou quando suas vias 
de projeção difusas são acometidas; quando isto não 
ocorre, o indivíduo se mantém consciente durante 
toda a crise. Há, portanto, dois tipos principais de 
crises epilépticas: as generalizadas e as focais. As 
primeiras envolvem circuitos talâmicos na geração 
das descargas difusas, bilaterais e síncronas que 
as caracterizam eletrografi-camente, enquanto as 
segundas são geradas no nível cortical e envolvem 
parte de um ou de ambos os hemisférios cerebrais. O 
dano celular e as conseqüências deletérias das crises 
epilépticas, particularmente das crises generalizadas 
com fenômenos motores importantes e duradouros, 
são decorrentes do afluxo de íons cálcio durante a 
fase de despola-rização e ativação de receptores 
de aminoácidos excitatórios, promovendo necrose 
celular aguda e morte celular apoptótica a longo 
prazo, configurando o dano celular excitotóxico.

Quadro ClíniCo

Fig. 11.1 — Descarga epileptiforme registrada por eletrodo no escalpo e através de microeletrodos em nível intracelular (surto 
de potenciais de ação) e extracelular.

Registro eletrográfico
de superfície (EEG) ou 
invasivo (ECoG ou SEEG).
(In vivo)

PDS

(In vivo)
Registro intracelular do
potencial de membrana

Registro extracelular
de campo elétrico
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As crises epilépticas cursam com graus diferentes 
de envolvimento muscular. O evento motor consiste 
de um aumento ou diminuição da contração muscu-
lar, o que define um fenômeno positivo e negativo, 
respectivamente. O aumento da contração muscular 
pode ser do tipo tônico (significando contração 
muscular mantida com duração de poucos segundos 
a minutos), clônico (cada contração muscular é se-
guida de relaxamento, originando abalos musculares 
sucessivos) ou mioclônico (contrações musculares 
muito breves, semelhantes a choques). Diminuição 
da contração muscular caracteriza as mioclonias ne-
gativas e as crises atônicas. Enquanto nas primeiras 
há interrupção da contração muscular tônica por 
menos de 500ms, nas crises atônicas ocorre perda 
ou diminuição abrupta do tono muscular por dois 
ou mais segundos. 

A Classificação Internacional das Crises Epi-
lépticas de 1981 considera três grupos de crises: 
as parciais ou focais, as generalizadas e as crises 
não classificáveis. As crises parciais ou focais são, 
clínica e eletroencefalograficamente, caracteriza-
das pela ativação de uma parte do cérebro, sendo 
subdivididas em crises parciais simples, quando há 
preservação da consciência e crises parciais com-
plexas, nas quais há comprometimento da mesma. 
As crises generalizadas são aquelas em que há 
envolvi-mento, desde o início, de amplas áreas de 
ambos os hemisférios cerebrais. São consideradas 
não classi-ficáveis as crises que não se enquadram 
nos dois subtipos acima.

Após pelo menos uma década de contribuição da 
videoeletroencefalografia e dos estudos de neuroima-

-gem estruturais e funcionais do sistema nervoso, como 
ressonância magnética, tomografia por emissão de 
fóton único e da tomografia por emissão de pósitrons, 
à caracterização da fenomenologia crítica, o Comitê 
Executivo da Liga Internacional contra Epilepsia 
publicou, em junho de 2001, uma nova proposta de 
classificação das crises epilépticas. Segundo esta 
proposta, ainda em apreciação, a classificação passa 
a ser uma lista dos diferentes tipos de crises que são 
agora consideradas entidades diagnósticas. Isto sig-
nifica que sua classificação baseia-se simplesmente 
nas características semiológicas dos eventos, os quais 
deixam de apresentar qualquer conotação anatômica 
ou patofisiológica. A Tabela 11.1 contém os três sub-
grupos de crises epilépticas, considerando as crises 
isoladas ou autolimitadas, as repetidas configurando 
status epilepticus e os fatores precipitantes envolvidos 
nas crises reflexas, que podem desencadear crises 
focais ou generalizadas. Na Tabela 11.2 está a lista 
dos diferentes tipos de crises.

Crises generalizadas

Fig. 11.2 — A: descargas epileptiformes envolvendo uma área cortical originam crises focais. B: descargas epileptiformes envol-
vendo o sistema reticular originam crises generalizadas. C: descargas iniciadas em áreas corticais em sua propagação podem 
envolver o sistema reticular, dando origem às crises focais secundariamente generalizadas. 

Tabela 11.1
Classificação das Crises Epilépticas (2001)

•  Crises autolimitadas 
  — Crises generalizadas 
  — Crises focais 

•  Crises contínuas 
 — Status epilepticus generalizado 
 — Status epilepticus focal 

•  Fatores precipitantes envolvidos nas crises reflexas  

A B C
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Tabela 11.2
Classificação das Crises Epilépticas (2001)

Tipos de crises autolimitadas

Crises generalizadas 
 Crises tônico-clônicas (incluindo as iniciadas com fase clônica ou mioclônica) 
 Crises clônicas (com e sem manifestações tônicas) 
 Crises tônicas 
 Crises de ausências típicas 
 Crises de ausências atípicas 
 Crises de ausências mioclônicas 
 Espasmos 
 Crises mioclônicas 
 Mioclonias palpebrais (com e sem ausências) 
 Crises mioclono-atônicas 
 Mioclonias negativas 
 Crises atônicas 
 Crises reflexas nas síndromes de epilepsias generalizadas 
  
Crises focais 
 Crises neonatais 
 Crises focais sensitivo-sensoriais 
   • com sintomas sensitivo-sensoriais elementares 
   • com sintomas experienciais 
 Crises motoras focais 
  • com sinais motores elementares clônicos 
  • com sinais motores tônicos assimétricos 
  • crises com automatismos típicos do lobo temporal 
  • crises com automatismos hipercinéticos 
  • crises com mioclonias negativas focais 
  • crises motoras inibitórias 
 Crises gelásticas 
 Crises hemiclônicas 
 Crises secundariamente generalizadas 
 Crises reflexas em síndromes de epilepsias focais 
  
Crises contínuas 
 Status epilepticus generalizado 
 Status epilepticus tônico-clônico 
 Status epilepticus clônico 
 Status epilepticus de ausência 
 Status epilepticus tônico 
 Status epilepticus mioclônico 
 Status epilepticus focal 
 Epilepsia partialis contínua de Kojevnikov 
 Aura contínua 
 Status epilepticus límbico (status psicomotor) 
 Status hemiconvulsivo com hemiparesia 
  
Estímulos precipitantes de crises reflexas 
 Estímulos visuais 
  • Luz intermitente 
  • Padrões 
  • Outros estímulos visuais 
 Pensamento 
 Música 
 Alimentação 
 Praxia 
 Estímulos sensitivo-sensoriais 
 Estímulos proprioceptivos 
 Leitura 
 Água quente 
 Sobressalto 
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Crises generalizadas não apresentam evidência de 
início localizado, as manifestações clínicas indicam 
envolvimento de ambos os hemisférios cerebrais 
desde o início e as descargas eletroencefalográficas 
são bilaterais. Como nas crises generalizadas o sis-
tema reticular ativador ascendente é precocemente 
acometido pelas descargas, a consciência é sempre 
comprometida, exceto nas crises mioclônicas, que 
são eventos epilépticos generalizados muito breves, 
com duração de poucos segundos, nos quais a cons-
ciência é provavelmente preservada. 

Crises Tônico-clônicas

As crises tônico-clônicas (também chamadas crises 
de grande mal) são caracterizadas por perda abrupta 
da consciência com contração tônica e depois clônica 
dos quatro membros, apnéia, liberação esfincteriana, 
sialorréia e mordedura de língua, durante cerca de 
um minuto. Na fase de contração tônica o ar pode 
ser expulso através da glote fechada, o que resulta 
no grito epiléptico. Durante a fase tônica registra-
-se no EEG atividade rítmica a 10Hz ocorrendo de 
forma bilateral, síncrona e simétrica, seguida, na 
fase clônica, por padrão de polispículas-onda lenta, 
representando a contração muscular e o relaxamento 
que a seguem. O período pós-crítico é caracterizado 
por confusão mental e sonolência. 

Crises Clônicas

Caracterizam-se pela ocorrência de abalos clôni-
-cos repetitivos com comprometimento da consci-
ência. O EEG mostra ritmo a 10Hz, ao qual, desde 
o início, se interpõem ondas lentas de freqüência 
variável, formando descargas muito complexas, do 
tipo polispícula-onda irregular, com distribuição 
difusa e bilateral, algumas vezes síncronas e simé-
tricas, porém migrando de uma região para outra 
no decorrer da crise.

Crises Tônicas

As crises tônicas duram de dez a 20 segundos e 
podem comprometer apenas a musculatura axial, ou 
também a das raízes dos membros ou então todo o 
corpo, configurando a crise tônica global. O EEG 
mostra padrões variáveis de descargas difusas, bi-

laterais, síncronas e simétricas de atividade rápida 
de 20±5Hz, descarga rítmica a 10Hz, apenas dessin-
-cronização do traçado ou, muito raramente, apenas 
ondas lentas, nas freqüências teta e delta (Fig. 11.3).

Crises de Ausências Típicas

Consistem em breves episódios de comprometi-
mento de consciência acompanhados por manifes-
tações motoras muito discretas como automatismos 
orais e manuais, piscamento, aumento ou diminuição 
do tono muscular e sinais autonômicos. Duram cerca 
de dez a 30 segundos e apresentam início e término 
abruptos, ocorrendo, em geral, várias vezes ao dia. 
São desencadeadas por hiperventilação, ativação de 
tal forma importante que a não observação da crise 
clássica durante a hiperventilação por três a cinco 
minutos deve colocar em dúvida este diagnóstico. 
O EEG ictal mostra paroxismos com início e final 
abruptos de complexos de espícula-onda ritmados a 
3/s, bilaterais e síncronos (Fig. 11.4). As ausências 
podem se manifestar apenas com comprometimento 
da consciência, com discretos componentes clônicos, 
tônicos ou atônicos, com automa-tismos ou com fe-
nômenos autonômicos, como liberação esfincteriana 
(ausências enuréticas).

Crises de Ausências Atípicas

Nestas crises o comprometimento da consciência 
é menor, o início e o término são menos abruptos e 
o tono muscular mostra-se freqüentemente alterado. 
Não são desencadeadas pela hiperpnéia e o EEG 
ictal mostra descargas bilaterais e síncronas, mais ou 
menos difusas, às vezes assimétricas, sob a forma de 
complexos de ponta-onda lenta com freqüência de 
1,5-2,5/s, irregulares, pseudo-ritmadas, com início 
e final graduais (Fig. 11.5).

Crises de Ausências Mioclônicas

Crises de ausências acompanhadas de perda de 
consciência e manifestações motoras importantes que 
incluem abalos mioclônicos bilaterais dos ombros, 
braços e pernas associados a uma contração tônica 
discreta que ocasiona elevação dos membros supe-
riores, os mais acometidos pelo fenômeno motor.

Espasmos 
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Também denominados espasmos epilépticos, são 
caracterizados por contração tônica rápida, com 
duração de um a 15 segundos da musculatura do 
pescoço, tronco e membros, podendo assumir cará-
ter em flexão ou em extensão. Ocorrem em salvas, 
especialmente ao despertar e durante sonolência. No 
lactente, são freqüentemente acompanhados de choro 
e quando não presenciados pelo médico podem ser 
confundidos com cólicas, um diagnóstico que pode 
retardar a terapêutica adequada, comprometendo o 
prognóstico. O EEG interictal mostra, mais comu-
-mente, padrão hipsarrítmico, caracterizado pela 
presença de ondas lentas de amplitude elevada, 
espículas e ondas agudas, de localização variável 
e ausência de organização espacial e temporal dos 
mesmos (Fig. 11.6). Durante os espasmos, observa-
-se padrão semelhante ao das crises tônicas.

Crises Mioclônicas

Mioclonias são contrações musculares súbitas, 
breves, que se assemelham a choques. Podem 
afetar a musculatura facial, o tronco, uma extremi-
dade, um músculo ou um grupo muscular e podem 
ser generalizadas, ocorrendo de forma isolada ou 
repetida. As crises mioclônicas freqüentemente 
ocorrem após privação de sono, ao despertar ou ao 
adormecer, sendo caracterizadas no EEG por sur-
tos de polispícula-onda ou espícula-onda bilaterais 
e síncro-nos, freqüentemente desencadeados pela 
fotoesti-mulação intermitente (Fig. 11.7).

Mioclonias Palpebrais

Consistem em contrações rápidas das pálpebras 
ao fechamento dos olhos, o que ocasiona piscamento 
rápido, acompanhado de desvio dos globos oculares 

Fig. 11.3 — Crise tônica. Ritmo ictal em torno de 10Hz de projeção generalizada.
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Fig. 11.4 — Crise de ausência típica com duração de cerca de 10s. Início e término abruptos do ritmo ictal com a presença de 
complexos de espícula-onda ritmados a 3/s de projeção difusa, bilateral e síncrona.

para cima. Este fenômeno pode aparecer de forma 
isolada ou ser acompanhado de crises de ausências 
muito breves, durando apenas alguns poucos se-
gundos. Estas ausências são caracterizadas no EEG 
por complexos de espícula-onda generalizados que 
aparecem apenas em ambiente iluminado.

Crises Mioclono-atônicas

Encontradas principalmente em epilepsias da 
infância, estas crises são caracterizadas por abalos 
mioclônicos nos membros superiores, geralmente 
em flexão, seguidos de perda do tono muscular com 
queda da cabeça e flexão dos joelhos. O EEG mostra 
polispícula-onda ou ponta-onda a 2-3/s, de projeção 
generalizada, predominando em regiões anteriores.

Mioclonias Negativas

São episódios curtos (30-40ms) de atonia muscu-
lar provavelmente decorrentes de inibição súbita da 
inervação tônica dos motoneurônios alfa. Na maioria 

dos casos descritos na literatura, o fenômeno de 
mioclonias negativas generalizadas esteve presente 
em anormalidades cerebrais difusas, como na doença 
de Lafora e nas encefalopatias mitocondriais.

Crises Atônicas

As crises atônicas são caracterizadas por perda 
do tono postural, promovendo queda lenta se o 
indivíduo estiver em pé. O EEG crítico mostra 
descargas generalizadas de espícula-onda ou, mais 
freqüentemente, polispícula-onda.

Crises FoCais

Crises focais são aquelas cujas manifestações 
clínicas indicam o envolvimento de uma porção de 
um hemisfério cerebral. Nas crises focais podem ser 
registradas descargas focais no EEG, embora nem 
sempre sejam verificados grafoelementos patológi-
cos. Em algumas crises focais é registrada atividade 
rítmica ictal relativamente estereotipada, como nas 
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crises com automatismos típicos do lobo temporal, 
exemplificada na Fig. 11.8.

As crises focais podem, com a propagação das 
descargas, evoluir para crise tônico-clônica generali-
zada. É o que se chama crise focal com generalização 
secundária. Os sinais subjetivos que antecedem a 
perda de consciência e que o paciente é capaz de 
descrever constituem a “aura”. 

Crises Focais Sensitivo-sensoriais

Incluem sintomas simples (elementares) e mais 
elaborados (complexos).

Com Sintomas Sensitivo-sensoriais Elementares

Neste grupo, o fenômeno epiléptico é represen-
tado por auras (uma vez que se trata de manifes-

tações subjetivas, que não são detectáveis por um 
observador). Entre elas figuram crises sensitivas 
(pa-restesias, dor e sensações viscerais), visuais, 
auditivas, olfatórias e gustativas.

Com Sintomas Experienciais

Consistem em alucinações multissensoriais que 
configuram “experiências” e incluem fenômenos 
perceptuais afetivos e mnemônicos envolvendo 
ilusões e alucinações cuja qualidade é similar 
à daquelas experimentadas normalmente, porém 
reconhecidas pelo indivíduo como algo que ocorre 
fora do contexto real e às vezes extraordinaria-
mente vívidas. Neste grupo encontramos fenôme-
nos como déjà vu, estados de sonho, alucinações 
complexas.

Crises Motoras Focais

Fig. 11.5 — Crise de ausência atípica com complexos de ponta-onda ritmados a 2/s, de projeção difusa e bilateral, predominando 
em regiões frontocentrais.
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Fig. 11.6 — Hipsarritmia fragmentada pelo sono.

Fig. 11.7 — Crise mioclônica. Paroxismo de polispículas seguidas de ondas lentas com duração de cerca de 2s de projeção 
generalizada.
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Crises motoras são aquelas nas quais os fenômenos 
motores constituem a manifestação predominante na 
semiologia crítica.

Com Sinais Motores Elementares Clônicos

São caracterizadas por contrações musculares que 
recorrem de forma regular a intervalos menores do 
que 1 a 2s. Crises com sinais motores elementares 
clônicos são originadas, quase sempre, pela ativação 
do córtex motor primário contralateral.

Crises Motoras Tônicas Assimétricas

São crises em que a contração desigual ou assín-
crona de grupos musculares de ambos os lados do 
corpo produz posturas assimétricas decorrentes da 
contração tônica de um único membro, de um hemi-

corpo ou dos quatro membros. Usualmente breves, 
durando 10 a 40s, têm início abrupto e podem ser 
acompanhadas por grito ou murmúrio. A consciência 
em geral é preservada e não há confusão pós-crítica.

Crises com Automatismos Típicos do Lobo 
Temporal

Automatismos são movimentos coordenados e 
repetitivos que se assemelham a movimentos vo-
luntários. Em geral, nas crises do lobo temporal, 
os automatismos envolvem as partes distais dos 
membros, particularmente os dedos, mãos, língua 
e lá-bios (oro-alimentares) e freqüentemente, mas 
não sempre, são associados a comprometimento da 
consciência.

Crises com Automatismos Hipercinéticos

Nestas, o movimento afeta principalmente a parte 

Fig. 11.8 — Registro ictal de crise focal temporal esquerda. Ritmo ictal desenvolvendo-se no eletrodo esfenoidal esquerdo.
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proximal dos membros, o que resulta em movimentos 
importantes que, quando rápidos, parecem violentos. 
Incluem movimentos como pedalar, de impulsão 
pélvica e de balanceio de todo ou de parte do corpo.

Crises com Mioclonias Negativas Focais

Caracterizam-se por breves períodos de atonia 
focal com perda do tono postural que podem ser 
evidenciados quando o paciente exerce uma atividade 
tônica com a parte do corpo afetada pelo fenômeno 
motor negativo.

Crises Motoras Inibitórias

Embora raramente observadas como manifestações 
críticas, paresia de membros ou períodos de afasia 
(crises afásicas), podem ser decorrentes de descargas 
epilépticas repetitivas envolvendo o córtex motor.

Crises Gelásticas

Nestas crises o riso, de caráter incomum, es-
tereotipado e inapropriado, constitui o fenômeno 
complexo mais importante das manifestações crí-
ticas. Classicamente associadas aos hamartomas 
hipotalâ-micos, podem também ser verificadas em 
epilepsias dos lobos frontal ou temporal.

Crises Hemiclônicas

São crises que apresentam todas as características 
clínicas das crises generalizadas tônico-clônicas, porém 
as manifestações motoras são observadas unicamente 
ou de modo predominante em um só lado do corpo. 
No EEG são registradas descargas epileptifor-mes ge-
neralizadas com maior amplitude sobre o hemisfério 
contralateral. Quando estas crises são prolongadas 
podem cursar com dano hemisférico, configurando 
a síndrome da hemiconvulsão-hemiplegia-epilepsia.

Crises Secundariamente Generalizadas

Consistem de crises tônico-clônicas generaliza-
das geralmente assimétricas precedidas pela versão 
da cabeça e dos olhos para o lado contralateral ao 
início crítico.

As Manifestações Clínicas das Crises Focais São 
Variáveis de Acordo com sua Origem 

As crises focais resultam da ativação de circuitos 
cerebrais e seguem padrões relativamente estereotipa-
dos de acordo com as áreas envolvidas. Enquanto as 
crises do lobo temporal cursam predominantemente 
com manifestações límbicas e fenômenos primitivos 
da esfera olfativo-alimentar em decorrência da ati-
vação de estruturas arquicorticais como a amígdala, 
as crises frontais cursam com manifestações motoras 
e as parieto-occipitais com fenômenos sensitivo-
-sensoriais (Fig. 11.9).

Características Semiológicas das Crises  
do Lobo Temporal

As epilepsias do lobo temporal são as mais fre-
qüentemente encontradas no adulto, corres-pondendo 
a cerca de 60% das epilepsias focais. As crises do 
lobo temporal tendem a seguir uma seqüência de 
eventos relativamente fixa: 1) cerca de 90% dos 
pacientes referem, pelo menos em algumas crises, 
fenômeno sensorial consciente (aura); 2) reação de 
parada e fixação do olhar; 3) seguem-se automa-
-tismos simples e alterações motoras contralaterais; 
4) finalmente, ocorrem automatismos complexos ou 
generalização secundária.

Entre as manifestações focais das crises da porção 
médio-basal do lobo temporal (ou seja, da amígdala 
e hipocampo) estão incluídas sensações viscerais 
das quais sensação epigástrica ascendente, mal-estar 
de difícil caracterização que ascende pela região 
retroesternal, é considerada o tipo mais freqüente; 
sintomas autonômicos como midríase, palidez, 
sudo-rese e taquicardia; sintomas psíquicos como 
manifestações disfásicas, dismnésticas (déjà/jamais 
vu/entendu, estados de sonho) ou afetivas (medo, 
irritabilidade, raiva). Alucinações e ilusões como 
as olfatórias são associadas a descargas na região 
amigdaliana e uncus (crises uncinadas); as auditivas 
sugerem envolvimento do giro temporal supe-rior e 
as visuais, da transição têmporo-occipital.

O início das crises focais do lobo temporal é ca-
racterizado por alguma mudança na atitude, descrita 
como reação de parada. Seguem-se automa-tismos 
simples e primitivos como oro-alimentares e manuais 
que podem continuar durante toda a crise. Comu-
mente instalam-se ainda outras alterações motoras, 
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como postura distônica, definida como flexão do 
antebraço e postura não natural da mão, sempre 
contralateral ao lobo epileptogênico. Esta alteração 
postural decorre de propagação das descargas ictais 
ao estriado e pálido límbicos. Auto-matismos no 
hemicorpo contralateral acompanham freqüentemente 
a postura distônica. Alguns pacientes apresentam 
ainda paresia crítica, definida como imobilidade 
dos membros contralaterais.

Vocalização pode ocorrer nas crises do lobo tem-
poral, sendo caracterizada pela emissão de ruídos e 
palavras ou frases repetidas. Há sugestões de que 
a emissão de palavras durante a fase de automa-
tismos ictais sugere envolvimento do hemisfério 
não dominante, enquanto disfasia pós-ictal implica 
envolvimento do hemisfério dominante.

Versão dos olhos e cabeça pode ser vista tardia-
mente, após a alteração postural, e seria decorrente 
de propagação supra-sylviana da descarga ictal pelo 
envolvimento do campo frontal voluntário do olhar 
conjugado.

Características Semiológicas das Crises  
do Lobo Frontal 

A epilepsia do lobo frontal constitui o tipo pre-
dominante de epilepsias extratemporais, correspon-
-dendo a 20-30% das epilepsias focais. Uma comis-
são da Liga Internacional contra Epilepsia propôs, 
com base em critérios eletrográficos e clínicos, 
sete regiões frontais distintas: 1) as crises motoras 
hemiclônicas jacksonianas, assim denominadas pelo 
fato de envolverem sucessivamente territórios dis-
tintos da área motora contralateral, configurando as 
crises de início facial, braquial ou crural; 2) crises 
originadas na área motora suplementar, localizada 
na face frontal medial, cursam com crises motoras 
tônicas assimétricas e vocalização, bloqueio da 
fala e movimentos complexos com incontinência 
urinária; 3) crises do giro cíngulo promovem ati-
vidade motora complexa e sinais autonômicos; 4) 
crises frontopolares cursam com perda de contato, 
movimentos adversivos e depois contraversivos da 
cabeça e dos olhos, queda, sintomas autonômicos e 
generalização secundária freqüente; 5) crises orbito-
frontais têm, entre suas manifestações, automatismos 
e alucinações olfatórias com sintomas vegetativos; 
6) crises da face frontal lateral (córtex pré-motor) 

Fig. 11.9 — As manifestações clínicas das crises focais dependem da área cortical envolvida pelas descargas ictais.

Sensibilidade

Leitura

Visão

Audição
Memória

Olfato

Fala

Movimento



Parte 2 247     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

cursam com fenômenos motores focais simples ou 
versão oculocefálica, afasia e automatismos e, fi-
nalmente, 7) as crises operculares caracterizam-se 
por manifestações orofaciais (masti-gação, salivação, 
deglutição, alucinações gustativas) e bloqueio afásico.

Essa subdivisão deve ser considerada apenas 
de forma esquemática, pois o grande volume dos 
lobos frontais, compartimentalizado em porções ex-
tensamente interconectadas entre si e com os lobos 
vizinhos, origina muitos tipos de crises epilépticas, 
com superposição de sinais e sintomas críticos. 

Na década de 1980, estudos de vídeo-EEG permi-
tiram a constatação de que as crises do lobo frontal 
apresentavam algumas características consistentes 
que permitiram individualizá-las como uma síndrome 
clínica: início e término abruptos, auras não espe-
cíficas, duração curta, ocorrência freqüente (várias 
vezes por dia e/ou noite), confusão pós-crítica breve 
e presença de automatismos motores importantes, 
como debater-se, atirar-se, balançar-se, pedalar e 
chutar, acompanhados de vocalização do tipo primi-
tivo, como emissão de grunhidos e gemidos. Alguns 
pacientes podem exibir automatismos se-  xuais 
agressivos, com impulsão pélvica e manipulação 
genital. Devido a essas características estranhas, tais 
crises poderiam ser mal interpretadas como crises 
pseudo-epilépticas. Registros eletroencefalográficos 
normais ou excessivamente contaminados por arte-
fatos de movimentos contribuiriam para aumentar 
as dificuldades diagnósticas deste tipo de epilepsia 
focal. O caráter estereotipado das crises frontais, 
entretanto, auxiliaria no diagnóstico diferencial das 
duas entidades.

Vários trabalhos enfatizam a predominância das 
crises frontais durante o sono e a dificuldade em 
diferenciá-las de distúrbios de sono ou de movi-
mento, como pesadelos, terror noturno e distonia 
paroxística noturna. Crises da área motora suple-
mentar ocorreriam predominantemente, ou quase 
exclusivamente, durante a noite. 

Generalização secundária é comumente referida 
por pacientes com crises do lobo frontal, contraria-
mente ao que se observa nas crises do lobo temporal. 
Manifestações motoras e sensitivas ocorrem, como 
esperado, no dimídio contralateral ao lobo epilep-
togênico, embora as crises possam ser precedidas 
de auras somatossensoriais vagas, menos localiza-
das do que nas crises do lobo parietal. Nas crises 
frontais pode ocorrer alteração tônica postural do 
membro superior contralateral à área epileptogênica 
com preservação da consciência caracterizada por 

flexão do cotovelo a cerca de 90 graus, seguida de 
abdução do ombro também de aproximadamente 90 
graus e rotação externa, manutenção da mão fechada 
ou aberta, enquanto os olhos se desviam como se 
fossem “olhar para a mão”.

Nas crises do lobo frontal, a ocorrência de blo-
queio da fala e vocalização não apresenta valor 
lateralizatório. Essas manifestações ocorrem pelo 
envolvimento da região pré-motora (áreas 6, 8, 44 
e área motora suplementar), bem como da região 
contígua da área 4. 

Auras viscerais são raras em crises frontais, con-
trariamente ao observado nas crises do lobo tempo-
ral. Auras epigástricas, que constituem o tipo mais 
freqüente de aura observado nas crises temporais, 
não são comuns nas crises frontais, enquanto sen-
sações cefálicas como opressão, constrição frontal, 
cefaléia e sensação de choque elétrico na cabeça 
são freqüentemente referidas. Automatismos sim-
ples, do tipo oro-alimentar, comumente observado 
nos momentos iniciais nas crises do lobo temporal, 
são considerados muito raros nas crises frontais e 
poderiam ser vistos entre as manifestações tardias, 
quando as descargas ictais tivessem se propagado 
ao lobo temporal. 

Entre os fenômenos críticos observados nas 
epilepsias frontais, são descritas ainda as “pseudo-
-ausências”, crises caracterizadas por breves períodos 
de comprometimento da consciência de início e final 
abruptos e automatismos discretos. A propagação 
rápida das descargas com envolvimento dos dois 
hemisférios cerebrais, causando hipertonia súbita, 
ou, menos freqüentemente, hipotonia, pode cursar 
com crises de queda, particularmente importantes 
nas lesões da região central.

Enquanto para alguns autores a versão dos olhos e 
da cabeça nas epilepsias frontais ocorreria de forma 
invariavelmente contralateral, para outros poderia 
ocorrer tanto ipsi quanto contralateralmente ao lobo 
frontal epileptogênico.

As características semiológicas das crises frontais 
são muito importantes para a provável localização da 
origem crítica, guiando os estudos de neu-roimagem, 
especialmente os estudos de ressonância magnética, 
pois em decorrência da propagação da atividade elé-
trica e da configuração anatômica dos lobos frontais 
há consideráveis dificuldades para a localização da 
área epileptogênica pelo eletroence-falograma. 

Características Semiológicas das Crises dos 
Lobos Parietal e Occipital
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São consideravelmente mais raras do as dos dois 
grupos precedentes. Crises somatossensitivas cor-
-responderiam a 1,4% e crises do lobo occipital a 
8% das crises de uma população de pessoas com 
epilepsia. Como estes dois lobos são envolvidos 
com funções sensoriais, as manifestações clínicas 
são sensações subjetivas, porém, quando presentes, 
são sintomas suficientemente fortes para sugerir 
localização no córtex posterior. 

Crises do lobo parietal são caracterizadas por sen-
sações parestésicas ou disestésicas, principalmente da 
face e do braço, que podem assumir marcha jackso-
niana, freqüentemente seguidas de fenômenos motores 
nos membros envolvidos. Crises com fenome-nologia 
sexual podem se originar no lóbulo paracentral do 
hemisfério não dominante. Distúrbios da imagem 
corporal podem, ainda, ocorrer nas crises parietais.

Crises visuais caracterizam-se por alucinações 
elementares, como luzes ou cores, embora possa 
ocorrer perda visual crítica. Não infreqüentemente, 
estas manifestações são limitadas ao campo visual 
esquerdo ou direito e tendem a apresentar movi-
mento através do mesmo. Alucinações complexas, 
como cenas, pessoas e animais, podem ser seguidas 
de versão lenta dos olhos e cabeça no sentido de 
acompanhar o movimento da imagem. Podem também 
ocorrer ilusões visuais como micro e macropsia e 
alterações na forma e posição de objetos.

Por terem início no centro do movimento conju-
gado involuntário do olhar, crises parietooccipitais 
podem cursar com manifestações oculoclônicas 
ou nistagmo epiléptico, cujo componente rápido é 
contralateral ao lobo epileptogênico. Os mecanismos 
fisiopatogênicos de crises reflexas raras, como as 
desencadeadas pela leitura, desenho, cálculo e ou-
tras atividades mentais, devem também envolver o 
córtex posterior.

Crises dessas regiões podem cursar com manifes-
tações clínicas e eletrográficas indistinguíveis das 
crises originadas nos lobos temporais ou frontais 
devido à rápida propagação das descargas pelas fi-
bras occipitofrontais e occipitotemporais, embora as 
características das auras permitam a caracterização 
da origem crítica no córtex posterior.

síndromes epiléptiCas

A associação de um ou vários tipos de crises 
epilépticas, padrões eletroencefalográficos intercrí-
ticos e críticos, além de dados clínicos como idade 
de início, estado neurológico e aspectos genéticos 

e evolutivos, constitui uma síndrome epiléptica.

As síndromes epilépticas podem ser idiopáticas, 
sintomáticas ou provavelmente sintomáticas. As 
epilepsias idiopáticas são transmitidas genetica-
mente, enquanto as sintomáticas são epilepsias cuja 
etiologia pode ser determinada. Já nas epilepsias 
provavelmente sintomáticas, embora se presuma 
a existência de base orgânica, não é possível es-
clarecer a etiologia. A proposta de Classificação 
Internacional das Síndromes Epilépticas de 2001 
alista epilepsias focais e generalizadas idiopáticas 
e sintomáticas (ou provavelmente sintomáticas). As 
síndromes epilépticas idiopáticas, também chama-
das genuínas ou essenciais, são idade-específicas e 
benignas, tendendo a desaparecer após alguns anos 
sem causar seqüelas. Epilepsias sintomáticas podem 
decorrer de malformações cerebrais ou vasculares, 
tumores, processos infecciosos ou parasitários e gliose 
decorrente de qualquer tipo de insulto ao sistema 
nervoso. Pacientes com crises do lobo temporal 
em que surgem anos após crises febris prolongadas 
freqüen- temente apresentam como substrato patoló-
gico esclerose mesial temporal, lesão caracterizada 
principalmente por despopulação neuronal e gliose 
do setor de Sommer do hipocampo muito prova-
velmente conseqüente a dano celular excitotóxico. 

métodos diagnóstiCos

Eletroencefalograma

Utilizado para o diagnóstico de epilepsia desde 
a década de 1920, o EEG é um exame essencial, 
embora não imprescindível, pois o diagnóstico de 
epilepsia deve ser baseado em dados clínicos. Cerca 
de 30-40% das pessoas com epilepsia apresentam o 
primeiro registro eletroencefalográfico normal em 
vigília. No entanto, mais de 90% das pessoas com 
epilepsia têm registros eletroencefalográficos anor-
mais, desde que sejam realizados vários traçados, em 
vigília e sono, e usadas técnicas de ativação como 
hiperventilação e fotoestimulação intermitente. As-
sim, à suspeita de crises epilépticas, devem-se realizar 
registros eletroencefalográficos em vigília, sonolência 
e sono, preferencialmente após privação de sono, e 
incluir procedimentos de ativação como hiperpnéia 
e estimulação luminosa. Além da utilidade para o 
diagnóstico e estabelecimento do tipo de síndrome 
epiléptica, o EEG pode ser utilizado para monitorizar 
a evolução do tratamento e a retirada dos fármacos 
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antiepilépticos. Em determinadas síndromes, como 
na epilepsia ausência da infância, há correlação 
evidente entre os paroxismos no EEG e a presença 
de crises clínicas; nesta situação, a normalização 
do EEG é associada a bom prognóstico.

Vídeo-EEG

O vídeo-EEG é o registro sincronizado da imagem 
com o registro eletroencefalográfico por 24 horas 
ininterruptas durante vários dias consecutivos, o 
que permite a aquisição e a análise não apenas das 
descargas que ocorrem espontaneamente entre as 
crises, mas também dos próprios eventos epilépticos. 
Como as características das crises epilépticas são 
diferentes dependendo do lobo cerebral no qual as 
mesmas têm origem, os padrões do registro eletro-
-gráfico permitirão a localização do que tem sido 
denominada área epileptogênica, ou seja, a área 
cerebral envolvida na geração das crises. Esta pode 
ser definida por eletrodos aplicados no escalpo ou 
através da monitorização por eletrodos invasivos, 
como placas e estrias subdurais para áreas corticais 
acessíveis a este tipo de abordagem ou eletrodos 
profundos, indicados particularmente para avaliação 
das estruturas mediais dos hemisférios cerebrais. A 
monitorização invasiva por eletrodos intracranianos 
possibilita não só o registro dos eventos interic-
tais e ictais, mas também o mapea-mento cortical 
funcional. A definição da área cerebral na qual têm 
origem as crises permite a rea-lização de estudos de 
neuroimagem direcionados àquela área específica.

Neuroimagem

Na investigação das lesões epileptogênicas e suas 
relações com o tecido cerebral vizinho são usadas 
diferentes técnicas de neuroimagem que fornecem 
informação anatômica, metabólica e funcional. 
Entre as técnicas de neuroimagem estrutural, assim 
denominadas por permitirem o estudo anatômico do 
encéfalo, destacam-se a tomografia computadorizada 
e a ressonância magnética. Entre as técnicas fun-
cionais figuram a tomografia por emissão de fóton 
único (SPECT — Single Photon Emission Computed 
Tomography), a tomografia por emissão de pósi-
trons (PET – Positron Emission Tomography), a 
ressonância magnética funcional e a espectroscopia 
por RM, que analisa os constituintes químicos da 
área epileptogênica. 

Neuroimagem Estrutural

Tomografia Computadorizada

Permite o diagnóstico das malformações arteriove-
-nosas, acidentes vasculares, lesões calcificadas e 
dos tumores do sistema nervoso, embora aqueles 
de crescimento muito lento, mais freqüentemente 
associados à epilepsia, possam não ser detectados 
por este método. Em geral, a tomografia compu-
tadorizada diagnostica a lesão associada às crises 
epilépticas em cerca de 30% dos casos.

Ressonância Magnética

Pelo fato de, muitas vezes, as lesões estrutu-
rais envolvidas na geração das crises epilépticas 
serem sutis, exigindo que sejam enfatizadas áreas 
específicas, o estudo por ressonância magnética 
em epilepsia deve ser programado após o estabe-
lecimento da correlação eletroclínica. Além disso, 
faz-se necessária a aplicação de protocolo extenso 
que exige seqüências ponderadas em T1, que enfa-
tizam detalhes anatômicos, e em T2 (T2, densidade 
de prótons e FLAIR – Fluid Attenuation Inversion 
Recovery), seqüências com alta sensibilidade na 
detecção de alterações teciduais decorrentes de au-
mento do conteúdo de água ou alterações intersticiais 
asso-ciadas a gliose, desmielinização e edema. Na 
epilepsia do lobo temporal, que corresponde a 60% 
das epilepsias do adulto, a lesão mais comumente 
encontrada é a esclerose mesial temporal, que se 
caracteriza pela redução volumétrica e perda da 
estrutura interna do hipocampo e/ou amígdala em 
T1 e aumento de sinal em T2 (Fig. 11.10). Entre as 
epilepsias extratemporais, cerca de 30% das pessoas 
com epilepsia apresentam graus variados de distúrbios 
do desenvolvimento cortical (Fig. 11.11). Para estas 
devem ser aplicadas seqüências de RM ponderadas 
em T1, como as técnicas de Spin-Echo, Inversion 
Recovery e seqüências volumétricas ponderadas em 
T1 Gradient-Echo, visando à detecção de detalhes 
anatômicos da arquitetura dos giros corticais.

Neuroimagem Funcional

PET e SPECT
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Fig. 11.10 — Imagem de ressonância magnética pesada em T2 
mostrando redução volumétrica, perda das digitações e hipersinal 
do hipocampo direito.

Fig. 11.11 — Displasia cortical focal do tipo Taylor envolvendo o 
córtex parieto-occipital direito. A: espessamento cortical e borra-
-mento da transição entre as substâncias cinzenta e branca. B 
e C: registro eletrocorticográfico através de placas de eletrodos 
subdurais mostrando descargas repetitivas rítmicas contínuas.

Os estudos de PET, que detectam alterações no 
metabolismo cerebral da glicose, demonstram redu-
ção metabólica na área epileptogênica em 70-80% 
dos pacientes com crises focais, particularmente 
as localizadas no lobo temporal. Os estudos de 
SPECT que avaliam o fluxo sangüíneo cerebral e 
apresentam menor resolução anatômica têm indicação 
particularmente quando realizados no período ictal, 
quando seus índices de positividade, demonstrando 
hiperperfusão da área epileptogênica, aproximam-se 
dos dos estudos de PET (Fig. 11.12). No período 
interictal, em epilepsia do lobo temporal, o estudo 
de SPECT mostra hipoperfusão em cerca de 50% 
dos casos com 10-15% de falsa lateralização. No 
entanto, os estudos de SPECT interictais podem 
ser úteis para a comparação com os padrões ictais.

Espectroscopia por Ressonância Magnética

A redução do marcador neuronal N-acetilas-
-partato, geralmente observada em área mais extensa 
do que a que origina as crises, pode contribuir para 
a lateralização e localização da área epileptogêni-
ca nas epilepsias focais, sobretudo em pacientes 
com epilepsia do lobo temporal nos quais as 
outras modalidades diagnósticas não permitiram 
a latera-lização.
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Ressonância Magnética Funcional

Usando como contraste paramagnético a pró-
pria desoxiemoglobina, a RM funcional permite a 
identificação não-invasiva das áreas ativadas pelas 
crises em pacientes com crises focais, bem como a 
localização de áreas funcionais como as áreas motora, 
visual e das estruturas relacionadas à linguagem e 
memória e sua relação com a área epileptogênica. 

Essas diferentes técnicas trazem informações 
complementares, e lesões não detectadas por estudos 
estruturais, como a ressonância magnética, poderão 
sê-lo por técnicas que demonstrem alterações no 
metabolismo do tecido cerebral, como SPECT, PET 

e espectroscopia. Estes dados deverão se somar aos 
dados clínicos e do exame neuropsicológico para a 
determinação da área epileptogênica. A utilização 
conjunta dessas diferentes modalidades de estudos 
do sistema nervoso tem permitido a detecção de 
lesões muito discretas representadas principalmente 
por áreas de gliose, como a esclerose mesial do lobo 
temporal, malformações do tecido cerebral (dis-
plasias) e tumores benignos, de crescimento muito 
lento. A determinação precisa da área epileptogênica 
é fundamental em pacientes com crises epilépticas 
refratárias ao tratamento medicamentoso, possibili-
tando a ressecção cirúrgica da lesão epileptogênica.

CompliCações

No curso da doença ocorrem complicações re-
lacionadas à própria epilepsia, que incluem as 
conseqüências neurobiológicas das crises únicas 
e das crises não controladas, as complicações do 
estado de mal epiléptico, a comorbidade psiquiá-
trica e a ocorrência de morte súbita inexplicada. 
Reconhecem-se ainda as complicações relacionadas 
às drogas antiepilépticas, como os efeitos adversos 
agudos e crônicos.

Epilepsias Catastróficas e Retardo Mental  
na Infância. Declínio Cognitivo Após Crises 
Recorrentes e Episódios de Estado  
de Mal Epiléptico

Algumas crianças previamente normais desenvol-
vem síndromes epilépticas com crises refratárias a 
drogas antiepilépticas nos primeiros anos de vida e 
passam a apresentar involução no desenvolvimen-
to neuropsicomotor, configurando o quadro das 
encefalo-patias epilépticas. Estas síndromes ocorrem 
tipicamente até cinco ou seis anos de idade, tempo 
considerado crítico para a elaboração estrutural do 
cérebro humano e utilização dos mecanismos de 
plasticidade neuronal. Alguns estudos em animais 
e seres humanos demonstram a formação de circui-
tos neuronais aberrantes na formação hipocampal 
frente a processos patológicos e crises originadas a 
distância. A disfunção das estruturas mediais tem-
porais, envolvidas nos mecanismos de aprendizado 
e memória, explicaria a impossibilidade de novas 
aquisições e o comportamento autístico observado 
em crianças com algumas destas encefalopatias 
epilépticas. Quando possível, o controle das crises 

Fig. 11.12 — Tomografia por emissão de fóton único no pe-
-ríodo interictal e ictal. Enquanto no período interictal o padrão 
de perfusão é relativamente simétrico, no período ictal há hi-
perperfusão do lobo temporal direito.
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por medicação ou ressecção cirúrgica acarreta me-
lhor prognóstico quanto às funções mentais, o que 
sugere que o desaparecimento das mesmas é o fator 
crítico para que estas crianças possam desenvolver 
seu potencial máximo. Por outro lado, estado de mal 
epiléptico e crises recorrentes quase invariavelmente 
ocasionam disfunção cognitiva.

Estado de Mal Epiléptico

Mais de 15% das pessoas com epilepsia apre-
sentam pelo menos um episódio de estado de mal 
epiléptico, que pode ocorrer também em qualquer 
tipo de insulto ao sistema nervoso. A mortalidade 
desta complicação grave é de 15-20% em adultos 
e 3-15% em crianças e a morbidade é elevada, 
compreendendo desenvolvimento de epilepsia em 
20-40% dos casos, encefalopatia em 6-15% e déficits 
neurológicos focais em 9-12%. Algumas vezes, a 
atividade ictal motora é contínua e restrita a uma 
parte do corpo por horas ou dias, configurando a 
epilepsia partialis contínua.

Traumatismos

Traumatismos cranioencefálicos, fraturas de 
vértebras, deslocamentos articulares e afogamento 
estão entre as complicações decorrentes das crises 
epilépticas. Os traumatismos causados por aciden-
tes na direção de veículos automotores podem ser 
reduzidos quando o paciente só recebe permissão 
de dirigir se apresenta crises com aura e controle 
das crises durante pelo menos 12 meses.

Morte Súbita Inexplicada

Trata-se de morte súbita, testemunhada ou não, 
que não é associada a traumatismo ou afogamento 
em pessoas com epilepsia com ou sem evidências 
de ocorrência de uma crise, em quem o exame ne-
croscópico não mostra fator tóxico ou anatômico 
como causa da morte. É responsável por 2% a 17% 
das mortes de pessoas com epilepsia. A maioria dos 
casos de morte súbita inexplicada é relacionada às 
crises, em geral não testemunhadas, que ocorrem 
principalmente durante o sono em pacientes com 
crises generalizadas e epilepsias sintomáticas, com 
crises severas ou freqüentes e outros déficits neu-
rológicos, e naqueles que utilizam várias drogas 

antiepi-lépticas. As evidências de que a morte tenha 
ocorrido durante uma crise são representadas pela 
ocorrência de mordedura de língua, secreção oral, 
liberação esfincteriana, expressão facial contorcida 
e queda completa ou parcial da cama.

O risco é de 1/200 em pessoas com epilepsia 
grave, enquanto na população em geral o risco de 
morte súbita é de 4,6/100.000. Considerada uma 
síndrome, vários mecanismos fisiopatogênicos têm 
sido implicados em seu desencadeamento, como 
depressão respiratória, arritmia cardíaca, apnéia obs-
trutiva e disfunção autonômica. Há evidências de que 
os próprios mecanismos envolvidos na interrupção 
das crises possam ocasionar a morte por excesso de 
inibição cortical. Neste sentido, a estimulação do 
paciente no período pós-ictal poderia salvar vidas. 
A prevenção desta complicação envolve o melhor 
controle das crises, a não utilização de politerapia, 
o uso de travesseiros anti-sufocantes e o acompa-
nhamento do sono, com assistência ao paciente 
após o término da crise através de sua mobilização 
e estimulação.

Comorbidade psiquiátrica

Transtornos psiquiátricos ocorrem em 44% a 71% 
das pessoas com epilepsia de longa duração com-
parativamente a cerca de 22% dos indivíduos com 
outras doenças crônicas. Entre eles, os mais preva-
-lentes em pessoas com epilepsia são os transtornos 
do humor, particularmente depressão maior e os 
transtornos ansiosos. Ressaltam-se ainda os índices 
de suicídio, que, na epilepsia do lobo temporal, chega 
a ser 25 vezes superior ao da população em geral. 

tratamento

A epilepsia constitui o distúrbio cerebral mais 
comum em todos os países do mundo, estimando-se 
que, das 40 milhões de pessoas com epilepsia, 32 
milhões ainda não têm acesso a nenhuma forma de 
tratamento, devido à inexistência de serviços ou, de 
forma igualmente importante, porque a epilepsia não 
é ainda encarada como um problema médico ou um 
distúrbio cerebral tratável. A epilepsia crônica ou não 
tratada pode causar conseqüências físicas, psicoló-
gicas e sociais sérias e, como é freqüentemente mal 
entendida, causa medo, estigma e penalidades sociais, 
fazendo com que as pessoas tendam a se esconder 
ou a esconder o seu diagnóstico, o que contribui 
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para o isolamento social e a baixa auto-estima e, 
como conseqüência, dependência e depressão. Os 
serviços médicos para pessoas com epilepsia são 
inadequados e distribuídos heterogeneamente em 
países desenvolvidos e se mostram deficientes ou 
inexistentes em países em desenvolvimento. Embora 
no passado a epilepsia tenha sido considerada um 
problema crônico e duradouro, sabe-se atualmente 
que, na maioria dos casos, as crises são tratáveis e, 
com diagnóstico precoce e a instituição do tratamento 
apropriado, cerca de 70% a 80% das pes-soas com 
epilepsia terão suas crises controladas e 50% das 
mesmas poderão interromper o tratamento medica-
mentoso sem recidiva das crises. Transcorrido um 
período de tempo relativamente longo com remissão 
das crises, haverá redução substancial do risco de 
novos episódios. Apenas a minoria dos pacientes (20-
30%) desenvolverá epilepsia crônica, particularmente 
aqueles com epilepsia sintomática, mais de um tipo 
de crises e associação com distúrbios neurológicos 
ou psiquiátricos. Destes, 5% apresentarão epilepsia 
intratável que lhes incapacitará a vida independente. 
Embora a maior parte das pessoas com epilepsia tenha 
sua incapacidade determinada principalmente pelo 
distúrbio no qual as crises epilépticas representam 
apenas um dos fatores mórbidos, na minoria de 
pacientes com epilepsia severa pode ocorrer, como 
conseqüência de crises não controladas e freqüentes, 
deterioração física e intelectual.

Segundo documento da Organização Mundial da 
Saúde de 1990, o tratamento da epilepsia associa 
várias abordagens que incluem: 1) a formulação de 
política de saúde envolvendo setores de educação, 
trabalho, informação e comunicação; 2) medidas 
de ação compreendendo medidas preventivas pri-
má-  rias (cuidados pré e pós-natais, imunização, 
prevenção de traumatismos cranianos, controle das 
doenças infecciosas e parasitárias), secundárias (ins-
tituição precoce do tratamento e adesão ao mesmo) 
e terciárias (reabilitação psicossocial e vocacional, 
educação familiar e da comunidade, objetivando 
a reintegração social das pessoas com epilepsia). 
Vários estudos têm demonstrado o custo econô-
mico elevado do tratamento de pessoas com crises 
epilépticas freqüentes, o que enfatiza a necessidade 
de medidas preventivas efetivas. Em epilepsia, o 
tratamento com base na comunidade é preferido ao 
tratamento institucional, e as famílias e os pacientes 
devem ser ajudados e treinados para tomarem conta 
dos seus próprios esquemas de tratamento sempre 
que praticável e possível.

Tratamento Medicamentoso 

A primeira questão com relação ao tratamento 
é a de quando é necessário instituir a medicação 
antiepiléptica cuja ação é sintomática, impedindo 
a recorrência de crises. É preciso tratar todo in-
divíduo que tenha risco de apresentar outra crise 
sem tratamento. Entre 20% e 70% das pessoas com 
uma crise tônico-clônica generalizada espontânea 
nunca apresentarão outra crise e, assim, não devem 
ser tratadas. Após uma segunda crise epiléptica 
espontânea, a chance de recorrência é de mais de 
70%; portanto, nesta situação deve ser instituído o 
tratamento medicamentoso. A recorrência de crises 
é mais provável na presença de déficit neurológico 
focal, lesão cerebral, retardo mental e anormalidades 
epileptiformes no EEG.

A escolha da droga antiepiléptica é feita de 
acordo com o tipo de crise, eficácia e efeitos co-
laterais e deve, sempre que possível, ser utilizada 
em mono-terapia. A razão desta conduta é que não 
se demonstra superioridade da adição da segunda 
droga quando a primeira não proporciona controle 
das crises; com a monoterapia se evitaria interação 
medicamentosa, haveria maior possibilidade de 
adesão do paciente ao tratamento e menor custo. 

Drogas Antiepilépticas Convencionais

Há poucas drogas para o tratamento das epilep-
sias. As drogas antiepilépticas mais utilizadas são 
o fenobarbital, a primidona que é metabolizada em 
fenorbabital e por isso tem sido raramente prescrita, 
a carbamazepina, o valproato de sódio e a fenitoína. 
Outras drogas menos utilizadas são a etosuximida e 
os benzodiazepínicos como diazepam, clonazepam, 
nitrazepam e clobazam. Os últimos são usados como 
drogas adjuntivas, pois quando usadas cronicamente 
cursam com desenvolvimento de tolerância aos seus 
efeitos antiepilépticos. São, porém, as drogas de 
eleição no tratamento agudo das crises e no status 
epilepticus. 

Fenitoína, carbamazepina e valproato de sódio 
atuam na membrana neuronal, realizando bloqueio 
“dependente do uso” de canais de sódio, ou seja, 
impedem apenas a geração de surtos de potenciais 
de ação que constituem o substrato microfisiológico 
do neurônio epiléptico. Barbitúricos e benzodia-zepí-
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nicos atuam no receptor GABAérgico, prolongando 
o tempo de abertura do canal de cloro e aumentando a 
freqüência da abertura, respectivamente, promo-vendo 
assim hiperpolarização da membrana neuronal. 

Para crises focais, fenobarbital e primidona são 
tão eficazes quanto a fenitoína e a carbamazepina, 
mas causam maior número de efeitos colaterais. 
A carbamazepina é superior ao valproato de sódio 
no controle de crises do lobo temporal e promove 
menos efeitos adversos a longo prazo; estas duas 
drogas são consideradas igualmente eficazes em 
crises tônico-clônicas secundariamente generaliza-
das. Crises tônicas e atônicas são freqüentemente 
resistentes a drogas antiepilépticas, entre as quais 
o valproato parece ser a mais eficaz. Para crises 
de ausência, etosuximida e valproato terão resulta-
dos semelhantes e, algumas vezes, sua associação 
proporcionará melhor controle das crises, pelo seu 
efeito aditivo no nível neuronal.

A Tabela 11.3 mostra as drogas de primeira e 
segunda escolhas segundo o tipo de crise.

A prescrição adequada de uma droga antiepiléptica 
requer o conhecimento do conceito de meia-vida, 
que é o tempo necessário para que seja eliminada 
a metade do fármaco presente no plasma, após ser 

interrompida a administração do medicamento. 
Deve-se ainda considerar que, uma vez instituída, 
a droga só atingirá o equilíbrio metabólico após 
um pe-ríodo de pelo menos quatro meias-vidas, 
tempo necessário para obter a saturação tissular. A 
meia-vida dos principais fármacos antiepilépticos e 
o tempo para adquirir um valor estável no sangue 
são ilustrados na Tabela 11.4.

Assim, a dose total diária de carbamazepina 
e valproato de sódio deve ser dividida em duas 
ou, preferencialmente, três tomadas; fenitoína e 
etosuxi-mida em duas e o fenobarbital pode ser 
administrado em dose única. A apresentação de 
car-bamazepina de liberação controlada possibilita 
níveis séricos estáveis com apenas duas tomadas 
diárias.

Os efeitos colaterais das drogas antiepilépticas 
podem ou não ser dependentes da dose. A maioria 
das drogas antiepilépticas, de forma dose-dependen-
te, tem propriedades sedativas e interferem com a 
função motora. Os principais efeitos colaterais das 
drogas antiepilépticas estão listados na Tabela 11.5.

Deve-se indicar a dosagem sérica das drogas 
antiepilépticas quando há suspeita de uso irregular 
da droga, para verificar se a recorrência de crises 

Tabela 11.3 
Drogas de Primeira e Segunda Escolhas

 Crises              Crises Generalizadas 
 Focais Tônico-clônicas Ausências Mioclônicas Atônicas/
tônicas 
Drogas de  Carbamazepina Carbamazepina Etosuximida Valproato Valproato
primeira escolha Fenitoína Fenitoína Valproato Etosuximida Etosuximida
  Valproato
 
Drogas de  Valproato Fenobarbital  Clonazepam Clonazepam Clonazepam
segunda escolha Fenobarbital    

Tabela 11.4
Drogas Antiepilépticas, Meias-vidas e Tempo para Atingir Níveis Séricos Estáveis

Medicamento Meia-vida Tempo para Atingir o
  Equilíbrio Sérico 

Carbamazepina 12 horas 3 dias 

Valproato de sódio 12 horas 3 dias 

Fenitoína 24 horas 5 dias 

Etosuximida 2 dias 10 dias 

Fenobarbital 4 dias 3 semanas 
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deve-se a níveis abaixo do limite terapêutico infe-
-rior ou para determinar se sintomas sugestivos de 
toxicidade, incluindo os distúrbios comportamentais, 
devem-se a níveis séricos elevados.

Novas Drogas Antiepilépticas

Nos últimos anos foram introduzidas em nosso 
país quatro novas drogas antiepilépticas: vigaba-
trina, lamotrigina, topiramato e gabapentina. Estas 
são usadas como terapia de adição quando não é 
possível o controle das crises com as drogas antie-
pilépticas tradicionais e proporcionam, em geral, 
cerca de 30% de chances de melhora no controle das 
crises. Menos de 5% dos pacientes com epilepsias 
refratárias às drogas convencionais tornar-se-ão li-
vres de crises com as novas drogas antiepilépticas. 
No entanto, acredita-se que algumas destas drogas 
possam exercer efeito em algumas síndromes es-
pecíficas, fato já demonstrado com a vigabatrina, 
considerada atual-mente a droga de primeira escolha 
para tratamento dos espasmos. A lamotrigina tem 
sido considerada uma alternativa adequada para 
tratamento de pacien-tes com crises generalizadas 
que apresentam efeitos colaterais intoleráveis com 
as drogas tradicionais isoladamente ou associada ao 
valproato. O topiramato, como apresenta múltiplos 
mecanismos de ação, pode ser considerado uma 
droga antiepiléptica de amplo espectro para controle 

tanto das crises focais quanto das generalizadas.

Retirada de Drogas Antiepilépticas

A supressão completa da medicação antiepiléptica 
após cerca de três anos de controle leva à recidiva 
das crises em 50% dos adultos e 25% das crianças. 
Fatores indicativos de permanência sem crises após 
alguns anos de tratamento incluem: epilepsias da 
infância, epilepsias idiopáticas, EEG normal, exames 
de imagem normais e epilepsia de curta duração. 
Indicam maior possibilidade de recorrência de crises: 
crises focais complexas, epilepsias sintomáticas, EEG 
e/ou exames de imagem anormais, longa duração 
da epilepsia e epilepsias generalizadas iniciadas 
na puberdade. 

Epilepsias Refratárias 

Cerca de 70-80% dos pacientes com epilepsia 
terão suas crises controladas com drogas antiepi-
-lépticas. Os restantes 20-30% apresentam crises de 
difícil controle medicamentoso. Aproximadamente 
80% do total de pacientes com epilepsia terão suas 
crises mais bem controladas com uma única droga 
e 10-15% com uma combinação de dois agentes. 
Falta de adesão à terapêutica, interações de drogas e 
toxicidade a longo prazo são mais freqüentes quan-

Tabela 11.5 
Principais Efeitos Colaterais das Drogas Antiepilépticas

Dependentes da Dose  Independentes da Dose 

Ataxia Fenitoína Ganho de peso Valproato
 Carbamazepina  Carbamazepina
 Fenobarbital 
 
Diplopia, borramento visual Carbamazepina Queda de cabelos Valproato 
 Fenitoína 

Sedação Fenobarbital Hirsutismo Fenitoína
 Fenitoína Hiperplasia gengival
 Carbamazepina
 Valproato 
   
Náuseas e vômitos Valproato Irritabilidade Fenobarbital
 Carbamazepina Hiperatividade
 Etosuximida
 Fenitoína
 
Tremor Valproato Hepatotoxicidade (*) Valproato 

(*) O risco parece limitado a crianças com retardo mental e menos de dois anos em politerapia.
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do mais do que uma droga é prescrita. O objetivo 
da terapia deve ser o controle completo das crises 
com uma única droga, ingerida uma ou duas vezes 
ao dia, sem efeitos colaterais. Para o tratamento 
adequado, os preceitos básicos são: classificação 
adequada dos tipos de crises e da epilepsia, que 
permitirá antever o grau de dificuldade terapêu-
tica, o tempo de tratamento e o prognóstico. Um 
cuidadoso diário de crises e o registro dos efeitos 
colaterais são essenciais quando vão ser tomadas 
decisões terapêuticas.

Se as crises estão sendo difíceis de controlar, 
a dose máxima tolerada de cada droga usada deve 
ser explorada com a estreita correlação entre 
efeitos colaterais e controle de crises. As drogas 
que não contribuíram para o controle das crises 
devem ser descontinuadas. Nos pacientes nos 
quais a terapêutica parece ineficaz, deve-se rever 
o diagnóstico de epilepsia e a adesão à terapêutica. 
Deve-se considerar ainda a presença de doença 
cerebral progressiva, como tumores ou problemas 
metabólicos.

Epilepsia intratável, epilepsia de difícil con-
trole medicamentoso, epilepsia fármaco-resistente 
e epilepsia refratária são os termos usados para 
definir a persistência de crises epilépticas a des-
peito da utilização de drogas antiepilépticas. Para 
alguns autores, intratabilidade médica significa 
impossibilidade de controle das crises e fármaco-
-resistência a ausência de qualquer resposta à terapia 
com drogas antiepilépticas. Para se considerar uma 
epilepsia como refratária, vários fatores devem ser 
considerados além da freqüência de crises, como a 
gravidade das mesmas, seu padrão circadiano e o 
impacto na qualidade de vida do indivíduo. A análise 
desses fatores determinará a necessidade de outras 
alternativas terapêuticas.

Outras Alternativas Terapêuticas

Medidas importantes no tratamento das epilepsias 
incluem a regularização dos hábitos de sono e evitar 
os estímulos desencadeantes nas epilepsia reflexas. 
Outras medidas, usadas no tratamento de epilepsias 
de difícil controle, incluem a dieta cetogê-nica e a 

estimulação vagal, cujos efeitos são comparáveis 
aos das novas drogas antiepilépticas.

Tratamento Cirúrgico

Há consenso de que o tratamento cirúrgico deverá 
ser considerado quando a epilepsia se mostrar refra-
tária ao tratamento clínico. Algumas das síndromes 
epilépticas refratárias às drogas apresentam bom 
prognóstico cirúrgico, como a epilepsia do lobo 
temporal, particularmente a decorrente de esclerose 
mesial temporal conseqüente à crise febril na infância, 
para a qual a lobectomia temporal ou a amigdalo-
-hipocampectomia seletiva proporcionam chances de 
75% de controle completo das crises, enquanto em 
outras epilepsias focais as chances se aproximam de 
50%. Procedimentos cirúrgicos paliativos envolvem 
a calosotomia, que pode ser útil em pacientes com 
crises de queda, como as verifi-cadas em epilepsias 
generalizadas sintomáticas, e a transecção subpial 
múltipla, que visa à desconexão da área epilepto-
gênica situada sobre córtex eloqüente.
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Fisiopatologia da Dor

Manoel Jacobsen Teixeira

Introdução

A dor é uma experiência vivenciada pela quase 
totalidade dos seres humanos. É por meio dela que a 
maioria das afecções se manifesta. Da análise crítica 
de sua expressão é que freqüentemente o diagnóstico 
é estabelecido e estratégias terapêuticas visando ao 
seu controle ou à eliminação das condições causais 
são implementadas35.

A dor é conceituada como “experiência sensorial 
e emocional desagradável decorrente ou descrita em 
termos de lesões teciduais”27.

FIsIopatologIa da nocIcepção

O primeiro passo na seqüência dos eventos que 
originam o fenômeno sensitivo doloroso é a trans-
formação dos estímulos ambientais em potenciais 
de ação que, das fibras nervosas do sistema nervoso 
periférico (SNP), são veiculados para o sistema 
nervoso central (SNC). Os receptores sensíveis a 
estímulos térmicos, mecânicos e/ou químicos de 
elevada intensidade são denominados nociceptores. 
São representados por terminações nervosas livres 

Capítu- 1212

presentes nas fibras mielínicas finas A-δ e amielí-
nicas C11. O processo de transdução de informações 
nos nociceptores é limitado a poucas centenas de 
micrô-metros da terminação axonal. Os nocicepto-
res presentes nas fibras C que reagem a estímulos 
térmicos, mecânicos e químicos são denominados 
noci- ceptores polimodais. A atividade desses no-
ciceptores cresce gradualmente com o aumento da 
intensidade da temperatura.

Quando há lesões axonais, potenciais ectópi-
cos podem surgir ao longo das fibras dos troncos 
nervosos nociceptivos A-δ e C nas raízes nervosas 
e nos gânglios sensitivos ou nos correspondentes 
dos aferentes A-β quando há sensibilização cen-
tral53. Quase todos os nociceptores são ativados 
pela estimulação mecânica17. Há, provavelmente, 
receptores químicos específicos79. Os nociceptores 
relacionados às fibras C respondem à estimulação 
mecânica, térmica e/ou química9; a maioria é consti-
tuída de interorreceptores apropriados para detectar 
mediadores intrínsecos da inflamação. A maioria das 
fibras C é ativada por receptores polimodais ines-
-pecíficos101. Os nociceptores relacionados às fibras 
A-δ reagem à estimulação mecânica e térmica. Cerca 
de 50% das fibras nociceptivas A-δ e 30% das fibras 
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nociceptivas do grupo C, em muitos tecidos, são 
mecanicamente insensíveis mas geram potenciais 
com elevada intensidade quando seus receptores são 
sensibilizados. Os nociceptores podem, portanto, ser 
classificados como terminações nervosas livres das 
fibras A-δ e C e terminações nervosas das fibras 
A-δ e C sensibilizadas por processos inflamatórios 
e terminações de aferentes A-β de baixo limiar 
quando ocorre sensibilização central.

Os nociceptores sofrem fadiga e sensibilização. A 
aplicação de estímulos repetitivos resulta em redução 
da sensação, mas pode haver aumento da sensação 
dolorosa quando ocorre sensibilização devida a lesão 
tecidual. Os nociceptores são sensibilizados por subs-
tâncias algiogênicas, liberadas no ambiente tecidual 
em condições anormais131, do que resulta hiperalgesia 
e alodínia termomecânica primária e vasodilatação 
observada em lesões traumáticas, inflamatórias ou 
isquêmicas6. Dentre elas, destacam-se a acetilcolina 
(Acho), a histamina (liberada pelos mastócitos), a 
serotonina (5-HT liberada pelas plaquetas e pelos 
mastócitos), a substância P (sP), leucotrienos, o 
fator de ativação plaquetário, a bradicinina, as pu-
rinas, os radicais ácidos, os íons K+, o óxido nítrico 
(NO produzido a partir da L-arginina), as citocinas 
(interleucinas IL, IL1β, IL6, IL8, fator de necrose 
tumoral α, fator de cresci- mento nervoso, produ-
zidos pelos monócitos, ma-crófagos, mastócitos, 
fibroblastos, linfócitos B e T, células endoteliais, 
ceratinócitos, fibras musculares lisas, células do 
estroma endometrial, células tu-morais)92, o ATP 
(liberado pelas células mortas e durante a isque-
mia), a adenosina monofosfato-cíclica (AMPc)8,22,99, 
o glutamato e os mediadores pró-inflamatórios, 
especialmente os prostanóides (prosta-glandinas/ 
PGs PG2, PH2, PGI

2
, PGE

2
 e tromboxanas TBX 

TBXA
2
, metabólitos do ácido araquidônico liberado 

dos proteolipídeos de membranas devido à ação da 
fosfolipase A

2 
dos mastócitos e de outros leucóci-

tos, vasos sangüíneos e células traumatizadas). As 
substâncias algiogênicas recrutam muitos receptores 
“silenciosos” em condições normais, especialmente 
os relacionados às fibras C.

A sP, a neurocinina (NK) A e B, o peptídio re-
lacionado geneticamente à calcitonina (PGRC), o 
ATP, entre outros neurotransmissores, são liberados 
nos tecidos pelas terminações nervosas dos aferentes 
nociceptivos e interagem com elementos celulares 
envolvidos no processo inflamatório (neutrófilos, 
linfócitos, plasmócitos, macrófagos) ou regenerativo 
(fibroblastos, células de Schwann), atraindo-os ou 

ativando-os, gerando vasodilatação, instalação de 
processo inflamatório de origem neurogênica (in-
flamação neurogênica)106 e degeneração progressiva 
das unidades funcionais (Fig. 12.1).

Os aferentes primários participam da regulação 
da atividade dos gânglios da cadeia neurovegetativa 
e da vasoatividade22, assim como, retrogradamente, 
geram inflamação neurogênica em áreas vizinhas às 
ativadas originalmente.

As vias nervosas aferentes primárias têm o corpo 
celular localizado nos gânglios sensitivos, de onde 
as fibras emergentes seguem curso glomerular e 
se dividem em ramos proximais e distais133. Os 
neurônios sediados nos gânglios sensitivos são 
sensibilizados quando há estimulação nociceptiva25. 
Muitos neurô-nios ganglionares contêm glutamato, 
sP, PGRC, somatostatina, neuropeptídio Y (NPY). A 
colecisto-cinina, habitualmente ausente nos gânglios 
sensitivos, é evidenciada em cerca de um terço deles 
em condições inflamatórias. Há receptores de gala-
nina, neurotensina de opióides (µ, δ, κ) e receptor 
NPY1. Os neurônios dos gânglios sensitivos contêm 
pequena quantidade de NADH-diaforase/NOS.

Em um ponto situado aproximadamente um a 
cinco milímetros antes da penetração das radículas 
na medula espinal, a bainha de mielina produzida 
pela oligodendrologia junta-se à bainha de mieli-
na produzida pelas células de Schwann (zona de 
entrada das raízes nervosas)109. Nas raízes ventrais 
foram observados aferentes primários nociceptivos 
recorrentes das fibras das raízes posteriores133; 
aproximadamente 30% das fibras das raízes ventrais 
são amielínicas e, provavelmente, nociceptivas109. 
Na zona de penetração na medula espinal, as fibras 
mielínicas finas e as fibras C destacam-se das fibras 
aferentes mais calibrosas tácteis ou proprioceptivas 
(Aβ) e se concentram no feixe ventrolateral das ra-
dículas110; na medula espinal, bifurcam-se em ramos 
rostrais e caudais e entram na constituição do trato 
de Lissauer110. Este trato é composto de fibras dos 
aferentes primários e de projeções dos neurônios 
localizados no corno posterior da substância cin-
zenta da medula espinal (CPME). As vias aferentes 
C alcançam a porção lateral da substância branca 
lateral da medula espinal e os aferentes do grupo 
A situam-se medialmente86. Foram identificadas 
projeções para a substância cinzenta da medula es-
pinal contralateral22. As fibras aferentes C parecem 
projetar-se exclusivamente nas lâminas superficiais 
do CPME51 e os aferentes A-β e A-δ nas lâminas 
intermediárias e profundas133 (Fig. 12.2).
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O CPME localiza-se atrás do canal central da 
medula espinal e é dividido em lâminas, de acordo 
com a morfologia celular, bioquímica, das unidades 
celulares, com atividade celular frente a estímulos 
de diferentes naturezas e fibras que origina. Recebe 
aferências oriundas dos nervos periféricos, do córtex 
cerebral, estruturas subcorticais e tronco encefálico 
e contém interneurônios que interferem no proces-
samento das informações sensitivas, inibindo ou 
facilitando a transmissão dos potenciais veiculados 
pelos aferentes primários.

Os neurônios da lâmina I recebem aferências 

das fibras C e menos intensamente dos aferentes 
nociceptivos A-δ; seus neurônios entram na cons-
tituição do trato espinotalâmico contralateral18,121, 
trato proprioespinal homo e contralateral117 e trato de 
Lissauer107,117. Na lâmina II ou substância gelatinosa 
projetam-se os aferentes primários C e A-δ103,107, seus 
neurônios projetam-se no trato de Lissauer, fascículo 
próprio lateral e dorsal, nas lâminas II e III contrala-
terais, lâminas I, III, IV e V homolaterais25, CPME, 
e nos tratos espinorreticulares e espinota-lâmicos110. 
A lâmina III, juntamente com as lâminas IV e V, 

Fig. 12.1 — Receptor nociceptivo. Representação artística de terminação nervosa livre contendo receptores para vários neuro-
transmissores e para acionamento por ação do calor ou sob deformação mecânica intensa. Gera potenciais de ação que são 
veiculados ao sistema nervoso central. A sensibilização dos receptores pode decorrer do acúmulo de substância algiogênicas 
concentradas nos tecidos em decorrência da lesão tecidual ou do processo da inflamação neurogênica ou da liberação de Nadr 
ou prostanóides pelo sistema nervoso simpático.
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constitui o núcleo próprio da substância cinzenta 
da medula espinal. Recebe aferências dos aferen-
tes primários, principalmente de grosso calibre133, 

ativados por estímulos mecânicos de baixo limiar. 
Seus neurônios projetam-se no trato de Lissauer, 
trato proprioespinal e estruturas intra-segmentares 
da substância gelatinosa107,117. A lâmina IV recebe 
aferências de fibras de grosso calibre ativadas por 
receptores mecânicos de velocidade de baixo limiar 
e de adaptação rápida e lenta, do trato corticoespinal 
e do fascículo cornocomissural107, origina o trato 
espinocervical homolateral, o trato espinotalâmico 
e projeta dendritos na substância gelatinosa. À 
lâmina V aferem fibras mielínicas A-δ originadas 
do tegumento, vísceras e estruturas musculares que 
reagem à estimulação mecânica de baixo e elevado 
limiar109, fibras proprioceptivas de grosso calibre Ia 
e Ib83, projeções da lâmina IV, tratos corticoespinais 
motores e sensitivos, rubroespinais, tetoespinais e 
reticuloespinais. Seus neurônios originam o trato 
espinotalâmico contralateral, trato espinocervical 
homolateral, trato do funículo posterior homo e 

contralateral109, trato proprioespinal e fibras que se 
projetam nas lâminas II, III, IV, V e VII. A intensa 
convergência de informações das projeções periféri-
cas e do grande número de neurônios multimodais 
nesta lâmina é responsável pelo fenômeno de dor 
referida (fenômeno de convergência-facilitação e 
convergência-somação) (Fig. 12.3)109. Os aferentes 
primários nociceptivos alcançam também os neurô-
nios motores presentes no corno anterior da medula 
espinal e neurônios da coluna intermédio-lateral77. 
Isto significa que os aferentes primários do grupo 
A-δ projetam-se nas porções profundas das lâminas 
I, IV, V, VI e IX e porções externas da lâmina II do 
CPME51, os aferentes do grupo C projetam-se nas 
lâminas I e II117 e os aferentes A-β, nas lâminas II, 
III, V, V, VI e IX.

Nos gânglios das raízes sensitivas e nos aferentes 
primários foram identificados a sP, a substância 
K, o octapeptídio-colecistocinina, a somatostatina, 
o PGRC, o peptídio vasoativo intestinal (PVI), a 
dinorfina, as encefalinas, o fator de liberação de 
corticotrofina, a arginina, a vasopressina, a oxito-

Fig. 12.2 — Vias aferentes primárias. Representação artística do sistema nervoso periférico que veicula a informação nociceptiva 
tegumentar, visceral e ou musculoesquelética para o sistema nervoso central. As fibras nociceptivas penetram na medula espinal 
via raízes anteriores e posteriores.
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cina, o peptídio liberador de gastrina, a bombesina, 
a angiotensina II, a galanina, o ATP e o fator de 
crescimento do fibroblasto13,81,104,139, o ácido glutâmico 
e aspártico, a serotonina, a dopamina, a tirosina e a 
adenosina48. Os neurotransmissores são produzidos 
nos corpos celulares dos gânglios sensitivos e trans-
-portados para as terminações nervosas no CPME 
e distalmente16,87.

A sP exerce atividade excitatória em grande 

variedade de neurônios multimodais do CPME, e 

atua no receptor NK1 das lâminas I, II e X133. O 
glutamato e o aspartato exercem atividade excita-
tória nos receptores ionotrópicos NMDA, AMPA, 
metabotró-picos e cainato. As taquicininas atuam 
nos receptores NK1, NK2 e NK3, que se ligam à sP, 
NKA e NKB, respectivamente. A neurocinina A e 
B atua nas lâminas III e IV. O PGRC é encontrado 
nas lâminas I e II do CPME. A somatostatina atua 

Fig. 12.3 — Mecanismos segmentares de sensibilização de supressão da dor. Representação artística de terminação nervosa que 
libera no interstício do CPME, sP, NO, glutamato e aspartato, entre outros neurotransmissores, que por sua vez interagem com 
receptores metabotrópicos e ionotrópicos. A ativação de fosforilase aumenta a permeabilidade dos canais iônicos. A penetração 
de íons Ca++ resulta na ativação de sistemas enzimáticos que geram: produção de óxido nítrico e de prostaglandinas que, como 
neurotransmissores retrógrados acarretam liberação de neurotransmissores excitatórios pelas terminações nervosas aferentes; 
ativam gens de ação rápida que induzem à produção de membranas neuronais ricas em receptores resultando em deformação 
neuroplástica, fenômeno relacionado com cronificação da dor.
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em cinco receptores, exerce atividade inibitória 
nos neurônios das lâminas I, II e V do CPME e 
potencia-liza a ação da sP13. O PVI está presente 
no trato de Lissauer, nas lâminas I, V, VII e X do 
CPME. O NPY exerce atividade inibitória e atua em 
receptores na profundidade da lâmina II. A galanina 
exerce efeito trófico na hipófise, inibe a transmis-
são sináptica no CPME, contrapõe-se ao efeito da 
sP, do PVI e da PGRC e potencializa o efeito da 
morfina. Os receptores de bombesina exercem ati-
vidade despola-rizante na substância gelatinosa48. 
A colecistocinina exerce atividade antagonista nos 
neurotransmissores opióides.

Estímulos leves e moderados liberam pequena 
quantidade de ácido glutâmico e de sP que despo-
-larizam a membrana neuronal e geram sensação 
dolorosa momentânea. Quando a estimulação é 
intensa e prolongada, há sensibilização dos neu-
rônios especialmente multimodais (wide dynamic 
range neurons) do CPME, que passam a reagir in-
tensamente frente à estimulação nociceptiva e não 
nociceptiva. A sensibilização depende da atuação 
de aminoácidos (ácido glutâmico, ácido aspártico) 
e de taquicininas (sP). Receptores AMPA (ativados 
pelo ácido 2-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxasole-
-propiô-nico) e cainato são acionados imediatamente 
após a liberação de aminoácidos excitatórios e estão 
envolvidos no mecanismo de localização têmporo-
-espacial e na quantificação da dor. O glutamato ativa 
receptores AMPA, do que resulta influxo de Na+, K+ 
e Ca++ para o interior do neurônio e despolarização 
rápida da membrana neuronal durante curto período 
de tempo. Alguns segundos após, ocorre ativação 
dos receptores NMDA (ativados pelo N-metil-D-
-aspartato), que propicia influxo citoplasmático 
de Ca++ acoplado ao influxo de Na+ e efluxo de 
K+. Os receptores NMDA, operacionalizados por 
mecanismos dependentes de voltagem ativados por 
aminoá-cidos e modulados por neuropéptides (sP), 
atuam centenas de milissegundos após a chegada 
dos estímulos. Para o receptor NMDA ser operacio-
-nalizado, é necessária a presença de glicina e de 
glutamato13. O receptor NMDA normalmente mantém-
-se inativo, mesmo na presença de glutamato, porque 
seu canal é parcialmente bloqueado pelo Mg++. A 
ativação dos receptores de NMDA e a liberação do 
glutamato despolarizam parcialmente a membrana 
neuronal e reduzem o bloqueio do receptor causado 
pelo Mg++ , possibilitando o influxo de Ca++ para 
o interior do citoplasma, e ocorre despolarização 
neuronal prolongada. O glutamato ativa receptores 
metabotrópicos incluindo o ACPD (aminociclo-

-pentano-1,3-de carboxilato), do que resulta a ativa-
ção da fosforilase-C, que promove a formação dos 
segundos-mensageiros (trifosfato de inositol ou TPI

3
 

e diacilglicerol ou DAG) que causam fosforilação 
das membranas neuronais que se tornam hiperex-
-citáveis. A sP também estimula a síntese de TPI

3
. 

A DAG estimula a translocação da proteína C-cinase 
(PCC) para as membranas celulares. O TPI

3
 libera 

Ca++ das reservas intracelulares (microssomais) e 
acarreta formação de ácido araquidônico. O ácido 
araquidônico, sob ação da ciclooxigenase (COX), 
transforma-se em PGs. O estímulo doloroso ativa a 
sintetase de NO, que aumenta a síntese de NO. O 
NO e as PGs, do interior dos neurônios, escoam-se 
para o interstício e acarretam liberação de maior 
quantidade de neurotransmissores excitatórios dos 
aferentes primários, resultando em estados hiperal-
-gésicos de curta duração. Como conseqüência, há 
liberação de glutamato que gera excessiva despo-
-larização pós-sináptica, ou seja, instala-se feedback 
positivo. A somação temporal induzida lentamente 
gera despolarização contínua e atividade neuronal 
espontânea e prolongada (wind-up) e exagera as rea- 
ções aos estímulos mecânicos e térmicos, pois os 
potenciais de membrana são próximos aos limiares 
dos potenciais de ação. As PGs atuam em recepto-
res PGD

2
 e PGE

3
 e aumentam a excitabilidade dos 

neurônios que recebem impulsos aferentes, facilitan-
do a liberação de neurotransmissores excitatórios, 
reduzindo a inibição bulbo-espinal pré-sináptica 
e comprometendo a estabilidade da membrana 
neuronal. O aumento na concentração intraneural 
de Ca++ ocorre alguns minutos após a estimulação 
nocicep-tiva. Os íons Ca++ extracelulares somados 
aos íons Ca++ liberados no citoplasma pelas reservas 
intra-celulares atuam como segundos-mensageiros, 
desencadeando a síntese do AMP. A ativação de 
fosfo-lipase A

2 
e de PCC ligada à membrana nos 

neurônios nas lâminas superficiais do CMPE gera 
o fenômeno da despolarização lenta que mantém o 
wind-up, ou seja, aumento da atividade neuronal 
decorrente da estimulação das fibras C42. Graças ao 
wind-up, há prolongamento da sensação dolorosa 
após aplicação de estímulos nociceptivos em casos 
de neuropatias e estímulos de baixo limiar (ativados 
por fibras A-β) encontram acesso aos mecanismos 
centrais de processamento sensitivo normalmente 
ativados por aferentes C. A PCC-g fosforila proteí-
nas envolvidas na neuroplasticidade que acompanha 
o aprendizado e a memória. A ativação mantida 
e o aumento da sensibilidade do receptor NMDA 
resultam em sensibilização e, conseqüentemente, 
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em aumento do campo receptivo dos neurônios 
multimodais do CPME aos estímulos mecânicos. 
Após a aplicação de estímulos dolorosos, a ação 
da PCC, c-fos expressa-se em várias estruturas do 
SNC envolvidas no processo nociceptivo, incluindo 
a medula espinal, a substância periquedutal mesen-
cefálica, núcleos parabraquiais e tálamo67. Outros 
proto-oncogenes são também ativados após aplicação 
de estímulos dolorosos incluindo o Krox-24, c-jun, 
jun-B, jun-D, fos-B e MGS-1/A, MGF-1 e SRF. Os 
proto-oncogenes transcrevem o RNA-mensageiro 
que é liberado no citoplasma dos neurônios. A 
seguir, a informação é transferida para moléculas 
precussoras que contêm a seqüência dos neuropep-
tídios. Devido à ação enzimática, as proteínas são 
lisadas e a seqüência de neuropeptídios formadas. 
Os produtos protéicos dos gens imediatos atuam 
como terceiros mensageiros (papel trascricional) 
e modificam a expressão de outros genes, resul-
tando na síntese de RNA mensageiro envolvido na 
geração de novos canais de membrana, fatores de 
crescimento, neuropeptídios e enzimas que alteram 
prolongadamente a atividade da membrana neuronal. 
A penetração de Ca++ nos neurônios, via receptores 
NMDA, pode ativar genes sensibilizadores 15 minutos 
após a estimulação nociceptiva. A ativação da PCC 
é, portanto, condição crítica para a sensibilização 
neuronal e para a instalação de hiperalgesia. Estes 
genes ativados podem ser facilmente acionados e 
transformar a dor temporária em dor permanente. 
O wind-up constitui a fase inicial dos processos 
sinápticos e celulares que geram a sensibilização 
central. Como conseqüência, os campos receptivos 
dos neurônios expandem-se devido à maior efetivi-
dade das sinapses, do que resulta ampliação da área 
de dor, instala-se hiperalgesia secundária (redução 
do limiar aos estímulos mecânicos nociceptivos em 
áreas distantes das lesões), alodínia mecânica secun-
dária (percepção da sensação dolorosa deflagrada 
por estímulos que não apresentam magnitude para 
fazê-lo)70 e dor referida secundária (sensação de dor 
em áreas distantes daquela que sofreu a agressão). 
O campo receptivo para os estímulos dolorosos 
torna-se maior do que para estímulos de outras 
naturezas70 (Fig. 12.4).

Alguns neurônios da medula espinal participam 
de reflexos motores e neurovegetativos segmenta-
res. O acionamento das unidades da coluna inter-
-mediolateral da medula espinal resulta na ativação 
das vias neurovegetativas simpáticas regionais, acar-
reta aumento da resistência vascular periférica e de 

vários órgãos, retenção urinária e alentecimento do 
trânsito intestinal. A ativação das unidades neuronais 
da ponta anterior da substância cinzenta da medula 
espinal causa hipertonia muscular que modifica o 
reflexo de flexão, gera aumento do tono e induz 
espasmos musculares, com a conseqüente redução 
da expansibilidade da caixa torácica que resulta em 
isquemia muscular, em anormalidades posturais e 
em síndrome dolorosa miofascial.

A transferência das informações nociceptivas da 
medula espinal para estruturas encefálicas é realizada 
mediante vários sistemas de fibras longas represen-
tados pelo trato espinotalâmico, espinorre-ticular, 
espinomesencefálico, espinocervical, pós- sináptico 
do funículo posterior e trato intracornual36. O maior 
contingente de tratos caudorrostrais envolvidos na 
nocicepção está presente no quadrante anterior da 
medula espinal132 (Fig. 12.5).

As fibras do trato espinotalâmico originam-se 
nas lâminas I, IV, V, VI, VII e VIII do CPME55,109. 
O maior contingente do trato espinotalâmico, após 
sua emergência, cruza a linha mediana na comis-
sura branca anterior e se desloca rostralmente, via 
quadrante ântero-lateral oposto da medula espinal87, 

veiculando estímulos dolorosos e não dolorosos para 
núcleos do complexo ventrobasal, núcleo centrolate-
ral e núcleos intralaminares do tálamo16 e formação 
reticular do bulbo, ponte e mesencéfalo, incluindo 
o núcleo gigantocelular, paragigantocelular e subs-
tância cinzenta periaquedutal mesencencefálica68. 
As fibras do trato espinorreticular originam-se nas 
lâminas VII e VIII e homo e contralateralmente74, 
projetam-se no núcleo gigantocelular, no tegmento 
pontino lateral e no núcleo subcerúleo ventral e 
dorsal133, de onde a informação nociceptiva e não 
nociceptiva, superficial e profunda, é transferida para 
os núcleos intralaminares do tálamo, tálamo ventral 
e hipotá-lamo17; está envolvido com o fenômeno do 
despertar, das manifestações emocionais, afetivas e 
neuro-vegetativas associadas à dor17 e regulação das 
vias nociceptivas segmentares7. As fibras do trato 
espino-mesencefálico originam-se nos neurônios nas 
lâminas I e V e se projetam contralateralmente no 
subnúcelo lateral da substância cinzenta periaque-
dutal e no teto mesencefálico93. As fibras do trato 
espino-cervical originam-se nas lâminas I, III e IV 
do CPME3,124 e se projetam, via quadrante lateral 
homolateral da medula espinal, no núcleo cervical 
lateral, de onde se originam fibras que cruzam a 
linha média e se projetam no complexo ventrobasal 
do tálamo15, formação reticular do tronco encefálico 
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e diencéfalo124. O trato pós-sináptico do funículo 
posterior origina-se nas lâminas III, IV, V e VI130.

Nos núcleos talâmicos há neurônios que reagem 
à estimulação nociceptiva e não nociceptiva55. As 
vias nociceptivas discriminativas do trato espinota-
-lâmico projetam-se no complexo ventrobasal, no 
grupamento nuclear posterior, núcleos intralaminares 
e núcleo submédio do tálamo, e as vias espinorre-
-ticulotâmicas, nos núcleos centromediano, centro-
-lateral e parafascicular do tálamo e componente 
magnocelular do corpo geniculado medial98. Os 
campos receptivos das unidades celulares talâmicas 
envolvidas na nocicepção, em geral, são bastante 
amplos, freqüentemente bilaterais100 e, comumente, 
multimodais1. No complexo ventrobasal do tálamo 
há organização somatotópica bem definida; seus 
neurônios projetam-se, com organização somatotó-
pica, no córtex sensitivo SI e SII118. Neurônios do 

núcleo ventral póstero-lateral projetam-se também 
no córtex orbitário68. Há controvérsias a respeito 
das projeções diretas dos aferentes nociceptivos 
no núcleo centromediano. Neurônios do núcleo 
centromediano, parafascicular e dos núcleos intrala-
minares reagem a estímulos nocivos e não nocivos, 
apresentam grandes campos receptivos e recebem 
aferências bilaterais16; sua projeção para o estriado 
e córtex pré-motor sugere que estejam relacionados 
à reação motora envolvida no mecanismo de defesa 
aos estímulos nociceptivos55,107.

Aferentes espinais que alcançam o subnúcleo 
caudal do complexo espinal trigeminal projetam-
-se no núcleo submédio do tálamo medial32. Foram 
descritas projeções desse núcleo para o córtex fronto-
-orbitário, porção basomedial da amígdala e áreas de 
associação do córtex frontal, occipital e temporal32.

Neurônios do núcleo gigantocelular reagem à 

Fig. 12.4 — Mecanismos de dor referida. Representação artística de uma secção transversal da medula espinal onde é observada 
a projeção em neurônios comuns especialmente da lâmina V do CPME de aferências sensitivas oriunda do tegumento, do aparelho 
locomotor e de vísceras. Mecanismos de convergências-facilitação convergência-somação de informações resultam na referência 
da dor em estruturas com maior representação no esquema corporal (tegumento ou estruturas musculoesqueléticas).
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Fig. 12.5 — Tratos de projeção rostral da sensibilidade dolorosa. Representação artística da via espinotalâmica e espinorreticular 
que se projetam, respectivamente, no tálamo e na formação reticular do tronco encefálico, de onde emergem neurônios que fazem 
sinapse nas estruturas corticais discriminativas sensitivas (trato neo-espinotalâmico), nas áreas de associação do córtex cerebral 
(trato pálio-espinotalâmico) ou nas estruturas dos núcleos talâmicos inespecíficos e no hipotálamo e, a partir destes, difusamente 
em todo córtex cerebral (trato espinorreticular).
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estimulação nociva, do tálamo e não nocivas56 e 
originam fibras que compõem o trato reticuloespinal 
e projeções rostrais para o núcleo centromediano e 
parafascicular do tálamo16. Projeções reticulotalâ-
-micas exercem atividade inibitória nos núcleos do 
complexo ventrobasal talâmico; a via espinome-
-sencefalotalâmica exerce inibição tônica no com-
plexo ventrobasal do tálamo55.

As estruturas que compõem o sistema límbico 
recebem aferências do núcleo ventral anterior, 
formação reticular do tronco encefálico e núcleos 
posteriores do tálamo. O hipotálamo recebe aferências 
da formação reticular mesencefálica, núcleo ventral 
anterior do tálamo e córtex frontal. Poucos neurônios 
da área sensitiva principal reagem à estimulação no-
civa16. Na porção posterior da área SII há neurô-nios 
multimodais que reagem à estimulação noci-ceptiva, 
apresentam grandes campos receptivos e são ativados 
por estímulos bilaterais. Na área Ms I há neurônios 
que reagem a estímulos somáticos menos específi-
cos. Nas áreas de associação fronto-orbitárias há 
neurônios multimodais que respondem a estímulos 
nocivos e não nocivos16. O núcleo centromediano 
origina projeções para o córtex cerebral via núcleo 
ventrolateral, ventromedial, ventral anterior e núcleos 
da linha média. Os núcleos da linha média projetam-
-se no córtex cerebral via núcleo dorsal anterior do 
tálamo. O grupamento nuclear talâmico posterior 
projeta-se na área SII16; a projeção dos núcleos da 
linha média no complexo ventrobasal do tálamo é 
inibitória55. Quando há dor aguda e não dor crônica, 
há aumento da atividade talâmica no núcleo caudado. 
Há aumento do fluxo sangüíneo na porção anterior 
do córtex do cíngulo, no córtex somato-sensitivo 
primário e secundário, no tálamo contra-lateral, 
ínsula, córtex pré-frontal, núcleo lentiforme e no 
cerebelo após a aplicação de estímulos dolorosos24. 
Existem conexões recíprocas entre as áreas sensiti-
vas primárias e secundárias homo e con-tralaterais 
e, entre estas, e o córtex motor primário, córtex 
parietal e estruturas do sistema límbico. Foram 
descritas conexões entre o núcleo centro-mediano, 
grupamento nuclear posterior do tálamo e estriado e 
projeções oriundas do córtex sensitivo primário no 
complexo ventrobasal, grupamento nuclear posterior, 
núcleo parafascicular e, talvez, centromediano do 
tálamo, com atividade excitatória e inibitória. O 
córtex sensitivo secundário projeta-se nos núcleos 
do complexo ventrobasal do tálamo, grupamento 
nuclear posterior e centromediano. A área motora 
primária projeta-se nos núcleos talâmicos específicos 

e inespecíficos. Foram descritas projeções oriundas 
do córtex cerebral sensitivo e motor, córtex orbitário 
e giro temporal superior com atividade excitatória ou 
inibitória na formação reticular do tronco encefálico, 
e do córtex sensitivo primário e motor principal, 
no corno anterior e posterior da medula espinal e 
projeções do córtex orbitário nas lâminas profundas 
do CPME. Há também projeções oriundas no córtex 
sensitivo parietal, occipital e temporal nos núcleos 
do funículo posterior16.

O complexo espinotalâmico relaciona-se à função 
discriminativa da dor88. A projeção via grupa-mento 
nuclear posterior e núcleos intralaminares do tálamo 
não exerce atividade discriminativa. As vias que se 
projetam na formação reticular do tronco encefálico 
e nas estruturas do sistema límbico mediante o tra-
to espinorreticular estão relacionadas aos aspectos 
afetivos e motivacionais associados à nocicepção. 
A conexão recíproca existente entre as estruturas 
da medula espinal, formação reticular do tronco 
encefálico, tálamo e córtex cerebral possibilita a 
avaliação dos aspectos qualitativos e quantitativos 
dos estímulos nociceptivos, bem como o controle 
do comportamento desencadeado pelos estímulos 
nociceptivos.

O complexo nuclear envolvido no processamento 
da informação exteroceptiva da face e da cavida-
de oral é subdividido em núcleo mesencefálico e 
principal, situados rostralmente, e núcleo do trato 
espinal do nervo trigêmeo, situado caudalmente. 
Esta última estrutura foi subdividida em subnúcleo 
caudal, subnúcleo interpolar e subnúcleo oral95. 
Foram identificadas unidades nociceptivas nas por-
ções superficiais e profundas do subnúcleo caudal, 
inter-polar54, oral e principal75. As três divisões do 
nervo trigêmeo estão representadas em todo o com-
plexo trigeminal; este alcança o CPME até o quarto 
segmento cervical. A divisão mandibular, maxilar 
e oftálmica dispõe-se com arranjo dorsoventral, 
respectivamente78, a representação sensitiva da face 
é feita como lâminas concêntricas centradas sobre 
a representação da região oral e nasal, que se situam 
nas porções mais centrais e rostrais do subnúcleo 
caudal do trato espinal do nervo trigêmeo78. As fi-
bras A fazem sinapses nos neurônios do complexo 
trigeminal que correspondem às lâminas III, IV e 
V do CPME51. Os aferentes mecânicos de adapta-
ção rápida conduzidos por fibras mielínicas finas 
alcançam a porção rostral da subdivisão caudal 
do núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo e as 
unidades correspondentes às lâminas III, IV e V do 
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CPME51. Os aferentes C alcançam a porção caudal do 
núcleo do trato espinal e o CPME cervical rostral37. 
As aferências musculares veiculadas pelas fibras 
A-δ e C projetam-se na porção distal do subnúcleo 
interpolar e nas lâminas I e V da subdivisão caudal 
do núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo e da 
medula cervical rostral. As aferências A-δ noci-
ceptivas projetam-se nas lâminas I, II, III e V da 
medula cervical51. A aferência visceral, veiculada 
pelo nervo intermediário, vago e glosso-faríngeo, 
cursa pelo trato espinal do nervo trigêmeo e se 
projeta na subdivisão caudal do complexo nuclear 
e no núcleo do trato solitário51,78. Do núcleo caudal 
do complexo trigeminal, as fibras projetam-se no 
complexo ventrobasal contralateral do tálamo e nos 
núcleos intralaminares102. As fibras do núcleo sensi-
tivo principal projetam-se no complexo ventro-basal 
homo e contralateral do tálamo114.

MecanIsMos de Modulação da dor

A transferência das informações nociceptivas 
do CPME para estruturas rostrais do SNC sofre 
profundas modificações devido à participação de 
grande número de influências excitatórias e inibitórias 
atuando em circuitos locais ou a distância. Segundo 
a teoria de comporta por Melzack e Wall em 196590, 
a ativação das fibras de grosso calibre bloqueia a 
transferência das informações dos aferentes primá-
rios para os neurônios do CPME, assim como as 
influências hiperpolarizantes dos aferentes de calibre 
fino (Fig. 12.6). A estimulação elétrica de regiões 
da substância cinzenta periaquedutal mesencefálica e 
periventricular resulta em analgesia e em depressão 
da atividade dos neurônios das lâminas I e V do 
CPME93. Há pelo menos três subtipos de recepto-
res opióides nos neurônios sensitivos primários e 
nos neurônios do CPME, na amígdala, hipotálamo, 
núcleo caudado, substância cinzenta periaquedutal 
mesencefálica, tálamo e substância gelatinosa do 
CPME. Peptídios com ação opióide como as ence-
-falinas (leucina ou metionina-encefalina), derivadas 
da pró-encefalina-A, estão presentes nos neurônios e 
em fibras nervosas da amígdala, tálamo, substância 
cinzenta periaquedutal mesencefálica e núcleo mag-
no e dorsal da rafe e têm afinidade predominante 
pelos receptores δ e talvez por receptores µ61 em 
várias regiões do SNC, principalmente no estriado, 
mesencéfalo, ponte, bulbo e CPME143 e CPME. A 
β-endorfina, derivada da propiomelanocortina, está 
presente nos neurônios da região anterior e inter-

mediária da hipófise129 e em fibras que, do núcleo 
arqueado, projetam-se no septo, tálamo e substância 
periaquedutal mesencefálica e atua nos receptores 
ε61. A dinorfina, derivada da pró-encefalina-B61, está 
presente na substância negra, estruturas do sistema 
límbico, no CPME e substância peria-quedutal me-
sencefálica e apresenta afinidade pelos receptores κ. 
A α-neoendorfina é difusamente presente no SNC. 
Os receptores µ são importantes para a atividade 
analgésica da morfina no compartimento supra-
-espinal, estando concentrados nas vizinhanças da 
substância cinzenta periaquedutal mesencefálica, 
estriado, habênula, tálamo e córtex cerebral e nas 
lâminas superficiais do CPME61. Os receptores κ 
estão presentes no hipotálamo, claustro e substância 
periaquedutal mesencefálica; estão envolvidos na 
analgesia frente à estimulação nociceptiva mecânica, 
somática ou visceral122. Os receptores δ são escassos 
no encéfalo e estão presentes em elevada concentração 
nas lâminas superficiais do CPME61; são relacionados 
à analgesia quando a dor é induzida por estímulos 
térmicos14. A metionina-encefalina tem afinidade 
pelos receptores µ61; a dinorfina apresenta afinidade 
por receptores κ e a β-endorfina pelos receptores 
ε61. É provável que os receptores µ e ε atuem em 
vias supressoras da dor no encéfalo e os receptores 
µ, δ e κ, em vias supressoras na medula espinal140. 
Foi demonstrada encefalina nos locais em que há 
grande concentração de receptores µ, δ e κ, ou seja , 
nas lâminas I, II, III e V, e de dinorfina nas lâminas 
I e V14. Os agonistas µ e κ suprimem a atividade 
basal dos nociceptores térmicos e mecânicos. Os 
receptores opióides são sintetizados nos gânglios das 
raízes sensitivas e transportados tanto centralmente 
como perifericamente; situam-se principalmente na 
região pré-sináptica das terminações dos aferentes 
primários e inibem a excitação dos neurônios da 
medula espinal, pois interferem na liberação dos 
neurotransmissores excitatórios pelos aferentes 
primários; nos receptores µ e δ pré-sinapticos das 
terminações nervosas, inibindo as correntes de Ca++ 
dependentes de voltagem e suprimindo a liberação de 
neurotransmissores como o glutamato e a sP. Agem 
também em sítios pós-sinápticos, hiperpolarizando 
os neurônios do CPME. Os neurotransmissores 
opióides atuam também na substância periquedutal 
mesencefálica, núcleo magno da rafe, formação 
reticular e núcleo do loco cerúleo, interagindo com 
as vias noradrenérgicas e sero-toninérgicas que ini-
bem a transmissão nociceptiva da medula espinal. 
Os receptores periféricos opióides não apresentam 
função em condições normais; passam a ser ativos 
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em condições inflamatórias. Ocorre considerável 
redução dos receptores opióides na medula espinal 
em condições inflamatórias.

Receptores canabinóides (CB1) presentes no 
CPME inibem a liberação de neurotransmissores 
das terminações nervosas dos aferentes primários. 
Muitos neurônios que expressam CB1 parecem ser 
GABAér-gicos. Na ação supressora na nocicepção 
da calci-tonina, mediada pelas vias catecolaminér-
gicas138, a histamina exerce atividade supressora 
porque interage com a morfina28; a dopamina e seus 
agonistas e antagonistas noradrenérgicos exercem 
atividade supressora quando administrados no nú-
cleo da rafe57 e a atividade supressora da Acho está 
relacionada à ação no sistema opióide19. A Nadr e 
a 5-HT são neurotransmissores importantes na mo-
dulação do humor e do estresse. A sP está presente 
nos núcleos da rafe que contêm 5-HT63. A adenosina 
e análogos134, GABA144, neurotensina137, somatosta-
tina14, vasopressina9, glicina14 e dopamina exercem 
atividade supressora no CPME57, calcitonina exerce 
atividade excitatória nos neurônios do CPME23. O 
GABA produz hiperpolarização da membrana devida 

à ativação de receptores pós-sinapticos GABA
A
 e 

GABA
B 

e inibe a liberação dos transmissores graças 
à ativação de receptores GABA

B 
pré-sinápticos. A 

sP43, a colecistocinina14 e a Nadr138 exercem atividade 
excitatória e também inibitória.

A substância cinzenta periaquedutal mesencefálica 
recebe aferências do hipotálamo, mediante fibras que 
trafegam pela substância cinzenta, córtex frontal e 
insular, amígdala, núcleo parafascicular do tálamo, 
núcleo cuneiforme, núcleo do loco cerúleo, formação 
reticular pontobulbar e CPME. Em seus neurô-nios 
há leucina e metionina-encefalina e dinorfina, e, nas 
terminações oriundas do hipotálamo, β-endor-fina142. 
A morfina atua na substância cinzenta periaquedutal 
mesencefálica por meio de mecanismos de desini-
bição, talvez via sistemas GABAér-gicos46,135. No 
bulbo ventromedial localiza-se o núcleo magno da 
rafe e os neurônios da formação reticular ventral 
ao núcleo reticular gigantocelular que contém en-
cefalina, 5-HT, sP e TRH e terminações nervosas 
contendo neurotensina e que recebem projeções 

oriundas da substância periaquedutal mesen-cefálica 
que utilizam encefalina ou excitatórias que utilizam 

Fig. 12.6 — Sistema de comporta. Aferentes inativos veiculados por fibras grossas no sistema nervoso periférico ativam neurônios 
da substância gelatinosa (SG) do CPME que, por sua vez, inibem a transferência das informações das fibras nociceptivas (fibras 
finas) que ativam os neurônios dos tratos espinotalâmicos e espinorreticulares (T). Sistemas supra-segmentares modulam a atividade 
das unidades supressoras segmentares.
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neurotensina, do hipotálamo posterior e de neurô-
nios serotoninérgicos do encéfalo, noradre-nérgicos 
do bulbo, ponte e núcleo reticular gigantoce-lular 
dorsolateral. O glutamato e o aspartato atuam como 
neurotransmissores excitatórios na conexão entre a 
substância periaquedutal mesencefálica e os núcleos 
reticulares ventromedias no bulbo.

A via neurotensinérgica que atua na formação 
reticular mesencefálica origina-se no hipotálamo141. 
As vias dopaminérgicas antagonizam a analgesia 
induzida pela neurotensina60. Os grupamentos nu-
clea- res bulbares medianos e paramedianos rece-
bem projeções que contêm glutamato e exercem 
atividade excitatória nos neurônios do CPME138. 
Projeções inibitórias oriundas dos núcleos bulbares 
ventromediais trafegam pelo quadrante dorsolateral 
da medula espinal e se projetam nas lâminas super-
ficiais do CPME134 e utilizam 5-HT, noradrenalina 
(Nadr) e sP como neurotransmissores10. A via se-
rotoninérgica está envolvida no efeito analgésico 
da morfina administrada no tronco encefálico e no 
mecanismo da analgesia induzida pela estimulação 
elétrica do tronco encefálico138. A via rostrocaudal 
serotoninérgica exerce ação excitatória nos neurônios 
que originam os tratos espinotalâmicos138. A Nadr, 
presente nos tratos oriundos do tronco encefálico, 
exerce atividade inibitória nas vias nociceptivas da 
medula espinal59,65 e no núcleo magno da rafe57. Vias 
originadas no núcleo reticular paragigantocelular que 
recebe projeções da substância cinzenta periaquedutal 
mesencefálica contêm neurônios encefalinérgicos e 
serotoninérgicos e se projetam na medula espinal63 
via funículo dorsolateral no CPME. As projeções 
noradrenérgicas para o núcleo da rafe originam-
-se nos núcleos A5 e A7 do bulbo e as projeções 
rostrocaudais têm origem desconhecida. Fibras 
rostrocaudais catecolinérgicas inibitórias oriundas 
do bulbo projetam-se nas unidades nociceptivas do 
CPME, principalmente nas lâminas I, II e X, e atuam 
via receptores α-287 e talvez mediante a liberação 
de GABA e glicina ou, indiretamente, via tratos 
serotoninérgicos14 (Fig. 12.7).

Há vias em que o tronco encefálico projeta-se 
rostralmente com atividade modulatória nos núcleos 
da base, sistema límbico e neocórtex, e que utilizam 
GABA, dopamina, Acho, 5-HT e Nadr.

Os núcleos serotoninérgicos dorsais da rafe, sob 
a influência de vias encefalinérgicas, apresentam 
função moduladora no núcleo acumbente, amígdala e 
habênula. A projeção do núcleo pedunculopontino e 
do núcleo reticular talâmico exerce atividade inibitó-

ria no complexo ventrobasal do tálamo33. Colate-rais 
do trato corticoespinal oriundos do córtex motor 
e da área sensitiva primária e secundária exercem 
atividade inibitória nos neurônios das lâminas IV e 
V do CPME20,49,93,117. O fascículo rubroespinal exerce 
atividade inibitória nos neurônios das lâminas V, VI 
e VII do CPME109. As vias vestibuloespinais exer-
cem atividade inibitória em neurônios das lâminas 
V e VI do CPME, via tratos presentes no funículo 
anterior da medula espinal20,47,117.

Pode-se concluir que as unidades neuronais, os 
canais sensoriais e os neurotransmissores envol-
vidos no mecanismo de supressão e ativação das 
vias nociceptivas parecem atuar conjugadamente50. 
Assim, a ativação dos receptores de morfina ou 
de glutamato no tronco encefálico, a estimulação 
elétrica do tálamo, hipotálamo lateral, substância 
cinzenta periaquedutal mesencefálica e estruturas da 
formação reticular ventromedial do bulbo bloqueiam 
as unidades nociceptivas espinais, via excitação das 
vias bulboespinais inibitórias4. As vias rostrocaudais 
podem inibir os circuitos nocicepivos diretamente ou 
excitar vias segmentares que liberam neurotrans-mis-
sores inibitórios. A sP e o glutamato parecem liberar 
encefalinas nas terminações nervosas do CPME27. A 
supressão do mecanismo de modulação resulta em 
aumento aparente da intensidade do estímulo, tal 
como ocorre em situações em que há bloqueio da 
ação do GABA, da glicina ou após administração 
da estricnina ou bicuculina61. Isso sugere que exista 
atividade tônica inibitória intensa que é ativada por 
estímulos aferentes de vários limiares. A atuação 
deste sistema resulta na interpretação de o estímulo 
ser ou não nociceptivo138. A dor, portanto, pode ser 
gerada por excesso de estímulos nociceptivos ou 
por hipoatividade do sistema supres-sor, tal como 
ocorre em casos de dor por desafe-rentação87. Em 
muitas situações há participação de mecanismos 
nociceptivos e de desaferentação na sua gênese, 
como ocorre em casos de distrofia simpático-reflexa 
e de causalgia34 (Fig. 12.8).

Entretanto, a maioria dos trabalhos faz refe-
rência ao que ocorre em situações de dor aguda. 
Poucos dados existem a respeito dos mecanismos 
de supressão de dor crônica e das modificações do 
padrão da atividade dos neurotransmissores nessa 
eventualidade. É bem provável que os mecanismos 
envolvidos na manifestação da dor crônica sejam di-
ferentes daqueles observados em casos de dor aguda. 
Em animais submetidos a regime de dor crônica, há 
aumento da concentração de metionina-encefalina e 
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Fig. 12.7 — Sistema supressor de dor. Representação artística da medula espinal, da formação reticular do tronco encefálico e 
das estruturas corticais e subcorticais envolvidas na supressão da dor. Observe que os tratos discriminativos neoespinotalâmico e 
espino-mesencefálico ativam unidades neuronais na formação reticular do tronco encefálico, estruturas talâmicas e corticais que 
por sua vez, originam sistemas de fibras segmentares e rostrocaudais que inibem as unidades nociceptivas em várias áreas do 
sistema nervoso central. O hipotálamo libera na circulação sistêmica β−endorfina que exerce atividade supressora nas terminações 
nervosas teciduais.
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de dinorfina no CPME e de dinorfina no tálamo61 
e redução do limiar aos estímulos mecânicos. Esse 
último fenômeno acentua-se quando há bloqueio dos 
receptores κ. Ocorre também redução do número 
de receptores κ e aumento dos receptores µ, o que 
indica haver elevação da atividade dinorfinérgi-
ca61. Esses, entre outros mecanismos, podem ser 
responsáveis pela modificação do padrão funcional 
nos neurônios convergentes na medula espinal21 e 
no complexo ventrobasal e núcleo intralaminar do 
tálamo80, nessas eventualidades.

Dor por Nocicepção

Ocorrendo traumatismo, os receptores nociceptivos 
modificam-se lentamente, gerando dor prolongada 
em decorrência da alteração da estrutura subcelu-
lar e da funcionalidade do SNP e da liberação de 
substâncias algiogênicas nos tecidos e de neurotrans-

-missores excitatórios no SNC. A sensibilização dos 
neurônios periféricos gera hiperalgesia e alodínia 
termomecânica primária, e a dos neurônios centrais, 
hiperalgesia e alodínia mecânica secundária. As 
anormalidades neuroplásticas segmentares e supra-
-segmentares, as anormalidades comportamentais 
psíquicas primárias ou secundárias e a adoção de 
comportamentos anormais pelo reforço da condição 
de mal-estar contribuem para sua cronificação.

Dor por Desaferentação

Pode manifestar-se quando há modificações na 
função ou na anatomia das terminações nervosas e 
troncos nervosos periféricos ou das vias de condução 
e de processamento central da informação sensi-
tiva, dor espontânea ou gerada por estímulos não 
nocivos. A dor neuropática é associada à sucessão 
de fenômenos que incluem alterações biológicas 

Fig. 12.8 — Interação entre as unidades nociceptivas e supressoras de dor. Representação artística de um neurônio que dá origem 
ao trato espinotalâmico e espinorreticular no CPME. Os aferentes primários liberam neurotransmissores excitatórios e inibitórios das 
unidades nociceptivas do CMPE. A ativação dos neurônios do CPME gera sensibilização neuronal e modificações neuroplásticas 
tornando-os hipersensíveis. As projeções rostrais nociceptivas ativam neurônios talâmicos e da formação reticular que, por sua 
vez, originam projeções para estruturas corticais e subcorticais. A ativação de unidades supressoras por colaterais dos aferentes 
primários, neurônios segmentares do CPME e do tronco encefálico, e de estruturas corticais e subcorticais via tratos rostrocaudais 
e caudorostrais inibem as unidades nociceptivas.
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no SNP e no SNC. Muitas anormalidades teciduais 
contribuem para a ocorrência de dor neuropática, 
incluindo a sensibilização dos nociceptores por 
substâncias algiogênicas e pela atividade do sistema 
nervoso neurovegetativo (SNNVS), hiperatividade 
dos neurônios lesados e de seus neuromas, hipera-
tividade dos gânglios das raízes nervosas sensitivas 
e brota-mento dos troncos nervosos relacionados a 
estruturas nervosas vizinhas àquelas danificadas; 
ocorrência de focos ectópicos de potenciais de 
ação nas fibras nervosas periféricas e nas unidades 
neurais centrais e atividade anormal das unidades 
de proces-samento central da aferência sensitiva são 
mecanismos importantes envolvidos na gênese da 
dor por desaferentação.

Neuropatias Periféricas

Ocorrendo traumatismo de estruturas do SNP, 
os nociceptores modificam-se lentamente, gerando 
dor prolongada em decorrência da alteração da sua 
estrutura anatômica e funcional e da liberação de 
substâncias algiogênicas nos tecidos. Após a lesão, 
os neutrófilos atraem monócitos que se diferenciam 
em macrófagos, as células de Schwann reagem fa-
gocitando os resíduos da lesão celular e regenerando 
a bainha de mielina ao redor dos axônios lesados. 
Os macrófagos ativados e as células de Schwann 
sintetizam citocinas (IL-6), incluindo fatores de 
crescimento nervoso envolvidos na regeneração 
nervosa94. Quando há interrupção das fibras nervo-
sas, os cotos proximais dos axônios sec- cionados 
são selados e a bainha de mielina adjacente e os 
axônios degeneram-se na extensão de alguns mi-
límetros. Após algum tempo, grupos de axônios 
emergem dos bulbos terminais e, sob condições 
adequadas, alcançam as terminações nervosas nos 
tecidos17. Quando o crescimento do nervo é blo-
quea- do, ocorre a formação dos neuromas; quando 
a lesão é parcial e a regeneração interrompida a 
diferentes intervalos, surgem microneuromas dis-
seminados. Nas neuropatias periféricas há degene-
ração disseminada ao longo das fibras do SNP, do 
que resulta a ocorrência de dor espontânea89. Há 
evidências de que o crescimento do neuroma cesse 
por ação enzimática, havendo equilíbrio entre sua 
formação e degeneração119. Após traumatismo de 
raízes nervosas, ocorre abundância de macrófagos 
expressando IL-1 δ, FGF e TGF-β64 e liberação de 
citocinas pró-inflamatórias (TNF, IL-1 e IL-6) por 
macrófagos, células de Schwann e células gliais, do 

que resulta atividade neural aberrante espontânea128. 
As citocinas são transportadas retrogradamente pelo 
fluxo axonal ou por vias não axonais e se acumulam 
nos gânglios das raízes sensitivas, nos neurônios do 
CPME ou em estruturas perivasculares. O fator de 
crescimento nervoso aumenta a síntese, o transporte 
axonal e o conteúdo neuronal de neuropeptídios 
algésicos, ou seja, de sP nas terminações nervosas 
periféricas e centrais12, sensibiliza as fibras C aos 
estímulos térmicos, causa hiperalgesia térmica, libera 
autocóides e prolonga os potenciais de ação nos 
neurônios aferentes. O fator básico de crescimento 
de fibro-blastos estimula a mitogênese e atua como 
fator neurotrófico na regeneração dos neurônios. 
O TGF-β inibe a ativação macrofágica e a proli-
feração das células T, contrastando com os efeitos 
pró-inflamatórios da IL-6 e do NO produzido pelos 
macrófagos76. A IL-6 é sintetizada pelos monócitos, 
células endoteliais, fibroblastos, microglia, astró-
citos e células de Schwann como reação à IL-1 e 
ao TNF, e está envolvida na alodínia que segue a 
lesão de nervos periféricos. A IL-1 β induz a pro-
dução de sP69, causa hiperalgesia e exerce potente 
efeito antinociceptivo nos tecidos inflamados mas 
não nos não inflamados, porque estimula a libera-
ção de peptídios opióides das células imunitárias 
e aumenta os receptores opióides transportados 
pelos axônios115. Inibe, em baixas concentrações, 
a potencialização, em longo prazo, da atividade 
nervosa e, em concentrações elevadas, libera NO e 
ácido araquidônico, aumentando a potencialização 
neuronal prolongada. A IL-1 secre-tada no plasma, 
no fluido intersticial e no encéfalo tem produção 
aumentada em casos de traumatismo de nervos pe-
riféricos e do SNC (microglia, astrócitos). A IL-10 
suprime a atividade macrofágica, a adesão celular 
e a síntese de algumas citocinas (IL-1-b, IL-6, IL-
8, TNF/α) e limita a hiperalgesia inflamatória5. 
O IFN-δ também está envolvido na hiperalgesia 
pós-traumática35. O NO altera a sensibilidade dos 
neurônios sensitivos, medeia a hiperalgesia crônica 
produzida pelas lesões compressivas dos nervos 
periféricos e a neurotransmissão nervosa no SNC 
(causa hiperalgesia), causa vasodilatação, contribui 
para transmissão sensitiva nos nervos periféricos, 
controla a atividade plaquetária e libera PGRC nas 
terminações nervosas perivasculares. Sua liberação 
depende da ativação de receptores de membranas 
por glutamato, bradicinina, 5-HT, Acho, histamina, 
endotelina-1, SP e PGRC e sua ação é mediada pela 
ativação da guanilatociclase, que gera aumento do 
monofosfato cíclico de guanosina que resulta em 
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redução do Ca++ intracelular e em vasodilatação, 
sendo liberado por estruturas nervosas não adrenér-
-gicas e não colinérgicas.

Imediatamente após o traumatismo, surgem po-
tenciais de grande amplitude nos aferentes primários, 
durante alguns segundos. As fibras nervosas em cres-
cimento geram potenciais de ação espontaneamente 
e são sensíveis a estímulos mecânicos e à ação da 
adrenalina38. A atividade ectópica surge alguns dias 
após a lesão, aumenta durante a primeira semana 
e decai, progressivamente, a seguir39. A atividade 
ectópica origina-se da ativação de canais latentes 
que passam a ser atuantes e depende da instalação 
de marca-passos nos nervos periféricos degenerados, 
modificação da permeabilidade da membrana axonal e 
do número, distribuição e cinética dos canais de Ca++ 
e K+41 e, principalmente, acúmulo de canais de Na+, 
especialmente daqueles resistentes à tetrodotoxina 
(TTX), nos troncos nervosos em regeneração40 e da 
ativação dos canais de Ca++ sensíveis à voltagem, 
em particular do subtipo N. Atividade ectópica surge 
quando potenciais de ação dos aferentes primários 
prolongam-se além do período refratário absoluto, 
gerando reexcitação da membrana neuronal40. Os 
nervos em brotamento apresentam sensibilidade 
aumentada à Nadr, bloquea-dores de canais de K+, 
outros íons extracelulares, prostanóides, citocinas, 
isquemia tecidual, peptídios e o calor41. O SNNVS 
participa do mecanismo de geração de dor em neu-
ropatias, porque libera Nadr nos tecidos que age nos 
receptores α-1adrenérgicos dos aferentes primários 
e excita ou inibe as descargas ectópicas125,127. A ati-
vidade reduz-se com o frio nas fibras mielinizadas 
e, nas fibras amielinizadas, reduz-se com o calor e 
eleva-se com o frio41. Correntes efáticas ocorrem 
nos neuromas de amputação e nas fibras nervosas 
em degeneração108; a atividade dos neuromas pode 
gerar despolarização nas fibras nervosas vizinhas40. 
A sensibilização dos mecanorreceptores nos nervos 
lesados é a causa do sinal de Tinel observado quando 
são percutidas regiões vizinhas a troncos nervosos 
comprometidos. A lesão dos nervos periféricos gera 
modificações anatômicas nos núcleos dos neurônios 
dos gânglios sensitivos125. Nos corpos celulares das 
raízes sensitivas instala-se atividade aumentada 
quando há lesão dos nervos periféricos e constitui 
fonte adicional de potenciais anormais que se somam 
àqueles produzidos pelos neuromas111. A atividade 
espontânea nos gânglios é detectada precocemente71 
e contribui para a instalação da dor neuropática. Há 
abundância de macrófagos expressando IL-1 δ, FGF 

e TGF-β64 nas raízes nervosas em casos de trauma-
tismos radiculares agudos. As citocinas iniciam ou 
propagam a hiper-sensibilidade que ocorre em nervos 
irritados quando há traumatismos de raízes nervosas35. 
A esti-mulação mecânica dos gânglios sensitivos e 
das raízes nervosas aumenta a concentração da sP 
nos corpos celulares dos gânglios e na substância 
gelatinosa do CPME30,123. A compressão crônica 
das raízes nervosas gera aumento da sP e CGRP 
nos gânglios sensitivos, reduz a concentração de 
sP e de soma-tostatina nas terminações nervosas 
da medula espinal e resulta em aumento das fibras 
aminérgicas e serotoninérgicas31 e da expressão c-
-fos na medula espinal. O PVI eleva-se nos gânglios 
das raízes sensitivas em áreas da medula espinal 
em que outros neuropeptídios são depletados em 
casos de neu-ropatias periféricas e participa da 
reorganização do sistema nervoso após lesões 
neurológicas; pa-rece ter efeito na desmineralização 
óssea26,123 (Fig. 12.9).

Há participação de mecanismos centrais em casos 
de neuropatias periféricas dolorosas2,81, pois há alte-
rações funcionais nos neurônios de segunda ordem 
do CPME116 e aumento do número de receptores 
e das dimensões das sinapses das fibras nervosas 
remanescentes após traumatismos de fibras nervosas 
periféricas28.

Quando há lesão de um tronco nervoso perifé-
rico, ocorre modificação na anatomia e fisiologia 
das projeções centrais dos aferentes primários97,113, 
resultando em desorganização sináptica central. Em 
animais, ocorre proliferação das terminações axonais 
nas regiões desaferentadas107. A lesão das raízes 
sensitivas espinais e trigeminais resulta em dege-
neração dos axônios e das suas projeções no SNC62 
e, após alguns meses, no aumento da distribuição 
espacial das terminações dos aferentes intactos nos 
locais desaferentados, fenômeno atribuído ao meca-
nismo de brotamento70. Entretanto, estudos recentes 
demostraram que, no ser humano, se o brotamento 
ocorre, ele é de pequeno significado e, provavel-
mente, limitado a pequena população de aferentes 
primários ou de axônios no SNC112. Hipersensibilidade 
neuronal, caracterizada por hiperatividade celular 
que perdura durante longos períodos de tempo78, é 
observada na lâmina V do CPME após a secção de 
raízes espinais15,74 ou após a rizotomia trigeminal29. 
As unidades neuronais predominantemente excitadas 
por estímulos nociceptivos passam a reagir também 
a estímulos de baixa intensidade, quando há desa-
-ferentação117. Esta inicia-se horas ou dias após a 
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rizotomia e é progressivamente mais intensa com o 
passar do tempo no CPME, tálamo e córtex cerebral 

que se mantém durante meses ou indefinidamente1,73. 
Foi postulado que o produto de degradação neuronal 
durante o processo de degeneração e proliferação de 
células gliais altere a constituição do meio ambiente 
no CPME91 e contribua para a hiperatividade neuro-
nal segmentar em casos de neuropatias periféricas.

Após a axonotomia ou constrição nervosa, existe 
redução de sP e de CGRC no CPME e surgem ou 
apresentam atividade aumentada alguns peptídios, 
como o NPY, a galanina e o PIV. Após a rizotomia, 
há redução na concentração de sP nas lâminas I, II 
e V do CPME, seguida de retorno aos níveis pre-
gressos em cerca de quatro semanas. Isto é devido, 
provavelmente, à presença de sP em inter-neurônios 
ou ao brotamento das fibras nervosas residuais13. 
Ocorre também redução, seguida de elevação, do PIV 
no CPME. Em casos de gangliectomia, a atividade 
da colecistocinina e da sP recupera-se, não sendo o 

mesmo observado em relação à soma-tostatina120. Os 
aminoácidos excitatórios participam das alterações 
plásticas que se seguem às lesões nervosas, uma vez 
que estão envolvidos no mecanismo da plasticidade 
sináptica e da morte celular após a estimulação 
excessiva. Os potenciais ectópicos repetitivos de 
elevada freqüência oriundos dos aferentes primários 
produzem alterações prolongadas pós-sinápticas 
(potenciação prolongada) que parecem exercer pa-
pel importante na hiperalgesia e na dor crônica em 
condições neuropáticas, achado que significa que os 
receptores NMDA devem participar desse fenômeno. 
Estes achados sugerem que a atividade excitatória 
da sP e a ausência da atividade inibitória das ence-
falinas que atuam pré-sinapticamente nas lâminas I 
e II e, pós-sinaptica-mente, na lâmina V do CPME, 
aliados à redução na atividade da somatostatina, 
com ação inibitória nas lâminas II e V, resultem 
em hiperatividade por desnervação, observada nas 
lâminas I, II e V, de onde emergem as fibras que 

Fig. 12.9 — Representação artística de uma fibra nervosa seccionada, dando origem à formação de neuroma de amputação. No 
neuroma de amputação há acúmulo de canais iônicos dispersos anarquicamente e instáveis, tornando-se fonte geradora de po-
tenciais ectópicos. O gânglio sensitivo sofre também deformações plásticas e modifica as suas propriedades de membrana e de 
síntese de neurotransmissores, constituindo fonte adicional de potenciais ectópicos em neuropatias periféricas.
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dão origem aos tratos de projeção supra-segmentar13. 
A rizotomia não altera a concentração de leucina 
e metionina-encefalina no CPME41, o que sugere 
estarem elas localizadas em neurônios internunciais 
ou proprioespinais, mas reduz a concentração de 
receptores de morfina nas lâminas II e III, sugerin-
do que a ação desses neuromoduladores realize-se 
mediante contatos axo-axonais pré-sinápticos13; 
ocorre, portanto, redução do número de receptores 
opióides nos aferentes primários137. A normalização 
dos níveis de alguns neurotransmissores é atribuída 
à reorganização dos sistemas neuronais intrínsecos 
ao CPME. As citocinas são também produzidas no 
SNC pela micróglia ativada e pelos astrócitos58. É 
provável que algumas citocinas estejam envolvidas 
na plasticidade sináptica e na hiperexcitabilidade 
neural que resulta em dor de longa duração44. A IL-6 
(astrócitos, micróglia) está envolvida na alodínia 
que se segue à lesão de nervos periféricos. Aumenta 
na porção na medial e lateral da substância gelati-
nosa e no corno anterior da substância cinzenta da 
medula espinal após lesões de nervos periféricos, 
quando ocorre alodínia e ativa astrócitos. O fator 
de crescimento nervoso causa hiperalgesia térmica 
mediada pela sensibilização dos receptores NMDA. 
Está aumentado na porção medial e lateral da subs-
tância gelatinosa e no corno anterior da substância 
cinzenta da medula espinal após lesões de nervos 
periféricos quando há alodínia. A micróglia atua 
semelhantemente aos macrófagos quando há lesão 
do SNC; produz IL-1, IL-6, TNFα, IFN-δ e TGF-β, 
envolvidos na ativação astrocitária e na indução de 
reações celulares e no recrutamento das células T 
para o local das lesões. Além de sintetizar mediado-
res inflamatórios, a micróglia atua como elemento 
efetor tóxico para as células graças à liberação de 
substâncias lesivas como proteases, intermediários 
reativos de oxigênio e NO52. É provável que algumas 
citocinas estejam envolvidas na plasticidade sináp-
tica e na hiperexcitabilidade neural que produz a 
potencialização da dor de longa duração35. Além de 
sintetizar mediadores inflamatórios, a micróglia libera 
substâncias lesivas como proteases, intermediários 
reativos de oxigênio e NO42. Ocorre hipoatividade 
das unidades inibitórias segmentares e das fibras 
rostrocaudais contendo monoaminas em casos de dor 
neuropática periférica84,97, fenômeno que contribui 
para hiperatividade neuronal. A desinibição das vias 
nociceptivas e a excitação e a supressão do mecanis-
mo de modulação resultam no aumento aparente da 
intensidade do estímulo, tal como ocorre em situações 
em que há bloqueio da ação do GABA ou da glicina 

ou após administração de estricnina45. Isso sugere 
que exista atividade tônica inibitória intensa que é 
ativada por estímulos aferentes de vários limiares. 
A atuação deste sistema resulta na interpretação de 
o estímulo ser ou não nocicep-tivo84,105. A alodínia 
cede com a interrupção das aferências dolorosas, 
enquanto a hiperalgesia pode ser evocada quando 
as aferências sensitivas cali-brosas são interrompi-
das, o que demonstra o papel inibitório mediado, 
possivelmente, pelo GABA e pela glicina liberados 
quando da ativação das fibras de grosso calibre40.

Imediatamente após a lesão de nervos periféri-
cos, ocorre expressão dos genes imediatos c-fos, 
Krox-24, c-jun, jun-B, fos-B e MGS-1/A, MGF-1 
e SRF em várias estruturas do SNC envolvidas no 
proces-samento nociceptivo incluindo a medula 
espinal, a substância periquedutal mesencefálica, 
núcleos parabraquiais e tálamo67, envolvidos no 
fenômeno do wind-up e de outros mecanismos que 
acarretam hiperexcitabilidade central42. Estes genes 
transcrevem o RNA-mensageiro que é liberado no 
citoplasma dos neurônios e codifica a ação enzimática 
que gera lise de proteínas e estabelece a seqüência 
dos neuro-peptídios dos elementos constitucionais 
neuronais e dos neurotransmissores. O aumento do 
campo receptivo resultante da rizotomia deve-se 
à melhor eficácia das conexões sinápticas entre 
os aferentes oriundos de regiões vizinhas às desa-
-ferentadas devido ao mecanismo de sensibilização 
central e à hipoatividade das unidades inibitórias 
segmentares. Permite que estímulos nociceptivos de 
áreas distantes excitem neurônios desaferentados no 
CPME e no núcleo cervical lateral126. Os aferentes 
A-δ e C mantêm a capacidade de excitação dos 
neurônios do CPME, mas há redução do mecanismo 
inibitório segmentar136 e modificação da quantidade 
de neurotransmissores liberados pelas terminações 
nervosas133. Os aferentes de grosso calibre do tipo 
A excitam neurônios de segunda ordem que estão 
sob controle de interneurônios GABAérgicos e 
colinérgicos. A eliminação desse controle pode 
resultar no desenvolvimento de alodínia mediada 
pela ativação de fibras A-β40. Com o transcorrer 
do tempo, essas anormalidades morfofuncionais 
estruturam-se. O RNA-mensageiro para as imuno-
filinas aumenta agudamente após a lesão do tecido 
nervoso. As imunofilinas aumentam a liberação de 
transmissores induzidos pela despolarização, parti-
cularmente quando há lesões neurais. Inicialmente, 
as imunofilinas ligam-se à calcineurina e inibem a 
atividade da fosfatase. A sinaptocina-1, vesícula 
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de fosfoproteína, é mais efetiva na presença de 
agentes estimulantes de imunofilina. Os agentes 
morfínicos interferem na despolarização induzida 
pela fosforilação da sinaptocina-1, sugerindo um 
novo modo pelos quais opióides inibem a liberação 
de neurotransmissores.

A degeneração das projeções centrais dos aferen-
-tes primários e, provavelmente, dos neurônios que 
originam os tratos caudorrostrais, o comprometi-
mento das conexões sinápticas normais, o aumento 
do número de receptores da membrana neuronal, o 
aumento das dimensões dos botões remanescentes, 
a modificação do padrão celular, caracterizada 
pelo aumento do volume das células do CPME, a 

alteração do padrão de organização da chegada dos 
potenciais de ação ao CPME, o aumento do número 
de potenciais ectópicos contribuem, portanto, para 
a ocorrência da hipersensibilidade segmentar por 
desnervação segmentar em casos de neuropatias 
periféricas96 (Fig. 12.10).

Ocorrem também modificações anatômicas e 
funcionais nas vias rostrocaudais e caudorrostrais 
da medula espinal e nos neurônios das unidades 
neurais no tronco encefálico e tálamo em casos de 
neuropatias periféricas72. Hiperatividade neuronal 
talâmica contralateral à lesão das raízes nervosas85 
e aumento do campo receptivo dos neurônios dos 
núcleos dos tratos dos funículos posteriores82 e do 

Fig. 12.10 — Repercussões espinhais das lesões do nervo periférico. a. Representação artística de um neurônio do corno posterior 
da medula espinal que dá origem ao trato espinotalâmico e espinorreticular e que sofre influências excitatórias (+) de aferentes 
primários e inibitórias de neurônios segmentares e de vias supressoras retículo-espinais (-), assim como influências facilitatórias 
de colaterais de aferentes primários de áreas distantes daquela que sofreu agressão. b. Após a interrupção da estrutura nervo-
sa periférica, ocorre degeneração das projeções centrais dos aferentes primários (x); em decorrência as unidades supressoras 
segmentares e rostrocaudais deixam de atuar de modo apropriado (-) do que resulta desinibição da unidade neuronal. Sinapses 
fracas tornam-se reforçadas e, por mecanismos de brotamento, o campo receptivo dos neurônios amplia-se (+). c. Neurônios de 
projeções das lâminas profundas do CPME, por mecanismos de brotamento, ocupam espaços nos neurônios desaferentados do 
que resulta alodínia mecânica.
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tálamo126 ocorrem tardiamente em animais de ex-
perimentação. Nestas condições, a estimulação do 
núcleo magno da rafe excita as unidades desafe-
-rentadas e inibe os neurônios não desaferentados 
do CPME. Em casos de neuropatia periférica, foi 
observada redução do fluxo sangüíneo no tálamo 
contralateral e ativação do giro do cíngulo direito, 
entre outros achados. Isto sugere que o cíngulo 
direito exerça a função de processar a informação 
da dor neuropática66.
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Cefaléias

Luiz Alberto Bacheschi
Ida Fortini

Introdução

O termo cefaléia aplica-se a todo processo doloro-so 
referido no segmento cefálico, o qual pode originar- se 
em qualquer das estruturas faciais ou cranianas.

As dores, de modo geral, constituem o sintoma 
mais freqüente em clínica e predominam nitidamente 
na cabeça em comparação a outras partes do corpo. 
A cefaléia representa assim, possivelmente, o sinto-
ma mais freqüentemente referido na prática clínica. 
Estima-se que, em qualquer população, 80% dos 
indivíduos apresentarão, ao menos uma vez ao ano, 
um episódio de cefaléia, e metade deste número, 
mais de dois. Estes dados justificam a importância 
do conhecimento deste tema por todos os médicos, 
independentemente de sua especialidade.

Bases anatômIcas

Como a sensibilidade dolorosa é fundamental 
como mecanismo de proteção e defesa, fica fácil 
compreender por que o segmento cefálico é o mais 
rico em estruturas sensíveis à dor, já que aí se situam 
o encéfalo e os órgãos das sensibilidades especiais.

Capítu- 1313

O conhecimento, mesmo resumido, das estrutu-
ras cranianas sensíveis à dor é importante para a 
compreensão dos mecanismos e características dos 
vários tipos de cefaléia.

São sensíveis à dor: todas as estruturas faciais 
superficiais ou profundas; o couro cabeludo; o 
periósteo craniano; os vasos sangüíneos extracra-
-nianos; as artérias do círculo de Willis e as por-
ções proximais extracerebrais de seus ramos; os 
grandes seios venosos intracranianos e suas veias 
tributárias; a parte basal da dura-máter; os nervos 
sensitivos. Não são sensíveis à dor: os ossos da 
calota craniana; as leptomeninges e a maior parte 
da dura-máter; o parênquima encefálico e todos os 
vasos no seu interior.

Os mecanismos envolvidos na produção das 
cefaléias são basicamente: 1) deslocamento, tração, 
distensão, irritação ou inflamação das estruturas 
sensíveis à dor, enumeradas acima; 2) vasodilatação.

classIfIcação

As características clínicas variadas e as múltiplas 
etiologias tornam difícil a tarefa de classificar as 
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cefaléias. Em 1988 a Sociedade Internacional de 
Cefaléia publicou uma nova classificação, junta-
mente com critérios diagnósticos para cada tipo de 
cefaléia, de forma a uniformizar a nomenclatura 
utilizada mundialmente. Esta classificação é aceita 
pelos pesquisadores da área, embora contenha al-
gumas falhas.

Classificação e critérios diagnósticos para cefa-
-léias, nevralgias cranianas e dor facial da Sociedade 
Internacional de Cefaléias (SIC):

1. Enxaqueca

 1.1. enxaqueca sem aura

 1.2. enxaqueca com aura

  1.2.1. enxaqueca com aura típica

  1.2.2. enxaqueca com aura prolongada

  1.2.3. enxaqueca hemiplégica familiar

  1.2.4. enxaqueca basilar

  1.2.5. aura enxaquecosa sem cefaléia

  1.2.6. enxaqueca com aura de instalação aguda

 1.3. enxaqueca oftalmoplégica

 1.4. enxaqueca retiniana

 1.5. síndromes periódicas da infância que   
 podem ser precursoras ou estar associadas à  
  enxaqueca

  1.5.1. vertigem paroxística benigna da   
  infância

  1.5.2. hemiplegia alternante da infância

 1.6. complicações da enxaqueca

  1.6.1. estado de mal enxaquecoso

  1.6.2. infarto enxaquecoso

 1.7. distúrbio enxaquecoso que não preenche os  
 critérios acima

2. Cefaléia tipo tensão

 2.1. cefaléia tipo tensão episódica

 2.2. cefaléia tipo tensão crônica

 2.3. cefaléia tipo tensão que não preenche os  
 critérios acima

3. Cefaléia em salvas e hemicrania paroxística 
crônica

 3.1. cefaléia em salvas

  3.1.1. cefaléia em salvas de periodicidade  
   indeterminada

  3.1.2. cefaléia em salvas episódica

  3.1.3. cefaléia em salvas crônica

 3.2. hemicrania paroxística crônica

 3.3. distúrbio semelhante à cefaléia em salvas  
 que não preenche os critérios anteriores

4. Miscelânea de cefaléias não associadas com 
lesões estruturais

 4.1. cefaléia idiopática em pontadas

 4.2. cefaléia por compressão extrínseca

 4.3. cefaléia por estímulos gelados

 4.4. cefaléia benigna da tosse

 4.5. cefaléia benigna do esforço

 4.6. cefaléia associada à atividade sexual

5. Cefaléias associadas com traumatismos 
cranianos

 5.1. cefaléia pós-traumática aguda

 5.2. cefaléia pós-traumática crônica

6. Cefaléias associadas com distúrbios vasculares

 6.1. doença cerebrovascular isquêmica aguda

 6.2. hematoma intracraniano

 6.3. hemorragia subaracnóidea

 6.4. malformação vascular não rota

 6.5. arterite

 6.6. dor das artérias carótidas ou vertebrais

  6.6.1. dissecção arterial

  6.6.2. carotidínea

  6.6.3. cefaléia pós-endarterectomia

 6.7. trombose dos seios venosos intracranianos

 6.8. hipertensão arterial

7. Cefaléias associadas a outras anormalidades 
intracranianas

  7.1.1. hipertensão intracraniana benigna

  7.1.2. hidrocefalia hipertensiva

 7.2. cefaléia por hipotensão liquórica

 7.3. infecções intracranianas

 7.4. sarcoidose e outras doenças inflamatórias  
 não infecciosas

 7.5. neoplasias intracranianas

 7.6. cefaléias associadas ao uso de substância  
 ou à sua supressão

 7.7. cefaléias associadas com outras patologias  
 intracranianas

8. Cefaléias associadas com o uso de substâncias 
ou sua suspensão

 8.1. cefaléias induzidas por substâncias de uso  
 agudo

  8.1.1. por nitratos e nitritos
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  8.1.2. por glutamato monossódico

  8.1.3. por monóxido de carbono

  8.1.4. por álcool

 8.2. cefaléias induzidas pelo uso ou exposição  
 crônica a drogas

  8.2.1. ergotamina

  8.2.2. analgésicos

 8.3. cefaléia por suspensão de drogas usadas  
  agudamente

  8.3.1. por abstinência de ergotamina

  8.3.2. outras substâncias

 8.4. cefaléias por suspensão de drogas usadas  
 cronicamente

  8.4.1. por abstinência de ergotamina

  8.4.2. por abstinência de cafeína

  8.4.3. por abstinência de narcóticos

  8.4.4. outras substâncias

9. Cefaléias associadas com infecções não-
cefálicas

10. Cefaléias associadas a distúrbios metabólicos

 10.1. hipóxia

  10.1.2. hipercapnia

  10.1.3. mistas (com hipóxia e hipercapnia)

  10.1.4. hipoglicemia

  10.1.5. diálise

11. Cefaléias ou dores faciais associadas a 
distúrbios do crânio, pescoço, olhos, ouvidos, 
nariz, seios da face, dentes, boca ou a outras 
estruturas da face ou do crânio

12. Nevralgias cranianas, dor de troncos nervosos 
e dor por desaferentação

As cefaléias listadas nos grupos de 1 a 4 são as 
cefaléias primárias, isto é, não-associadas a ano-
malias estruturais. As do grupo 4 algumas vezes 
necessitam investigação clínica antes de serem 
consideradas primárias, como a cefaléia da tosse, 
a cefaléia benigna do esforço e aquelas associadas 
à atividade sexual. As cefaléias primárias, embora 
muito desagradáveis para o paciente, de modo geral 
não oferecem riscos.

Todas as cefaléias listadas nos grupos 5 a 12 
desta classificação são cefaléias secundárias. São 
numerosas e decorrentes de variadas causas.

O tratamento de cada uma delas requer, na maioria 
das vezes, tratamento específico da afecção causadora 

da cefaléia, diferentemente do que acontece com as 
cefaléias primárias.

Segundo o Comitê de Classificação das Cefaléias 
da Sociedade Internacional de Cefaléia (SIC), o 
fator decisivo para se classificar uma cefaléia como 
secundária é que a cefaléia ocorra em associação 
temporal estreita com uma doença orgânica. Se a 
cefaléia ocorre muito tempo após a doença orgânica, 
ela não pode ser aceita como cefaléia secundária. 
Muitas vezes, porém, esta associação temporal é 
difícil de ser estabelecida, podendo tratar-se apenas 
simplesmente da coexistência das duas afecções.

Quando a mesma cefaléia ocorre mais de uma 
vez, 80% delas são do grupo 1 (enxaqueca), do 
grupo 2 (cefaléia tipo tensão) ou da associação de 
ambas. O estudo individualizado de cada tipo de 
cefaléia ultrapassa os limites de um capítulo como 
este, fornecendo material para livros inteiros, como 
os que constam da bibliografia ao fim deste capítulo. 
Apenas alguns tipos, pela importância ao médico em 
geral, serão analisados mais detalhadamente. Antes, 
algumas considerações gerais merecem atenção:

• As cefaléias de origem intracraniana como 
aquelas causadas por processos expansivos, irrita-
ção meníngea e hipertensão intracraniana são bem 
menos freqüentes que as demais, porém são aquelas 
que causam maior preocupação ao paciente e mere-
cem maior atenção do médico, por acompanharem 
patologias mais graves. Muitas vezes, mais do que 
a dor, o que leva o paciente ao médico é o medo 
de ter “um tumor ou um aneurisma”. É evidente 
que as cefaléias crônicas de longa evolução, com 
perío- dos longos de acalmia, se dependessem de 
processos expansivos intracranianos, acompanhar-
-se-iam de outros sinais ou sintomas. Causas intra-
cranianas devem ser especialmente consideradas em 
cefaléias que aparecem “de novo”, em quem nunca 
as apresentou ou naquelas que assumem um caráter 
diferente em indivíduos que já conhecem seu tipo 
habitual de cefaléia e são capazes de identificar um 
novo tipo, distinto do mesmo. Dores intensas per-
sistentes, cefaléias que aparecem em determinados 
decúbi-tos, cefaléias matinais ou que acordam o 
indivíduo no meio da noite devem merecer atenção 
especial, embora também possam ocorrer associadas 
a outras causas da cefaléia. Não há, também, relação 
direta entre intensidade da dor e gravidade da lesão 
intracraniana. Já o encontro, ao exame neurológico, 
de sinais de comprometimento parenquimatoso ou 
meníngeo, obriga a investigação completa e cuida-
dosa dessas causas.
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• As cefaléias listadas no grupo 11, chamadas 
cefaléias referidas, dependem de processos que 
acometem o crânio, o pescoço, os olhos, orelhas, 
nariz, seios da face, dentes e estruturas da orofaringe 
e rinofaringe. É fundamental ter em mente que a 
dor é inicialmente sentida na estrutura em questão 
e, dependendo da intensidade do processo, pode se 
irradiar, terminando por generalizar-se, não sendo 
possível nesta fase discriminar o local do início. 
Assim, inicialmente a dor do glaucoma é ocular, a da 
otite é da região auricular e a do abscesso dentário 
é na arcada dentária. No caso de cefaléias que já se 
manifestam de forma generalizada, é improvável que 
dependam dessas causas; é freqüente, entretanto, na 
prática clínica, que indivíduos com enxaqueca ou 
com cefaléia tipo tensão típicas sejam exaustiva e 
desnecessariamente investigados para essas possíveis 
causas de cefaléias referidas.

• As cefaléias secundárias a processos sistêmi-
cos têm uma multiplicidade de fatores causais. As 
chamadas tóxicas aparecem após ingestão de drogas 
vasodilatadoras, álcool e hipertemia, entre outras 
causas. As de ordem metabólica podem ocorrer, 
por exemplo, associadas a hipóxia, hipoglicemia, 
hiper-capnia.

Enxaqueca

A enxaqueca é uma das formas mais comuns 
da cefaléia. Em inquéritos epidemiológicos popu-
lacionais é a segunda em freqüência, só ficando 
atrás da cefaléia tipo tensão. Quando se considera a 
freqüência em consultórios, ambulatórios ou clínicas 
especia-lizadas, é de longe a primeira colocada, 
o que se justifica pela maior intensidade de sua 
sintomatologia. Assim, freqüência e intensidade de 
sintomas são as duas características fundamentais a 
serem consideradas em relação à enxaqueca.

Sua freqüência geral na população é estimada em 
cerca de 15% a 25% nas maiores séries, a preva-
-lência no sexo feminino é de duas a três vezes mais 
que no masculino. A prevalência no sexo feminino 
é de cerca de 17%, e nos homens de cerca de 6%. 
Em cerca de 25% dos casos, a primeira manifestação 
da enxaqueca ocorre antes dos dez anos e, na sua 
maioria, antes dos 20 anos; pode, entretanto, apare-
cer até nas décadas finais da vida. Há evidência de 
história familiar em cerca de dois terços dos casos.

A intensidade dos sintomas é muito importante, 
já que é comum que as pessoas que felizmente não 

sofrem de cefaléia minimizem ou mesmo menospre-
zem os sintomas de quem as tem. Uma convulsão, ou 
mesmo uma lipotimia que são muito menos duradouras, 
criam uma comoção nos circunstantes muito maior 
que uma crise grave e prolongada de enxaqueca. A 
intensidade da dor e de seus fenômenos associados 
torna a enxaqueca uma das causas mais freqüentes, 
senão a primeira, em perda de dias de trabalho. Nos 
EUA, durante um ano, foram contados mais de cinco 
milhões de dias de perda de trabalho por enxaqueca.

Embora, na maioria das vezes, a enxaqueca possa 
ser clinicamente bem reconhecida, seus limites com 
outras formas de cefaléia ainda geram controvérsias. 
Uma definição satisfatória, pelo menos por ser ofi-
ciosa, é dada pelo Grupo de Pesquisa em Enxaquecas 
e Cefaléias da Federação Mundial de Neurologia. “A 
enxaqueca é um distúrbio familiar caracte- rizado 
por crises recorrentes de cefaléia muito variáveis 
em intensidade, freqüência e duração. As crises são 
comumente unilaterais e geralmente associadas com 
anorexia, náuseas e vômitos. Em alguns casos são 
precedidas por, ou associadas com, perturbações 
neurológicas ou de humor. Todas estas caracterís-
ticas referidas não estão necessariamente presentes 
em cada crise ou em cada paciente”.

A cefaléia de enxaqueca é, caracteristicamente, 
pulsátil (ou latejante) na maioria dos casos. Em cerca 
de dois terços das vezes é unilateral. A localização 
e a periodicidade da dor são muito variáveis de um 
indivíduo para outro e mesmo no próprio indivíduo 
em ocasiões diversas. A dor pode ser predominante-
mente temporal, frontal, occipital, uni ou bilateral, 
sendo possível qualquer localização craniana. A 
periodicidade é variável, podendo ocorrer poucas 
vezes no ano, ou até ser diária; pode aparecer “em 
salvas”, muitas vezes num período, com longas 
acalmias, relacionadas a fenômenos periódicos 
como os ciclos menstruais, ou não. Pode aparecer 
em qualquer hora do dia, ou em algumas pessoas 
sempre num mesmo horário. A duração da crise 
pode ser de poucas horas ou dias, da mesma forma 
que pode variar muito a intensidade da dor. É muito 
freqüente que a cefaléia piore com o esforço físico 
e com movimentos da cabeça. Caracteristicamente, 
a intensidade da dor da enxaqueca é moderada ou 
forte, prejudicando ou impedindo as atividades do 
indivíduo.

São freqüentes os sintomas e sinais associados 
à dor na crise da enxaqueca. A fotofobia ocorre em 
cerca de 80% dos casos, freqüentemente há intole-
rância a outros estímulos sensoriais, como sons e 
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odores. Podem aparecer fenômenos vasomotores, 
são comuns palidez e sudorese e menos freqüentes 
congestão nasal e conjuntival. Os sintomas gas-
trintestinais são freqüentes: náuseas em dois terços 
dos casos, vômitos em um terço dos casos e até 
diarréias. Geralmente, há retenção hídrica e oligúria 
durante a crise.

Percebe-se que, além da intensidade da dor, os 
fenômenos associados contribuem para que freqüen-
-temente a enxaqueca torne impossível ao indivíduo 
persistir em suas atividades habituais, necessitando 
afastar-se para deitar em algum lugar calmo, escuro, 
sem ruídos ou outros estímulos ambientais.

A forma clínica mais característica da enxaqueca 
é representada pela ocorrência de aura enxaquecosa. 
A aura da enxaqueca é constituída por sinais de dis-
função neurológica focal que levam a distúrbios que 
mais freqüentemente são de tipo sensorial, mas podem 
ser motores, psíquicos ou de funções simbólicas. As 
auras mais freqüentes são visuais, aparecem subita-
mente, tendem a aumentar com fenômenos negativos 
(escotomas) ou positivos (luzes, cores, cintilações 
etc.), duram poucos minutos e, quando desaparecem, 
começam a dor e os fenômenos associados; é a chama-
da “enxaqueca clássica” ou, na classificação da SIC, 
enxaqueca com aura. Mais freqüentemente a cefaléia 
e os fenômenos associados aparecem sem nenhuma 
manifestação precedendo, constituindo a “enxaqueca 
sem aura”, previamente denominada de “enxaqueca 
comum”. A aura enxaquecosa pode preceder, suce-
der ou acompanhar a dor. Raramente as alterações 
pre-monitórias podem não ceder com a cefaléia, 
tornando-se déficits neurológicos persistentes; é 
a “enxa- queca complicada”. Eventualmente os 
fenômenos pro- drômicos podem aparecer sem que 
se sigam de dor, simulando episódios isquêmicos 
transitórios, e são denominados “aura enxaquecosa 
sem cefaléia”, previamente conhecidos como “equi-
valentes enxaquecosos”.

A exata fisiopatogenia da enxaqueca ainda é 
desconhecida. A fase dolorosa é acompanhada de 
vasodilatação tanto de vasos extra como intra-
-cranianos, e nas crises prolongadas pode haver até 
edema cerebral. Sabe-se que a rede vascular exibe 
algumas diferenças estruturais entre indivíduos 
com enxaqueca e controles; sabe-se também que 
ocorrem alterações algiogênicas junto aos vasos, 
além de alterações séricas, especialmente relacio-
nadas à serotonina. Atualmente acredita-se que a 
vasodila-tação seja determinada por uma inflama-
ção estéril neurogênica perivascular com liberação 

de neuro-peptídios na parede dos vasos, posta em 
marcha por um distúrbio central denominado “de-
pressão alastrante de Leão”, que determina a aura 
enxaquecosa. A depressão alastrante da atividade 
elétrica cerebral caracteriza-se por uma supressão 
dos disparos neuronais e se acompanha de uma 
hipoperfusão alastrante no mesmo território e pro-
fundas alterações metabólicas e iônicas. Não se sabe, 
entretanto, se todos esses fenômenos são primários 
ou simplesmente secundários.

O diagnóstico da enxaqueca, como de toda cefa-
léia, depende fundamentalmente da história clínica. 
Os exames complementares dependem das hipóteses 
diagnósticas emanadas da história e de eventuais 
achados do exame neurológico.

A eficácia do tratamento de qualquer condição médica 
geralmente depende do reconhecimento dos mecanismos 
etiopatogênicos envolvidos e da forma de evitá-los ou 
controlá-los. Infelizmente, em relação à enxaqueca, 
embora progressos evidentes tenham sido feitos, ainda 
não conhecemos seu mecanismo fisiopatogênico básico. 
Existem várias teorias propostas, algumas baseadas em 
evidências experimentais e clínicas, cientificamente bem 
conduzidas, mas ainda insuficientes para explicar todas 
as nuanças da enxaqueca.

A insuficiência de explicações etiopatogênicas 
reflete-se diretamente no tratamento da condição. Não 
há, para a enxaqueca, nenhum tratamento particular 
que seja eficaz para a grande maioria dos pacientes. 
Assim, uma série grande de recursos tera-pêuticos 
tem sido testada com resultados variáveis.

Medidas Gerais

Segundo Lance, o tratamento do paciente com 
enxaqueca, ou qualquer outra forma de cefaléia, 
começa pela obtenção da história, atenção durante o 
exame e muitas vezes termina durante as explicações 
que precedem a prescrição do tratamento.

A atenção a ser dada à história é fundamental 
não só pela obtenção de todos os dados necessários 
à elaboração do diagnóstico, mas também porque 
permite observar e conhecer a estrutura psicológica 
do paciente. Além disso, saber ouvir e saber inquirir 
é o primeiro passo para aumentar a confiança do 
paciente em que o médico realmente está interessado 
em ajudar e resolver seu problema.

O exame físico e neurológico detalhado permite 
ao médico segurança quanto ao diagnóstico dife-
rencial, além de reforçar a confiança do paciente.
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A seguir, a explicação que o médico oferece ao 
paciente também é muito importante. A pergunta “O 
que o paciente com cefaléia quer do seu médico?” 
foi feita a 100 pacientes e 50 médicos. Estes, na 
sua maioria, responderam que os doentes buscavam 
alívio da dor, entretanto, dois terços dos pacientes, 
na verdade, buscavam explicação quanto à sua dor. 
Muitos dos pacientes convivem com sua dor, e por 
motivos eventuais passam a temer serem portadores 
de um tumor ou aneurisma cerebral. Assim, muitas 
vezes, a explicação oferecida pelo médico, quanto à 
dor, é suficiente para satisfazê-lo, até mesmo inde-
pendentemente da conduta a ser tomada quanto à dor.

Toda a atenção que o médico dedica à anamnese 
e à história e o cuidado que ele teve em oferecer 
explicação e dirimir dúvidas do paciente poderão 
representar a conquista da confiança do paciente e 
o primeiro passo efetivo para o sucesso terapêutico.

Fatores predisponentes ou desencadeantes podem 
ser identificados em alguns pacientes e eventualmente 
afastados. Podem ser considerados: fumo, bebidas 
alcóolicas; alguns alimentos como chocolate, quei-
jos curados (com alto teor de tiramina), embutidos 
de carne (nitritos e nitratos) e comidas orientais 
(glutamato de sódio); drogas vasodilatadoras; fato-
res ambientais como exposição prolongada ao sol, 
excesso de luminosidade, aglomerações em recintos 
fechados (aumento do CO

2
). Algumas situações me-

recem comentários particulares. Assim, são muito 
importantes fatores emocionais como estresse, medo, 
ansiedade, angústia, ou fatores situacionais como 
fadiga (por exercícios físicos ou esforço mental), 
privação de sono, hipoglicemia. Muitas vezes, a 
correção de um ou mais desses fatores é suficiente 
para reduzir a freqüência de crises. Anticoncepcio-
nais geralmente representam um importante fator de 
piora da enxaqueca e provavelmente aumentam o 
risco de problemas vasculares relacionados ou não 
à enxaqueca.

Tratamento das Crises

Quando as crises de enxaqueca são esparsas ou 
eventuais (duas ou menos ao mês), deve-se optar 
apenas por tratar as crises, ou, como alguns outros 
preferem, tentar abortar as crises. Uma condição 
muito importante é a rapidez da medicação. Qualquer 
que seja esta, seu efeito terapêutico será sempre 
maior se aplicado no início da crise. Os medica-
mentos que podem ser utilizados são:

analgésIcos

Enxaquecas com crises esparsas e de início 
recente muitas vezes respondem exclusivamente a 
analgésicos comuns (aspirina, dipirona, paracetamol) 
em doses habituais.

drogas AntIInflamatórIas  
Não-hormonaIs (aInh) 

São úteis para tratamento da crise de enxaqueca, 
são superiores ao placebo e têm ação no mínimo 
comparável à da ergotamina. Foram utilizados, entre 
outros, o naproxeno (Flanax, Naproxeno, Na-
prosyn), ibuprofeno (Motrin, Advil, Ibuprofeno 
e várias outros produtos comerciais), cetoprofeno 
(Profenid e vários outros produtos comerciais), ácido 
tolfenâmico (Clotan, Fenamic), ácido mefenâmico 
(Ponstan), diclofenaco (Voltaren, Cataflam e ou-
tros). Não se conhece bem qual seja o mecanismo 
de ação destas drogas na enxaqueca, mas sim que 
a infusão de prostaglandinas não provoca crises de 
enxaqueca e algumas drogas deste grupo, como a 
indometacina, têm pouca eficácia no tratamento da 
crise de enxaqueca. Têm efeito analgésico, dimi-
nuindo a sensi-bilização de nociceptores periféricos 
e efeitos mais específicos no sistema trigeminal e 
antinociceptivo no TC. Seu início de ação é rápido, 
e atingem a concentração máxima em uma a duas 
horas. Podem ser utilizados para o tratamento de 
crises fortes, por via intramuscular. São úteis no 
tratamento da enxaqueca menstrual, inclusive para 
profilaxia, e também na fase de suspensão de er-
gotamina e triptanos utilizados abusivamente. O 
principal problema da utilização destas drogas é a 
difícil tolerância gastrintestinal. Com o uso repetido, 
hemorragia gástrica e reações de hipersensibilidade 
podem ocorrer.

VasoconstrItores 

Quando as crises não respondem aos analgésicos 
comuns, devemos utilizar vasoconstritores de pre-
ferência associados a analgésicos.

• Ergotamina e diidroergotamina (DHE): a primeira 
é a mais utilizada e deve ser prescrita na dose inicial 
de 2mg, repetida a cada 30 minutos se a cefaléia 
não tiver melhorado (até o máximo de 6mg). A dose 
de DHE corresponde à metade (1mg de início até o 
máximo de 3mg). Ambas podem provocar vômitos. 
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Quando estes ocorrem pela própria enxaqueca ou pelos 
derivados do ergot, outra via de administração deveria 
ser indicada. Isto também seria indicado em casos 
onde a absorção por via oral não é suficientemente 
rápida para abortar as crises. A DHE é derivada da 
ergotamina, tem as mesmas características de ab-
sorção e espectro de ação e, em doses terapêuticas 
equivalentes, possui os mesmos efeitos colaterais. 
As formas de apresentação parenteral e inalatória 
nasal são disponíveis só para a DHE na maioria 
dos países.

Embora utilizada há várias décadas, não exis-
tem muitos estudos randomizados envolvendo a 
ergotamina.

A ergotamina seria útil naqueles pacientes que 
têm crises prolongadas ou naqueles nos quais a 
recorrência é um fato importante. A freqüência 
de uso atualmente recomendada é de uma vez por 
semana ou de até seis vezes por mês, sendo a dose 
utilizada em cada ataque de 0,5 a 2mg. Em outros 
países, existem preparações de ergotamina para a 
administração parenteral, retal ou por inalação. Por 
seus efeitos vasoconstritores, os derivados do ergot 
não devem ser utilizados em indivíduos idosos ou 
portadores de afecções vasculares graves, periféricas, 
cardiovasculares ou cerebro-vasculares. A administra-
ção crônica dessas drogas pode levar ao ergotismo, 
uma rara situação clínica onde ocorre gangrena por 
oclusão de ramos arteriais distais dos membros e 
muitas vezes amaurose. Para que isto não ocorra, 
recomendam-se doses semanais máximas de 12mg 
para a ergotamina e 6mg para a diidroergotamina.

• Isometepteno: é um vasoconstritor menos po-
tente que os anteriores, mas com menores efeitos 
colaterais. Em nosso meio, existe um único produto 
comercial que o contém, para administração por via 
oral ou parenteral.

• Triptanos: o desenvolvimento e uso dos agonis-
tas dos receptores 5 HT1b/1d para o tratamento das 
crises agudas de enxaqueca foi o avanço isolado de 
maior impacto no tratamento de pacientes com enxa-
queca nas últimas décadas. As drogas coletivamente 
conhecidas como triptanos que já estão em uso (su-
matriptano, naratriptano, rizatriptano, frova-triptano, 
almotriptano e zolmitriptano) e as que estão em fase 
de lançamento têm em comum a farmacologia e atuam 
como agonistas dos receptores 5 HT1b/1d.

Os triptanos podem atuar contraindo os vasos 
cranianos, particularmente o leito carotídeo, através 
dos receptores 5 HT1b, e podem também causar 

a inibição periférica das fibras nervosas aferentes 
trigeminais que inervam os vasos e a porção da 
dura-máter sensível à dor, através dos receptores 
5 HT1d, ou por uma combinação destes mecanis-
mos. Além disso, fecham shunts arteriovenosos e é 
principalmente através deste mecanismo que o fluxo 
craniano é redistribuído após sua administração.

Os triptanos são considerados muito efetivos para 
o tratamento das crises de enxaqueca, apresentando 
poucos efeitos colaterais, de modo geral leves e 
transitórios. Podem ocorrer: sensação transitória 
de pressão na cabeça, sensação de calor, náuseas, 
vômitos, distúrbios do paladar, tontura, aperto no 
peito, dor no local da injeção, vertigens, dispnéia 
e sensação de fraqueza. Durante o uso de triptanos, 
alguns casos de isquemia miocárdica foram docu-
mentados em pacientes com angina de Prinzmetal, 
corona-riopatias sintomáticas e assintomáticas.

Os triptanos, assim como os derivados do ergot, 
têm propriedades vasoconstritoras que podem limitar 
seu uso em pacientes portadores de corona-riopatias, 
doenças vasculares periféricas e cerebrais e hiper-
tensão arterial grave.

Os triptanos não têm efeitos analgésicos, e pa-
recem não atravessar a barreira hematoencefálica 
em animais.

Os triptanos são efetivos em mais de 65% dos 
ca-sos, mesmo quando administrados tardiamente 
na crise.

Recomenda-se seu uso nas crises moderadas ou 
graves.

O sumatriptano é disponível nas apresentações 
oral, subcutânea e como spray nasal. Por via oral 
recomenda-se uma dose inicial de 50mg, que pode 
ser repetida até duas vezes num período de 24 
horas. A dose de sumatriptano por via subcutânea 
é de 6mg, sendo a dose máxima recomendada por 
via subcutânea 12mg em 24 horas. A eficácia do 
sumatriptano administrado por via oral é menor do 
que quando administrado por via subcutânea. Tem 
meia-vida (T1/2) de duas horas e a via de eliminação 
é a hepática. Os índices de recorrência da cefaléia 
são de 30% a 40% em 24 horas. O suma-triptano 
spray nasal (20mg) tem um início de ação rápido 
(15 minutos) e, com exceção de um sabor desa-
gradável, tem boa tolerabilidade. Comparado com 
o sumatriptano subcutâneo, o spray nasal é menos 
efetivo na redução dos sintomas de enxaqueca, po-
rém causa menos efeitos adversos. A maior parte do 
spray administrado numa narina é absorvida pela via 
gastrintestinal. Cerca de 75% dos pacientes relatam 
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alívio da dor até duas horas após a aplicação.

Vários estudos demonstraram que o uso abusivo 
de sumatriptano pode causar cefaléias rebotes.

Após a descoberta do sumatriptano, outros ago-
-nistas 5HT1d foram desenvolvidos: zolmitriptano, 
naratriptano, rizatriptano (já disponíveis no mercado), 
eletriptano, almotriptano, alniditan etc.

O zolmitriptano age não somente nos componen-
tes periféricos do sistema trigêmino-vascular, mas 
também no TC, suprimindo a neuroexcitabilidade 
dentro do núcleo trigeminal caudal. Tem meia-vida 
de três horas e atinge o pico da concentração plas-
mática em duas horas e meia. Pode ser utilizado em 
doses de 2,5 e 5mg. A taxa de respostas positivas 
é de 65% a 75% na segunda hora. Os índices de 
recorrência e persistência da cefaléia foram menores, 
com doses de 2,5mg, do que com o placebo. O zol-
mitriptano reduz a incidência de fotofobia, fonofobia 
e náuseas quando comparado com o placebo. Seu 
metabolismo é através do sistema citocromo p450 
e também pela MAO. A dose total diária é de 5mg 
para pacientes fazendo uso de inibidores da MAO.

O naraptriptano parece ter biodisponibilidade 
maior do que a do sumatriptano e baixa taxa de 
recorrência da cefaléia, embora tenha uma eficácia 
menor. Tem meia-vida mais longa, seis horas, e leva 
de duas a três horas para atingir o pico de concentra-
ção plasmática. A excreção é renal. A droga mostra 
uma relação dose-resposta terapêutica bem definida 
com relação ao alívio da cefaléia, com uma resposta 
média de 48% duas horas após a administração. A 
taxa de recorrência da dor dentro das 24 horas é 
baixa, por volta de 25%, quando comparada com a 
taxa de recorrência da dor após uso de sumatriptano, 
que é da ordem de 38%. Apresenta baixa freqüência 
de efeitos colaterais. É o único dos triptanos que 
não é contra-indicado para uso concomitante com 
inibi-dores da MAO.

O rizatriptano revela eficácia superior ao placebo 
já após 30 minutos de uso e até quatro horas após. 
Sua eficácia em promover o alívio da cefaléia é 
comparável à do sumatriptano, porém com um início 
de ação muito mais rápido. A ausência completa 
de dor após duas horas foi observada em 22% dos 
pacientes que usaram o sumatriptano e em até 48% 
dos que utilizaram o rizatriptano. O rizatriptano é 
disponível na forma de comprimidos e existe tam-
bém na forma de disco dispersível, solúvel sobre a 
língua, e que dispensa a ingestão de água, para ser 
deglutido. Deve-se reduzir a dose para a metade 
quando do uso de rizatriptano por pacientes em uso 

de propranolol.

Os demais triptanos não estão disponíveis no 
mercado (eletriptano) ou no nosso meio (almotrip-
tano e frovatriptano).

• Cafeína: Geralmente é associada aos demais 
va-soconstritores para potencializar a sua ação.

Produtos comerciais – os vasoconstritores são 
geralmente encontrados em produtos comerciais 
associados a analgésicos e outras substâncias:

• Cafergot (ergotamina 1mg, cafeína)

• Migrane (ergotamina 1mg, dipirona, fenaceti-
-nacafeína)

• Ormigrein (ergotamina 1mg, paracetamol, 
cafeína, atropina)

• Parcel (diidroergotamina 1mg, paracetamol, 
cafeína)

• Tonopan (diidroergotamina 0,5mg, propilfena-
-zona, cafeína e butalbital)

• Dihydergot spray nasal (diidroergotamina 2mg)

• Neosaldina (isometepteno 30mg, dipirona, 
cafeína)

• Imigran (sumatriptano VO 25, 50 ou 100mg, 
sumatriptano subcutâneo 6mg, sumatriptano spray 
nasal 20mg)

• Sumax (sumatriptano VO 25, 50 ou 100 mg, 
sumatriptano subcutâneo 6mg, sumatriptano spray 
nasal 20mg)

• Zomig (zolmitriptano 2,5mg)

• Maxalt (rizatriptano 10mg, rizatriptano RPD 
10mg)

• Naramig (naratriptano 2,5mg)

Outros medicamentos e situações especiais:

Antieméticos

Podem ser muito úteis nas formas clínicas com 
vômitos. Devem também ser utilizados logo no 
início da crise com analgésicos e vasoconstritores 
por via oral ou parenteral. Podem ser utilizados: 
meto-clopramida, bromoprida ou dimenidrinato.

Ansiolíticos e Tranqüilizantes

Podem ser úteis. Não devem ser utilizados de 
rotina.

Crises prolongadas e refratárias (por alguns de-
nominadas “estado de mal enxaquecoso”): a melhor 
resposta é obtida com o uso parenteral de corti-
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-cóides (dexametasona 16mg ou metilprednisolona 
80mg), por 24 ou 72 horas. Alguns autores sugerem 
associar ergotamina, 0,5mg, de 8/8 horas, por via 
intramuscular, no máximo por três dias.

Nas crises fracas, que não cedem com as medidas 
gerais, sugere-se o uso de analgésicos comuns (ácido 
acetilsalicílico, paracetamol, dipirona) ou de AINH. 
Além disso, recomenda-se o uso de metoclo-pramida 
ou domperidona quando sintomas de náusea ou 
vômito estão associados. Estas drogas podem ser 
usadas 30 minutos antes dos medicamentos propostos 
para a dor mesmo quando o paciente não apresenta 
náusea, para obter-se efeito gastrocinético ou mesmo 
impedir a progressão da crise.

Nas crises moderadas, além da possibilidade do 
emprego de analgésicos e AINH, são recomenda-
dos derivados ergóticos ou triptanos. Exceto com 
o uso dos triptanos, o emprego de gastrocinéticos 
e antieméticos é sempre recomendado.

O emprego de ergóticos deve ser o mais precoce 
possível, pois não têm efeito quando tardiamente 
usados. Os triptanos, por seu lado, podem ser uti-
lizados em qualquer momento da crise.

Na recorrência freqüente da cefaléia após uso de 
triptano é recomendada a associação com AINH.

Nas crises fortes recomenda-se o uso de trip-
tanos, indometacina ou clorpromazina. O uso de 
dexa-metasona ou de haloperidol pode também ser 
recomendado. Na vigência de recorrência da cefa-
léia, após uso de triptanos, deve-se associar AINH.

Tratamento Profilático

Quando o indivíduo apresenta duas ou mais crises 
fortes de enxaqueca por mês, sendo obrigado a usar 
medicação para crise freqüentemente, considera-se 
a utilização do tratamento com ação preventiva, 
buscando espaçar e tornar menos intensas as crises 
de enxaqueca.

Além do número razoável de drogas que são 
utilizadas com tal finalidade, existe uma relação 
enorme daquelas que foram utilizadas sem sucesso 
e um contingente razoável de drogas relatadas como 
eficazes em estudos isolados e muito mal controlados. 
Essa miscelânea farmacológica é explicada pelos 
aspectos fracionados dos conhecimentos incompletos 
sobre a etiofisiopatogenia da enxaqueca.

A variabilidade com que a enxaqueca se apresen-
ta em indivíduos diferentes e por vezes no mesmo 

indivíduo dificulta a constituição de amostras ho-
mogêneas, para em estudos “duplo-cegos” avaliar 
a eficácia de uma nova droga.

É importante que o chamado “efeito placebo” 
chegue a ser citado por alguns autores como res-
ponsável em até 50% pela melhora observada com 
a instituição de novos tratamentos.

Com tantos fatores interferentes, é relativamente 
complicado apresentar um roteiro preferencial da 
utilização de drogas para tratamento profilático sem 
inserir um caráter subjetivo de avaliação. Por isso 
os esquemas terapêuticos propostos a seguir são 
semelhantes, em linhas gerais, àqueles que podem 
ser lidos na bibliografia.

PrImeIro gruPo

Drogas razoavelmente eficazes, com efeitos 
colaterais reduzidos, sem necessidade de controle 
médico a intervalos curtos. São especialmente úteis 
em enxaquecas de início recente (e por isso muito 
utilizadas em crianças e jovens).

• Fazem parte deste grupo: drogas com ação 
anti-histamínica e anti-serotonínica (por alguns 
denominadas antamínicos), a saber: pizotifeno 
(Sandomi-gran) e cipro-heptadina (Periatin).

• Posologia: pizotifeno – 0,5 a 1,5mg; cipro-
-heptadina – 8 a 16mg.

• Efeitos colaterais: sedação, secura da boca, 
aumento do apetite.

Pela boa tolerância, desde que a sedação seja 
desprezível e o aumento de peso não seja indesejá-
vel, estas drogas poderiam ser utilizadas como uma 
primeira opção. A falta de eficácia ou ocorrência 
de efeitos colaterais importantes levariam à escolha 
de drogas do segundo grupo.

segundo gruPo

Drogas eficazes, com efeitos colaterais tolerá-
veis mas com necessidade de controle médico a 
intervalos curtos.

• Betabloqueadores: seu uso nasceu da observação 
casual de melhora de enxaqueca em pacientes em 
tratamento de angina. O propranolol (Cloridrato de 
Propranolol, Inderal, Propranolol, Rebaten LA) 
é o mais utilizado e estudado. As doses variam entre 
60 e 160mg ao dia, com máximo de 240mg. Outros 
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betabloqueadores não seletivos foram usados com re-
sultados satisfatórios em estudos individuais: timolol 
(Blocadren) 10 a 20mg ao dia; nadolol (Corgard) 
40 a 120mg ao dia; atenolol (Atenol, Angipress, 
Atenolol) 50 a 200mg ao dia, e pindolol (Visken).

Eventuais efeitos colaterais incluem astenia, ton-
turas, hipotensão postural e depressão. A freqüência 
cardíaca e a pressão arterial devem ser controladas 
periodicamente. São contra-indicados em asmáticos 
e pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. 
Alterações do ritmo cardíaco devem ser bem avalia-
das. Pacientes normalmente hipotensos dificilmente 
tolerarão o tratamento; por outro lado, seriam drogas 
de escolha em hipertensos.

• Bloqueadores de canais de cálcio: apresentam 
indicações e efeitos semelhantes aos dos betablo-
-queadores. Podem ser utilizados em nosso meio: 
verapamil (Dilacoron) 160 a 240mg; flunarizina 
(Flunarin, Fluvert, Sibelium Vertix) 5 a 20mg ao 
dia. A nifedipina e a nimodipina não são utilizadas 
na profilaxia da enxaqueca porque podem, inclusive, 
causar cefaléias. Os efeitos colaterais com o uso 
de verapamil incluem astenia, hipotensão postural 
e braquicardia e os tornam contra-indicados na 
presença de bloqueio de segundo e terceiro graus. 
A flunarizina tem limitados efeitos cardiológicos, 
pode produzir sonolência e, em indivíduos sensíveis, 
especialmente em idosos, impregnação com quadro 
parkinsoniano. Além disso, pode precipitar quadros 
depressivos. Pacientes jovens geralmente toleram bem 
doses de 10mg ao dia de flunarizina; aconselha-se 
a interrupção do tratamento, após três meses, pela 
possibilidade teórica de provocar discinesia tardia.

• Antidepressivos tricíclicos: em doses de 25 a 
75mg ao dia revelaram-se eficazes como profilá-
ticos da enxaqueca. São especialmente indicados 
em casos em que há componentes depressivos e 
ansiosos envolvidos no desencadeamento da enxa-
queca, embora esse efeito não dependa apenas das 
propriedades antidepressivas dessas drogas. A droga 
mais utilizada é a amitriptilina (Tryptanol), mas 
resultados semelhantes também podem ser obtidos 
com o uso de nortriptilina (Pamelor), imipramina 
(Tofranil), clomipramina (Anafranil) ou mapro-
tilina (Ludiomil). Os principais efeitos colaterais 
são: secura da boca, obstipação intestinal, retenção 
urinária, taquicardia, irritabilidade ou sonolência, 
ganho de peso. São contra-indicados em cardiopa-
tias graves e na presença de glaucoma e adenoma 
de próstata.

• Inibidores específicos da recaptação de sero-

-tonina (IERS): são úteis na profilaxia das enxaquecas 
freqüentes e nas cefaléias crônicas diárias, princi-
palmente nos pacientes obesos e naqueles nos quais 
o uso de antidepressivos tricíclicos esteja contra-
-indicado. Podem ser utilizadas: fluoxetina (Prozac 
e vários outros produtos disponíveis no mercado), 
paraxetina (Aropax, Pondera), sertralina (Zoloft 
outros), fluvoxamina (Luvox) e a venlaflaxina 
(Efexor). Até o momento, só existem estudos que 
comprovam a eficácia da fluoxetina. A fluoxetina 
pode ser utilizada nas doses de 20 a 80mg por dia. 
Estas drogas podem causar disfunção sexual. Tanto 
os antidepressivos tricíclicos como os IERS são úteis 
no tratamento dos pacientes que, além da enxaqueca, 
apresentam também depressão e ansiedade.

• Metisergida: este derivado do ergot é realmente 
efetivo como profilático da enxaqueca. Apresenta-
do em drágeas de 1mg (Deserila), são geralmente 
necessárias três a seis drágeas ao dia. É uma droga 
mal tolerada por seus efeitos gastrintestinais (náu-
seas, vômitos, dores abdominais, diarréias), além de 
irritabilidade, insônia e astenia. Apresenta menos 
freqüentemente efeitos colaterais mais graves, como 
vasoconstrição periférica (palidez de extremidades, 
claudicação intermitente) e coronariana (angina). 
Embora raros, foram descritos casos graves de 
fibrose inflamatória retroperitoneal, endocárdica 
ou pulmonar. A possibilidade dessas complicações 
obriga a interrupção da droga a cada seis meses por 
períodos nunca inferiores a um mês.

• Ácido valpróico: tanto o ácido valpróico como 
o divalproato são medicações profiláticas muito 
eficazes para enxaqueca. Podem ser utilizados nas 
doses de 500 a 2.000mg por dia. São drogas gaba-
érgicas, isto é, aumentam os níveis de GABA (ácido 
gama-aminobutírico, um neurotransmissor inibitório, 
que hiperpolariza os neurônios pós-sinápticos). São 
anticonvulsivantes e também antineurálgicos. Os 
efeitos colaterais incluem sedação, alopecia, tremores 
e confusão mental. Também podem ocorrer náuseas 
e vômitos que, porém, são autolimitados. O efeito 
adverso mais grave é a hepatotoxicidade. Deve-se 
verificar a função hepática antes da introdução des-
tas drogas. No entanto, uma insuficiência hepática 
irreversível é muito rara em adultos, principalmen-
te quando o ácido valpróico ou o divalproato são 
utilizados isoladamente e não em associação com 
outros medicamentos. Os medicamentos gabaér-
gicos são especialmente úteis nos pacientes com 
cefaléias muito freqüentes e quando da presença de 
outras comorbidades como epilepsias, transtornos 
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de ansie- dade, distúrbios bipolares e depressão. 
As preparações comerciais disponíveis em nosso 
meio são: ácido valpróico (Depakene), valproato 
de sódio (Val-pakine), divalproato (Depakote).

• Miscelânea: existe uma relação enorme de drogas 
ou outros métodos terapêuticos, alguns totalmente 
não convencionais, propostos para o tratamento 
profilático da enxaqueca. Esta relação inclui: drogas 
inibidoras de prostaglandinas (aspirina, indome-tacina 
e a maioria dos antiinflamatórios não hormo-nais); 
drogas que inibem a adesividade plaquetária (aspirina, 
dipiridamol); clonidina; agonistas dopa-minérgicos 
(bromocriptina, lisurida); outros anticon-vulsivantes 
(gabapentina e topiramato), carbonato de lítio e 
muitos outros.

Conclusões

O tratamento da enxaqueca inicia-se com a aten-
ção dedicada à história pelo médico, segue com um 
exame cuidadoso, ganhando a confiança do paciente, 
e muitas vezes completa-se com as explicações ofe-
recidas, já que freqüentemente são as dúvidas e as 
preocupações mais importantes para o paciente do 
que a própria dor. Fatores desencadeantes e predis-
ponentes podem ser reconhecidos e eventualmente 
evitados ou reduzidos. Quando as crises são esparsas 
(até duas ao mês), recomenda-se apenas tratamento 
das crises. O aumento da freqüência e da intensida-
de das crises justifica o tratamento profilático. Em 
casos iniciais, especialmente em crianças e jovens, 
o uso de antamínicos pode ser suficiente, além de 
serem relativamente isentos de efeitos colaterais 
sérios. Geralmente, drogas mais potentes precisam 
ser utilizadas e, nestes casos, há necessidade de o 
médico estar familiarizado com suas limitações e 
contra-indicações. Betabloqueadores, bloqueadores 
de canais de cálcio, antidepressivos tricíclicos (estes 
isoladamente ou associados aos anteriores) e os 
IERS representam as melhores opções terapêuticas 
disponíveis no momento. O metisergida, pelos seus 
efeitos colaterais, deve ser reservado para casos 
graves refratários às demais drogas. O ácido val-
próico deve ser reservado para uso nos casos de 
cefaléias rebeldes, nas cefaléias crônicas diárias e 
nos pacientes que tenham também epilepsia.

Cefaléia Tipo Tensão (CTT)

Também denominada “cefaléia de contração 

muscular”, constitui a cefaléia mais freqüente na 
prática clínica. Pode aparecer em cerca de 40% da 
população, em geral com incidência igual em ambos 
os sexos. Embora possa aparecer em qualquer ida-
de, incide mais a partir da terceira década, quando 
costumam ser maiores os problemas emocionais, 
familiares e profissionais.

A dor é geralmente descrita como “peso”, “pres-
são”, “constrição” etc. não costuma ser latejante. 
As localizações mais comuns são: frontal, temporal 
ou frontotemporal, geralmente bilateral, e freqüen-
-temente com um componente occipital. Um dos 
aspectos mais importantes para distingui-la da en-
xaqueca é a inexistência de fenômenos associados, 
como náuseas ou vômitos. A SIC admite que o 
indivíduo possa ter fotofobia ou fonofobia, porém 
não as duas, acompanhando a dor. Assim, mesmo 
quando a intensidade da dor é grande, raramente a 
pessoa necessita afastar-se de seus afazeres. De modo 
geral, a intensidade da dor é fraca ou moderada e 
não ocorre piora da cefaléia com esforço, atividade 
física ou movimentos da cabeça.

A SIC distingue a forma “episódica” e a for-
ma “crônica”. A CTT “episódica” é aquela que 
as pessoas apresentam quando frente a um agente 
desen-cadeante específico que pode ser diverso para 
cada uma delas. Seguramente os principais desenca-
deantes são os fatores emocionais, sendo comum o 
aparecimento da cefaléia no decorrer de um dia de 
tensão acima do normal. São freqüentes as cefaléias 
de fim de expediente, seja no trabalho ou na escola. 
pode ainda ser desencadeada por esforços físicos, 
ou por situações que exigem contração muscular 
prolongada, como esforços visuais, dirigir veículos 
ou enfrentar outras situações de estresse.

A forma crônica é caracterizada por cefaléia diária, 
ou quase diária, podendo mesmo ser contínua, em 
que o paciente refere momentos de acalmia, mas sem 
que a dor desapareça totalmente. Segundo a SIC, a 
cefaléia deve estar presente por mais de 15 dias por 
mês por pelo menos seis meses (ou mais de 180 dias 
por ano) para ser classificada como CTT crônica, e 
quando a cefaléia ocorre menos de 15 dias por mês 
deve ser classificada como episódica. A cefaléia tem 
intensidade fraca a moderada, podendo prejudicar, 
porém não inibir atividades diárias, tem qualidade 
em peso, pressão, aperto ou compressão, é bilate-
ral, não é agravada por atos como subir escadas 
ou outros esforços físicos e pode ser acompanhada 
por não mais do que um dos seguintes sintomas: 
fotofobia, fonofobia, náuseas. Os vômitos nunca 
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ocorrem neste tipo de cefaléia. A forma crônica é 
mais comum após os 30 anos, com predominância 
no sexo feminino e de difícil controle terapêutico. 
Geralmente a cefaléia, nesses casos, é apenas um 
dos sintomas de um estado depressivo.

Embora até pela denominação seja relacionada 
à contração muscular prolongada, o mecanismo 
produtor da dor ainda não é totalmente conhecido. 
Alguns autores chegam a afirmar que a contração 
muscular não é mecanismo primário, e pode mesmo 
não existir em muitos casos.

Finalmente, é importante assinalar a freqüente 
associação entre a enxaqueca e a CTT. É provável 
que a enxaqueca seja uma condição facilitadora para 
o aparecimento da CTT.

O diagnóstico da CTT também é fundamental-
mente clínico, com base numa correta anamnese. 
Exames complementares serão eventualmente ne-
cessários, quando sintomas ou achados do exame 
sugerirem alguma patologia associada.

O tratamento da CTT tem aspectos muito dife-
rentes quando se consideram as formas “episódica” 
e “crônica”. As formas episódicas, esporádicas, ra-
ramente são o motivo da consulta e geralmente são 
constatadas durante o interrogatório na anam-nese. 
Muitos pacientes convivem com sua dor, muitas 
vezes sem necessitar de medicação. Geralmente 
analgésicos comuns são eficazes como sintomáticos 
eventuais. A retirada ou redução dos fatores causais, 
quando possível, é procedimento eficaz.

As formas crônicas são geralmente muito resisten-
tes às medidas terapêuticas. Os analgésicos comuns, 
além de atuar pouco, são geralmente excessivamente 
utilizados pelos pacientes, como autome- dicação 
compulsiva. A dor é apenas a ponta exposta de um 
iceberg depressivo. O uso de antidepressivos é a 
medida terapêutica mais eficaz, e assim mesmo é 
capaz de beneficiar cerca de metade dos pacientes. 
A literatura apresenta uma preferência, nem sempre 
claramente justificada, pelo uso da amitriptilina (50 
a 100mg ao dia); todos os outros antidepressivos 
tricíclicos podem ser também utilizados em doses 
correspondentes, assim como também os IERS. 
Muitas vezes, há necessidade de auxílio psicológico 
ou psiquiátrico. Métodos terapêuticos alternativos 
como acupuntura ou biofeedback podem auxiliar 
pequena parcela dos pacientes e, assim mesmo, por 
tempo limitado, sendo comum o retorno da cefaléia 
após a interrupção do tratamento.

Cefaléias em Salvas

Sob a denominação acima (do inglês cluster he-
adache) são incluídas cefaléias caracteristicamente 
intensas, unilaterais, de curta duração e associadas 
a fenômenos de congestão conjuntival, lacrimeja-
mento e congestão nasal. Com base em variações de 
localização, duração e intensidade dos fenômenos 
vasomotores associados, muitos autores descreveram 
entidades supostamente distintas; a sinonímia dessas 
entidades é ainda mais ampla e confusa.

A localização periorbitária da cefaléia é a mais 
comumente encontrada e mais conhecida, em nosso 
meio, pelas denominações “cefaléia histamínica” 
ou “cefaléia de Horton”. A dor é unilateral, sempre 
afetando o mesmo lado em todos os surtos. A dor é 
referida principalmente no fundo do olho e em sua 
volta. É muito intensa e geralmente descrita como 
intolerável, nem sempre é referida como latejante, 
muitas vezes é descrita como lancinante. Associada-
mente existe intensa congestão conjuntival ipsilateral 
com lacrimejamento intenso, além de obstrução da 
narina do mesmo lado; em 30% dos casos podem 
ocorrer miose e semiptose durante a crise (síndrome 
de Claude Bernard-Horner). Nada parece aliviar a 
dor durante a crise; diferentemente da enxaqueca, o 
indivíduo não consegue permanecer parado, torna-se 
inquieto e, muitas vezes, desesperado.

Os episódios dolorosos começam agudamente e 
tendem a ceder também abruptamente; duração é va-
riável (de 15 a 180 minutos), mas na grande maioria 
é de 15 minutos a duas horas. Podem ocorrer desde 
um episódio a cada dois dias até oito episódios por 
dia, porém em média o indivíduo apresenta um a três 
episódios de dor por dia, com tendência a aparecer 
sempre no mesmo horário, inclusive interrompendo 
o sono durante a madrugada.

A característica fundamental é o aparecimento 
das crises dolorosas em surtos (ou “salvas”, ou 
“cachos”), de duração variável, geralmente de três a 
oito semanas, desaparecendo espontaneamente a dor. 
Os períodos de acalmia podem ser longos, variam 
de um indivíduo para outro, e também no mesmo 
indivíduo, tendendo a ser menores com o passar do 
tempo. Pode haver intervalos de vários anos entre 
os surtos, mas mais freqüentemente ocorrem uma 
a duas vezes ao ano. Após algum tempo, embora 
não seja comum, podem deixar de haver períodos 
de acalmia, com dores contínuas. Isto configuraria 
a “forma crônica” da cefaléia em salvas, quando as 
crises ocorrem por mais de um ano sem remissão 
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ou com períodos de remissão que duram menos 
de 14 dias, em contraposição à “forma episódica”, 
habitual, na qual os períodos de salvas duram de 
sete dias a um ano, separados por intervalos livres 
de crises que duram 14 dias ou mais.

A cefaléia em salvas é muito mais freqüente no 
sexo masculino (6:1 na maioria das séries). Na grande 
maioria dos pacientes, o primeiro surto ocorre entre 
os 20 e os 30 anos; é muito raro antes disso, mas 
pode aparecer em idades mais avançadas.

Além de ser uma condição que provoca grande 
sofrimento e preocupação, a cefaléia em salvas 
é muito resistente ao tratamento. Geralmente nas 
crises, analgésicos têm pouco ou nenhum efeito. 
Vaso-constritores derivados do ergot, sob forma 
injetável, são inconstantemente referidos como efi-
cazes. A inalação de oxigênio puro (7 litros/minuto, 
por máscara), durante 15 minutos, é preconizada, 
mas parece ser eficaz em apenas 50% dos casos, e 
assim mesmo por tempo limitado. Os medicamentos 
sintomáticos mais eficazes no tratamento da crise 
são os triptanos, principalmente o sumatriptano 
injetável, utilizado por via subcutânea na dose de 
6mg. Pode também ser utilizado o sumatriptano 
spray nasal na dose de 20mg. Outros triptanos que 
têm rápido início de ação também podem ser úteis, 
como o rizatriptano.

O tratamento para interrupção do surto é também 
difícil. Podem ser utilizados derivados do ergot, 
especialmente a metisergida, corticosteróides, blo-
queadores de canais de cálcio (verapamil) e o ácido 
valpróico. Geralmente são eficazes nos primeiros 
surtos. Com o tempo, as crises ficam cada vez mais 
resistentes a todas as formas de tratamento. Nas 
chamadas formas crônicas, sem períodos de acal-
mia, é preconizado o uso de carbonato de lítio, com 
resultados satisfatórios, pelo menos nos primeiros 
meses de tratamento. Podem também ser úteis o 
ácido valpróico, a mirtazapina e o topiramato.

Arterite Temporal

A arterite temporal não é uma doença freqüente 
em clínica, mas apresenta algumas peculiaridades 
que obrigam o médico em geral a estar atento a seu 
possível diagnóstico, não só pelo tratamento espe-
cífico, mas também pela possibilidade de prevenir 
comprometimento visual, por vezes muito grave.

A cefaléia é, caracteristicamente, de início tar-
dio, aparece após os 50 anos, sendo mais freqüente 

após os 60 anos, e comuns os casos após os 80 
anos. Acomete ambos os sexos. A dor geralmente é 
intensa, muitas vezes latejante, podendo ser uni ou 
bilateral, predominando nas regiões frontotem-porais. 
A dor pode ser contínua, limitando as atividades do 
indivíduo idoso. Pela localização temporal, a dor 
pode intensificar-se com a mastigação, obrigando 
o paciente a parar de se alimentar (“claudi-cação 
intermitente” da mandíbula).

A dor é causada por um processo inflamatório 
das artérias extracranianas, demonstrado pela bióp-
sia, freqüentemente acompanhado da presença de 
células gigantes (“arterite de células gigantes”). O 
processo arterítico pode acometer outros territórios 
vasculares sistêmicos, e mesmo o território intra-
-craniano, em especial ramos da artéria oftálmica, 
levando a graves seqüelas visuais.

O comprometimento visual pode ser evitado 
com o tratamento específico, daí a necessidade de 
atenção para o diagnóstico precoce. Não é infre-
qüente que um idoso, já com algumas semanas de 
cefaléia, tenha seu diagnóstico apenas suspeitado 
quando procura o oftalmologista com grave isque-
mia reti-niana.

O diagnóstico baseia-se na história clínica e no 
encontro eventual de artérias temporais espessadas, 
tortuosas e dolorosas. O hemograma pode mostrar 
leucocitose e neutrofilia, mas é a velocidade de 
hemossedimentação (VHS) que mais freqüentemente 
se altera. Ela encontra-se acima de 40mm na grande 
maioria dos casos, podendo ultrapassar os 100mm. 
A proteína C reativa é sempre positiva nesses casos. 
O diagnóstico de certeza pode ser feito pela biópsia 
de artéria.

O tratamento é feito com corticóides. Geralmente 
utiliza-se a prednisona em doses diárias iniciais de 
1mg/kg de peso, reduzindo-se progressivamente a 
doses de manutenção de até 10mg ao dia. A melhora 
costuma ser dramática, com desaparecimento da 
dor nas primeiras 48 horas. Isto pode ser um teste 
diagnóstico mais sensível que o VHS. Este exame, 
junto com o quadro clínico, pode servir de controle 
para a redução da corticoterapia. A cortico-terapia 
precoce previne, na maioria dos casos, o compro-
metimento visual. Nos casos graves, quando já está 
ocorrendo a perda visual, pode-se tentar “pulsos” com 
corticosteróides (metilprednisolona 1g/dia por três 
dias) ou mesmo “pulsos” com imunossupressores, 
com a ciclofosfamida (1g/dia por um dia).

Além da cefaléia e das alterações visuais, podem 
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ocorrer manifestações sistêmicas associadas. Mal-
-estar geral, perda de peso, febre baixa persistente, 
sudorese noturna, dores musculares, especialmente 
na musculatura paravertebral e das cinturas, fa-
zem parte de um quadro denominado “polimialgia 
reumática”. Quando a cefaléia não é evidente, o 
diagnóstico desse quadro no indivíduo idoso pode 
ser muito difícil. VHS elevado, resposta rápida à 
corticoterapia e eventualmente biópsia de artéria 
temporal confirmam o diagnóstico.

Outros Tipos de Cefaléia

Existe uma série de condições menos freqüentes, 
em que aparecem formas especiais de cefaléia. Pelas 
características deste livro, não há possibilidade de 
estudo particularizado dessas formas. O leitor pode 
encontrar informações detalhadas nas referências 
bibliográficas que se encontram ao fim do capítu-
lo. Incluem-se aqui as cefaléias relacionadas aos 

esforços, à tosse, à altitude, à atividade sexual, ao 
estímulo gelado e muitas outras.

A abordagem das cefaléias na unidade de emergên-
cia é tratada no capítulo 19 deste livro, “Urgências 
Neurológicas”.
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Distúrbios do Movimento

Egberto Reis Barbosa
Mônica Santoro Haddad

Márcia Rúbia Rodrigues Gonçalves

ConCeito

Distúrbios do movimento são conceituados como 
disfunções neurológicas caracterizadas por pobreza 
ou lentidão dos movimentos voluntários na ausência 
de paresia ou paralisia, ou por atividade motora 
involuntária representada pelos diversos tipos de 
hipercinesias.

Os principais tipos de distúrbios do movimento 
estão relacionados na Tabela 14.1, estando assina-
lados em itálico aqueles que, pela sua importância, 
sendo esta relacionada à sua freqüência e/ou gravi-
dade, serão abordados neste capítulo. 

Destaca-se entre os distúrbios do movimento o 
grupo relacionado às disfunções dos gânglios da base 
(por exemplo, parkinsonismo, coréia, balismo, dis-
tonia, atetose), que tradicionalmente são englobadas 
sob a denominação “síndromes extrapiramidais”. 

O termo extrapiramidal foi introduzido por 
Samuel Alexander Kinnier Wilson com a intenção 
de designar um conjunto de estruturas anatômicas, 
englobando os gânglios da base e alguns núcleos 
do tronco cerebral, envolvidos no controle motor, e 
responsáveis, em situações patológicas, por certos 

Capítu- 1414

Tabela 14.1 
Classificação dos Distúrbios do Movimento

•	 	Parkinsonismo

•	 	Coréia

•	 	Balismo

•	 	Distonia

•	 	Atetose

•	 	Tique

•	 	Estereotipia

•	 	Acatisia

•	 	Tremor	

•	 	Ataxia

•	 	Mioclonia	

•	 	Hiperplexia

•	 	Síndrome	da	Mão	Alienígena

•	 	Síndrome	das	Pernas	 Inquietas

•	 	“Moving	Toes/Fingers”

•	 	Pseudo-atetose

•	 	Espasmo	Hemifacial

•	 	Síndrome	do	Homem	Rígido

•	 	Discinesias	Paroxísticas	

•	 	Discinesias	Hipnogênicas

•	 	Discinesias	Psicogênicas	
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distúrbios do movimento, com características pecu-
liares. Essa conceituação visava à individualização 
de dois sistemas motores básicos: o sistema pira-
midal e o sistema extrapiramidal. A cada um deles 
atribuía-se uma organização anatômica independente 
e funções específicas. A evolução dos conhecimentos 
a respeito da estruturação do controle da motricidade 
no sistema nervoso central veio demonstrar que a 
integração anatômica e funcional entre os dois sis-
temas citados é de tal ordem que, do ponto de vista 
neurofisiológico, a manutenção dessa conceituação 
dicotômica é incorreta. Entretanto, como a lesão 
de cada um desses sistemas dá origem a síndromes 
clínicas bastante distintas, essa terminologia tradi-
cional ainda é empregada com finalidade prática. 

Para facilitar a compreensão da fisiopatologia e 
dos aspectos clínicos e terapêuticos das síndromes 
extrapiramidais é imprescindível a apresentação de 
uma breve revisão abrangendo aspectos anatômicos, 
funcionais e mecanismos fisiopatológicos relacio-
nados aos gânglios da base.

estruturas anatômiCas e aspeCtos 
FunCionais (Fig. 14.1)

As principais estruturas anatômicas relacionadas 
ao sistema extrapiramidal são os gânglios da base: 
núcleo lentiforme (putâmen e globo pálido), núcleo 
caudado, substância negra (pars compacta e pars 
reticulata) e núcleo subtalâmico de Luys. O putâmen 
e o núcleo caudado podem ser incluídos em uma 
unidade funcional que se denomina neostriado ou 
striatum. O globo pálido divide-se em dois segmentos: 
interno e externo ou medial e lateral. Esse conjunto 
de estruturas forma um sistema que atua em estreita 
conexão com o córtex cerebral, principalmente com 
as áreas motoras corticais.

A principal via de entrada do sistema é o striatum, 
para onde se projetam aferências provenientes de 
todo o neocórtex (sobretudo o córtex motor e áreas 
associativas) e de várias estruturas do paleocórtex. 
As aferências corticais têm ação excitatória sobre 
o striatum e utilizam como neurotransmissor o 
glutamato 

No striatum há certa diferenciação quanto às cone-
xões recebidas pelo núcleo caudado e pelo putâmen. 
O primeiro recebe o maior contingente de fibras 
provenientes de áreas associativas, principalmente 
córtex pré-frontal e áreas parietais posteriores, en-
quanto o maior contingente das aferências corticais 

para o putâmen tem origem no córtex sensório-motor. 
Essa diferenciação sugere uma participação do núcleo 
caudado em funções cognitivas, enquanto o putâmen 
parece estar exclusivamente envolvido no controle 
da motricidade. O striatum recebe também aferências 
nigrais que provêm da pars compacta da substância 
negra e tem como neurotransmissor a dopamina. As 
aferências nigrais têm efeitos diversos em diferentes 
subpopulações de neurônios estriatais. Dessa forma, 
atuando sobre receptores dopaminérgicos de tipo D

2
,
 

inibem neu-rônios estriatais que se projetam para 
o pálido externo (primeira estação da via indireta, 
conforme será explanado adiante) e, agindo sobre 
receptores dopaminérgicos de tipo D

1
, excitam neu-

rônios estriatais que por uma via direta se destinam 
ao complexo pálido interno/substância negra pars 
reticulata (via de saída dos gânglios da base). 

O striatum recebe ainda projeções serotoninér-
-gicas de núcleos da rafe; aferências noradrenérgicas 
do locus ceruleus; aferências glutamatérgicas prove-
nientes dos núcleos centromediano e parafascicular 
do tálamo; e, em escala mais modesta, aferências 
provenientes do núcleo pedúnculo-pontino, do globo 
pálido e do núcleo subtalâmico de Luys.

Nas conexões intra-estriatais, a acetilcolina é um 
neurotransmissor de papel relevante. O principal 
contingente das aferências estriatais é constituído 
por neurônios inibitórios, em que o neurotransmissor 
é o ácido gama-aminobutiríco (GABA). Essas afe-
-rências destinam-se, na sua maior parte, ao globo 
pálido (segmentos interno e externo) e, em menor 
proporção, à pars reticulata da substância negra. Os 
neurônios gabaérgicos estriatais que se projetam 
para o pálido externo utilizam também o neuropep-
tídio encefalina, que atua como neuromodulador na 
transmissão sináptica. Por outro lado, os neurônios 
gabaérgicos estriatais que se projetam para o páli-
do interno e a substância negra pars reticulata têm 
como neuromodulador o neuropeptídio substância P.

Se o striatum é o ponto-chave como via de en-
trada do circuito dos gânglios da base, o segmento 
interno do globo pálido, juntamente com a pars 
reticulata da substância negra, constitui a via de 
saída do sistema. Entre a via de entrada (striatum) 
e a via de saída (globo pálido interno/substância 
negra pars reticulata) há duas vias de comunicação 
(vias estriato-palidais): a via direta e a via indireta. 
A primeira não tem estações intermediárias e a via 
indireta tem conexões com o pálido externo e o 
núcleo subtalâmico de Luys antes de atingir a via 
de saída. As eferências do segmento externo do 



Parte 2 299     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

globo pálido são inibitórias mediadas pelo GABA 
e se destinam ao núcleo subtalâmico de Luys, que, 
por sua vez, envia projeções excitatórias glutama-
térgicas para o segmento interno do globo pálido e 
substância negra pars reticulata. 

O maior contingente da via de saída do sistema 
projeta-se para os núcleos talâmicos ventral lateral e 
ventral anterior, de onde partem fibras destinadas ao 
córtex pré-motor (área 6), área motora suplementar 
e córtex motor primário (área 4). As projeções que 
partem do pálido interno/substância negra pars re-
ticulata e que se destinam ao tálamo são inibitórias 
mediadas por GABA, ao passo que a via tálamo-
-cortical é excitatória, sendo o neurotransmissor 
envolvido o glutamato. Há ainda eferências partindo 
do pálido interno/substância negra pars reticulata 
que se destinam ao colículo superior e ao núcleo 
pedúnculo-pontino.

Essa descrição de circuitos e neurotransmissores 
nos gânglios da base é sumária, visando apenas à 
exposição dos dados essenciais indispensáveis como 

introdução para o conhecimento das afecções que 
afetam essas estruturas. Convém assinalar, porém, 
que outros neurotransmissores e ainda neuropep-
tídios estão envolvidos no funcionamento desse 
complexo sistema. 

O papel do circuito dos gânglios da base na 
atividade motora em condições normais ainda não 
está devidamente esclarecido, mas as evidências a 
partir de dados anatômicos e fisiológicos indicam 
que esse sistema não é gerador de movimentos. 
Mink (1998) considera que os gânglios da base têm 
uma função primariamente inibitória que permite a 
facilitação seletiva de padrões motores desejados, 
e ampla inibição de outros que poderiam competir 
com aqueles.

aspeCtos FisiopatológiCos

Os distúrbios do movimento relacionados a 
disfunções dos gânglios da base são classicamente 

Fig. 14.1 —	Estruturas	anatômicas	e	aspectos	 funcionais	do	sistema	extrapiramidal.
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pars	compacta
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Sinapse	 inibitória Sinapse	excitatória
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divididos em dois grupos: as síndromes hipocinéti-
cas (parkinsonismo) e as síndromes hipercinéticas 
(coréia, balismo, distonia e atetose). 

No parkinsonismo admite-se que, como conse-
-qüência da disfunção da alça dopaminérgica nigro-
-estriatal, ocorra uma redução da atividade inibitória 
sobre a via indireta e da atividade excitatória sobre 
a via direta. Essas alterações, conforme mostra a 
Fig. 14.2, levam, por mecanismo de cascata na via 
indireta, a um aumento da atividade excitatória do 
núcleo subtalâmico sobre a via de saída do sistema 
(pálido interno/substância negra pars reticulata). 
Por outro lado, ocorre uma redução da atividade 
inibitória da via direta sobre o mesmo complexo 
pálido interno/substância negra pars reticulata. 
Essas alterações resultam em intensificação da ati-
vidade inibitória desse complexo sobre o tálamo e, 
conseqüentemente, em uma redução da estimulação 
cortical exercida pelas projeções tálamo-corticais, 
acarretando diminuição da iniciativa motora que se 
expressa na síndrome parkinsoniana. 

O modelo fisiopatológico das síndromes hiperci-

-néticas é mais apropriado para as coréias e o 
balismo. Nessas condições (Fig. 14.3) admite-se 
que, em função de alterações estriatais atingindo 
preferencialmente neurônios que expressam GABA 
+ ence-falina, ocorra redução da atividade inibitória 
exercida pela striatum sobre o pálido externo (via 
indireta). Como decorrência há intensificação da 
atividade inibitória do pálido externo sobre o núcleo 
subtalâmico de Luys e, conseqüentemente, redução 
da atividade exatatória exercida por essa estrutura 
sobre o complexo pálido interno/substância negra 
pars reticulata, que tem sua atividade diminuída. 
Na seqüência das conexões do circuito ocorre re-
dução da inibição do tálamo e hiperatividade da 
alça tálamo-cortical, provocando o aparecimento de 
movimentos anormais. O balismo é classicamente 
decorrente de lesões do núcleo subtalâmico de Luys, 
e a seqüência de eventos fisiopatológicos inicia-se 
nessa estrutura e tem a mesma repercussão sobre o 
funcionamento do circuito.

aspeCtos ClíniCos, etiológiCos  

Fig. 14.2 —	Modelo	 funcional	das	síndromes	hipocinéticas.
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e terapêutiCos dos prinCipais tipos  
de distúrbios do movimento

Entre as síndromes extrapiramidais, a síndrome 
parkinsoniana, por sua freqüência e gravidade, 
será abordada com maior profundidade. Além da 
síndrome parkinsoniana, os seguintes distúrbios do 
movimento, relevantes pela sua freqüência, serão 
analisados: coréia, balismo, atetose, distonia e os 
diversos tipos de tremor. 

Síndrome Parkinsoniana

O parkinsonismo, entendido como síndrome 
parkinsoniana de diversas etiologias, é dos mais 
freqüentes distúrbios motores decorrentes de lesão 
do sistema nervoso central. 

A prevalência da doença de Parkinson (DP), a 
forma mais comum de parkinsonismo (excetuado 
o induzido por drogas), varia entre 50 e 150 casos 
por 100 mil pessoas; entretanto, quando se consi-

dera isoladamente a faixa da população acima de 
60 anos, essa taxa aumenta em cerca de dez vezes, 
atingindo cerca de 1% dos indivíduos.

Quadro Clínico

Na síndrome parkinsoniana, o quadro clínico é 
constituído basicamente por acinesia, rigidez, tremor 
e instabilidade postural.

A acinesia é um distúrbio caracterizado por pobre-
za de movimentos e lentidão da iniciação e execução 
de atos motores voluntários e automáticos, associada 
à dificuldade na mudança de padrões motores, na 
ausência de paralisia. Esse tipo de desordem mo-
tora pode englobar ainda incapacidade de sustentar 
movimentos repetitivos, fatigabilidade anormal e 
dificuldade de realizar atos motores simultâneos.

O termo bradicinesia ou oligocinesia refere-se 
mais especificamente à lentidão na execução de 
movimentos. Hipocinesia é a designação dada por 
alguns autores para a pobreza de movimentos mani-

Fig. 14.3 —	Modelo	 funcional	das	síndromes	hipercinéticas.
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festada por redução da expressão facial (hipomimia), 
diminuição da expressão gestual corporal, incluindo 
a diminuição ou ausência dos movimentos associados 
dos membros superiores durante a marcha (marcha 
em bloco) e redução da deglutição automática da 
saliva, levando a acúmulo da mesma e perda pela 
comissura labial (sialorréia). A situação oposta à 
hipocinesia é a acatisia, que consiste numa com-
pulsão à movimentação e pode ser observada no 
parkin-sonismo induzido por neurolépticos e, mais 
raramente, no parkinsonismo idiopático. Outro dis-
túrbio motor relacionado à acinesia é a aceleração 
involuntária na execução de movimentos automáti-
cos, sendo sua forma mais conhecida a festinação, 
que se caracteriza por uma aceleração involuntária 
da marcha.

Outras alterações motoras eventualmente presentes 
na síndrome parkinsoniana e consideradas indepen-
dentes da acinesia, do ponto de vista fisiopato-lógico, 
mas semiologicamente a ela relacionadas, são a 
acinesia súbita e a cinesia paradoxal

A acinesia súbita ou congelamento (freezing) 
caracteriza-se pela perda abrupta da capacidade de 
iniciar ou sustentar uma atividade motora específica, 
mantendo-se as demais inalteradas. Manifesta-se mais 
freqüentemente durante a marcha e pode, portanto, 
ocorrer como uma hesitação no seu início ou de-
terminar uma frenação súbita dos movimentos dos 
membros inferiores, às vezes levando à queda, já 
que a inércia tende a manter o corpo em movimento. 

A acinesia súbita pode surgir também quando o 
paciente depara-se com um obstáculo real, como 
uma pequena elevação do solo, ou apenas visual, 
como uma faixa pintada no solo.

Outras vezes, uma situação de tensão emocional 
pode desencadear o fenômeno. Determinados estímu-
los sensoriais ou motores podem fazer desaparecer 
essa dificuldade, e alguns pacientes, conscientes 
desse fato, utilizam-no para controlar a acinesia 
súbita. Esse tipo de quadro motor nos parkinso-
nianos é incomum nos primeiros anos de evolução 
da doença, mas tende a surgir com a progressão 
da mesma, podendo agravar consideravelmente a 
incapacidade motora.

O inverso da acinesia súbita também pode ocorrer 
nos parkinsonianos, ou seja, melhora abrupta e de 
curta duração do desempenho motor, quando sob 
forte emoção. Este fenômeno é conhecido como 
cinesia paradoxal.

A acinesia súbita e a cinesia paradoxal, diversa-

mente da acinesia, que depende do déficit dopami-
-nérgico, parecem estar relacionadas a oscilações 
da atividade noradrenérgica.

A acinesia e os distúrbios correlatos menciona-
dos interferem decisivamente na atividade motora 
voluntária, sobretudo automática, e levam a dificul-
dades que se manifestam nos atos motores básicos 
da vida diária, como a marcha, a fala e as atividades 
que requerem a conjugação de atos motores, como 
a alimentação, o vestir-se e a higiene corporal. 

No parkinsonismo a escrita do paciente sofre 
modificações precoces e, por vezes, características, 
quando tende à micrografia (as letras são escritas 
cada vez menores). 

A marcha desenvolve-se a pequenos passos, às 
vezes arrastando os pés, e, como já mencionado, 
há perda dos movimentos associados dos membros 
superiores (marcha em bloco), hesitações no seu 
início, interrupções e aceleração involuntária.

Na fala há comprometimento da fonação e da 
articulação das palavras, configurando um tipo de 
disartria denominada hipocinética. Nessa disartria 
sobressaem: redução do volume da fala, que pode 
tornar-se apenas um sussurro; perda da capacidade 
de inflexão da voz, que se torna monótona; e dis-
túrbios do ritmo, que podem consistir em episódios 
de hesitação inicial e cadência lenta, pontuada por 
pausas inadequadas, hesitações ou acelerações in-
voluntárias (semelhantes à festinação da marcha).

A rigidez é outra anormalidade motora quase 
sempre presente na síndrome parkinsoniana. Trata-se 
de uma forma de hipertonia denominada plástica, 
em que a resistência à movimentação passiva é 
uniforme ao longo de toda a excursão do segmen-
to mobilizado, sem o “intervalo livre” inicial e o 
caráter crescente da intensidade da resistência ao 
movimento passivo observado na hipertonia elástica. 
A resistência pode ser contínua durante a distensão 
passiva ou intermitente, esta configurando o fenô-
meno da roda denteada. A tendência de retorno à 
posição inicial do segmento deslocado, freqüente-
-mente observada na hipertonia elástica, não costuma 
ocorrer na rigidez. Outra característica da hipertonia 
plástica é o acometimento preferencial da muscu-
latura flexora, determinando alterações típicas da 
postura, com anteroflexão do tronco e semiflexão 
dos membros (postura simiesca). Outro aspecto 
semiológico relacionado à hipertonia plástica é a 
exacerbação dos reflexos tônicos segmentares (reação 
paradoxal de Westphal ou reflexo local de postura 



Parte 2 303     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

de Foix-Thévenard). Esse fenômeno pode ser mais 
facilmente observado quando o examinador faz a 
flexão dorsal do pé do paciente. Essa movimentação 
passiva desencadeia uma contração prolongada dos 
músculos envolvidos, levando à persistência dessa 
postura por algum tempo.

O tremor parkinsoniano é clinicamente descrito 
como sendo de repouso, exacerbando-se durante a 
marcha, no esforço mental e em situações de tensão 
emocional, diminuindo com a movimentação vo-
luntária do segmento afetado e desaparecendo com 
o sono. A freqüência varia de quatro a seis ciclos 
por segundo e costuma envolver preferencialmente 
as mãos, configurando a alternância entre pronação 
e supinação.

Eventualmente pode estar presente nos parkin-
-sonianos um tremor postural, de freqüência entre 
sete e 12 ciclos por segundo, com características 
semelhantes às do tremor essencial.

A instabilidade postural decorre da perda de reflexos 
de readaptação postural. Esse distúrbio, que não é co-
mum em fases iniciais de evolução do parkinso-nismo, 
podendo manifestar-se apenas durante mudanças 
bruscas de direção durante a marcha, posterior-mente 
pode agravar-se e determinar quedas freqüentes.

Os distúrbios mentais, demência e depressão, e os 
distúrbios autonômicos como obstipação intestinal, 
seborréia e tendência à hipotensão, são freqüentes 
na doença de Parkinson, mas não estão necessaria-
-mente presentes em síndromes parkinsonianas de 
outras etiologias. Essas alterações decorrem, em 
grande extensão, do envolvimento de estruturas fora 
do circuito dos gânglios da base.

Blefaroespasmo espontâneo ou provocado pela 
pes-quisa de reflexo glabelar é comum em várias 
formas de parkinsonismo, notadamente no pós-
-encefalítico.

As crises oculógiras consistem em desvio con-
jugado tônico dos olhos para cima, para baixo ou 
lateralmente, com duração de segundos ou minutos, 
e podem ocorrer no parkinsonismo pós-encefalítico 
ou determinado por neurolépticos.

A limitação da convergência ocular é uma anor-
malidade freqüentemente observada na doença de 
Parkinson.

Diagnóstico Diferencial

A identificação de síndromes parkinsonianas ma-

nifestadas através do quadro clínico clássico, descrito 
anteriormente, geralmente não oferece dificuldades. 
Porém, em fases iniciais ou mesmo em fases mais 
avançadas, o quadro pode apresentar-se de forma 
fragmentária, dificultando o seu reconhecimento.

Essas formas fragmentárias de parkinsonismo 
podem ser divididas em dois tipos básicos: a for-
ma rígido-acinética, caracterizada pela presença de 
acinesia e/ou rigidez, e a forma hipercinética, onde 
está presente apenas o tremor.

Nas formas rígido-acinéticas, a diferenciação 
deve ser feita em relação a vários grupos de doen-
ças. Em um primeiro grupo pode-se incluir quadro 
depressivo e hipotireoidismo. Em situações em que 
o quadro rígido-acinético é unilateral, a dificuldade 
motora pode simular hemiparesia devido à disfunção 
do trato corticospinal (lesão piramidal). A ausência 
de outras anormalidades comumente presentes na 
síndro-me piramidal, tais como hipertonia elástica, 
hiper-reflexia, sinal de Babinski e abolição do reflexo 
abdominal, permite a diferenciação. 

Na síndrome parkinsoniana que se expressa 
apenas por tremor, o diagnóstico diferencial deve 
ser feito em relação ao tremor essencial, tremor 
fisiológico exacerbado e tremor cerebelar. A ques-
tão da diferenciação entre esses diferentes tipos de 
tremor será abordada adiante, no tópico referente 
às hiper-cinesias.

Etiologia

Estabelecido o diagnóstico sindrômico de parkin-
-sonismo, passa-se à identificação de sua causa. Os 
diversos tipos de parkinsonismo podem ser clas-
sificados em três tipos básicos: I) parkinsonismo 
idiopático ou primário (doença de Parkinson); II) 
parkinsonismo secundário; III) parkinsonismo-plus.

As principais causas de parkinsonismo secundá-
rio estão relacionadas na Tabela 14.2. Entre estas, 
destacam-se as drogas que bloqueiam os receptores 
dopaminérgicos, como os neurolépticos, e os an-
tivertiginosos (bloqueadores de canais de cálcio), 
como a flunarizina e a cinarizina. 

O parkinsonismo-plus é a denominação empre-
gada para caracterizar quadros neurológicos em que 
uma síndrome parkinsoniana, geralmente apenas 
expressada por acinesia e rigidez (sem tremor), 
associa-se a distúrbios autonômicos, cerebelares, 
piramidais, de neurônio motor inferior ou, ainda, de 
motricidade ocular extrínseca. Essa combinação de 
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manifestações neurológicas pode ser encontrada em 
certas afecções de caráter degenerativo, das quais 
as principais são a atrofia de múltiplos sistemas e 
a paralisia supranuclear progressiva. Essas doen-
ças podem ter seu quadro clínico inaugurado por 
uma síndrome parkinsoniana e, por vezes, somente 
com a evolução do quadro e o aparecimento das 
manifestações mais típicas o diagnóstico pode ser 
estabelecido. As principais causas de parkinsonismo-
-plus estão relacionadas na Tabela 14.3.

Pela observação da Tabela 14.2 pode-se con-
cluir que, na maior parte dos casos, a etiologia de 
uma síndrome parkinsoniana pode ser identificada 
por dados de anamnese e exame neurológico, mas 
eventualmente podem ser necessários exames com-
plementares, como tomografia de crânio, ressonância 
magnética do encéfalo, exame do líquido cefalor-
-raquidiano e avaliação metabólica. 

No parkinsonismo primário, é rotina a avaliação 
radiológica através de tomografia de crânio com o 
objetivo de excluir outras enfermidades. As imagens 
obtidas por ressonância magnética permitem melhor 
visualização dos gânglios da base e mesmo da subs-
tância negra, podendo substituir com vantagem a 
tomografia de crânio.

A tomografia por emissão de pósitrons permite o 
estudo da atividade dopaminérgica no nível estriatal 
e a identificação de insuficiência dopaminérgica, 
mesmo em indivíduos assintomáticos. Contudo, pela 
sofisticação tecnológica que esse método envolve, 
tem sido utilizado apenas como instrumento de 
investigação científica. 

Tratamento

As síndromes parkinsonianas determinadas por 
drogas, algumas intoxicações exógenas (ex.: organo-
-fosforados) e processos expansivos do sistema 
nervoso central geralmente são controladas apenas 
com remoção da causa básica.

O parkinsonismo encefalítico ou pós-encefalítico, 
vascular, metabólico e o decorrente de certas in-
toxicações exógenas (ex.: manganês, herbicidas) 
geralmente é definitivo e as tentativas de tratamento 
sintomático seguem as mesmas diretrizes utilizadas 
no tratamento da doença de Parkinson, que serão 
abordadas a seguir.

No conjunto de anormalidades bioquímicas pre-
sentes na doença de Parkinson no nível estriatal, o 
dado de maior relevância é o desequilíbrio entre 
a atividade dopaminérgica e a atividade colinér-
gica. A quase totalidade das drogas empregadas 
no tratamento da doença de Parkinson tem como 
mecanismo básico de ação o aumento da atividade 
dopaminérgica.

O tratamento da doença de Parkinson pode ser 
dividido em duas categorias: sintomático e neuro-
-protetor. A terapia sintomática visa ao controle das 
manifestações clínicas da doença, seja por meio de 
intervenções farmacológicas no desequilíbrio de 
neurotransmissores no nível estriatal, seja por meio 

Tabela 14.2
Causas de Parkinsonismo Secundário

•	 Drogas:	neurolépticos	 (fenotiazínicos,	butirofenonas,	 tioxantenos,	 reserpina,	 tetrabenazina),	antieméticos	 	 	 	
	 	 (metoclopramida),	bloqueadores	de	canais	de	cálcio	 (cinarizina,	 flunarizina),	amiodarona,	 lítio

•	 Intoxicações	exógenas:	manganês,	monóxido	de	carbono,	dissulfeto	de	carbono,	metil-fenil-tetrahidroperidina	 (MPTP),	 	
	 	 metanol,	organofosforados,	herbicidas	 (paraquat,	glifosato)

•	 Infecções:	encefalites	virais,	neurocisticercose	e	síndrome	da	 imunodeficiência	adquirida

•	 Doença	vascular	cerebral

•	 Traumatismo	cranioencefálico

•	 Processos	expansivos	do	SNC

•	Hidrocefalia

•	 Distúrbios	metabólicos:	hipoparatireoidismo

Tabela 14.3
Causas de Parkinsonismo-Plus

•	 Atrofia	de	Múltiplos	Sistemas

	 —	Degeneração	Estriatonigral

	 —	Atrofia	Olivopontocerebelar

	 —	Síndrome	de	Shy-Drager

•	 Paralisia	Supranuclear	Progressiva

•	 Degeneração	Córtico-Basal

•	 Demência	dos	Corpos	de	Lewy
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de técnicas de cirurgia estereotáxica que promovam 
alterações nas conexões entre os gânglios da base. 

A terapia protetora, de introdução mais recente, 
tem por objetivo preservar, usando meios farmaco-
-lógicos, os neurônios nigrais remanescentes, ou 
restaurar aqueles que sucumbiram ao processo 
dege-nerativo da doença de Parkinson, por meio 
de implantes neurais e fatores de crescimento. As 
principais drogas utilizadas na terapêutica da doença 
de Parkinson são a levodopa, a selegilina, tolcapone, 
entacapone, os agonistas dopaminérgicos, os antico-
-linérgicos e a amantadina (Tabela 14.4).

tratamento sintomátiCo

Levodopa 

A introdução da levodopa para tratamento da 
doença de Parkinson por Cotzias e cols., em 1967, 
significou considerável avanço no tratamento dessa 
moléstia e proporcionou sensível melhora na qua-
lidade de vida dos parkinsonianos. Essa droga, em 
que pesem seus efeitos colaterais em longo prazo, 
continua sendo a mais largamente utilizada no tra-
tamento da doença de Parkinson.

A levodopa é transformada em dopamina sob a 
ação da enzima dopadescarboxilase. Essa transfor-
mação, porém, pode ocorrer perifericamente, antes 
de o sistema nervoso central ser alcançado. A dis-
sipação periférica da levodopa, além de determinar 
efeitos colaterais (naúseas, vômitos, diminuição 
do apetite, hipotensão postural e arritmia cardíaca) 
decorrentes da formação de dopamina, leva à neces-
sidade do uso de doses elevadas, cerca de 3-4g por 
dia. O emprego de inibidores periféricos da dopa-
-descarboxilase (carbidopa e benzerazida) permite 
o controle da maioria desses efeitos colaterais e a 
redução da dose para aproximadamente 1g por dia.

Atualmente, o uso da levodopa isoladamente está 
abandonado e as preparações empregadas são as que 
contêm a associação de levodopa à benzerazida ou 
à carbidopa. As doses utilizadas variam de acordo 
com a gravidade do quadro clínico, oscilando entre 
250 e 1.500mg, em doses fracionadas, administradas 
em intervalos de quatro horas, preferencialmente 
após as refeições, com a finalidade de melhorar a 
tolerância.

Embora a levodopa ainda permaneça como re-
curso de primeira linha no tratamento da doença de 
Parkinson, em longo prazo surgem limitações ao seu 
emprego, representadas por perda da eficácia, flu-
-tuações do desempenho motor e alterações mentais.

Os mecanismos que determinam o aparecimento 
dessas complicações e as tentativas de contorná-las 
têm sido objeto de numerosos estudos, e a literatura 
a respeito é extensa e controversa, porém, dada a 
relevância do tema, é indispensável a análise de 
cada um dos tópicos referidos.

Perda de eficácia da ordem de 30% a 40% da res-
posta inicial costuma ocorrer em 60% dos pacientes 
com mais de três anos de uso da droga. Essa perda 
de efeito parece depender do avanço da doença, 
que leva à diminuição progressiva de neurônios 
dopaminérgicos nigrais, de maneira que os rema-
nescentes tornam-se insuficientes para metabolizar 
e armazenar a levodopa exógena de modo adequado 
a proporcionar uma atividade dopaminérgica eficaz 
na alça nigro-estriatal. É possível, ainda, que o pro-
cesso degenerativo em fases mais adiantadas atinja 
os receptores dopaminérgicos estriatais de tal modo 
que, apesar do aporte adequado de dopamina, não 
haja resposta terapêutica. A perda da eficácia obser-
vada também no uso em longo prazo de agonistas 
de ação pós-sináptica, como a bromocriptina, é uma 
evidência de que alterações nos neurônios-alvo es-
triatais devem contribuir em parte para a perda da 
ação antiparkinsoniana da levodopa.

Flutuações do desempenho motor são bem conhe-

Tabela 14.4
Tratamento Sintomático da Doença de Parkinson

Drogas	que	Aumentam	a	Atividade	Dopaminérgica:
	 •	 Precursores	da	dopamina:	 levodopa
	 •	 Bloqueadores	da	degradação	da	dopamina:	selegilina,	 tolcapone,	entacapone
	 •	 Bloqueadores	da	 recaptação	da	dopamina:	amantadina	
	 •	 Agonistas	dopaminérgicos:	bromocriptina,	 lisurida,	pergolida,	apomorfina,	cabergolina,	 ropinirol,	pramipexol

Drogas	que	Reduzem	a	Atividade	Colinérgica:
	 •	 Anticolinérgicos:	biperideno,	 triexifenidil	
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cidas na doença de Parkinson, mesmo não tratada.

A levodopaterapia em longo prazo acentua essas 
oscilações e determina o aparecimento de outras, 
geralmente mais graves e que freqüentemente li-
mitam o uso da droga.

Estima-se que, dois a cinco anos após o início do 
tratamento com levodopa, 50% dos pacientes desen-
volvam flutuações do desempenho motor relacionadas 
à droga. Essas oscilações são vinculadas a fatores 
farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Admite-se 
que, entre os fatores diretamente relacionados ao 
uso crônico da levodopa implicados no aparecimento 
de algumas das complicações, esteja a estimulação 
intermitente dos receptores dopaminérgicos exercida 
pela dopamina gerada a partir desta droga. Sabe-se 
que, em condições fisiológicas, a estimulação dos 
receptores da dopamina endógena é contínua, tônica. 
A estimulação intermitente de receptores dopami-
-nérgicos pela levodopa decorre de oscilações de 
sua biodisponibilidade.

Essas flutuações decorrem, em parte, de sua meia-
-vida curta e de condições variáveis de esvaziamento 
gástrico, absorção intestinal e passagem pela barreira 
hematoencefálica. O transporte da levodopa através 
das mencionadas barreiras naturais é feito por um 
sistema que normalmente é utilizado por aminoá-
cidos neutros e que, portanto, competem com esta 
droga. Por outro lado, a formação de 3-O-metildopa 
(3-OMD), um subproduto da levodopa decorrente 
da ação periférica da catecol-o-metil-transferase 
(COMT), é outro fator de interferência no sistema 
de transporte da droga e, portanto, contribui para 
as oscilações da sua biodisponibilidade.

Ainda que não esteja devidamente esclarecido 
o mecanismo pelo qual a estimulação intermitente 
dos receptores dopaminérgicos leva às respostas 
anômalas, há evidências de que no nível dos neu-
rônios espinados gabaérgicos estriatais ocorram 
modificações da atividade de receptores de glutamato 
do tipo N-metil-D-aspartato (NMDA). As interações 
bioquímicas entre esses dois tipos de receptores 
estriatais começam a ser mais bem conhecidas e 
supõe-se que a estimulação intermitente de recep-
tores de DA determine a liberação de quinases que 
vão promover alterações do grau de fosforilação 
dos receptores de tipo NMDA.

A partir desses dados, pode-se inferir que todas 
as intervenções farmacológicas que melhorem a bio-
disponibilidade da levodopa devem contribuir para 
minimizar as complicações crônicas da levodopa-

-terapia. Entre essas intervenções, podemos incluir: 
medidas dietéticas objetivando reduzir a competição 
dos aminoácidos ingeridos, formulações de levodopa 
gradual e inibidores enzimáticos com a capacidade 
de poupar levodopa e evitar a formação de 3-OMD. 

Constam da Tabela 14.5 os principais tipos de 
complicações motoras observados no tratamento 
crônico com levodopa. 

Na Tabela 14.6 estão relacionadas as condutas 
terapêuticas recomendadas para o manejo das com-
plicações motoras da levodopaterapia.

Os efeitos colaterais de natureza psiquiátrica 
mais freqüentemente relacionados à levodopa são 
alucinações e delírios. Esses efeitos colaterais são 
mais freqüentemente observados em doentes com 
sinais de demenciação e em idosos. Todos os outros 
medicamentos de ação antiparkinsoniana podem, 
igualmente, acarretar esses efeitos colaterais.

Para o controle desses efeitos colaterais reco-
menda-se inicialmente retirar as drogas antiparkin-
-sonianas associadas à levodopa e, posteriormente, 
reduzir progressivamente a dose desta última. Caso 
essa medida acarrete piora inaceitável do parkin-
-sonismo, é recomendável manter uma dose mínima 
e introduzir um neuroléptico com baixa afinidade 
por receptores dopaminérgicos estriatais (D1 e D2), 
como a clozapina ou a quetiapina. 

Agonistas Dopaminérgicos

Os agonistas dopaminérgicos, drogas que esti-

Tabela 14.5
Complicações Motoras da Levodopaterapia

•	 Redução	da	duração	de	efeito	 (wearing-	off)	
	 —	Acinesia	Noturna	

	 —	Acinesia	Matinal

	 —	Distonia	de	Fim	de	Dose

•	 Discinesias:	Pico	de	Efeito	 /	Bifásica

•	 Bloqueio	 (Freezing)
•	 Combinação	de	Flutuações	 /	Flutuações	Erráticas

Tabela 14.6
Manejo das Complicações Motoras da Levodopaterapia

•	 Ajustes	nas	doses	de	 levodopa

•	 Associação	de	outras	drogas	

	 —	 Inibidores	da	COMT	

	 —	Agonistas	dopaminérgicos

•	 Cirurgia
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mulam diretamente os receptores dopaminérgicos, 
têm sido desenvolvidos na tentativa de superar as 
limitações da levodopa no tratamento da DP. 

Numerosos agonistas dopaminérgicos foram 
testados no tratamento da doença de Parkinson 
(DP), nas duas últimas décadas, porém a maioria 
foi abandonada em função de sua toxicidade. As 
primeiras drogas desse grupo foram os derivados do 
ergot: bromocriptina, lisurida e pergolida, além do 
piribedil. Mais recentemente, três novos agonistas 
dopami-nérgicos foram introduzidos no tratamento 
da DP: o pramipexol, o ropinirol e a cabergolina. 

A apomorfina, embora seja o mais antigo dos 
agonistas dopaminérgicos, tem utilização restrita 
ao uso por via subcutânea, não sendo portanto 
uma droga adequada para uso contínuo, ficando 
seu emprego reservado para situações especiais, 
reversão rápida de períodos off, impossibilidade 
de uso de outros antiparkinsonianos por via oral, 
como em cirurgias do aparelho digestivo ou em 
bombas de infusão contínua para tratamento de 
flutuações motoras graves refratárias a outras 
formas de tratamento.

Na Fig. 14.4 estão relacionados os diversos tipos 
de agonistas dopaminérgicos. 

Os vários tipos de agonistas dopaminérgicos 
apresentam ação diversificada sobre os diversos 
tipos de receptores dopaminérgicos e, mesmo, sobre 
receptores noradrenérgicos e serotoninérgicos. 

Consta da Tabela 14.7 o tipo de ação dos prin-
cipais agonistas dopaminérgicos sobre receptores 

dopaminérgicos, noradrenérgicos e serotoninérgicos. 

Atuando no nível dos receptores dopaminér-
gicos estriatais, os agonistas dopaminérgicos não 
dependem, como a levodopa, da ação de sistemas 
enzimá-ticos presentes nos neurônios nigrais que 
estão em processo de degeneração.

Outro aspecto favorável na ação desses agentes 
farmacológicos é o fato de, diferentemente da le-
vodopa, não aumentarem o turnover de dopamina. 
Por essa razão não aumentam a geração de radicais 
livres, decorrentes da metabolização de dopamina, 
que parece contribuir para o processo degenerativo 
que afeta os neurônios nigrais na DP.

Os agonistas dopaminérgicos têm meia-vida mais 
longa que a dopamina e menor tendência a provocar 

Fig. 14.4 —	Tipos	de	agonistas	dopaminérgicos.

Tabela 14.7
Características Farmacológicas dos Agonistas 

Dopaminérgicos

Droga	 Receptores	DA	 NE	 5-HT

Bromocriptina	 D2	 +	 +

Lisuride	 D2	 +	 +

Pergolide	 D2>D1	 +	 +

Cabergolina	 D2>D1	 +	 +

Pramipexol	 D3>D2>D4	 +	 –

Ropinirole	 D3>D2>D4	 –	 –

Agonistas
dopaminérgicos

Ergolíneos Não	ergolíneos Novos	agonistas

Apomorfina

Piribedil

Bromocroptina

Lisurida

Pergolida

Cabergolina Pramipexol

Ropinirol
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discinesias e flutuações motoras decorrentes do uso 
crônico. Por essas razões, têm sido preconizados 
para uso isolado ou em associação com a levodopa 
em fases iniciais da DP. As principais vantagens 
e desvantagens dessa modalidade de drogas anti-
parkinsonianas em relação à levodopa constam da 
Fig. 14.5.

Descreveremos, a seguir, as principais caracte-
rísticas dos agonistas dopaminérgicos de introdução 
mais recente. 

Cabergolina, Pramipexol e Ropinirol

A cabergolina é um derivado ergolíneo com afi-
nidade para receptor tipo D2. A peculiaridade de seu 
efeito farmacológico está em sua meia-vida longa (65 
horas), permitindo que seja administrada em dose 
única diária. A dose recomendada é de 5 a 10mg 
por dia. Os seus efeitos colaterais são semelhantes 
aos dos demais derivados do ergot.

O pramipexole é um derivado sintético benzotia-
-zólico com alta afinidade para receptores dopami-
-nérgicos D2 e D3 e baixa afinidade para receptores 
dopaminérgicos de tipo D1, e receptores seroto- ni-
nérgicos, colinérgicos e noradrenérgicos. Estudos 
farmacocinéticos demonstram que o pramipexole 
é rápida e eficazmente (90%) absorvido após ser 
ingerido, alcançando picos plasmáticos em uma a 
três horas, e sua meia-vida é de aproximadamente 
nove a 12 horas. 

Ensaios clínicos mostram que essa droga, em doses 
diárias de 1,5 a 4,5mg, divididas em três tomadas, é 
efetiva no controle do parkinsonismo em pacientes 
com DP em fase precoce e avançada. O pramipexole 
tem ainda ação antidepressiva e efeito benéfico nos 
sintomas negativos da esquizofrenia, atribuíveis à 
estimulação de receptores dopami-nérgicos de tipo 
D3. Os efeitos colaterais dessa droga são semelhan-
tes aos dos agonistas dopami-nérgicos derivados do 
ergot, porém não incluem aqueles que são próprios 
dos ergolíneos, tais como eritromelalgia, vasoespas-
mo e fibrose pleural e retro-peritoneal. Um efeito 
colateral peculiar dessa droga são episódios súbitos 
de sonolência durante o dia, que podem interferir 
nas atividades do paciente. 

O ropinirol, ainda não comercializado em nosso 
meio, é um agonista não ergolíneo, derivado indol-
-fenólico, com alta afinidade para receptores dopa-
-minérgicos de tipo D

2
 e D

3 
e baixa afinidade para 

receptores alfa e betadrenérgicos e serotoninérgicos. 
A sua taxa de absorção oral é de 88% e sua meia- 
vida, de seis horas. 

A metabolização dessa droga é hepática, podendo 
sofrer competição de outros fármacos como a cipro-
floxacina e os estrógenos. As doses habitualmente 
empregadas variam de 0,75 a 20mg por dia, dividi-
das em três tomadas. O perfil de efeitos colaterais 
é semelhante ao do pramipexol. 

Anticolinérgicos

Fig. 14.5	—	Vantagens	e	desvantagens	dos	agonistas	dopaminérgicos	em	relação	à	 levodopa.

Meia-vida	+	 longa
Não	sofrem	competição	por	 transporte
Independem	de	conversão	enzimática
Menor	 incidência	de	 	
	 	complicações	motoras
Neuroproteção	 (?)

Menor	eficácia
Menor	 tolerância
Maior	 incidência	de	efeitos	psiquiátricos
Custo	muito	alto

Vantagens Desvantagens
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Os anticolinérgicos têm ação antiparkinsoniana 
conhecida há mais de um século e se constituíram 
nas únicas drogas disponíveis no tratamento da DP 
até o aparecimento da levodopa. O seu mecanismo 
de ação tem como base a redução da atividade co-
linérgica, contribuindo para o restabelecimento do 
equilíbrio acetilcolina/dopamina em nível estriatal. 
Dos componentes do quadro clínico na DP, os que 
melhor respondem à ação dessas drogas são o tremor 
e a rigidez, enquanto a acinesia pouco se modifica.

A variedade de anticolinérgicos disponíveis é gran-
de e nenhum apresenta superioridade comprovada. 
Em nosso meio, os mais utilizados são o biperideno 
e o triexifenidil. As doses empregadas variam de 
2-20mg diários, divididas em duas a quatro vezes.

Os efeitos colaterais periféricos conseqüentes ao 
uso de anticolinérgicos são bastantes conhecidos, 
sendo os mais comuns: sialosquiese, constipação 
intestinal, dificuldade visual devido à midríase e ao 
déficit de acomodação visual e retenção urinária.

De maior gravidade, porém, são os efeitos co-
laterais centrais: quadro confusional e alucinações, 
mais freqüentemente observados em pacientes idosos 
e demenciados, nos quais a droga deve ser utilizada 
com cautela. Esses efeitos colaterais parecem estar 
relacionados com a interferência dessas drogas na via 
colinérgica que se origina nos núcleos colinérgicos 
do prosencéfalo basal e se projeta para o córtex 
cerebral. Essa via, que pode já estar afetada pela 
própria doença, sofrendo a ação blo-queadora dos 
anticolinérgicos, levaria ao aparecimento dessas 
alterações mentais.

Amantadina

A atividade antiparkinsoniana dessa droga, que é 
um agente antiviral, foi descoberta casualmente. O 
primeiro estudo demonstrando de forma inequívoca 
os seus efeitos benéficos sobre a DP foi desenvol-
vido por Schwab e England, em 1969. A potência 
de seus efeitos é consideravelmente menor ao da 
levodopa, e as investigações sobre o mecanismo de 
ação evidenciam atividades anticolinérgicas e do-
paminérgicas, e esta se faria principalmente através 
do bloqueio da recaptação de dopamina na fenda 
sináptica. As doses utilizadas variam entre 100 e 
300mg por dia, fracionadas em duas a três tomadas. 
Os efeitos colaterais mais comuns são os decorren-
tes da ação anticolinérgica e, portanto, semelhantes 

aos dos anticolinérgicos. Além desses, pode ocorrer 
livedo reticularis e edema dos membros inferiores.

A amantadina, com certa freqüência, perde sua 
atividade antiparkinsoniana após seis meses a um 
ano de uso, porém continua sendo considerada um 
bom coadjuvante no tratamento da DP.

Terapia Protetora

Os conhecimentos a respeito da etiopatogenia da 
doença de Parkinson ainda são precários e, conse-
qüentemente, os progressos no sentido de alcançar 
meios de tratamento que impeçam a progressão da 
moléstia têm sido modestos. Contudo, tem sido 
atribuído um possível papel neuroprotetor a alguns 
agentes farmacológicos, entre os quais incluem-se os 
inibidores seletivos da monoamino-oxidase (IMAO) 
tipo B (selegilina e lazabemida), os antagonistas de 
glutamato e os próprios agonistas dopaminérgicos. 
Destas drogas, a mais extensamente estudada quanto 
a seu efeito neuroprotetor na DP é a selegilina. 

Na década de 1980 vários estudos demonstraram 
que, em modelos animais, drogas com ação inibitória 
sobre a MAO-B, inclusive a selegilina, preveniam 
o parkinsonismo experimental induzido pelo agente 
tóxico metil-fenil-tetraidroperidina (MPTP). Há 
evidências experimentais de que essa atuação seja 
mediada principalmente pela capacidade dessa droga 
de ativar mecanismos antioxidantes e antiapoptóticos, 
e não pela inibição da MAO-B.

Essas observações motivaram a realização de 
três estudos clínicos para a avaliação da capacida-
de da selegilina de modificar a evolução da DP: o 
DATATOP (Deprenyl and Tocopherol Antioxidative 
Therapy of Parkinsonism), o estudo Tetrud-Langston 
e o SINDEPAR. 

Todos esses ensaios terapêuticos mostraram que 
o grupo de pacientes parkinsonianos recebendo 
selegilina apresentava um perfil evolutivo mais 
favorável. Contudo, esses dados têm sido recebi-
dos com reservas e a principal crítica refere-se à 
impossibilidade de excluir-se a interferência do 
efeito sintomático da selegilina sobre os resulta-
dos observados. Em que pesem essas ressalvas, a 
selegilina tem sido largamente empregada como a 
única opção terapêutica disponível potencialmente 
capaz de retardar o progresso da DP. 

A participação de mecanismos excitotóxicos na 
etiopatogenia da DP tem sido aventada por alguns 
autores. Essa toxicidade poderia ser mediada por 
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receptores de glutamato do tipo N-metil-D-aspartato 
(NMDA). Esses receptores têm sua atividade blo-
queada por processo ativo que requer energia. Em 
situações de redução de produção de energia, como 
a observada em agressão tóxica a mitocôndrias, pode 
haver ativação excessiva desses receptores, causando 
danos celulares. Turski e cols. demonstraram que 
antagonistas de NMDA conferem proteção a células 
nigrais em modelo de parkinsonismo induzido por 
MPTP. Portanto, se houver neurotoxinas gerando 
defeitos bioenergéticos envolvidas na etiopatogenia 
da DP, antagonistas de glutamato poderiam retardar 
a evolução da moléstia. A amantadina, com ação 
antiparkinsoniana sintomática conhecida de longa 
data, atribuída à sua atividade anticolinérgica e 
dopami-nérgica (bloqueia recaptação da dopamina), é 
atual- mente reconhecida como uma droga com ação 
bloqueadora de receptores de NMDA. Portanto, seria 
potencialmente um agente neuroprotetor. Contudo, 
este efeito não está ainda comprovado.

Quanto aos agonistas dopaminérgicos, embora 
evidências experimentais indiquem um possível 
efeito neuroprotetor, não há comprovação clínica 
de que tenham essa propriedade. 

Tratamento Cirúrgico

Medidas cirúrgicas para diminuir o tremor e a 
rigidez na DP não são recentes, sendo realizadas 
desde o início do século, a princípio tendo como 
alvo o trato corticospinal.

A partir dos anos 1940 houve mudança do alvo 
para os gânglios da base, observando-se melhora 
da rigidez e do tremor sem o aparecimento de 
espas-ticidade ou fraqueza, embora ainda com alta 
mor-bidade.

A observação de que lesões palidais poderiam 
melhorar sinais parkinsonianos foi um grande avan-
ço. A partir de então, a palidotomia tornou-se mais 
difundida como opção para o alívio dos sintomas 
parkinsonianos, principalmente com a introdução da 
cirurgia estereotáxica. Contudo, Hassler, em 1955 
(apud Krauss, Grossman, 1998), introduziu a talamo-
-tomia estereotáxica para o tratamento do tremor, e 
a partir daí esse alvo passou a ser o mais utilizado, 
principalmente para pacientes em que predomina esse 
tipo de manifestação. Porém, alguns autores como 
Leksell (apud Leitnen e cols., 1992) continuavam 
a demonstrar a eficácia da palidotomia.

Com o advento da levodopa no fim dos anos 

1960, esses procedimentos cirúrgicos caíram para 
um plano secundário, sendo raramente realizados 
por quase três décadas. Nos últimos anos, devido às 
complicações e limitações do tratamento farmaco-
lógico e aos progressos nos conhecimentos sobre a 
fisiopa-tologia do parkinsonismo aliados ao advento 
de novas técnicas de neuroimagem (tomografia e 
ressonância magnética do encéfalo), houve um in-
teresse renovado pelo tratamento cirúrgico da DP.

Os avanços nos conhecimentos a respeito dos 
mecanismos geradores da síndrome parkinsoniana 
levaram à proposição de um modelo fisiopatológico, 
já exposto na introdução deste capítulo, no qual 
a redução da atividade dopaminérgica resulta em 
hiperatividade do pálido interno/substância negra 
pars reticulata, levando à excessiva inibição do 
tálamo. Conseqüentemente ocorrem diminuição da 
atividade tálamo-cortical, resultando em redução 
da atividade motora (acinesia) típica da moléstia, e 
surgi-mento, no nível talâmico, de atividade tremo-
rigênica. Outras manifestações da DP, como rigidez 
e alterações posturais e da marcha, relacionam-se 
às conexões do núcleo subtalâmico de Luys com 
núcleos no tronco encefálico. 

Os bons resultados obtidos por Laitinen (que 
usou o mesmo alvo proposto por Leksel), publica-
dos em 1992, relatando melhora de todos os sinais 
parkin-sonianos incluindo a oligocinesia, deram 
maior consistência ao modelo fisiopatológico acima 
descrito.

As novas técnicas de neuroimagem, aliadas aos 
recursos da informática e à introdução dos registros 
eletrofisiológicos durante o ato cirúrgico, contribu-
íram decisivamente para uma melhor localização 
das estruturas a serem atingidas. Esses progressos 
tecnológicos possibilitaram a redução das compli-
cações e aumentaram a precisão dos procedimentos 
cirúrgicos.

Outro avanço no tratamento neurocirúrgico da DP 
foi a introdução da técnica da “estimulação cerebral 
profunda”, que consiste na implantação de eletrodos 
nas estruturas-alvo com capacidade de inibir seu 
funcionamento através de estimulação elétrica de 
alta freqüência. 

Essa nova técnica tem a vantagem, em relação 
aos tradicionais procedimentos ablativos, de provo-
car modificações reversíveis nas estruturas visadas. 
Nesse tipo de procedimento o eletrodo implantado 
tem vários pólos que permitem ajustes na direção, 
freqüência e intensidade do estímulo. Esses ajustes 
podem ser feitos por um controle aplicado externa-
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mente sobre o gerador de estímulos que fica instalado 
no tórax, no tecido subcutâneo, abaixo da clavícula. 
As desvantagens dessa técnica são o custo elevado 
do sistema a ser implantado, a necessidade de ajustes 
periódicos e o risco de infecção. 

Os alvos cirúrgicos mais freqüentemente utili-
zados são o tálamo, o pálido interno e o núcleo 
subtalâmico de Luys (Fig. 14.6).

Os procedimentos ablativos são direcionados para 
tálamo e pálido interno, e a estimulação cerebral 
profunda pode ser feita nessas estruturas e ainda 
no núcleo subtalâmico de Luys. Não há limite de 
idade para indicação cirúrgica, mas pacientes com 
alterações cognitivas ou aqueles com menos de 
cinco anos de evolução da doença não devem ser 
submetidos a esse tipo de tratamento.

Desde a sua introdução o alvo da talamotomia 
é o núcleo intermédio ventral do tálamo, sendo a 
cirurgia mais eficiente para o controle do tremor 
parkinsoniano. Portanto, os melhores candidatos ao 
procedimento são pacientes em cujo quadro clínico 

há predomínio de tremor ipsilateral sem resposta 
farmacológica, sendo leves os outros sinais da doen-
ça. Os efeitos da talamotomia sobre os mecanismos 
geradores de tremor não estão esclarecidos, mas 
seus efeitos benéficos parecem estar relacionados à 
diminuição da atividade neural autonôma no nível 
do tálamo e à interrupção de duas grandes vias: 
a palidofugal e a via contralateral do cerebelo. A 
eficácia da talamotomia para o alívio do tremor gira 
em torno de 90% em várias séries na literatura, com 
manutenção do efeito em longo prazo. Há relatos 
de melhora dos outros sinais parkinsonianos numa 
intensidade bem menor e em estudos não contro-
lados. Trata-se de um procedimento relativamente 
seguro, sendo raras complicações graves tais como 
déficits motores acentuados decorrentes da formação 
de hematomas na passagem da cânula em direção 
ao alvo ou extensão da área lesada às imedia- ções 
da cápsula interna. No entanto, no pós-ope- ratório 
imediato podem ocorrer transitoriamente confusão 
mental, disartria, discreta hemiparesia contralateral. 
Não se indica a realização do procedimento bila-

Fig. 14.6 —	Alvos	cirúrgicos	para	 tratamento	da	doença	de	Parkinson.
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teralmente, uma vez que provoca disartria intensa 
em até 25% dos casos, além do risco de alterações 
mentais persistentes. Nos casos onde há necessidade 
de procedimento bilateral, é mais conveniente a 
utilização da estimulação cerebral profunda, pelo 
menos em um dos lados.

Desde o ressurgimento do tratamento cirúrgico 
para a DP, a palidotomia vem sendo o procedi-
mento mais empregado, pois, diferentemente da 
tamotomia, proporciona alívio de outros compo-
nentes da sín-drome parkinsoniana além do tremor, 
particularmente da oligocinesia, e paradoxalmente 
reduz sensivelmente a intensidade das discinesias 
induzidas por levodopa ou agonistas dopaminér-
gicos (Alkhani e cols., 2001). O alvo utilizado é 
a porção sensório-motora do globo pálido interno. 
A palidotomia tem sido indicada para pacientes 
com DP avançada e com complicações motoras 
decorrentes do uso de agentes que intensificam 
a atividade dopaminérgica. Os efeitos da palido-
tomia ocorrem na seguinte ordem decrescente de 
eficácia: discinesias induzidas por drogas de ação 
dopaminérgica, rigidez, oligo-cinesia e tremor. As 
manifestações axiais da DP tais como instabilidade 
postural e alteração da marcha são menos afetadas 
por esse tipo de procedimento. 

As complicações graves relacionadas à palido-
tomia são as mesmas que podem ocorrer na tala-
motomia. Outras são transitórias, como paralisia 
facial central contralateral à cirurgia, leve disartria 
e disfagia. Há relatos de lesão do trato óptico e 
conseqüente hemianopsia, devido à sua proximidade 
do pálido interno. A ocorrência de alterações neu-
ropsicológicas decorrentes da palidotomia ainda é 
tema controverso. Ganho de peso, por via de regra, 
é observado nos pacientes, talvez decorrente da 
diminuição das discinesias ou conseqüente de leve 
distúrbio com-portamental. Há pouca experiência 
com procedimentos bilaterais e, de modo geral, não 
são indicados, pois há pouca melhora adicional da 
bradicinesia, além de morbidade maior. Os proce-
dimentos bilaterais sempre implicam risco maior de 
comprometimento da fala. 

Atualmente, a estimulação do núcleo subtalâmico 
de Luys vem sendo considerada por diversos autores 
como o mais eficaz procedimento cirúrgico para 
tratamento da DP. 

As eferências glutamatérgicas dessa estrutura 
direcionam-se ao pálido interno e à substância negra 
pars reticulata, os quais constituem a via de saída 

dos gânglios da base. Dessa forma, as intervenções 
sobre o núcleo subtalâmico de Luys, estrategicamente 
situado, têm efeito mais abrangente do que aquelas 
sobre o pálido interno, possibilitando até mesmo 
a melhora de manifestações axiais da doença que 
parecem estar relacionadas com as conexões da via 
de saída do sistema com o núcleo pedunculopontino. 

Considerações sobre Estratégias  
de Tratamento

Os meios terapêuticos mencionados anteriormente, 
exceto a selegilina, são direcionados para o tratamen-
to sintomático da DP, pois sua causa básica ainda 
permanece obscura. Vale ressaltar alguns aspectos 
adicionais úteis no tratamento.

Casos de DP em que a resposta terapêutica é 
pobre desde as primeiras fases de evolução da mo-
léstia sugerem a possibilidade de erro diagnóstico, 
e as condições que se podem apresentar com quadro 
clínico semelhante ao da DP já foram analisadas 
no tópico referente ao diagnóstico diferencial do 
parkinsonismo.

O esquema terapêutico deve ser individualizado 
de acordo com as condições peculiares de cada 
paciente. Os principais fatores que irão determinar 
a escolha das drogas a serem utilizadas são: idade, 
grau de parkinsonismo, condições mentais e tipo de 
atividade do paciente.

A postergação da introdução da levodopa é 
válida para pacientes mais jovens, com quadro de 
parkinsonismo mais leve. Para pacientes acima de 
70 anos, a perspectiva de duração da moléstia e os 
freqüentes efeitos colaterais dos medicamentos de 
ação anticolinérgica e a baixa tolerância aos ago-
nistas dopaminérgicos colocam a levodopa como 
primeira opção de tratamento.

Na Fig. 14.7 há uma proposta de algoritmo de 
tratamento para as diversas fases da evolução da 
doença.

Hipercinesias

Coréias/Hemibalismo/Atetose

A coréia (do grego choreia, dança) caracteriza-
-se por movimentos involuntários de início abrupto, 
explosivo, geralmente de curta duração, repetindo-se 
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com intensidade e topografia variáveis, assu- min-
do caráter migratório e errático. Os movimentos 
voluntários nos segmentos afetados, assim como 
a marcha, são parasitados pelos movimentos co-
réicos, que provocam interrupções e desvios da 
trajetória, conferindo um caráter bizarro a toda a 
movimentação do paciente. Por vezes o indivíduo 
incorpora deliberadamente o movimento coréico em 
um movimento voluntário, com o intuito de torná-lo 
menos aparente, porém resultando numa gesticulação 
exagerada, caracterizando o chamado maneirismo.

A coréia acompanha-se de certo grau de hipo-
-tonia, e os reflexos miotáticos profundos tendem 
a ser pendulares.

Na caracterização eletromiográfica do movimento 
coréico observam-se surtos intermitentes de atividade 
muscular com freqüência e amplitude semelhantes aos 
do movimento voluntário normal, porém a ativação 
das unidades motoras é descoordenada e errática.

A fisiopatologia dos movimentos coréicos já 
foi anteriormente descrita, mas deve ser ressaltado 
que os conhecimentos a respeito de alguns tipos de 
coréia indicam que a disfunção no nível estriatal 
determina um perfil bioquímico em que há baixa de 
atividade do GABA e da acetilcolina, com relativa 
preservação da atividade dopaminérgica.

O diagnóstico diferencial das síndromes coréicas 
inclui diversas afecções que podem ser agrupadas 
conforme a Tabela 14.8.

De modo geral, podemos diferenciar as síndromes 

coréicas agudas das coréias crônicas progressivas. 
Neste último grupo em geral colocamos as coréias 
familiares, das quais a mais comum, no adulto, é 
a doença de Huntington, e em geral o diagnóstico 
inclui exames de neuroimagem, assim como testes 
genéticos. A doença de Huntington pode ter sua 
instalação tardia, na quinta ou sexta décadas de 
vida. Trata-se de uma afecção de caráter hereditário 
autossômico dominante, cujo defeito genético (ex-
pansão de trinucleotídeos) foi localizado no braço 
curto do cromossomo 4. O quadro clínico é dominado 
por uma síndrome coréica associada a alterações 
mentais (distúrbios psiquiátricos e cognitivos). A 
evolução é invariavelmente fatal em período que 
varia de dez a 15 anos.

Dentre as síndromes coréicas de início agudo, 
nas quais em geral não há história familiar positiva, 
destacamos a coréia reumática (Sydenham), que é 
a causa mais freqüente de coréia na infância. Nos 
casos de coréia aguda, a investigação é centrada nos 
exames de bioquímica sangüínea, funções hormonais 
e provas reumatológicas, além de pesquisa sobre 
possível coréia induzida por drogas. Eventualmente, 
exames de neuroimagem são necessários.

Quanto às coréias decorrentes de transtornos 
metabólicos, há relatos da literatura demonstrando 
a presença de movimentos coréicos em quase todos 
os tipos de desequilíbrios metabólicos, mas aqueles 
em que há maior probabilidade de manifestar-se 
esse tipo de hipercinesia são o hipertiroidismo, as 
alterações da glicemia e os distúrbios eletrolíticos.

Fig. 14.7 —	Algoritmo	para	o	 tratamento	da	doença	de	Parkinson.
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Movimentos coréicos de duração temporária po-
dem ser induzidos por estimulantes noradrenérgicos, 
como as anfetaminas e as xantinas; anticonvulsi-
vantes, como a fenitoína; estrógenos e antieméticos 
como a metoclopramida. A relação das drogas capa-
zes de induzir coréia e outros tipos de hipercinesia 
é extensa e as mencionadas são apenas exemplos 
mais conhecidos. 

A discinesia tardia é uma condição relacionada 
ao uso crônico de bloqueadores dopaminérgicos e se 
caracteriza pelo aparecimento de movimentos corei-
-formes, principalmente bucolinguofacias, podendo 
também afetar o tronco e os membros. Do ponto de 
vista semiológico, os movimentos são mais organiza-
dos e mais repetitivos que os movimentos coréicos, 
o que lhes confere certa especificidade, permitindo 
sua individualização entre as demais hipercinesias.

A discinesia tardia é atribuída à hipersensibilidade 
de receptores dopaminérgicos, farmacologicamente 
denervados, podendo ser causada por diversos tipos 
de bloqueadores dopaminérgicos. Mais freqüente-
-mente, são os fenotiazínicos e as butirofenonas os 
responsáveis por esse tipo de hipercinesias. Sabe-
-se também que drogas do grupo das benzamidas, 
como a metoclopramida e o sulpiride, assim como 
bloqueadores de canais de cálcio, como a cinarizina 
e a flunarizina, podem induzir discinesia tardia. 

Pacientes com idades mais avançadas são mais 
propensos a desenvolver esse tipo de complicação 
do uso de neurolépticos. A prevalência de discinesia 
tardia em indivíduos tratados cronicamente com 
neurolépticos é estimada em 25%, enquanto em 
pacientes com idade acima de 60 anos essa taxa 
sobe para 40%. A cautela no uso dessas drogas em 
pacientes idosos deve, portanto, ser redo- brada.

Pacientes idosos que nunca usaram neurolépticos 

ou outras drogas capazes de causar discinesias tardias 
também podem apresentar, com início insidioso, 
movimentos coréicos que se restringem à face, en-
volvendo principalmente a musculatura bucolingual, 
com extensão para as áreas adjacentes, no território 
inferior da face, configurando um quadro semelhante 
ao observado na discinesia tardia induzida por drogas. 
As causas dessas discinesias bucolinguofacial são 
obscuras, mas podem estar relacionadas a fatores 
hormonais, como queda de estrógenos ou perda da 
propriocepção devido à edentação.

O hemibalismo/a hemicoréia é uma situação 
clínica bem específica, em geral por lesão vascular 
isquêmica do núcleo subtalâmico do Luys. O pa-
ciente apresenta movimentos involuntários amplos, 
de início e fim abruptos, envolvendo segmentos 
proximais dos membros, podendo também acometer 
o tronco e o segmento cefálico, envolvendo apenas 
um lado do corpo. Levam a deslocamentos bruscos, 
violentos, colocando em ação grandes massas mus-
culares. São de início e fim abruptos e se desen-
volvem com rapidez, assumindo trajetória variável, 
mas geralmente assemelhando-se ao movimento de 
arremesso no membro superior ou movimento de 
chute no membro inferior. Outras vezes, a trajetória 
é grosseiramente circular. O quadro tem instalação 
abrupta em pacientes com perfil para doença cerebro-
-vascular. Nos pacientes mais jovens, com quadro 
de hemibalismo/hemicoréia, devemos sempre con-
siderar a presença de granulomas toxoplasmóticos 
(num contexto de SIDA).

Quadros de atetose ou coreoatetose são bem mais 
freqüentes em crianças que em adultos, em geral por 
agressões anóxicas ao SNC. Trata-se de movimentos 
involuntários mais lentos, sinuosos, freqüentemente 
contínuos, lembrando uma contorção, e que envolvem 

Tabela 14.8
Classificação das Coréias

•	 Hereditárias:	Doença	de	Huntington,	Coreoacantocitose,	Coréia	Familar	Benigna,	Coreoatetose	Paroxística
•	 Associadas	a	doenças	dismetabólicas	ou	degenerativas	do	SNC:	Doença	de	Wilson,	Encefalopatia	Mitocondrial,	 	 	
	 Doença	de	Lesch-Nyhan

•	 Auto-imunes:	Coréia	de	Sydenham,	Lúpus	Eritematoso	Sistêmico

•	 Vasculares:	AVCI	e	AVCH
•	 Infecciosas:	HIV

•	 Associadas	a	distúrbios	metabólicos	e	endócrinos:	Coréia	Gravídica,	Hipertireoidismo,	Hipo/Hiperparatireoidismo,	 	
	 Hipo/Hiperglicemia	

•	 Intoxicações	Exógenas:	CO,	Mn,	Hg,	Tl,	Pb
•	 Drogas:	Neurolépticos,	Benzamidas,	Bloqueadores	de	Canais	de	Cálcio,	L-Dopa,	Anticoncepcionais,	Lítio,	Fenitoína	
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predominantemente as extremidades distais.

O tratamento sintomático das coréias tem base 
nos conhecimentos já mencionados a respeito de 
desequilíbrio bioquímico nessa condição, em que 
há redução da atividade gabaérgica e colinérgica e 
predomínio da atividade dopaminérgica.

As drogas que aumentam a atividade colinérgica 
não têm se mostrado suficientemente eficazes para 
serem consideradas opções no tratamento. Por ou-
tro lado, os agonistas gabaérgicos, como o ácido 
valpróico, têm sido empregados no tratamento da 
coréia reumática com resultados satisfatórios. As 
doses variam de 250 a 1.500mg diários divididos 
em três a quatro tomadas.

Os antagonistas dopaminérgicos de ação pré 
ou pós-sináptica são os mais empregados no tra-
tamento das coréias. Entre aqueles com ação pré-
-sináptica, o mais utilizado é a reserpina, em doses 
de 0,5 a 5mg por dia. A reserpina pode provocar 
hipotensão e quadro depressivo, porém não induz 
o efeito colateral mais temido dos antagonistas de 
ação pós-sináptica, ou seja, discinesias tardias. Os 
antagonistas dopaminérgicos de ação pós-sináptica 
são os bloquea-dores de receptores dopaminérgicos 
e têm grande eficácia no controle dos movimentos 
coréicos. Os mais empregados são os fenotiazínicos, 
como clorpro-mazina (10-100mg/dia), e as butiro-
fenonas, como o haloperidol (2-20mg/dia). Essas 
drogas podem induzir parkinsonismo, às vezes tão 
incapacitante quanto a própria hipercinesia que se 
pretende controlar, de modo que as doses devem ser 
mínimas na introdução e aumentadas cuidadosamente 
até que se obtenha o efeito desejado. Porém, o efeito 
colateral mais grave dos bloqueadores dopaminérgi-
cos, conforme já mencionado, é a discinesia tardia.

O tratamento farmacológico do balismo é feito 
com o mesmo arsenal disponível para o tratamento 
das coréias, acrescentando-se apenas o clonazepam, 
eventualmente empregado em doses de 2 a 6mg 
por dia. A cirurgia estereotáxica por vezes torna-se 
necessária para abolir a hipercinesia não controlável 
com drogas.

Distonias

Os movimentos distônicos podem ser definidos 
como movimentos involuntários, geralmente em 
torção, variando em velocidade, de rápidos a lentos, 
e freqüentemente sendo mantidos por um segundo 
ou mais no ponto máximo da contração muscular. 
Quando persistem por alguns segundos ou minutos, 

a expressão “postura distônica” é mais apropriada. 
Quando rápidos, os movimentos distônicos podem 
ser confundidos com movimentos coréicos ou mio-
clonias. Essa dificuldade de diferenciação deve-se em 
parte ao conceito clássico de movimento distônico 
que focaliza estágios avançados de doenças que se 
expressam por esse tipo de hipercinesia, em que 
predominam os movimentos mais lentos ou posturas 
distônicas.

A caracterização eletrofisiológica do movimento 
distônico apóia-se em três aspectos básicos: exces-
siva co-ativação de músculos antagonistas durante 
o movimento voluntário; propagação da contração a 
músculos remotos, normalmente não envolvidos no 
movimento voluntário; acentuada contração paradoxal 
de músculos passivamente contraídos (fenômeno de 
Westphal). Nenhuma dessas anormalidades eletro-
-fisiológicas, isoladamente, é específica das distonias, 
mas, tomadas em conjunto, permitem a caracterização 
dos movimentos e posturas distônicas. 

A presença de um tremor postural semelhante ao 
tremor essencial em pacientes com as mais variadas 
formas de distonia é achado relativamente comum e 
sugere que as anormalidades fisiológicas presentes 
nas distonias predisponham ao aparecimento desse 
tipo de tremor. Outra associação que pode causar 
alguma dificuldade na caracterização de uma distonia 
é a eventual presença de abalos mioclônicos que 
se superpõem às contrações típicas, prolongadas, 
das distonias, no mesmo território muscular ou em 
outros remotos. Esses abalos não descaracterizam o 
movimento distônico e, portanto, não devem levar 
à indefinição quanto ao tipo de hipercinesia.

A distribuição topográfica dos movimentos distô-
-nicos é variável e qualquer território muscular 
pode ser acometido, inclusive os músculos oculares 
extrínsecos, levando às chamadas crises oculógiras. 
De acordo com o território muscular envolvido, as 
distonias podem ser classificadas em cinco formas 
básicas (Fig. 14.8): focal – afeta segmentos corpó-
-reos restritos; segmentar – afeta dois ou mais seg-
mentos corpóreos contíguos; hemidistonia – afeta 
o membro superior e o membro inferior ipsilaterais; 
multifocal – afeta dois ou mais segmentos corpó-
-reos; generalizada – é definida como a associação 
de uma distonia segmentar crural e o envolvimento 
de qualquer outro segmento corpóreo. 

São precários os conhecimentos sobre fisiopato-
-logia das distonias, mas admite-se que a disfunção 
ocorra em nível estriatal, mais especificamente no 
putâmen. Em considerável proporção de casos, po-
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rém, nenhuma anormalidade autonômica e mesmo 
bioquímica é demonstrável.

As distonias são divididas, quanto à sua etiolo-
gia, em idiopáticas ou primárias e sintomáticas ou 
secundárias (Fig. 14.9). As distonias idiopáticas po-
dem ser hereditárias ou esporádicas. As hereditárias 
geralmente manifestam-se nas primeiras décadas de 
vida e assumem forma generalizada e, mais raramen-
te, segmentar. As distonias idiopáticas esporádicas 
freqüentemente manifestam-se na idade adulta e o 
fazem através de quadros focais ou segmentares. Há 
uma nítida tendência da distonia a se generalizar 
quanto mais precoce for sua instalação. Portanto, as 
distonias idiopáticas no adulto geralmente são focais 
ou segmentares, e os principais tipos encontrados 
são o torcicolo espasmódico, que envolve a mus-
culatura cervical, e o blefaroespasmo, que acomete 
a musculatura dos orbiculares dos olhos e às vezes 
estende-se ao território médio e inferior da face, 
assumindo a forma de distonia segmentar cranial.

Na última década, consideráveis progressos foram 
alcançados referentes aos aspectos genéticos das 
distonias. O primeiro gene identificado em pacientes 
com formas hereditárias de distonia foi o DYT1, 
localizado na região q32-34 do cromossomo 9. 
Cerca de um terço dos indivíduos portadores desse 
gene apresentam expressão clínica (30-40% de pe-
netrância). Na sua forma mais típica, os portadores 

do gene DYT1 apresentam distonia generalizada 
instalada na infância, porém formas focais como 
câimbra do escrivão ou distonia cervical já foram 
descritas. A proteína relacionada a esse gene foi 
denominada torsina A, cujo papel na patogênese 
dessas distonias primárias não é conhecido. Contudo, 
sabe-se que a torsina A é homóloga da família 100/
Clp, as denominadas heat-shock proteins (HST), que 
são responsáveis pela proteção das células contra 
agressões de diversos tipos tais como calor, trauma 
e toxinas. Especula-se que em indivíduos portadores 
do gene DYT1 assintomáticos, submetidos à trau-
ma do SNC ou periférico, possa haver uma resposta 
anormal das HSTs, desencadeando a instalação da 
distonia. A torsina A apresenta ainda características 
semelhantes às das ATPases envolvidas em fusão 
de vesículas, funções mitocondriais e translocação 
de proteínas.

Algumas outras formas genéticas de distonia, 
além daquela relacionada ao gene DYT1, já foram 
descritas. Em uma família alemã foi descrita uma 
forma de distonia hereditária, autossômica dominante, 
de instalação na idade adulta, que se manifestava 
principalmente por acometimento cervical e disfonia 
espasmódica. O defeito genético nesses casos estava 
localizado no cromossomo 18, na região 8p, e o gene 
foi denominado DYT7. Dois tipos de mutação foram 
relacionados a formas de distonia mioclô-nica: uma 

Fig. 14.8	—	Distribuição	corpórea	das	distonias.
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mapeada no locus 7q21-q31 e outra em uma família 
com distonia-mioclonia responsiva ao álcool no gene 
relacionado ao receptor dopaminérgico D2 (11q23). 

O gene responsável pela forma mais comum de 
distonia dopa-responsiva (DRD), que se expressa 
com padrão autossômico dominante, tem seu locus 
situado no cromossomo 14 (14q 22.1-q22.2) Esse 
gene codifica a síntese da enzima GTP-cicloidrolase 
1 (GCH1), que catalisa o primeiro passo para a sín-
tese da tetraidrobiopterina, co-fator natural para a 
tirosina-hidroxilase, enzima envolvida na produção de 
dopa-mina. O defeito genético, portanto, resulta em 
deficiência da síntese de dopamina pelos neurônios 
nigrais, sem que os mesmos sofram degeneração 
(hipomelanização sem degenação neuronal). A pe-
netrância do gene é duas vezes maior em mulheres 
do que em homens, justificando a incidência maior 
da DDR no sexo feminino.

Estima-se que 40% dos indivíduos com DDR 
apresentem outras mutações não relacionadas ao 
gene GCH1, e algumas afetam o gene da tirosina-
-hidroxilase.

As distonias sintomáticas são divididas em dois 
grandes grupos: as associadas a doenças neurológicas 
hereditárias ou degenerativas, todas manifestando-se 
nas primeiras décadas de vida, e as decorrentes de 
causas ambientais. Entre as primeiras destacam-se a 
doença de Wilson e a doença de Hallervorden-Spatz, 
e no último grupo sobressaem as associadas ao uso 
de antagonistas dopaminérgicos (distonias tardias). 
As distonias conseqüentes a outras causas ambientais, 
como infecção do sistema nervoso central, intoxi-
cações exógenas, trau-matismo cranioencefálico, 
acidente vascular cerebral e distúrbios metabólicos, 

são bastante raras.

O tratamento sintomático das distonias é feito em 
bases empíricas, já que sua fisiopatologia é pouco 
conhecida. Das drogas empregadas, os anticoli-nér-
gicos são os agentes farmacológicos mais efetivos, 
porém em indivíduos idosos devem ser usados com 
extrema cautela, já que muito freqüentemente levam 
a transtornos na esfera cognitiva. Desse modo, essas 
drogas, que são empregadas em altas doses (10-
40mg/dia, em média) no tratamento das distonias na 
infância e na idade adulta, são de pouca utilidade 
na faixa geriátrica devido a seus efeitos colaterais. 
Algumas formas de distonia generalizada da infância 
respondem muito bem à levodopa, que, portanto, 
deve sempre ser testada nesses casos. As opções 
restantes são os benzodiazepínicos, o baclofeno e 
mesmo os neurolépticos. O baclofeno intratecal tem 
sido empregado com algum sucesso em distonias que 
afetam predominantemente os membros inferiores.

De modo geral, os resultados do tratamento 
farmacológico sistêmico das distonias são precários 
e a introdução da toxina botulínica em injeções 
intramusculares, indicada principalmente para as 
formas focais de distonia, constituiu-se em avanço 
marcante no controle desses movimentos anormais. 

A toxina botulínica atua na junção neuromuscu-
lar, bloqueando a liberação de acetilcolina na fenda 
sináptica. Há sete sorotipos de toxina botulínica, 
designados pelas letras A, B, C, D, E, F e G. A ação 
da toxina botulínica se dá através da sua interferência 
sobre os mecanismos de ancoragem da vesícula de 
acetilcolina na membrana celular no nível sináptico. 

As preparações de toxina botulínica para uso 

Fig. 14.9	—	Classificação	etiológica	das	distonias.
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terapêutico existentes no mercado brasileiro são do 
tipo A e são empregadas em doses variáveis, confor-
me a massa muscular a ser injetada. A duração do 
efeito é, em média, de três meses. Efeitos colaterais 
sistêmicos são pouco comuns, sem gravidade e tran-
sitórios (náuseas, sialosquese e obstipação intestinal). 
Os efeitos colaterais locais, igualmente transitórios, 
são relacionados à paresia excessiva dos músculos 
injetados. Nas distonias cervicais, em que freqüente- 
mente a toxina botulínica é aplicada no músculo 
ester-noclidomastoídeo, pode ocorrer disfagia e 
quando apli- cada no blefaroespasmo pode causar 
ptose palpebral. 

A toxina botulínica tem sido usada ainda para 
outros tipos de distúrbios do movimento, como 
espasmo hemifacial, tiques, algumas formas de 
tremor, e é largamente empregada no tratamento de 
espas-ticidade decorrente de lesões encefálicas ou 
medulares das mais variadas etiologias. 

O tratamento das distonias, indicado em casos 
selecionados, envolve procedimentos periféricos e 
centrais. Os primeiros consistem em denervação 
da musculatura acometida, através de neurectomia 
seletiva de ramos do nervo facial ou rizotomia cer-
vical para as distonias cervicais. Os procedimentos 
centrais, indicados para hemidistonia ou distonia ge-
neralizada, incluem as intervenções através de técnica 
estereotáxica tendo como alvos núcleos talâmicos 
(ventral lateral ou ventral anterior) ou o segmento 
medial do globo pálido. Nessas intervenções a opção 
pode ser pelas técnicas ablativas, convencionais, 
ou pela estimulação em alta freqüência, através de 
eletrodos implantados nessas estruturas, causando 
uma inibição funcional das mesmas (esti-mulação 
cerebral profunda). Porém, mesmo com este tipo 
de abordagem, os resultados nem sempre são satis-
fatórios, já que pode haver recorrência do quadro 
alguns meses ou anos após o procedimento cirúrgico. 

Tremores 

O tremor é conceituado como movimento involun-
-tário em que a contração alternada dos músculos 
agonistas e antagonistas leva a oscilação rítmica de 
um determinado segmento corpóreo.

Embora vários tipos de tremor não estejam 
relacionados à disfunção dos gânglios da base, a 
abordagem do diagnóstico diferencial das diversas 
formas de tremor é de grande importância, dada a 
alta prevalência desse tipo de hipercinesia. Ressalte-

-se que o tremor é o mais comum dos movimentos 
involuntários. 

O tremor pode ser fisiológico ou patológico. Entre 
estes, os principais tipos são: tremor parkinsoniano, 
tremor fisiológico de amplitude patológica, tremor 
cerebelar, tremor essencial e tremores secundários 
a lesões de estruturas do tronco encefálico (ex.: 
tremor rubral, mesencefálico ou de Holmes).

A diferenciação entre esses diferentes tipos de 
tremor se faz, fundamentalmente, com base na his-
tória clínica e nas suas características de freqüência, 
fenomenologia (relação com o repouso, movimentos 
ou postura) e resposta farmacológica.

Admitindo-se um espectro de freqüência com 
faixa de variação de 2 a 12 Hertz, pode-se considerar 
que os tremores de mais baixa freqüência são os do 
tipo cerebelar ou relacionados a lesões do tronco 
encefálico (2-4Hz). O tremor parkinsoniano situa-
-se numa faixa um pouco acima, 4-6Hz. O tremor 
essencial geralmente é de freqüência mais alta que 
o parkinsoniano (4-8Hz), e o tremor fisiológico 
de amplitude patológica pode atingir uma faixa de 
variação de 8 a 12Hz. Esses limites de freqüência 
são arbitrários e estão colocados como tentativa de 
sistematização, porém há ampla imbricação nessa 
faixa de freqüência.

As características fenomenológicas, como as 
circunstâncias de aparecimento do tremor, são outro 
elemento importante para sua diferenciação. Assim, 
sabe-se que o tremor parkinsoniano, basicamente, 
é um tremor de repouso que diminui com a movi-
mentação. Entretanto, como já mencionado, alguns 
parkinsonianos apresentam concomitante ou isolada-
mente um tremor com freqüência de 5-12Hz. Seme-
lhantemente ao tremor essencial, que é tipicamente 
postural, o tremor fisiológico exacerbado igualmente 
é mais perceptível na postura. Por outro lado, o 
tremor cerebelar e outros relacionados a lesões do 
tronco encefálico manifestam-se com maior inten-
sidade à movimentação, sendo, portanto, tremores 
de ação de predomínio cinético. Em particular, o 
tremor mesencefálico ou de Holmes caracteriza-se 
por uma combinação de um tremor de repouso de 
baixa freqüência (2-5Hz) e um tremor postural e 
cinético de grande intensidade e amplitude.

Quanto à resposta farmacológica, o tremor pa-
rkinsoniano pode ser controlado ou atenuado com 
drogas de ação dopaminérgica e anticolinérgicos. 
O tremor essencial responde muito bem à ação do 
álcool, peculiaridade clínica útil para a caracterização 
desse tremor. O seu tratamento pode ser feito com 
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os betabloqueadores adrenérgicos (ex.: propra-nolol) 
ou a primidona. O tremor cerebelar é pouco sensí-
vel à ação dos agentes farmacológicos, mas alguns 
autores relatam melhora desse tipo de tremor com 
o uso de drogas que intensificam a atividade gaba-
érgica, como o ácido valpróico, o clonaze-pam e a 
isoniazida. Da mesma forma, o tremor de Holmes 
também apresenta resposta farmacológica precária. 
O componente de repouso costuma melhorar com 
as mesmas medicações utilizadas no tratamento do 
tremor parkinsoniano, mas o componente postural, 
que geralmente é o mais incapacitante, não responde 
à maioria das medicações habitualmente utilizadas 
(as mesmas utilizadas para o tremor cerebelar), mas 
pode ser dramaticamente controlado pelo tratamento 
cirúrgico, utilizando-se técnica estereotáxica para a 
abordagem do núcleo intermédio-ventral do tálamo. O 
tremor fisiológico torna-se de amplitude patológica, 
levando por vezes à incapacidade, na presença de 
alguns fatores desen-cadeantes que são mostrados 
na Tabela 14.9.

A remoção desses fatores desencadeantes ge-
ralmente é suficiente para o controle do tremor. 
Quando se torna necessário o uso de drogas para o 
seu tratamento, as mais indicadas são os betablo-
-queadores adrenérgicos. 

Em face de sua alta prevalência, alguns comen-
tários adicionais em relação ao tremor essencial 
fazem-se necessários. Tipicamente, o tremor essencial 
caracteriza-se por um tremor de ação (postural), 

podendo apresentar algum componente cinético. Um 
componente de repouso pode raramente ocorrer em 
casos avançados. Geralmente é monossintomático, 
isto é, não se acompanha de nenhum sinal neuro-
lógico como sinais parkinsonianos ou cerebelares.

Geralmente, ocorre envolvimento distal dos 
membros superiores com movimentos de flexão e 
extensão dos dedos e das mãos. Essas características 
do tremor essencial podem determinar incapacidade 
para tarefas que envolvam habilidades manuais, 
sendo a escrita a mais acometida, seguida por di-
ficuldade na alimentação, o que, em muitos casos, 
gera constrangimento social.

À parte os membros superiores, os territórios 
corpóreos mais acometidos, em ordem de freqüência, 
são: o segmento cefálico, tanto na direção horizontal 
(negação) quanto na vertical (afirmação), e os mús-
culos fonatórios. O acometimento de outras regiões 
corpóreas além das mencionadas é infre-qüente, 
mas pode ocorrer em estágios mais avançados de 
evolução do tremor essencial. 

História familiar positiva para tremor essencial 
é relatada com freqüência de 17% até 70% na lite-
ratura, mas é possível que todos os casos tenham 
base hereditária e que os casos esporádicos refli-
tam dados inadequados de anamnese. Os relatos 
publicados até o momento indicam que o tremor é 
herdado através de herança autossômica dominante. 
Estudos recentes, realizados independentemente em 
dois centros, revelaram dois sítios genéticos para o 
tremor essencial: 2p22 e 3q13. 

O mecanismo mais aceito para a gênese do tre-
mor essencial está fundamentado na denominada 
“hipótese olivar”. Esta baseia-se na similaridade 
entre o tremor essencial e o tremor induzido pela 
hamarlina em animais. A hamarlina é uma substância 
que aumenta as propriedades rítmicas dos neurônios 
olivares, gerando alterações da neuromodulação dos 
mesmos através dos neurotransmissores serotonina 
e GABA, levando à ritmicidade numa freqüência de 
4-12Hz. Essas oscilações olivares seriam transmi-
tidas e amplificadas através do cerebelo e daí para 
tálamo, córtex e núcleos do tronco cerebral. 

O início dos sintomas do tremor essencial pode 
ocorrer em qualquer idade; no entanto, há aumento da 
incidência com o avançar da idade. Isso, associado 
ao fato de que a doença de Parkinson também é 
uma condição de alta prevalência na quinta e sexta 
décadas, gera dificuldades na diferenciação das duas 
condições. No entanto, estudos epidemiológicos e 
anatomopatológicos não evidenciam vínculos entre 

Tabela 14.9 
Fatores que Aumentam o Tremor Fisiológico

Emoções:	 tensão	e	ansiedade

Fadiga	muscular

Hipoglicemia

Tireotoxicose

Feocromocitoma

Hipotermia

Abstinência	de	álcool

Drogas:	 	Agonistas	beta-adrenérgicos
	 Agonistas	dopaminérgicos
	 Ácido	valpróico
	 Lítio
	 Neurolépticos
	 Antidepressivos	 tricíclicos
	 Xantinas	 (cafeína,	 teofilina)
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as duas patologias (Gonçalves, 1995). 

Certas formas de tremor compartilham algumas 
características do tremor essencial, porém são atípicas 
e, por essa razão, consideradas como varian- tes do 
tremor essencial. Destas, destacam-se: a) tremor de 
repouso e postural na ausência de outros sinais de 
parkinsonismo; b) tremor predominantemente cinético 
que não se acompanha de outras manifestações de 
disfunção do cerebelo ou de estruturas do tronco 
encefálico; c) tremor tarefa específica, sendo o 
mais comum aquele que só aparece com a escrita; 
d) tremor ortostático, que se caracteriza pelo apare-
cimento segundos após o paciente ficar em posição 
ortostática e manter essa postura, desaparecendo 
quando o paciente deambula ou senta-se. Apresenta 
freqüência alta, em torno de 16Hz. Outros tremores 
podem ocorrer de maneira isolada, como tremores 
na mandíbula, ou em um membro superior, ou na 
região cervical. Estes geralmente são irregulares, 
com baixa freqüência (em torno de 2-5Hz), e podem 
representar a primeira manifestação de uma distonia 
no território corpóreo afetado, sendo por essa razão 
denominados tremores distônicos. 

Espasmo Hemifacial

O espasmo hemifacial (EH) é caracterizado por 
movimentos involuntários paroxísticos envolvendo 
músculos no território de inervação do nervo facial. 
Os movimentos são unilaterais (excepcionalmen-
te, podem ser bilaterais) e geralmente iniciam-se 
pelo músculo orbicular dos olhos, estendendo-se 
gradualmente, ao longo de meses ou anos, para o 
território inferior da face, principalmente a região 
perioral, determinando desvio da rima bucal. Os 
espasmos podem exacerbar-se com emoções ou 
fadiga e persistir durante o sono. Raramente a ins-
talação ocorre inicialmente na musculatura perioral 
e assume progressão ascendente. 

Na maioria dos casos a etiologia é obscura, 
configurando a condição denominada EH essencial 
ou idiopático, que geralmente acomete indivíduos de 
meia- idade, sendo mais freqüente no sexo feminino. 

Em alguns pacientes demonstra-se uma com-
pressão vascular (geralmente, uma alça da artéria 
cerebelar póstero-inferior) do nervo facial no seu 
ponto de emergência do tronco cerebral, antes de 
atravessar o ângulo cerebelopontino. Causas raras 
de EH são: aneurisma, malformação arteriovenosa 
ou ainda processo expansivo comprimindo o nervo 

facial. Deve-se ressaltar ainda que, em alguns pa-
cientes com paralisia facial de qualquer etiologia, 
pode instalar-se um EH pós-paralítico. 

O diagnóstico de EH é firmado com base na 
anamnese e no exame neurológico que não revela 
outras anormalidades além dos espasmos, embora 
em alguns casos possa estar presente uma leve pa-
resia do nervo facial no território acometido pelos 
movimentos anormais. O diagnóstico diferencial 
deve ser feito com miocimia facial, crise epiléptica 
focal, espasmos mastigatórios e mioclonia facial. 

Admite-se que o HE esteja relacionado a uma 
lesão parcial do nervo facial, determinando excitação 
ectópica e transmissão efáptica, com conseqüente 
atividade nervosa ortodrômica e anti-drômica asso-
ciada à deaferentação. Esses fenô- menos periféricos 
determinariam uma reorganização aberrante de cir-
cuitos neuronais no núcleo do nervo facial. 

O tratamento do EH com anticonvulsivantes 
como a carbamazepina, a fenitoína e o clonazepam 
pode proporcionar alguma redução da intensidade 
dos espasmos, freqüentemente temporária. A explo-
ração do nervo facial na fossa craniana posterior, 
acompanhada de afastamento dos vasos san- güíneos 
que possam estar muito próximos do mesmo, even-
tualmente pode ser benéfica, porém envolve riscos 
desproporcionais à benignidade dessa condição.

As injeções de toxina botulínica na musculatura 
afetada pelo EH têm se mostrado, com base em 
centenas de casos seguidos por mais de uma década 
em diversos centros em todo o mundo, como o mais 
efetivo tratamento dessa condição (Barbosa e cols., 
1994). Como ocorre em relação às distonias focais, o 
efeito tem duração de três a quatro meses, devendo 
ser repetida a aplicação após este intervalo. Alguns 
efeitos colaterais podem ocorrer com aplicação de 
toxina botulínica, como ptose palpebral, diplopia 
e fraqueza da musculatura facial. Esses efeitos 
não chegam a causar comprometimento funcional 
importante e desaparecem após algumas semanas.
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Demências

Ricardo Nitrini
Paulo Caramelli

ConCeito

Demência pode ser compreendida como uma 
síndrome caracterizada pela presença de declínio 
cognitivo persistente que interfere com as atividades 
sociais ou profissionais do indivíduo e que indepen-
de de alterações do nível de consciência. Alguns 
aspectos desta conceituação merecem consideração 
à parte. Muitas doenças podem causar o conjunto 
de sintomas e sinais de demência, o que permite 
defini-la como uma síndrome. Há necessidade de 
que exista declínio em relação a um nível prévio 
e que este seja resultante do comprometimento da 
memória e de pelo menos outra função cognitiva, 
como linguagem, praxias, gnosias, orientação espa-
cial, capacidade de abstração e funções executivas. 
Na demência o declínio não é causado pelo compro-
metimento do nível de consciência, como sucede na 
síndrome confusional aguda (ou delirium). Embora 
não explicitado no conceito acima, a demência resulta 
sempre de comprometimento do SNC. 

Fica claro também que o declínio exclusivo da 
memória não permite o diagnóstico sindrômico de 
demência. Além de redução da memória, que é 
essencial para o diagnóstico, o declínio deve afe-

Capítu- 1515

tar pelo menos mais uma função cognitiva, sendo 
conveniente comentar um pouco a este respeito.

O distúrbio de memória das demências mais 
freqüentemente interfere com a capacidade de me-
morização, causando amnésia anterógrada. Com 
o tempo, a memória remota, no início bastante 
preservada, também começa a ser comprometida. 

Os distúrbios de linguagem mais comuns nas fases 
iniciais são as dificuldades de nomeação de objetos 
e as parafasias caracterizadas pelas trocas de fone-
mas ou de palavras ao se expressar. Dificuldades de 
escrita também são freqüentes no início da síndrome 
demencial, enquanto a compreensão é comprometida 
principalmente nas fases mais avançadas.

No início da síndrome demencial, os distúrbios 
práxicos mais comuns são as dificuldades para copiar 
desenhos (apraxia construtiva) e para imitar gestos 
manuais mais complexos realizados pelo examinador 
(por exemplo, dois anéis formados pelos polegares e 
indicadores unidos como elos de uma corrente; mão 
direita no pavilhão auricular direito e mão esquerda 
no cotovelo). Apraxia para vestir-se geralmente 
ocorre a partir de fases de moderada intensidade.

Agnosias ou dificuldades de reconhecimento são 
comuns nas fases iniciais de demência, merecendo 
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destaque os distúrbios de orientação topográfica, 
em que o indivíduo não reconhece locais que antes 
conhecia bem e se perde na rua. A dificuldade de 
reconhecer faces pouco familiares também é comum. 

Alterações de funções executivas incluem difi-
culdades no planejamento, organização e seqüen-
-ciamento de atividades que podem ser observadas 
ao preparar um jantar ou um prato menos corriqueiro, 
ou então ao cuidar de seu extrato bancário ou fazer 
a declaração de rendimentos. 

FreqüênCia

Demência é muito comum na população idosa, 
com prevalência que dobra a cada cinco anos, 
aproximadamente, a partir dos 65 anos. A Tabela 
15.1 mostra dados obtidos em estudo realizado em 
Catanduva, estado de São Paulo. 

As prevalências observadas são similares às 
constatadas em metanálise da literatura realizada 
por Jorm e cols. (1987), como se vê na Tabela 15.2.

Há duas razões para este fenômeno. As doenças 
que causam demência, como as afecções vas-culares, 
degenerativas e neoplásicas, entre outras, incidem 
principalmente a partir da sétima década da vida. 
Além disso, quando essas doenças acometem indi-
víduos idosos, causam síndromes demenciais mais 
freqüentemente do que quando ocorrem em pessoas 
mais jovens. É provável que o repertório de compor-
tamentos anormais que sinalizam o comprometimento 
do SNC reduza-se com a idade, tornando demência 
o resultado final de diversas agressões patológicas 
ao cérebro do idoso. Essa redução resulta, provavel-
mente, das alterações estruturais que o SNC sofre 

ao longo da vida. 

Prevalência tão elevada torna necessário que to-
dos os médicos que atendem indivíduos nessa faixa 
etária estejam familiarizados com os princípios que 
norteiam a conduta prática. Da mesma maneira que 
outras condições muito freqüentes como hipertensão 
arterial, depressão e cefaléia, por exemplo, demên-
cia também não pode ser entendida como tema de 
interesse exclusivo de especialistas.

DiagnóstiCo De DemênCia

O diagnóstico sindrômico de demência exige a 
comprovação objetiva de comprometimento cogni-
tivo (memória, linguagem, praxias, gnosias, funções 
executivas) e funcional (desempenho em atividades 
de vida diária). A avaliação cognitiva deve ser feita 
inicialmente com testes de rastreio, que permitam 
com suficiente segurança levantar suspeitas sobre 
possível quadro demencial. Dos diferentes testes de 
rastreio disponíveis, o Miniexame do Estado Mental 
é o mais empregado. Trata-se de teste simples e de 
rápida aplicação, avaliando orientação têmporo-
-espacial, memória, cálculo, linguagem e habili-
dades vísuo-construtivas. O escore varia de zero a 
30 pontos, com escores maiores indicando melhor 
desempenho. O escore obtido neste teste é fortemente 
influencia- do pela escolaridade, recomendando-se o 
emprego de notas de corte diferenciadas conforme 
o nível educacional. Com base em estudo epide-
miológico populacional realizado em nosso meio, 
temos utilizado 18 pontos para analfabetos, 21 para 
indivíduos com escolaridade de um a três anos, 24 

Tabela 15.1 
Prevalência de Demência em Função da Idade  

em Catanduva, SP (Herrera et al., 2002)

Idade Demência (%) 

65-69 1,3 

70-74 3,4 

75-79 6,7 

80-84 17,0 

85+ 37,8 

Total  7,1 

Tabela 15.2 
Prevalência de Demência em Função da Idade  

(Jorm et al., 1987)

Idade Prevalência (%) 

60-64 0,7 

65-69 1,4 

70-74 2,8 

75-79 5,6 

80-84 10,5 

85-89 20,8 

90-95 38,6 
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para os com quatro a sete anos e 26 para aqueles 
com escolaridade igual ou superior a oito anos.

Os pacientes que apresentam mau desempenho 
neste teste, sobretudo nos casos em que há suspeita 
de demência leve ou incipiente, devem ser subme-
tidos à avaliação neuropsicológica complementar, 
com testes que avaliem atenção, memória, lingua-
gem, funções executivas, habilidades vísuo-percep-
-tivas, vísuo-espaciais e vísuo-construtivas. Existem 
inúmeras baterias de testes neuropsicológicos que 
podem ser utilizadas com esta finalidade, como a 
escala de Mattis, a bateria CAMCOG, a bateria de 
testes do CERAD, a escala ADAS-cog (empregada 
nos ensaios clínicos), entre outras. Testes breves, 
como fluência verbal (número de animais falados 
em um minuto), testes de memória de figuras ou de 
listas de palavras e o desenho do relógio também 
são bastante úteis, podendo ser realizados durante a 
consulta médica sem prejuízo de tempo e permitindo 
melhorar a acurácia diagnóstica.

A avaliação funcional inicia-se na própria anam-
-nese, em que se deve buscar junto ao paciente e, 
principalmente, junto ao familiar ou acompanhante, 
evidências de que os déficits cognitivos estejam 
interferindo sobre o desempenho em atividades de 
vida diária. Recomenda-se também o emprego de 
questionários específicos, como o Questionário de 
Atividades Funcionais de Pfeffer ou o Questionário 
de Atividades de Vida Diária de Lawton e Brody. O 
primeiro oferece como vantagem sua maior brevidade 
e o enfoque principal nas atividades instrumentais da 
vida diária, que são acometidas mais precocemente 
nas demências. Os escores no Questionário de Pfe-
ffer também variam de zero a 30 pontos, embora, 
diferentemente do Miniexame do Estado Mental, 
escores maiores indiquem pior desempenho. É um 
teste que não é influenciado pela escolaridade e a 
nota de corte é de cinco pontos.

ClassiFiCação e DiagnóstiCo DiFerenCial

São múltiplas as causas de demência. Podemos 
agrupar as diferentes etiologias de demência em dois 
grandes grupos: demências sem e com comprometi-
mento estrutural do SNC (Fig. 15.1). As demências 
sem comprometimento estrutural são decorrentes de 
distúrbios toxicometabólicos que ocorrem secunda-
riamente a doenças sistêmicas que interferem com 
o funcionamento cardíaco, hematológico, hepático, 
renal, pulmonar ou endócrino, ou à ação de drogas 

sobre o SNC, como hipnóticos, antipsicóticos, antide-
-pressivos, anticolinérgicos, analgésicos, antiepi-
lépticos, dentre outras. Dessa forma, o diagnóstico 
deste grupo de demências depende essencialmente 
de exames laboratoriais e de história clínica deta-
lhada, buscando relacionar a presença de doenças 
sistêmicas e o uso de determinados medicamentos 
ao aparecimento do quadro demencial. 

A Tabela 15.3 lista os exames laboratoriais que 
são obrigatórios na investigação etiológica das 
demências.

Muitas das etiologias toxicometabólicas causam 
encefalopatias de instalação aguda e muitas vezes 
com distúrbio de consciência associado, não com-
patíveis, portanto, com o diagnóstico de demência 
e sim de síndrome confusional aguda ou delirium. 

Outro diagnóstico diferencial importante é o de 
depressão. A depressão pode levar a queixas de perda 
de memória, embora em muitos casos sem levar a 
alterações objetivas ao exame. Entretanto, é freqüente 
haver déficit de atenção em quadros depressivos, o 
que pode comprometer o desempenho em diferentes 
testes neuropsicológicos. Os pacientes com depres-
são tendem a superestimar seus déficits, fornecendo 
respostas rápidas e do tipo “não sei” durante a ava-
liação. Como o diagnóstico de depressão no idoso 
é muitas vezes difícil, devido a peculiaridades na 
sintomatologia, diante desta suspeita diagnóstica 
deve-se considerar prova terapêutica com antide-
-pressivos. Pela sua importância, este tópico será 
abordado mais adiante.

Sífilis e SIDA, embora façam parte das chama-
das demências secundárias, em que portanto ocorre 
comprometimento estrutural do SNC, devem também 
ser investigadas através de exames laboratoriais per-
tinentes e pelo exame do líquido cefalorraquidiano 
(LCR). O exame de LCR está indicado em todo 

Tabela 15.3 
Exames Laboratoriais Obrigatórios na Avaliação 

Diagnóstica de Pacientes com Demência

Hemograma completo  Glicemia

Uréia e creatinina  Vitamina B12 

Proteínas totais e frações  Cálcio sérico

Enzimas hepáticas  Sorologia para sífilis

T4 livre e TSH  Sorologia para HIV  
 (em pacientes com idade  
 < 60 anos)
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portador de demência em que há suspeita de doen-
ça infecciosa do SNC, como também em pacientes 
com idade inferior a 65 anos, pacientes com formas 
atípicas de demência (por exemplo, curso rápido), 
ou com hidrocefalia comunicante.

As demências secundárias são decorrentes de um 
espectro variado de condições clínicas, como doença 
cerebrovascular, tumores, infecções, hidrocefalia. 
Nestes casos, o diagnóstico específico depende 
fundamentalmente de métodos de neuroimagem 
estrutural, como a tomografia computadorizada ou 
a ressonância magnética de crânio. A tomografia 
tem como vantagem seu custo mais baixo e a maior 
rapidez na sua realização. A ressonância magnética 
oferece como principal vantagem a avaliação mais 
detalhada da substância branca, permitindo o diag-
nóstico de demência vascular secundária a doenças 
de pequenos vasos (Fig. 15.2), além de possibilitar 
o estudo mais detalhado da formação hipocampal, 
que se apresenta intensamente atrofiada na doença 
de Alzheimer (DA). 

O último grupo de etiologias corresponde às de-
mências primárias. Deste grupo fazem parte doenças 
que, embora possam apresentar síndrome demencial 
como manifestação clínica principal, usualmente têm 
como característica clínica predominante a presença 
de sinais motores, sobretudo extrapi-ramidais. Dessa 

forma, nestes casos o exame neurológico constitui 
a ferramenta diagnóstica principal, revelando tre-
mor, rigidez, bradicinesia e distúrbio de marcha 
característico na doença de Parkinson; alteração da 
motricidade ocular extrínseca na paralisia supranu-
clear progressiva; movimentos coréicos na doença 
de Huntington; síndrome cerebelar nas ataxias es-
pinocerebelares, entre outras.

Outras formas de demência primária corres-
-pondem a doenças degenerativas em que a síndrome 
demencial constitui a manifestação clínica principal. 
Aqui se encontra a causa mais freqüente de demência, 
particularmente nos indivíduos com idade superior a 
65 anos, que é a DA. Outras causas incluídas neste 
grupo são a demência frontotemporal e a demência 
com inclusão dos corpos de Lewy.

A seguir, apresentaremos as características clínicas 
básicas das principais formas de demência.

Doença de Alzheimer 

A DA foi des crita originalmente em uma paciente 
de 51 anos, com quadro de demência que se iniciou 
com idéias delirantes seguidas de declínio cognitivo 
e que faleceu após quatro anos do início dos sinto-
mas. Por este motivo, durante diversas décadas o 

Fig. 15.1 — Classificação das demências.

Demência

Com comprometimento  
estrutural do SNC

Sem comprometimento  
estrutural do SNC 

(causas tóxico-metabólicas)

Demências primárias Demências secundárias 
(doença cerebrovascular, tumores,  

infecções, hidrocefalia)

Demência é a manifestação  
clínica principal (doença de 

Alzheimer, demência frontotemporal,  
demência com corpos de Lewy)

Demência pode ser a manifestação  
clínica principal (doença de 

Parkinson, doença de Huntington,  
paralisia supranuclear progressiva)
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termo DA ficou reservado para a forma de demência 
degenerativa que incidia na faixa etária pré-senil 
(antes dos 65 anos). A partir da década de 1970, com 
o avanço dos conhecimentos na área, verificou-se 
que a então denominada DA era semelhante, tanto 
do ponto de vista clínico quanto histo-patológico, 
à chamada demência senil, e o epônimo doença de 
Alzheimer passou a ser utilizado independentemente 
da faixa etária do paciente.

A DA caracteriza-se do ponto de vista anatomo-
-patológico por atrofia cortical que acomete sobre-
tudo a formação hipocampal e as áreas corticais 
associativas. O exame microscópico revela perda 
neuronal e alterações histológicas características, os 
emaranhados neurofibrilares e placas senis.

Os emaranhados neurofibrilares são lesões intra-
-neuronais, resultantes do acúmulo de proteína tau, 
que é constituinte normal dos microtúbulos (parte 
do citoesqueleto neuronal) e que sofre processo de 
hiperfosforilação (tau hiperfosforilada). As placas 
senis são lesões extracelulares formadas por acúmulo 
central de proteína amilóide envolvida por termina-
ções nervosas (axônios e dendritos) degeneradas e 
restos de células gliais. A patogenia dessas alterações 
ainda não é totalmente conhecida.

A DA é res ponsável por mais de 50% dos casos 
de demência. Na maioria das vezes sua ocorrência é 
esporá- dica, embora existam casos familiares com 
padrão de transmissão autossômico dominante, in-
cidindo em indivíduos mais jovens (habitualmente 
antes dos 55 anos). Nos casos esporádicos e de 
início na faixa senil, a presença de polimorfismo 
específico no gene da apolipoproteína E (presença 
de um ou dois alelos e4) constitui fator de risco 
para a ocorrência da doença.

O quadro clínico inicia-se de modo insidioso, 
ca racterizando-se principalmente por distúrbios 
de memória para fatos recentes e desorientação 
têmporo-espa cial. Por vezes, o início é mais agu-
do, com episódio de agitação ou delirium que 
se segue a uma intervenção cirúrgica ou a outro 
evento traumático. De modo progres sivo, vão-se 
evidenciando distúrbios de raciocínio lógico e de 
planejamento, alterações de linguagem (sobretudo 
anomia), disfunção vísuo-espacial e desinteresse por 
atividades habituais. Na faixa pré-senil, distúrbios 
de linguagem e de reconhecimento visual podem 
predominar, enquanto agitação e sintomas psicóticos 
(idéias delirantes, sobretudo de caráter persecutório, 
e alucinações) são mais comuns nos doentes mais 
idosos. Alterações de equilíbrio, marcha e força 
muscular estão ausentes, a não ser no período final, 
quando o paciente acaba por ficar restrito ao leito. 
Este padrão de acometimento quase exclusivo da 
cognição e do comportamento reflete a já men-
cionada distribuição do processo patológico, que 
acomete predominantemente a formação hipocampal 
e áreas corticais associativas, com preservação de 
áreas corticais primárias. A morte habitualmente 
ocorre após evolução de sete a 15 anos, embora 
evolução mais rápida possa ocorrer (sobretudo nos 
casos pré-senis) ou mesmo platôs de estabilidade 
relativa durante alguns anos.

O diagnóstico da DA baseia-se em quadro clínico 
compatível e na exclusão de outras causas de demên-
cia pelos exames laboratoriais e de neu-roimagem 
citados anteriormente. Os exames de neuroimagem 
revelam atrofia cortical, habitualmente de predomí-
nio posterior, e hipocampal (Figs. 15.3 e 15.4). A 
acurácia diagnóstica quando da presença de perfil 
clínico característico e de exames complementares 
normais ou inespecíficos (por exemplo, atrofia 
cerebral nos exames de neuroimagem) é de cerca 
de 85%, aumentando com o acompanhamento dos 
pacientes e a conseqüente comprovação do caráter 
progressivo da demência.

Fig. 15.2 — Ressonância magnética de crânio (imagem pesada 
em T2) de paciente com demência vascular mostrando múltiplos 
infartos lacunares nos núcleos da base e na substância branca.
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Embora não haja exame específico, muitos esfor-
ços têm sido feitos na busca de marcadores biológicos 
que permitam diagnóstico mais preciso e, sobretudo, 
mais precoce. Técnicas como medidas de volume do 
hipocampo por ressonância magnética, bem como 
a determinação de concentração das proteínas tau 
e amilóide no LCR, são promissoras neste sentido. 

Não existe tratamento específico ou preventivo 
para a DA. O tratamento atualmente disponível 
é sintomático e se baseia na inibição da enzima 
acetilcolinesterase, responsável pela destruição do 
neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. 
Esta estratégia terapêutica baseia-se nas evidências 
de que ocorre redução significativa da concentração 
de acetil colina em núcleos subcorticais específicos, 
como o núcleo basal de Meynert, e em sinapses cor-
ticais. Este déficit colinérgico tem sido considerado 
responsável por parte das alterações cognitivas e 
com-portamentais que ocorrem na doença. 

Quatro drogas anticolinesterásicas são atualmente 
disponíveis (Tabela 15.4). A tacrina, primeira droga 
a se tornar disponível comercialmente, praticamente 
não é mais utilizada, devido a efeitos colaterais 
(toxicidade hepática). Quanto às demais drogas, não 
há evidências de diferenças com relação à eficácia. 

A opção deve se basear na posologia, no perfil de 
efeitos colaterais e na interação com outras drogas.

A recomendação é de que essas drogas sejam 
prescritas a pacientes com demência de intensidade 
leve a moderada, embora sejam também eficazes na 
melhora de alguns sintomas em casos graves. São 
observados efeitos terapêuticos sobre a cognição, 
comportamento e atividades de vida diária, embora 
não em todos os pacientes. Por razões ainda não 
esclarecidas, apenas uma parcela de pacientes se 
beneficia deste tratamento. Não foram, até o mo-
mento, identificados fatores indicativos de melhor 
resposta à terapêutica colinérgica e a não-resposta a 
um destes medicamentos não exclui a possibilidade 
de melhora de sintomas com outro.

Além do tratamento sintomático descrito, há 
evidências de que o emprego de vitamina E em 
altas doses (2.000UI/dia divididas em duas doses 
diárias) retarde a progressão do quadro demencial, 
podendo ser prescrita em associação com droga 
anti-colinesterásica.

Os transtornos de humor e comportamento, como 
depressão e agressividade, e a sintomatologia psicó-
tica podem necessitar de tratamento farma-cológico 

Fig. 15.3 — Ressonância magnética de crânio (imagem pesada 
em T1) de paciente com doença de Alzheimer mostrando atrofia 
cortical de predomínio em regiões posteriores.

Fig. 15.4 — Ressonância magnética de crânio (imagem pesada 
em T1) de paciente com doença de Alzheimer mostrando atrofia 
da formação hipocampal, com conseqüente dilatação dos cornos 
temporais dos ventrículos laterais.
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específico. Nestes casos, deve ser dada preferência 
a antidepressivos com menor ação anticolinérgica 
(como os inibidores seletivos de recaptação de sero-
tonina) e a neurolépticos atípicos (com menor ação 
sobre o sistema extrapiramidal). O acompanhamento 
por equipe multiprofissional, incluindo terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, fono-audiólogos, enfer-
meiros e fisioterapeutas (nas fases mais avançadas), 
além de medidas de orientação e suporte ao familiar/
cuidador, são de grande importância, reduzindo 
em muitos casos a necessidade de prescrição de 
neurolépticos, além de diminuírem a carga sobre o 
cuidador e a institucionalização. 

Outras Demências Degenerativas

Degenerações Cerebrais Focais

O grupo das demências frontotemporais constitui 
exemplo de formas de degeneração cerebral focal, 
em que as manifestações clínicas apresentam estreita 
relação com a distribuição do processo degenerativo.

Deste grupo fazem parte a chamada degeneração 
dos lobos frontais, a doença de Pick, a demência 
associada à doença do neurônio motor e a demência 
semântica. Este grupo de condições ocorre usual-
mente na faixa pré-senil, podendo haver história 
familiar em muitos casos, com associação de sinais 
parkinsonianos. No quadro clínico predominam apa-
tia, alterações da afetividade ou do comportamento 
social, com redução do senso mo ral e conseqüente 
desinibição. Essas manifestações decorrem do 
predomínio frontal da atrofia cerebral. No caso da 
de-mência semântica, o processo degenerativo afeta 
principalmente os lobos temporais (sobretudo à es-
querda), e o quadro clínico caracteriza-se por déficit 

de memória semântica que se manifesta por anomia, 
com perda progressiva do significado das palavras, 
da capacidade de reconhecimento visual (objetos e 
seres vivos, incluindo rostos conhecidos) e redução 
da fluência verbal. Com a evolução pode ocorrer 
extensão das alterações neuropatológicas para os 
lobos frontais, com o aparecimento das alterações 
de comportamento anteriormente descritas. 

O diagnóstico das demências frontotemporais 
baseia-se na anamnese, com relato de alterações de 
comportamento como primeira manifestação, e ava-
liação neuropsicológica revelando comprometimento 
predominante de funções executivas, com relativa 
preservação da memória. Na demência associada 
à doença do neurônio motor, atrofia muscular e 
fasciculações acometendo os membros superiores 
e inferiores, e também a língua, fazem parte do 
quadro clínico.

Outro exemplo de síndrome degenerativa focal 
é a afasia progressiva primária, que decorre de 
acometimento de regiões peri-sylvianas esquerdas. 
Estes casos caracterizam-se por comprometimento 
relativamente isolado da linguagem por pelo me-
nos dois anos, usualmente com anomia e redução 
da fluência verbal (embora afasias de tipo fluente 
também sejam descritas). Não é possível fazer o 
diagnóstico de demência nestes casos, uma vez que 
há comprometimento de apenas uma função cogniti-
va e preservação do desempenho das atividades de 
vida diária, com exceção de tarefas que dependem 
de habilidades de comunicação.

Os exames de neuroimagem estrutural (tomo-
grafia computadorizada ou ressonância magnética) 
costumam revelar atrofia dos lobos frontais e porção 
anterior dos lobos temporais na degeneração dos 
lobos frontais, na doença de Pick e na demência 
associada à doença do neurônio motor (Fig. 15.5); 

Tabela 15.4 
Características Principais das Drogas Anticolinesterásicas

Droga Dose Terapêutica Posologia Indução de  Efeitos Colaterais  
   Citocromo P450 

Tacrina 80-160mg/dia 4 doses/dia ++ ↑ transaminases; efeitos 
GI# 

Donepezil 5-10mg/dia 1 dose/dia* ++ efeitos GI; insônia 

Rivastigmina 6-12mg/dia 2 doses/dia** - efeitos GI, anorexia 

Galantamina 16-24mg/dia 2 doses/dia** + efeitos GI 
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Fig. 15.5 — Tomografia computadorizada de crânio de paciente 
com demência frontotemporal mostrando atrofia dos lobos frontais 
e regiões temporais anteriores.

atrofia temporal bilateral com predomínio à esquerda 
na demência semântica e atrofia de regiões peri-
-sylvianas esquerdas na afasia progressiva primária. 
A tomografia por emissão de fóton único (SPECT 
cerebral) pode ser particularmente útil nesses casos, 
evidenciando marcada hipoperfusão das regiões 
anteriormente descritas, desproporcional ao grau 
de atrofia. Não há tratamento disponível para essas 
diferentes condições.

Demências com Manifestações Motoras

Neste grupo incluem-se formas de demência 
degenerativa em que a demência pode ou não ser 
a manifestação clínica principal, onde portanto o 
exame neurológico é de extrema importância, reve-
lando sinais motores (extrapiramidais ou cerebelares) 
característicos.

Na demência com inclusão dos corpos de Lewy 
ocorrem flutuações dos déficits cognitivos, por vezes 
chegando a verdadeiros quadros de delirium, além 
de parkinsonismo (usualmente, síndromes rígido-
-acinéticas de distribuição simétrica) e alucinações 
visuais. Os pacientes apresentam sensibilidade exa-

gerada aos efeitos extrapiramidais dos neurolépticos, 
que devem ser utilizados com muita cautela nestes 
casos. Por outro lado, a resposta terapêutica a drogas 
inibidoras da acetilcolinesterase tem-se mostrado 
eficaz em estudos recentes em decorrência do acen-
tuado déficit colinérgico que ocorre nesta doença.

Cerca de 20% dos pacientes com doença de Pa-
rkinson apresentam síndrome demencial, geral mente 
em fase mais avançada e de intensidade menor que 
nas outras doen ças degenerativas. Na paralisia su-
pranuclear progressiva, a demência é ma nifestação 
ainda mais freqüente que na doença de Parkinson, 
com comprometimento intenso das funções execu-
tivas associado a alterações da motricidade ocular 
extrínseca.

A doença de Huntington caracteriza-se pela asso-
ciação de síndrome coréica a demência do tipo fron tal. 
Ocorre mais comumente na faixa etária pré-senil e 
é doença hereditária autossômica dominante.

Doenças degenerativas hereditárias que se ca-
racterizam principalmente pela associação de sín-
drome piramidal e ataxia cerebelar (ataxias espino-
-cerebelares) podem acompanhar-se de de mência.

Demência Vascular

A demência vascular (DV) é o segundo tipo mais 
freqüente de demência. Além disso, é comum a ocor-
rência de doença cerebrovascular em associação à DA.

A DV compreende uma variedade de síndromes 
demenciais resultantes de comprometimento cere-
-brovascular. A DV pode ser causada por múltiplas 
lesões tromboembólicas (demência por múltiplos 
infartos), lesões únicas em territórios estratégicos 
(como tálamo ou giro angular esquerdo), infartos 
lacunares, alterações crônicas da circulação cerebral, 
lesões extensas da substância branca (doença de 
Binswanger), angiopatia amilóide e quadros decorren-
tes de acidentes vasculares cerebrais hemor-rágicos 
(hemorragias intraparenquimatosas, subdurais ou 
subaracnóideas).

O diagnóstico de DV é feito com base no quadro 
clínico e em exames de neuroimagem (Fig. 15.2), 
podendo ser auxiliado pelo emprego de escalas especí-
ficas (escala de Hachinski, por exemplo). A presença 
de fatores de risco para doença cerebrovascular deve 
alertar para esta possibilidade diagnóstica.

O quadro clínico clássico é caracterizado por início 
abrupto, relacionado a um acidente vascular cere-
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bral ou a um ataque isquêmico transitório, podendo 
haver estabilidade, melhora ou piora progressivas, 
geralmente de caráter flutuante ou com deterioração 
em degraus. Em pacientes com hipertensão arterial, 
a DV pode apresentar curso mais insidioso e pro-
gressivo, em que os episódios agudos são menos 
evidentes à anamnese, em decorrência de infartos 
lacunares acometendo substância branca periven-
-tricular e núcleos da base. A ocorrência de sinais 
neurológicos focais ao exame neurológico – como 
hemiparesia, ataxia, hemianopsia, ou mesmo afasia e 
heminegligência – contribui de maneira importante 
para o diagnóstico de DV. 

Os principais fatores de risco associados à DV 
são a hipertensão arterial sistêmica, diabete melito, 
tabagismo, alcoolismo, doença cardíaca, aterosclero-
se, dislipidemia e obesidade. Pode também ocorrer 
em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e 
com vasculites que afetam o SNC. Por ser condição 
secundária a acometimento cerebrovascular, a DV é 
forma de demência passível de prevenção, primária 
e secundária. 

O diagnóstico precoce de doença cerebrovascular 
e a identificação de fatores de risco permitem o 
planejamento de estratégias de prevenção, que po-
dem retardar e/ou melhorar a evolução do paciente, 
ou até mesmo prevenir a instalação de demência. 
O controle de hipertensão arterial, o emprego de 
antiagregantes plaquetários ou o tratamento das vas-
culites inflamatórias podem bloquear a progressão 
da demência e, em alguns casos, produzir melhora 
apreciável. Há evidências recentes de que os ini-
bidores de acetilcolinesterase também possam ser 
eficazes no tratamento sintomático da DV.

Demências Potencialmente Reversíveis

Cerca de 10% dos casos de demência podem 
ser reversíveis com tratamento específico. Como a 
maioria dos casos de demência decorre de doenças 
primárias do SNC, a busca de doenças potencial-
mente reversíveis freqüentemente é infrutífera, o que 
pode determinar uma postura niilista do médico, que 
passa a se dar por satisfeito com uma investigação 
superficial em que geralmente é solicitada apenas 
uma tomografia computadorizada do crânio. Esta 
postura é equivocada e deve ser combatida com 
base em alguns argumentos destacados a seguir. 

Geralmente, a demência é um processo de longa 
evolução, de alto custo para a família principalmen-

te devido à dependência que origina, exigindo a 
presença quase constante de um cuidador. O custo 
da investigação é relativamente pequeno quando 
comparado aos que vão ser necessários ao longo 
de toda a evolução. 

Mais decisivo é o argumento de que no idoso, 
contrariamente ao que ocorre no adulto jovem, em 
que se tem como premissa que todas as síndromes 
são ou devem ser explicadas a partir de uma única 
lesão ou de uma única doença, muitas vezes uma 
síndrome decorre de duas ou mais lesões ou doenças. 
Alguns exemplos são fáceis de encontrar: distúrbios 
de marcha, tonturas e fraqueza muscular são quei-
xas comuns e geralmente secundárias a diferentes 
processos patológicos que se associam num mesmo 
indivíduo idoso. 

Finalmente, a demência do idoso pode resultar de 
comorbidade, tão freqüente nessa idade. Assim, por 
exemplo, o tratamento de anemia ou a suspensão de 
um medicamento com efeito sobre o desempenho 
cognitivo, pode acompanhar-se de melhora mesmo 
num caso da demência de etiologia degenerativa. 

Na investigação deve-se ter em conta que a rever-
sibilidade depende em grande parte da precocidade 
do diagnóstico. 

Na Tabela 15.5 estão as principais causas de 
demência potencialmente reversível.

As características principais das causas de de-
mência reversível serão descritas a seguir, de modo 
sucinto. Descrições mais completas podem ser ob-
tidas na bibliografia.

Depressão

A introdução da depressão entre as causas de de-
mência potencialmente reversível, embora possa ser 
criticável do ponto de vista nosológico, justifica-se 

Tabela 15.5 
Principais Causas de Demência  

Potencialmente Reversível 

Depressão Neoplasias 

Doenças vasculares  Hidrocefalias
cerebrais  

Doenças metabólicas 
e carenciais Hematoma subdural 

Doenças infecciosas Doenças inflamatórias 
 e auto-imunes 
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pela importância prática que contém. A depressão 
em idosos pode ser responsável por déficit cognitivo, 
a chamada pseudodemência da depressão, condição 
reversível com o adequado tratamento da síndrome 
depressiva. Por outro lado, sabe-se que a depressão 
pode ser alteração inicial ou mesmo inaugural de 
alguns tipos de demência, e que durante a evolução 
destes, a depressão é ainda mais freqüente. Resulta 
destas associações que sempre se recomende que, 
quando um idoso apresente depressão e declínio 
cognitivo leve ou moderado, trate-se inicialmente 
a depressão antes de se firmar o diagnóstico de 
demência. Atualmente, os antidepressivos indicados 
em tais casos são os inibidores seletivos da recap-
tação de serotonina.

Doenças VasCulares Cerebrais

A DV já foi discutida nas páginas precedentes, 
mas é conveniente ressaltar que o tratamento ade-
quado dos fatores de risco e a prevenção de novos 
episódios isquêmicos podem fazer com que os déficits 
cognitivos regridam apreciavelmente. 

DemênCias em Distúrbios metabóliCos  
e CarenCiais

De modo didático e que pode ser usado para a 
orientação no raciocínio diagnóstico, pode-se dividir 
estas demências em dois grandes grupos: 1) secun-
dárias a disfunções de outros órgãos ou sistemas 
e estados carenciais; 2) causadas por substâncias 
exógenas. 

No primeiro grupo destacam-se o hipo e hiper-
-tireoidismo, hiperparatireoidismo, encefalopatia 
porto-sistêmica, uremia, demência da diálise, in-
suficiência cardíaca congestiva, hipoxemia, anemia, 
deficiências de tiamina e de vitamina B

12
.

No grupo relacionado a substâncias exógenas, 
fármacos que atuam primariamente sobre o SNC 
como hipnóticos, ansiolíticos, antidepressivos, 
antipsi-cóticos e anticonvulsivantes são a causa 
mais freqüente de síndrome demencial reversível. 
Anticoli-nérgicos, digitálicos, quinidina, alfametildo-
pa, anta- gonistas do receptor H2, antiinflamatórios, 
corticos-teróides, alguns antibióticos (quinolonas, 
por exemplo), antineoplásicos e ciclosporina podem 
causar declínio cognitivo reversível ou agravar um 
estado demencial subclínico. Outras substâncias 

exógenas incluem o álcool, metais pesados como o 
chumbo e o mercúrio e compostos industriais como 
organo-fosforados e acrilamida. 

Alguns pontos que devem ser sempre lembrados 
são: 

• o quadro clínico de muitas doenças metabólicas 
é incompleto ou mesmo bastante diferente no idoso, 
quando comparado com as manifestações clássicas, 
usualmente descritas em adultos jovens. Assim, 
por exemplo, o hipertireoidismo do idoso pode ser 
acompanhado de apatia e retardo psicomotor; 

• deve-se suspeitar de carências nutricionais em 
alcoólatras, em doentes crônicos, naqueles com 
cirurgia gástrica prévia, em indivíduos que vivem 
isolados ou em anoréticos e deprimidos; 

• não é raro que pacientes que fazem uso crônico 
de medicamentos esqueçam de referir este fato ao 
médico. Isto é particularmente comum com hipnó-
ticos, ansiolíticos e antivertiginosos. Mas também 
antidepressivos com efeitos anticolinérgicos e anti-
-hipertensivos podem ser omitidos na anamnese, 
necessitando que se interrogue especificamente 
sobre todos os medicamentos. 

DemênCia em Doenças inFeCCiosas

A freqüência de etiologia infecciosa em casuísticas 
de demência varia bastante em função da idade. Na 
população com idade inferior a 50 anos, o papel das 
doenças infecciosas é mais importante. Atualmente, o 
complexo demencial associado à infecção pelo vírus 
da imunodeficiência humana tem sido considerado 
a principal causa de demência nesta faixa etária.

Muitas doenças infecciosas que afetam o SNC 
podem causar demência. Infecções agudas tendem a 
causar alterações do nível de consciência, de modo 
que raramente merecem consideração na análise 
de casos de demência, exceto como resultado de 
seqüelas. Infecções subagudas e particularmente 
as crônicas podem cursar com demência como ma-
nifestação principal ou em associação com outras 
síndromes neurológicas.

As doenças infecciosas que podem causar de-
mência reversível incluem infecções bacterianas 
como sífilis, doença de Lyme, brucelose e doença 
de Whipple; virais como SIDA e encefalite herpé-
tica; parasitárias como neurocisticercose, malária 
e to-xoplasmose; e fúngicas como criptococose, 
paracoc-cidioidomicose e histoplasmose. 
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Alguns dados sugerem demência de etiologia 
infecciosa: idade inferior à senil, perfil neuropsi-
-cológico em que predominam apatia e lentidão 
dos processos mentais, antecedentes de doenças 
venéreas ou de promiscuidade sexual, toxicomania 
e imunodeficiência. 

Como em outras síndromes infecciosas do SNC, 
os exames complementares essenciais são os do LCR 
e os de neuroimagem. Destaca-se, entre os exames 
do LCR, a importância da eletroforese de proteínas 
que, em alguns casos, é a alteração mais marcante 
e que permite a suspeita de processo infeccioso. A 
controvertida questão da biópsia cerebral no diag-
nóstico de demência torna-se mais simples neste 
capítulo, pois há consenso de que sua principal 
indicação seja exatamente na suspeita de processo 
infeccioso, quando todos os métodos não-invasivos 
forem insuficientes para o esclarecimento. 

No pequeno espaço deste capítulo cabe apenas 
reiterar que ainda devemos pensar em neurossífi-
lis em todos os casos de declínio cognitivo ou de 
alterações do comportamento. Atualmente, com a 
elevada sensibilidade de testes treponêmicos como 
o de imunofluorescência e o de hemaglutinação, é 
possível excluir este diagnóstico quando os testes 
treponêmicos são negativos no soro. Quando posi-
tivos, solicita-se o LCR.

Embora ainda não se inclua entre as demências 
potencialmente reversíveis, é conveniente comentar 
aqui sobre um tipo particular de demência de natureza 
infecciosa: a doença de Creutzfeldt-Jakob. Doença 
rara, com incidência anual de cerca de um caso por 
um milhão de habitantes, é uma hipótese sempre 
aventada no diagnóstico diferencial de encefalopatias 
subagudas. A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma 
encefalopatia espongiforme (em que existe vacuo-
lização cortical que confere um aspecto esponjoso 
ao exame histopatológico) causada pela ação pato-
gênica de uma proteína anormal denominada prion 
e que se caracteriza clinicamente pela instalação 
rapidamente progressiva de demência associada a 
mioclonias, sinais piramidais, extrapi-ramidais e 
cerebelares. O eletroencefalograma pode revelar 
atividade periódica de freqüência alta, que, embora 
não-patognomônica, sugere muito o diagnóstico. 
Exame do LCR e neuroimagem podem auxiliar no 
diagnóstico, bem como na diferenciação com outras 
demências rapidamente progressivas que podem ter 
tratamento específico. A doença é inexo-ravelmente 
fatal, acarretando óbito em menos de um ano, na 
maioria dos casos 

neoplasias

Tumores encefálicos primários ou metastáticos 
podem evoluir com síndrome demencial, em função 
principalmente da localização. Em idosos, não é raro 
que neoplasias, que usualmente causam síndrome 
de hipertensão intracraniana no indivíduo jovem, 
manifestem-se através de declínio cognitivo. Os 
métodos de imagem permitem o diagnóstico com 
relativa facilidade.

Outra entidade que merece destaque é a encefalite 
límbica paraneoplásica, freqüentemente associada 
à carcinoma de pequenas células do pulmão, e que 
pode melhorar com tratamento do tumor primário.

HiDroCeFalia a pressão normal 

Hidrocefalia a pressão normal (HPN) caracteriza-
-se clinicamente por distúrbio progressivo da mar-
cha ao qual se associam demência e incontinência 
urinária. O distúrbio de marcha precede os demais 
em basicamente todos os casos. A neuroimagem 
revela dilatação ventricular desproporcional ao grau 
de atrofia cerebral (Fig. 15.6). 

O diagnóstico de HPN pode ser difícil, pois 
muitas demências podem apresentar dilatação do 
sistema ventricular secundária à atrofia cerebral, 
geralmente nas fases mais avançadas da evolução. 
Por exemplo, na doença de Alzheimer é comum 
constatar-se dilatação ventricular nas fases finais, 
quando a marcha também já se encontra muito 
comprometida, bem como o controle esfincteriano. 
Doença vascular cerebral e doença de Parkinson 
também podem apresentar distúrbio de marcha, 
demência e incontinência urinária. Portanto, o dado 
clínico mais importante para a suspeita de hidro-
cefalia a pressão normal é a instalação precoce de 
um distúrbio de marcha que não é explicável por 
déficit motor, ataxia ou oligocinesia. 

Os exames complementares mais eficazes são a 
ressonância magnética de crânio com estudo do fluxo 
liquórico, o teste de punções lombares repetidas e 
a monitorização da pressão do LCR. 

O tratamento consiste na derivação ventricular, 
que pode causar melhora marcante com completo 
desaparecimento dos sintomas e sinais. 

Hematoma subDural
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É sempre importante lembrar da possibilidade 
de hematoma subdural no idoso. Quando unilateral, 
predominam as manifestações focais, sugerindo 
processo expansivo ou mesmo um AVC. Nas for-
mas bilaterais, demência pode ser a manifestação 
predominante. Não é raro que pacientes muito idosos 
com hematoma subdural bilateral sejam erroneamente 
diagnosticados como portadores de demência dege-
-nerativa. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgi-
co, dependendo do caráter expansivo do processo, 
avaliado pela evolução clínica e pela neuroimagem. 

Doenças inFlamatórias e auto-imunes

O lúpus eritematoso sistêmico pode iniciar-se e 
eventualmente permanecer por tempo prolongado 
como uma doença neuropsiquiátrica. O mesmo 
ocorre com as vasculites primárias do SNC. Des-

crita recentemente e merecedora de muita atenção 
é a encefa- lopatia de Hashimoto, condição em 
que há títulos elevados de anticorpos antitiréoide 
e que pode se apresentar como uma demência sub-
cortical rapidamente progressiva com mioclonias, 
manifestações que sugerem fortemente uma doença 
priônica. O tratamento com hormônio tireoidiano 
ou corticosteróides pode eliminar as manifestações 
neurológicas.
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Fig. 15.6 — Ressonância magnética de crânio (imagem pesada 
em T2) de paciente com hidrocefalia a pressão normal mostrando 
dilatação dos ventrículos laterais.



Parte 2 335     
NITRINI - ATHENEU - 5ª PROVA - 09/09/02 - PETRODADOS

©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

1616
 Esclerose Múltipla

Dagoberto Callegaro 

Introdução

A esclerose múltipla (EM) é uma doença que 
compromete a bainha de mielina do sistema nervoso 
central (SNC). A bainha de mielina é uma estrutura 
particular do sistema nervoso, pois envolve os axô-
nios conferindo-lhes uma separação e isolando-os 
entre si, sendo sua integridade fundamental para a 
propagação adequada do impulso nervoso.

A presença de grande número de axônios mieli-
-nizados confere à substância branca sua coloração 
característica. A EM é uma doença que tem como 
substrato anatomopatológico básico um processo 
inflamatório que acomete a substância branca do 
SNC. Pertence ao grupo das denominadas doenças 
desmie-linizantes do SNC, juntamente com a ence-
falomielite disseminada aguda e a encefalomielite 
necrotizante hemorrágica aguda. 

AnAtomIA PAtológIcA

Macroscopicamente, as lesões – placas desmieli-
-nizadas – são observadas difusamente ao longo 
do encéfalo e medula espinal, e aparecem com uma 

Capítu-

coloração rósea acinzentada de contornos nítidos, 
contrastando com a coloração da substância branca. 
São placas de diferentes tamanhos: desde poucos 
milímetros até alguns centímetros de diâmetro. A 
sua distribuição preferencial é periventricular, nos 
ângulos dos ventrículos laterais e nas áreas de jun-
ção entre substância branca e cinzenta. No tronco 
do encéfalo guardam uma situação periaquedutal e 
junto ao assoalho do IV ventrículo. Situam-se tam-
bém no cerebelo, pedúnculos cerebelares, medula 
espinal e nervo óptico.

O aspecto microscópico varia com a evolução 
da lesão. Na fase aguda, o processo inflamatório é 
acentuado, situando-se em torno das pequenas veias. 
Há grande extravasamento de líquido com acompa-
nhamento de algumas células, principalmente lin-
-fócitos. Nessa etapa, pode ocorrer desmielinização 
observada pelo acúmulo de macrófagos contendo 
corpos grânulo-gordurosos que são produtos de 
degradação da mielina. Apesar da desmielinização, 
pode haver preservação axonal, embora inflamações 
repetidas possam destruir os axônios proporcionando 
uma reação glial que determina a gliose reparado-
ra, comprometendo definitivamente a função do 
trato onde ela está sediada. As lesões podem ser 
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con-fluentes, envolvendo várias vênulas, com 
acúmulo de células linfocitárias associadas a 
alguns plas-mócitos, e a extensão da lesão pode 
ser rostro-caudal ou transversal. A denominação 
esclerose múltipla decorre da existência de múlti-
plas áreas de inflamação, desmielinização ou gliose 
distribuídas ao longo do neuro-eixo, que determina 
uma distribuição espacial. A característica tempo-
ral pode também ser observada pela presença de 
lesões em diferentes estágios evolutivos, ou seja, 
processo inflamatório inicial em certas áreas, ou-
tras distantes com macrófagos contendo fragmentos 
mielínicos, associadas com outras áreas de gliose. 
Esta observação de lesões em diferentes estágios 
evo-lutivos permite configurar a existência de uma 
doença crônica.

As lesões antigas são pouco celulares, com nítido 
predomínio de gliose. Nestas, a rarefação celular 
atinge também os oligodendrócitos, que no processo 
de remielinização vão esgotando as células precurso-
ras dessa linhagem. Por outro lado, a lesão axonal, 
que ocorre como conseqüência da inexistência da 
bainha de mielina ao seu redor, não permite que ou-
tros precursores de oligodendrócitos, em segmentos 
distintos, tenham estímulo para a proliferação. Atu-
almente, através da utilização de métodos especiais 
por ressonância magnética (espectroscopia), pode-se 
avaliar no paciente, em qualquer etapa da doença, a 
intensidade da lesão neuronal ou axonal (determina-
ção dos metabólitos n-acetil aspartato, mio-inositol), 
e com isto avaliar a intensidade da provável seqüela 
e conseqüentemente o prognóstico.

EtIoPAtogEnIA

As características histopatológicas da placa na 
EM são semelhantes às alterações observadas nas 
lesões da encefalite alérgica experimental (EAE), que 
é uma doença provocada pela inoculação da proteína 
básica da mielina em animais de experimentação.

As lesões da EAE têm caráter desmielinizante 
perivenular com infiltrado celular constituído por 
macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Neste modelo 
o sistema T de linfócitos está sensibilizado contra 
um antígeno conhecido, que é a proteína básica 
da mielina do animal, enquanto na EM o mesmo 
sistema linfocitário está sensibilizado, porém o an-
tígeno responsável ainda é desconhecido. Admite-se 
a possibilidade de que vários antígenos podem ter 
essa responsabilidade: proteolipídios (PLP), mielina 

associada à glicoproteína (MAG), mielina associada 
ao oligodendrócito (MOG), proteína S 100 etc. 

Na EM observa-se que durante os períodos de 
exacerbação os linfócitos são ativados e assim 
permanecem durante um longo tempo, mas existem 
dúvidas se este é um mecanismo etiopatogênico ou 
se representa apenas um epifenômeno.

A análise do LCR permite identificar aumento do 
nível das imunoglobulinas, revelando hiperatividade 
de linfócitos B. As interleucinas pró-inflamatórias 
produzidas pelos linfócitos ativados ou por células 
da glia são os instrumentos dessa atividade celular 
ampliada, determinando um aumento de anticorpos 
específicos que são lesivos para a mielina.

A seqüência de produção de citocinas na placa 
de desmielinização é controlada geneticamente, 
tendo para cada uma delas um gene já identificado. 
Embora o conhecimento hoje seja muito grande, no 
que diz respeito ao reconhecimento das citocinas 
pró e antiinflamatórias, sabe-se que é muito variável 
sua eficiência na intensificação ou interrupção do 
processo inflamatório. Para tanto, existem recep-
tores específicos e, dependendo das concentrações 
produzidas, podem apresentar efeito inverso. Cada 
paciente tem respostas próprias, sendo a intensidade 
e duração de sintomas os mais variados, na depen-
dência da maior produção desta ou daquela citocina. 

O reconhecimento dessas alterações no sistema 
imune não permite, entretanto, definir a etiologia 
da doença. Há sugestões indiretas de que essas 
modificações possam ser provocadas por um agente 
viral que, atuando como um antígeno intermitente 
em paciente com comportamento especial do sistema 
imune, possa desencadear a EM.

As conjecturas etiopatogênicas são inúmeras. 
Contudo, existem estudos que sugerem a existência 
de fatores exógenos, provavelmente virais, e fatores 
endógenos, como alterações genéticas, que servem 
como elementos necessários para a ocorrência da 
doença.

As pesquisas que relacionam a etiologia da EM 
a fatores exógenos encontram suporte nos estudos 
epidemiológicos. A EM é uma doença que incide 
mais em populações de zonas climáticas temperadas 
e frias, embora se reconheça que não é a simples 
diferença de temperatura o agente responsável pelo 
seu aparecimento.

Estudos de fluxos migratórios entre as áreas de 
alta e baixa prevalências da doença permitiram ca-
racterizar um comportamento peculiar no risco de 
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adquirir a EM. Indivíduos que migram das áreas 
de alta para baixa prevalência antes dos 15 anos de 
idade assumem o risco de contrair a doença idêntico 
ao da área para onde migraram.

Em algumas ilhas do Atlântico norte, as ilhas 
Faroes, detectou-se surto epidêmico de EM na década 
de 1970. Acredita-se que o aparecimento da doença 
tenha relação com a invasão de tropas britânicas nas 
ilhas, em 1942. Os soldados foram acompanhados 
por cães, sendo estes últimos o veí- culo do vírus da 
cinomose, agente que teria importância no apareci-
mento da doença 30 anos depois. Este estudo abriu 
perspectivas de um agente ambien-tal para deflagrar 
a EM. Ainda hoje pesquisam-se agentes infeccio-
sos tais como os vírus da família Herpes viridae, 
retrovírus endógenos e a Chlamydia pneumoniae.

AsPEctos clínIcos

A característica mais evidente da EM é a ocor-
rência do surto que se expressa por sintomas neu-
rológicos transitórios dependentes das lesões focais 
aleatoriamente distribuídas na substância branca do 
SNC. O surto expressa-se clinicamente por uma perda 
súbita, ou em alguns dias, de uma função sensitiva 
ou motora. Essa perda é transitória, podendo remitir 
em questão de dias ou semanas. 

A evolução da EM é extremamente variável e 
imprevisível. Freqüentemente há um período inicial 
com surtos que remitem espontaneamente, seguido 
por uma fase onde os surtos são marcados por se-
qüelas, e finalmente um período em que os surtos 
não reaparecem, porém a doença progride com novos 
incrementos nos déficits já existentes.

Identificam-se dois cursos bem distintos da EM: o 
primeiro denomina-se curso remitente/recorrente, mais 
comum no adulto jovem, onde os sintomas e sinais 
neurológicos são transitórios, sendo imprevisíveis 
o momento e a característica do próximo surto; e o 
segundo denominado curso progressivo, no qual os 
sintomas e sinais neurológicos instalados se inten-
sificam sem remissão, sendo o quadro neurológico 
mais sistematizado, geralmente com comprometi-
mento motor (sistema piramidal e/ou cerebelar), e 
manifesta-se mais freqüentemente após os 40 anos.

Em termos de freqüência o curso remitente é 
mais comum, sendo observado em aproximadamente 
85% dos pacientes.

Sendo mais freqüente no adulto jovem, a EM pode 
aparecer no final da adolescência com sintomas e 

sinais leves e transitórios que podem facilmente ser 
esquecidos. Em nosso meio, a idade mais freqüente 
de início da doença é 32 anos, observação compará-
vel ao descrito na literatura. Acima dos 45-50 anos 
a doença é muito rara, exigindo que o exercício de 
diagnóstico diferencial seja complexo e voltado para 
as patologias dessa faixa etária. É importante que o 
médico, ao proceder a anammese, em caso suspeito, 
realize um interrogatório minucioso a respeito dos 
sintomas fugazes como amaurose súbita, diplopia, 
vertigem, sintomas sensitivos e motores e mesmo 
sintomas relacionados ao controle do esfíncter vesical, 
que, isolados e transitórios, podem não ser valoriza-
dos pelo paciente. O início da doença com sintomas 
e sinais graves, como hemiplegias, paraplegias ou 
mesmo estados de coma, são raros, não permitindo 
o diagnóstico clínico. Nestas situações, os exames 
laboratoriais, principalmente a ressonância magnética 
e a pesquisa de hipergamaglo-bulinorraquia do tipo 
oligoclonal, são de fundamental importância para o 
diagnóstico adequado.

O primeiro surto costuma acometer o sistema motor, 
sob a forma de monoparesia, paraparesia crural ou 
mesmo hemiparesia. Representam, no nosso meio, 
45% dos sintomas iniciais, considerando tanto os 
pacientes com doença progressiva quanto remitente/
recorrente. As alterações sensitivas, representadas por 
distúrbios da sensibilidade superficial ou profunda, 
aparecem em segundo lugar, com freqüência de 30%. 
O comprometimento do nervo óptico é relativamente 
freqüente na doença, variando entre 20% e 40% de 
acordo com diferentes casuísticas. Em nosso meio, 
as alterações visuais ocorrem em 20% dos pacientes 
como sintoma e sinal inicial. A neurite óptica pode 
ser a única manifestação durante vários anos, para 
depois associar-se a sintomas e sinais de comprome-
timento de outras vias mielinizadas.

A multiplicidade de sintomas e sinais neurológicos 
deve ser observada à luz de duas possibilidades: 
podem decorrer de múltiplas placas no SNC ou 
de uma única placa situada estrategicamente. Uma 
única lesão no tronco do encéfalo pode determinar 
sinais e sintomas motores, sensitivos, cerebelares, 
diplopia, nistagmo, oftalmoplegia internuclear etc. O 
mesmo pode se dizer de uma lesão no nível espinal, 
que além dos sintomas sensitivos e motores pode 
provocar distúrbios esfincterianos.

Raramente a EM apresenta-se com caráter ful-
minante e fatal. As formas graves, com comprome-
timento difuso revelando múltiplos sítios lesionais, 
costumam ocorrer em pacientes jovens. O período 
agudo exige cuidados especiais, porém as seqüelas 
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nem sempre são graves, permitindo ao paciente uma 
reintegração social adequada. 

ExAmEs lAborAtorIAIs

Embora seja uma doença de diagnóstico clínico, o 
subsídio laboratorial é rotineiramente utilizado para 
a elaboração do diagnóstico definitivo precocemente, 
quando as lesões ainda são reduzidas e os sintomas 
e sinais neurológicos pouco expressivos.

A análise do LCR é sistematicamente realizada 
e tem o objetivo de revelar as modificações que 
ocorrem no dual citoprotéico. Observa-se um au-
mento de globulinas-gama e de imunoglobulina G. 
Isto ocorre em praticamente 75% dos pacientes, 
independentemente do curso da doença. 

Durante o surto, pode-se observar também au-
mento discreto do número de células representadas 
por linfócitos.

Os estudos de potencial evocado permitem en-
contrar lesões subclínicas em SNC, muito embora 
não definam sua etiologia. Os potenciais evocados 
comumente utilizados para esta finalidade são os 
visuais, do tronco do encéfalo e os somatossensitivos.

Atualmente, com o exame de ressonância magnéti-ca 
do encéfalo e da medula espinal, obtêm-se informa-
ções mais precisas para o diagnóstico da EM. Este 
método de estudo permite identificar lesões subclí-
nicas, muito freqüentes na EM e, dependendo das 
características morfológicas e topográficas, permite 
sugerir, com uma margem considerável de acerto, 
que a lesão ou as lesões são dependentes de placas 
de desmielinização da doença. A Fig. 16.1 apresenta 
imagens de ressonância magnética do encéfalo, que 
mostram lesões características de esclerose múltipla.

dIAgnóstIco

Os critérios para se estabelecer o diagnóstico 
da EM são clínicos. Utilizam-se as informações da 
anammese para caracterizar a presença dos surtos e 
o exame neurológico para estabelecer correspondên-
cia entre os surtos e a estrutura do SNC lesada. As 
diferentes classificações propostas distinguem um 
diagnóstico denominado definido, no qual se exige 
a identificação de pelo menos dois surtos separados 
de pelo menos um mês, com sinais neurológicos 
revelando duas lesões distintas, em diferentes ní-
veis topográficos da substância branca do SNC. As 

denominações provável e possível são reservadas a 
situações em que a evolução em surtos pode estar 
presente, mas não há evidência clínica definida de 
lesões distintas.

Recentemente os critérios de diagnóstico passaram 
a contar com o auxílio laboratorial, como exemplo os 
Critérios de Poser e cols., de 1983. Esses critérios estão 
representados por pesquisa de bandas oligoclonais nas 
imunoglobulinas do LCR, de estudo da imagem do 
encéfalo e medula espinal por ressonância magnética. 
Estes exames permitem evidenciar a existência de 
processo inflamatório no LCR e lesões em estrutu-
ras do SNC sem tradução clínica, permitindo que as 
exigências para os critérios de diagnóstico definido 
venham a ser preenchidas. Quando o diagnóstico se 
realiza com auxílio laboratorial, recebe a denominação 
de EM laboratorialmente definida.

dIAgnóstIcos dIfErEncIAIs 

O diagnóstico diferencial deve ser a conduta 
clínica mais importante e que precede a confirma-
ção da EM. Várias são as doenças que têm uma 
apresentação temporal e espacial de seus sinais e 
sintomas. 1) Doenças desmielinizantes com padrão 
de evolução monofásico como a encefalomielite 
aguda disseminada, a mielite transversa aguda e a 
neurite óptica; nesta última em aproximadamente dois 
terços dos pacientes há infecção viral precedente. 2) 
Mielinólise pontina e extrapontina, leucodistrofias 
(adrenoleucodistrofia), mielopatia pós-radiação são 
exemplos de doenças crônicas que, apesar de não 
terem caráter inflamatório, lesam a mielina e podem 
apresentar evolução monofásica ou progressiva. 3) 
Vasculites sistêmicas, lúpus eritematoso sistêmico, 
doença de Sjöegren, doença de Behçet e sarcoidose 
podem ter comportamento semelhante ao da EM, 
tanto no padrão temporal como no espacial dos 
sinais e sintomas neurológicos. 4) Doença vascu-
lar cerebral, como embolia de origem cardíaca em 
jovens, endo-cardite, síndrome do anticorpo anti-
cardiolipina. 5) Síndromes infecciosas, como sífilis 
meningovascular, doença de Lyme, SIDA, mielopatia 
pelo HTLV-I. 6) Síndromes paraneoplásicas, quando 
os sintomas neurológicos precedem o aparecimento 
da neoplasia, apresentando anticorpos antineuro-
nais (anticélula de Purkinje), anti-Yo na síndrome 
cerebelar subaguda; encefalite do troncocerebral, 
mielite, encefalomielite, apresentando anticorpos 
anti-Hu e anticorpo antinú-cleo neuronal (ANNA-2). 
7) Malformações venosas, encefálicas ou medula-
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Fig. 16.1 — Imagens de ressonância magnética mostrando lesões 
encefálicas típicas de esclerose múltipla. Homem de 22 anos 
com diagnóstico definido de esclerose múltipla, com tonturas, 
desequilíbrio e visão dupla. a) Imagem no plano sagital, pesada 
em DP, com múltiplas lesões periventriculares b)Imagem no 
plano axial pesada em T2 demonstra múltiplas lesões ovaladas 
na substância branca dos centros semi-ovais. (Notar em a) e b) 
que as lesões ovaladas apresentam seu maior eixo perpendicular 
às paredes dos ventrículos laterais). c) Imagem no plano axial 
pesada em T2 obtida no nível da ponte demonstra outra lesão 
desmielinizante arredondada na ponte à direita.

tem como característica fundamental a presença de 
dor ocular, principalmente à movimentação do olho, 
devendo ser diferenciada de outras perdas oculares 
agudas que, embora não apresentem dores, entram 
no diagnóstico diferencial, tais como: neuropatia 
óptica anterior isquêmica, neuropatia óptica here-
ditária de Leber, coriorretinopatia serosa central, 
retinopatia associada à neoplasia (com anticorpos 
anti-recoverina). 11) Doenças degene-rativas, como 
paraplegias e ataxias hereditárias.

trAtAmEnto

Todos os novos conhecimentos sobre a etiopato-
-genia da EM não permitiram ainda que se obtivesse 
um tratamento cujos resultados fossem plenamente 
satisfatórios. A terapêutica está voltada para atenuar 
o processo inflamatório que ocorre durante os surtos 
e para preveni-los.

A utilização de corticóide no surto tem a finali-

res, da transição occipi-tocervical (malformação 
de Chiari). 8) Processos expansivos encefálicos ou 
medulares, principalmente os de natureza benigna. 
9) Doenças carenciais como mielose funicular, que 
pode envolver tratos mieli-nizados da medula, apre-
sentando características progressivas simulando a 
esclerose múltipla progressiva primária. 10) Neurite 
óptica como sintoma inicial da esclerose múltipla 

A

C

B
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dade de reduzir a atividade inflamatória, diminuindo 
a gravidade dos sintomas e determinando o rápido 
retorno à normalidade, possibilitando a integridade 
axonal e reduzindo a destruição de oligodendrócitos. 
Os corticóides são utilizados na reagudização clínica 
da doença, melhorando a eficiência dos tratos lesa-
dos, reduzindo o edema e o processo inflamatório 
na placa de desmielinização. Estes efeitos são ob-
servados pelo rápido restabelecimento, muitas vezes 
com desaparecimento dos sintomas em poucas horas.

O corticóide pode ser utilizado por via oral ou 
parenteral. A via oral é utilizada na forma de pred-
nisona na dose de 80-100mg, durante um período 
de aproximadamente 10-20 dias, na dependência da 
evolução dos sintomas clínicos. Procede-se à redução 
gradual da dose até a retirada total. Na dependência 
da gravidade do surto pode-se utilizar corticóide por 
via parenteral, procedimento denominado pulsotera-
pia. Nesta condição, administra-se metilprednisolona 
na dose de 1.000-2.000mg em uma a duas horas, 
repetindo-se a cada 24 horas por três a cinco dias, e 
a seguir pode-se manter com prednisona por via oral, 
na dose de 40-60mg por dia em doses decrescentes, 
até completar duas semanas. Outros esquemas, como 
dexametasona na dose de 16-20mg/dia durante cin-
co dias, ou prednisona na dose de 400mg/dia por 
quatro dias, seguido de 200mg/dia por quatro dias, 
100mg/dia por quatro dias, reduzindo 10mg a cada 
dois dias até a retirada total do medicamento. 

As diferentes formas de administração do corti-
-cóide variam de acordo com a experiência do 
neurologista, devendo-se ressaltar que o corticóide 
continuadamente não previne novos surtos e deter-
mina inúmeros efeitos colaterais.

Atualmente, os esquemas terapêuticos para pre-
venção de recidivas da doença foram ampliados com 
o uso de imunomoduladores e imunossupressores. 
Após 1993 foram introduzidos os interferons nesse 
arsenal para a doença na forma surto/remissão. O 
primeiro interferon aprovado foi o β-1b na dose 
de 250mg subcutâneo em dias alternados, poste-
riormente o β-1 a na dose de 30mg intramuscular/
semana e 44mg três vezes por semana subcutâneo. 
A grande discussão é sobre quando iniciar o uso do 
interferon. Em nosso meio utiliza-se a conduta de 
aguardar pelo segundo surto da doença, tendo por 
objetivo a segurança do diagnóstico e o reconhe-
cimento da gravidade da doença. Após 1997 outro 
imunomodulador foi aprovado, o acetato de glati-
râmer, também utilizado nas formas surto/remissão 
na dose de 20mg subcutâneo diariamente. 

Os imunossupressores são utilizados tanto isola-

damente como associados aos imunomoduladores, 
dependendo da gravidade da doença. Na literatura há 
inúmeros centros que os utilizam tanto nas formas 
surto/remissão como nas progressivas. O imunos-
supressor mais utilizado é a azatioprina, devido à 
facilidade de manuseio. Vários autores confirmam 
sua eficácia na redução no número de surtos da 
doença. Pode ser utilizada por aqueles pacientes 
cuja freqüência de surtos é elevada e pelos que, na 
forma progressiva, apresentam uma rápida evolução. 
A azatioprina é utilizada em dose média de 2,5mg/
kg/dia, por via oral, e deve-se ter cuidados com 
depressão medular e alterações hepáticas. 

Esquemas excepcionais de imunossupressão são 
utilizados, como a ciclofosfamida endovenosa e mais 
recentemente foi aprovado o uso de mitoxantrona 
endovenosa em dose única de 10mg, repetindo-se 
uma vez por mês por cinco a seis meses, nunca ul-
trapassando a dose total de 120mg devido aos efeitos 
tóxicos cardíacos.

Inúmeras outras tentativas terapêuticas foram utili-
zadas para controlar a atividade inflamatória crônica 
observada na EM, porém sem resultados satisfatórios, 
devido a inúmeros fatores como: custo, complexidade 
do método ou gravidade dos efeitos colaterais.

O tratamento das seqüelas merece toda a atenção 
do neurologista, assim como também do clínico geral, 
visto que as disfunções vesicais, os espasmos mus-
culares, a espasticidade principalmente em membros 
inferiores, as contraturas dolorosas, as dores radicu-
lares intermitentes, escaras, síndromes depres-sivas 
ou fadiga são decorrentes da síndrome neurológica 
da qual o paciente é portador. Os medicamentos 
sintomáticos utilizados para estas manifestações 
são: carbamazepina, benzodiazepínicos, baclofeno, 
tizanidina, gabapentina, toxina botulínica (uso intra-
muscular na musculatura espástica), doxazosin (para 
as disfunções vesicais) e antidepressivos.

O tratamento de suporte com fisioterapia e orien-
tação psicológica se faz necessário nos pacientes 
portadores de EM, principalmente naqueles com 
seqüelas incapacitantes.
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 Neuropatias Periféricas

Paulo Eurípedes Marchiori
Maria Teresa Alves Hirata 

O sistema nervoso periférico (SNP) consiste ana-
tomicamente na parte do sistema nervoso em que os 
neurônios ou seus processos estão relacionados com 
a célula satélite periférica – a célula de Schwann. 
Compreende os nervos cranianos com exceção dos 
nervos olfatório e óptico, as raízes nervosas, gân-
glios da raiz dorsal, troncos nervosos periféricos 
e suas ramificações terminais e o sistema nervoso 
autônomo periférico.

ClassifiCação das Neuropatias perifériCas 
(Nps)

Embora o número de etiologias das NPs seja 
muito grande, sua apresentação clínica é muito mais 
limitada. Desse modo, as NPs podem ser classificadas 
de acordo com seis parâmetros principais: 

1. Velocidade de instalação: aguda (menos de 
uma semana); subaguda (menos de um mês), crônica 
(mais de um mês).

2. Tipo de fibra nervosa envolvida: motora, 
sensitiva, autonômica ou mista.

3. Tamanho da fibra nervosa envolvida: grossa, 
fina ou mista.

Capítu- 1717

4. Distribuição: proximal, distal, difusa.

5. Padrão: mononeuropatia, mononeuropatia 
múltipla, polineuropatia.

6. Patologia: degeneração axonal, desmielinização 
segmentar, mista.

Alguns aspectos desta classificação merecem 
explicação.

Primeiro, quanto ao padrão de envolvimento do 
SNP, devem-se distinguir dois grupos de NP. Do-
enças que causam alteração da função dos nervos 
periféricos de modo simétrico, distal e bilateral são 
denominadas polineuropatias. Se há envolvimento 
de raízes espinais ou raízes e troncos dos nervos 
periféricos, podem-se usar os termos polirradiculo-
patia ou polirradiculoneuropatia.

A segunda categoria compreende lesão focal 
de um nervo periférico (mononeuropatia) ou lesão 
multifocal (mononeuropatia múltipla). Deve-se 
enfatizar que com a progressão da mononeuropatia 
múltipla poderá haver envolvimento simétrico de 
todos os nervos periféricos. Entretanto, mesmo 
nesses casos o exame evidencia vários graus de 
comprometimento que correspondem ao território 
dos nervos individuais.
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Segundo, quanto ao estudo anatomopatológico 
evidenciam-se vários processos distintos que podem 
estar presentes em combinações variadas em um 
mesmo paciente. São eles: degeneração wal-leriana, 
desmielinização segmentar e degeneração axonal.

A mielina é o elemento da fibra nervosa mais 
suscetível, podendo ser afetada primária ou se-
cundariamente, conseqüentemente a uma doença 
axonal. A degeneração focal da bainha de mielina 
com preservação do axônio é chamada de desmie-
linização segmentar.

A degeneração walleriana ocorre devido à inter-
rupção focal do axônio. Já a degeneração axonal 
centrípeta resulta de lesão metabólica do neurônio. 
Em ambos há degeneração secundária da mielina.

Na desmielinização segmentar a recuperação da 
função pode ser rápida, pois o axônio está intacto, 
necessitando somente da sua remielinização. Por 
outro lado, nas degenerações walleriana e axonal a 
recuperação é mais lenta, em meses ou anos, porque 
o axônio deve primeiro regenerar e reconectar-se ao 
músculo antes de a função voltar.

siNtomas e siNais das Neuropatias 
perifériCas

Há uma série de sintomas e sinais motores, sensi-
tivos, reflexos, autonômicos e tróficos relativamente 
típicos da doença do nervo periférico, que permitem 
seu diagnóstico.

Alteração da Função Motora

A fraqueza muscular pode ser decorrente de 
desmielinização segmentar, interrupção axonal ou 
destruição do neurônio motor, sendo o grau da 
fraqueza proporcional ao número de motoneurônios 
alfa afetados.

A maioria das polineuropatias tem distribuição 
característica com acometimento inicial e mais gra-
ve dos músculos dos pés e pernas, e mais tardio e 
menos intenso dos músculos das mãos e antebraços. 
As neuropatias nutricionais, metabólicas e tóxicas 
evoluem dessa maneira. As alterações patológicas, 
nesses casos, iniciam-se na parte distal dos nervos 
mais calibrosos e mais longos, progredindo em dire-
ção ao corpo celular. Esse comportamento justifica-
-se por lesão primária do corpo celular do neurônio 
com diminuição da síntese protéica e conseqüente 

falência de suprimento para as partes mais distais 
dos axônios. Decorre deste mecanismo a atrofia 
muscular, que também é intensa quando há lesão 
axonal. Nas neuropatias desmielinizantes a atrofia 
é mais discreta, sendo conseqüente ao desuso.

A hipotonia muscular geralmente acompanha os 
quadros em que o comprometimento periférico é 
importante. Deve-se à interrupção do arco reflexo 
espinal.

Reflexos Profundos

A perda dos reflexos profundos na NP é comum. 
Vários mecanismos podem estar envolvidos: perda de 
fibras aferentes dos fusos musculares, desnervação 
das fibras musculares intrafusais, dispersão temporal 
da condução nervosa (não-condução síncrona dos 
impulsos no nervo periférico).

Fasciculações e Câimbras

A presença de fasciculações e câimbras não é um 
achado importante na maioria das polineuropatias. 
Fasciculações podem ocorrer em algumas neuropatias 
crônicas e ocasionalmente em radiculopatias crônicas.

Alteração da Sensibilidade

A sensibilidade está mais comprometida nos 
segmentos distais dos membros, freqüentemente 
assumindo a forma de “bota e luva” e acometendo 
mais os membros inferiores que os superiores.

Na maioria das polineuropatias, todas as modali-
dades sensitivas (táctil, térmica, dolorosa, vibratória 
e cineticopostural) estão comprometidas. À medida 
que a doença progride, há hipoestesia ou anestesia 
nas partes proximais dos membros e tronco.

Outro padrão de perda sensitiva é a hipoestesia 
térmica e dolorosa com preservação da sensibilidade 
táctil, vibratória e cineticopostural. Essa disso-ciação 
pseudo-siringomiélica é freqüente nas neuro-patias 
com comprometimento de axônios mielínicos finos 
e amielínicos.

Nas neuropatias em que o maior comprometi-
mento é das grandes fibras mielínicas, há perda da 
sensibilidade táctil, enquanto a térmica e a dolorosa 
estão preservadas.

Na maioria das NPs, a intensidade da hipoestesia 
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é maior ou proporcional à fraqueza muscular.

parestesia, Hiperestesia e Hiperpatia

Parestesias são freqüentemente referidas como quei- 
mação ou formigamento. Podem ocorrer no território 
de um nervo periférico, e na polineuropatia simétrica 
tem o padrão de “bota ou luva” nos membros.

Hiperestesia é a sensibilidade aumentada a um 
estímulo. É geralmente empregada para designar uma 
resposta desagradável a um estímulo não nocivo.

Hiperpatia é uma resposta dolorosa, desagra-
dá- vel, a um estímulo nocivo, principalmente se 
repetido.

Esses fenômenos ocorrem em lesão parcial do 
nervo periférico ou durante recuperação da injúria 
nervosa. Não se conseguiu estabelecer correlação 
entre a presença de hiperestesia e o tipo de fibra 
lesada.

Ataxia Sensitiva e Tremor

Ataxia sensitiva pode resultar de deaferentação 
proprioceptiva, ocorrendo nos casos de perda de 
fibras grossas. Quando a deaferentação acomete os 
membros superiores e a força muscular é preservada, 
podem-se observar movimentos pseudo-atetóticos 
nos dedos se os membros são mantidos estendidos 
com os olhos fechados. Fenômeno semelhante pode 
ocorrer nos membros inferiores.

Tremor pode estar presente em algumas neuro-
-patias, principalmente nos membros superiores 
quando estendidos ou em movimento. Sua causa 
é incerta.

Alterações Tróficas e Deformidades

Atrofia por desnervação, como já referido, é o 
principal distúrbio trófico decorrente da interrupção 
dos nervos motores.

A presença de deformidades de pés, mãos e 
coluna é freqüente em polineuropatias crônicas, 
principalmente nas que se iniciam na infância.

A analgesia das partes distais as torna suscetíveis 
a queimaduras, escaras de decúbito e outras formas 
de injúria. As falanges distais dos dedos podem ser 
perdidas e podem se formar úlceras plantares (mal 

perfurante plantar). A osteoartropatia neurogênica 
(juntas de Charcot) caracteriza-se pelas enormes 
deformidades articulares, ausência de manifestações 
álgicas e geralmente início súbito e desenvolvimento 
rápido.

A pele torna-se atrófica, adelgaçada, lisa e bri-
lhante; as unhas ficam curvas e rígidas e o tecido 
subcutâneo espessado.

Alterações Autonômicas

Anidrose e hipotensão ortostática são as mani-
festações mais freqüentes e muitas vezes constituem 
o principal quadro da neuropatia.

Outras alterações são: pupilas médias ou pequenas, 
arreativas, falta de lágrimas e saliva, impotência 
sexual, incontinência urinária e fecal, dilatação do 
esôfago e cólon.

abordagem ClíNiCa das Neuropatias 
perifériCas

Existem muitas causas que podem levar ao apare-
cimento de uma NP, portanto é importante, sempre 
que estivermos diante de um paciente com neuropatia 
periférica, termos uma seqüência na avaliação clínica 
e laboratorial para procurar diagnosticar a etiologia 
do quadro e instituir um tratamento adequado.

Frente a um paciente com neuropatia periférica, 
a primeira coisa que precisamos definir é em que 
padrão os sintomas e sinais presentes se enquadram: 
polineuropatia sensitivo-motora simétrica ou mono-
-neuropatia múltipla. Isso porque as polineuropatias 
têm um grande leque de diagnóstico diferencial, en-
quanto as mononeuropatias ocorrem em um número 
menor de etiologias, sendo as mais importantes as 
vasculites, diabetes melito, neuropatia multi-focal 
motora, crioglobulinemia, mal de Hansen, doença 
de Lyme, infecção pelo vírus HIV e sar-coidose. 

Nos casos crônicos, além de uma causa adqui-
rida, a possibilidade de uma neuropatia hereditária 
deve sempre ser considerada. Uma história de longa 
evolução (anos), com simetria dos sintomas desde o 
início, presença de pés cavus e dedos em martelo ao 
exame, pode ser interpretada como uma neuropatia 
hereditária. A história familiar negativa não exclui 
uma neuropatia hereditária, seja pelo caráter recessivo 
da doença, seja pelos sinais discretos presentes nos 
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parentes e não percebido pelos mesmos. 

Para as formas adquiridas, uma abordagem inicial 
pode ser realizada enfatizando-se quatro grupos 
básicos: distúrbios metabólicos, tóxico-carenciais, 
infecciosos e imune-mediados.

Alguns pontos são importantes, devendo-se 
sempre perguntar ao paciente quanto à história 
ocupa-cional, ao uso de medicamentos, à presença 
de doenças sistêmicas concomitantes e aos hábitos 
(alcoolismo, uso de drogas).

Alguns exames laboratoriais geralmente são pe-
didos na investigação inicial: hemograma, glicemia, 
hemoglobina glicosilada, uréia e creatinina, dosagem 
de hormônios tireoidianos, fator reumatóide, fator 
antinuclear, dosagem de vitamina B

12
, imunoeletro-

-forese sérica e na urina, sorologia para hepatite, 
para o vírus HIV. Exames mais específicos terão 
indicação de acordo com a história e o quadro clí-
nico do paciente.

A eletroneuromiografia, além da confirmação da 
presença de uma neuropatia, fornece dados quanto 
ao padrão da mesma, ou seja, comprometimento 
de padrão desmielinizante ou axonal. Enquanto no 
padrão desmielinizante observam-se diminuição 
da velocidade de condução nervosa, aumento da 
latência distal, presença de bloqueio de condução 
e aumento do tempo de latência da onda F, na 
lesão axonal o que predomina é uma diminuição 
importante da amplitude do potencial associada à 
presença de sinais de desnervação na eletromio-grafia. 
Quando ocorre uma mononeuropatia múltipla, esse 
exame é importante para confirmar quais nervos 
estão acometidos e o grau desse comprometimento.

A biópsia de nervo, geralmente realizada no 
nervo sural, é o ultimo exame a ser pedido quando 
a investigação sistêmica não evidenciou uma etio-
-logia definida. As alterações encontradas podem 
confirmar o diagnóstico em algumas etiologias: 
vasculites, neuropatia amilóide, mal de Hansen, 
infiltração neoplásica do nervo, algumas doenças 
hereditárias.

Abordaremos agora algumas etiologias mais im-
portantes das NPs, considerando os grupos básicos 
citados anteriormente. Deve-se lembrar que, apesar 
de uma investigação clinicolaboratorial adequada, 
cerca de 24% dos pacientes com NP não têm uma 
etiologia determinada. 

priNCipais etiologias das Neuropatias 
perifériCas

Neuropatias Adquiridas

Neuropatias Devido a Distúrbios Metabólicos

A causa mais freqüente deste grupo é o diabetes 
melito, devendo-se lembrar de outras doenças sis-
têmicas: falência renal crônica, falência hepática, 
hipotireoidismo e acromegalia. 

Essas neuropatias são geralmente axonais, com 
comprometimento sensitivo-motor, embora os sin-
tomas sensitivos distais predominem. 

A NP relacionada à falência renal crônica tem 
prevalência de 10% a 80%, relacionada com a duração 
e gravidade da falência renal. Deve ser lembrado 
que algumas doenças causam tanto neuropatia como 
falência renal (por exemplo, diabetes melito), sendo 
difícil às vezes definir se a NP é devida a uremia, 
a doença de base ou a ambas. Quando o clearance 
de creatinina cai abaixo de 10% do normal, a ve-
locidade de condução motora começa a diminuir 
juntamente com a queda da função renal. Entretanto, 
os sintomas e sinais da neuropatia urêmica não têm 
uma relação direta com a velocidade de condução. O 
quadro clínico mais freqüente é o de polineuropatia 
sensitivo-motora progressiva e simétrica, sendo o 
sintoma mais importante as disestesias nos pés, com 
déficit motor leve. O acometimento autonômico é 
raro. A neuropatia ocorreria devido ao acúmulo de 
substâncias de peso molecular entre 300 e 2.000, 
como metilguanidina e mioinositol, que teriam 
ação neurotóxica. A diálise e o transplante renal 
geralmente têm um efeito benéfico na neuro-patia 
urêmica. A diálise pode estabilizar ou mesmo me-
lhorar a neuropatia. Quanto ao transplante renal, 
mesmo neuropatias graves melhoram meses após 
o transplante.

Cerca de 20% a 50% dos pacientes admitidos 
na unidade de terapia intensiva podem desenvol-
ver polineuropatia do doente crítico. Trata-se de 
polineu-ropatia motora axonal conseqüente a sín-
drome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 
devido a sepse, falência de múltiplos órgãos ou não 
(pancrea-tite, traumatismo, queimaduras), e o quadro 
costuma melhorar se o paciente sobrevive à doença 
de base. Atualmente, tem sido diagnosticada mais 
freqüentemente devido a melhorias tecnológicas 
obtidas para o aumento de sobrevida dos pacientes 
críticos, internados em unidades de terapia intensi-
va. Clinicamente, o paciente apresenta tetraparesia, 
arreflexia profunda, manutenção e prolongamento 
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de insuficiência respiratória com dificuldade para 
desmame do aparelho de suporte ventilatório. O 
exame eletroneuromiográfico revela envolvimento 
axonal, além de permitir o estudo do grau de com-
prometimento do nervo frênico e da musculatura do 
diafragma. A biópsia de nervo revela degeneração 
axonal das fibras motoras e sensitivas, sem evidên-
cias de infiltrado inflamatório.

Pela sua importância, será abordada agora sepa-
radamente a neuropatia diabética.

Neuropatia diabétiCa

Neuropatia periférica ocorre como complicação 
do diabetes insulino-dependente tipo I, insulino-
-independente tipo II, assim como no diabetes 
relacio- nado com outras síndromes.

Cerca de 15% dos pacientes com diabetes me-
lito têm sintomas e sinais de NP. A prevalência da 
neuropatia varia de 7,5% na época da descoberta 
do diabetes a 50% após 25 anos.

Crianças com diabetes raramente têm neuropatia 
(2%).

Classificação das neuropatias diabéticas

• Polineuropatia simétrica

— polineuropatia sensitiva ou sensitivo-motora

— polineuropatia motora aguda ou subaguda

— neuropatia autonômica

• Neuropatias focal e multifocal

— neuropatia de nervos cranianos

— mononeuropatia de tronco e membros

— neuropatia motora proximal

Polineuropatia Sensitiva

É a forma mais freqüente. É comum iniciar-se 
após a instituição de tratamento com insulina ou 
hipoglicemiantes orais.

Na maioria dos casos de polineuropatia sensitiva, 
os sintomas são relativamente discretos, podendo o 
exame revelar anormalidades na ausência de sintomas. 
Os sinais mais precoces são: perda do reflexo aqui-
liano e hipopalestesia dos pés. Quando os sintomas 
acompanham os sinais, consistem em dormência e, 
às vezes, parestesias nos pés. Sintomas nas mãos 
são menos comuns. Dor nos membros inferiores é 
freqüente, piorando à noite.

Às vezes, a neuropatia sensitiva é intensa, de 
instalação rápida ou insidiosa. Há diminuição da 
sensibilidade cutânea distalmente nos quatro mem-
bros e perda da sensibilidade profunda. A ataxia 
sensitiva pode desenvolver-se com marcha talonante 
e a perda da sensibilidade dolorosa contribui para 
o desenvolvimento de úlceras perfurantes nos pés 
e de artropatia neuropática, principalmente nas 
articulações interfalangeanas e metatarsofalangea-
nas. Nos casos mais graves, a perda sensitiva pode 
desenvolver-se na face anterior do tronco baixo.

A presença de neuropatia autonômica causa ani-
drose e conseqüente pele seca. O quadro de ataxia, 
perda da sensibilidade profunda e atonia vesical com 
discreta fraqueza dos membros assemelha-se à tabes 
dorsal; daí a denominação pseudotabes diabético.

Polineuropatia Motora Aguda ou Subaguda

Certo grau de fraqueza muscular distal e atrofia, 
especialmente nos membros inferiores, geralmente 
acompanha a polineuropatia sensitiva simétrica.

Há descrições ocasionais de neuropatia motora 
aguda ou subaguda relacionada a diabetes com boa 
recuperação. Diagnóstico diferencial com síndrome 
de Guillain-Barré deve ser feito. Dúvidas existem se 
esse quadro constitui uma entidade definida.

Neuropatia Autonômica

Sintomas de envolvimento autonômico incluem 
disfunção pupilar e lacrimal, hipotensão postural, 
alteração da sudorese e reflexos vasculares, atonia 
do trato gastrintestinal, diarréia, atonia vesical, eja-
culação retrógrada, impotência sexual. Também pode 
ocorrer hipoglicemia sem os sinais premonitórios 
usuais, levando o paciente ao coma.

Neuropatia de Nervos Cranianos

Essas neuropatias geralmente ocorrem em pacien-
tes idosos, sendo a alteração mais freqüente a lesão 
isolada do terceiro nervo; o sexto nervo é afetado 
menos comumente e o quarto nervo raramente é 
envolvido sozinho. O início é geralmente abrupto 
e pode ser indolor ou associado com cefaléia. A 
inervação pupilar freqüentemente não é afetada na 
paralisia do terceiro nervo. A recuperação é a regra.
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Excetuando-se os músculos oculares, o nervo 
facial é o mais acometido.

Mononeuropatias do Tronco e Membros

Os nervos periféricos podem ser afetados isola-
damente ou associadamente. Os mais comumente 
afetados são: ulnar, mediano, radial, femoral, cutâneo 
lateral da coxa e peroneal. O início é geralmente 
abrupto, com dor. A lesão geralmente situa-se no 
mesmo local das paralisias por compressão. Tam-
bém são descritos casos com dor no tronco devida à 
radiculopatia; este quadro é denominado mononeu-
-ropatia do tronco ou neuropatia toracoabdominal.

Neuropatia Motora Proximal (Amiotrofia  
Diabética)

Há fraqueza muscular assimétrica e atrofia pro-
ximal nos membros inferiores e, às vezes, também 
na região lombar e perineal. A dor é mais intensa 
à noite. Os reflexos patelares estão abolidos, mas a 
alteração sensitiva é ausente ou discreta. Os músculos 
geralmente afetados são o ileopsoas, quadríceps e 
adutores, com preservação dos exten-sores da coxa 
e flexores da perna. Os músculos dos membros 
superiores raramente são afetados.

A tendência à recuperação espontânea é grande, e 
o quadro pode ocorrer de um lado, regredir e então 
aparecer do lado oposto. O local mais provável de 
lesão é no nível das raízes ou nervos espinais.

patologia

Há perda de axônios nos nervos periféricos e 
desmielinização segmentar, que geralmente é secun-
dária às alterações dos axônios. Fibras amielínicas 
estão reduzidas em número, em alguns casos. Lesões 
similares são encontradas nas raízes e colunas pos-
teriores da medula espinal, no gânglio simpático e 
ramos comunicantes. Lesões vasculares obliterativas 
também ocorrem. A membrana basal dos capilares 
intraneurais apresenta-se espessada e duplicada.

patogêNese

As diferentes formas clínicas da doença sugerem 
que mais de um mecanismo pode estar envolvido 
na etiopatogênese da neuropatia diabética.

Mononeuropatia de nervos cranianos e periféricos, 
assimétrica, parece ter origem isquêmica secundária 
à doença da vasa nervorum.

Nas outras formas, alterações metabólicas são 
aventadas: acúmulo de sorbitol no nível das células 
de Schwann; deficiência de mioinositol com redução 
da velocidade de condução.

tratameNto

Como há relação entre lesão de nervos perifé-
ricos e controle inadequado do diabetes, o ponto 
principal do tratamento é a manutenção da glicemia 
relativamente normal.

A dor pode ser importante, e várias drogas, como 
fenitoína, carbamazepina, gabapentina, fenotiazinas 
e antidepressivos tricíclicos, são recomendadas para 
seu tratamento.

Neuropatias Toxicocarenciais

Neuropatias Relacionadas às Drogas

A maioria das neuropatias causadas por drogas 
é predominantemente distal, simétrica, sensitivo-
-motora. Os sintomas sensitivos geralmente predo-
minam e a dor é comum.

A eletroneuromiografia e o padrão histológico 
sugerem degeneração axonal sem características 
específicas e, portanto, a biópsia de nervo não é 
diagnóstica. Quando a exposição à droga cessa, o 
paciente ainda piora um pouco antes de começar a 
melhorar. A recuperação ocorre em meses e geral-
mente é incompleta.

Drogas que causam neuropatia: amiodarona, 
clo-ranfenicol, cloroquina, colchicina, dapsona, 
zalcitabina, disulfiram, isoniazida, metronidazol, 
nitrofurantoína, fenitoína, piridoxina, talidomida, 
sinvastatina, dideo-xicitidina.

A isoniazida aumenta a excreção de piridoxina 
(vitamina B

6
) e, portanto, a sua reposição previne 

o aparecimento de neuropatia. Por outro lado, uma 
dose muito elevada de piridoxina causa uma neuro-
-patia sensitiva atáxica.

Neuropatias Relacionadas aos Metais

A chave do diagnóstico de uma neuropatia causada 
por metais é o reconhecimento do quadro sistêmico, 
com comprometimento hematológico ou não, que 



Parte 2 347     
NITRINI - ATHENEU - 5ª PROVA - 09/09/02 - PETRODADOS

©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

acompanha a síndrome periférica.

Neuropatia por arsênico: além da polineuro-
patia periférica sensitivo-motora há pancitopenia, 
alterações digestivas (dores abdominais, vômitos 
e diarréia), cutâneas (hiperqueratose das regiões 
palmar e plantar, melanose e alopecia) e nas unhas 
(estrias transversas esbranquiçadas). 

Neuropatia por chumbo: causa dor abdominal, 
anemia, linha plúmbica na margem das gengivas 
e a neuropatia geralmente é predominantemente 
motora, com predileção pelo nervo radial, sendo a 
lesão axonal.

Neuropatia por tálio: causa sintomas gastrintes-
-tinais. A neuropatia periférica é sensitivo-motora, 
distal e dolorosa. Alopecia ocorre geralmente duas 
a três semanas após início da neuropatia.

O diagnóstico das NPs causadas por metais é 
feito pelo nível sérico elevado do metal no sangue, 
urina, ca-belo ou unhas. O tratamento é feito com 
parada da exposição ao agente e utilização de agen-
tes quelantes.

Neuropatia Alcoólica

Ocorre em 9% dos pacientes alcoólatras e o quadro 
típico é uma neuropatia que acomete principalmente 
os membros inferiores, predominantemente sensiti-
va, com hiperestesia nos pés, abolição dos reflexos 
aquileus e leve déficit distal.

A causa não está definida, podendo ser decorrente 
do efeito tóxico do etanol ou do quadro carencial 
associado, ou de ambos. 

O tratamento da neuropatia consiste em parar o 
consumo de álcool e manter uma nutrição adequada. 
A melhora é gradual, ocorrendo em meses, e pode 
ser incompleta.

Neuropatias Carenciais

Deficiência de vitamina B
1 

(tiamina) – causa 
beribéri, cujo quadro principal é a falência cardíaca 
e a polineuropatia periférica, que é distal e axonal, 
e o sintoma sensitivo é a principal manifestação. 
Com a progressão, ocorre déficit motor.

Deficiência de vitamina B
6
 (piridoxina) – causa 

neuropatia periférica, cuja causa mais freqüente é 
o aumento de sua excreção conseqüentemente ao 
uso da isoniazida, droga empregada no tratamento 

da tuberculose. Por outro lado, a ingestão excessiva 
desta vitamina causa uma neuropatia sensitiva atáxica.

Deficiência de vitamina B
12

 (cobalamina) – a 
absorção desta vitamina no íleo depende de sua li-
gação com o fator intrínseco produzido na mucosa 
gástrica. Sua deficiência pode ser devida à falta de 
oferta, assim como alterações gástricas e de absor-
ção. Pode causar uma leve polineuropatia que não 
ocorre isoladamente, sendo o quadro clínico principal 
relacionado a uma mielopatia com lesão da coluna 
posterior e lateral (degeneração subaguda combinada). 
A reposição da vitamina B

12 
por via intramuscular 

costuma reverter parcialmente o quadro.

Deficiência de vitamina E – causa síndrome 
espinocerebelar e arreflexia, ataxia de marcha e 
membros e diminuição da sensibilidade vibratória e 
anartrestesia. Sua deficiência decorre de má absorção 
e a lesão periférica é principalmente nos processos 
centrais dos neurônios do gânglio da raiz dorsal. 
A suplementação vitamínica geralmente cessa a 
progressão, inclusive com recuperação do quadro.

Neuropatias Infecciosas

Neuropatias Relacionadas ao Vírus HIV

Vários tipos de neuropatia ocorrem nos pacientes 
com infecção pelo vírus HIV. Nos estágios tardios 
da doença o quadro mais comum é uma neuro-patia 
distal dolorosa, principalmente nos pés, com altera-
ção sensitiva mais importante e comprometimento 
motor menor. Em alguns pacientes, na investigação, 
encontra-se déficit de vitamina B

12
 ou tratamento 

associado com drogas que são neurotóxicas (dideoxi-
citidina). A causa deste tipo de neuropatia é incerta, 
sendo improvável uma ação direta do vírus HIV.

Pacientes assintomáticos, com infecção pelo ví-
rus HIV, muitas vezes na época da soroconversão, 
podem apresentar quadro de polirradiculoneurite 
aguda ou crônica, semelhantemente aos pacientes 
HIV-negativos, exceto pela presença de pleocitose 
no LCR.

Duas síndromes periféricas causadas pelo citome-
-galovírus podem ocorrer nos estágios avançados da 
doença: mononeuropatia múltipla grave e polirradi-
-culoneuropatia lombossacral aguda.

Neuropatia Leprosa
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O mal de Hansen é uma doença infecciosa pri-
mária do sistema nervoso periférico causada pelo 
Mycobacterium leprae. A lesão inicial é uma pápula 
ou mácula geralmente hipopigmentada, com dimi-
nuição da sensibilidade, devido à invasão dos ner-
vos cutâneos pelo bacilo. A manifestação clínica é 
determinada pela resposta imune do hospedeiro. A 
lepra tuberculóide causa uma resposta celular com 
formação de granuloma e lesão do tecido, e a lepra 
lepromatosa causa uma resposta imunológica mínima 
e proliferação e disseminação do agente.

O sintoma principal é a perda sensitiva, princi-
palmente à dor e à temperatura, acometendo nervos 
cutâneos e mistos em partes do corpo com temperatura 
relativamente baixa. A perda sensitiva é acompa-
nhada de perda da função motora devida à invasão 
de nervos próximos da pele (o nervo ulnar é o mais 
acometido). O diagnóstico é feito pela biópsia de 
pele ou nervo. O tratamento é feito principalmente 
com sulfonas, sendo a dapsona a mais utilizada.

Doença de Lyme

A doença de Lyme é causada pela Borrelia burg-
-dorferi, transmitida por um carrapato. A doença tem 
três estágios: erupção cutânea ao redor da picada, 
disseminação precoce (duas a dez semanas após a 
erupção) e tardia (mais de um ano após a erupção).

A neuropatia periférica pode ocorrer na dissemi-
nação precoce e tardia. O envolvimento neurológico 
precoce causa meningismo, e no sistema nervoso 
periférico são mais acometidos os nervos crania-
nos (a neuropatia do nervo facial é a mais comum 
e 50% têm envolvimento contralateral) e as raízes 
espinais com dor de distribuição radicular e após 
fraqueza muscular, que geralmente é assi-métrica. 
O tratamento com antibioticoterapia (penicilina 
ou ceftriaxona) leva à recuperação. Nos estágios 
avançados a polineuropatia é distal, leve ou com 
dor radicular. Ao contrário dos sintomas precoces, 
a neuropatia periférica tardia não melhora a menos 
que seja tratada.

Neuropatia Relacionada ao Vírus  
da Varicela-zoster

A reativação do vírus da varicela-zoster latente 
nos neurônios sensitivos do gânglio da raiz dorsal ou 
gânglios cranianos causa uma ganglionite inflamatória 

e necrótica, com alteração sensitiva no dermá-tomo 
e dor. Algumas vezes a inflamação se estende na 
raiz dorsal, medula espinal e raiz ventral e fraqueza 
no miótomo correspondente pode ser encontrada 
em 30% dos pacientes. Após a resolução do rash 
cutâneo pode ocorrer neuralgia pós-herpética, cuja 
incidência aumenta com a idade.

Neuropatias Imune-mediadas

Polirradiculoneurite Aguda (PRNA)  
ou Síndrome de Guillain-Barré

A PRNA é caracterizada por um déficit motor 
progressivo geralmente ascendente, de instalação 
aguda acompanhada de arreflexia, com ou sem 
alteração sensitiva, podendo ter do ponto de vista 
patológico diferentes alterações, com predomínio 
de lesão da bainha de mielina ou do axônio. Esta 
doença é imune-mediada, com alterações tanto da 
imunidade celular quanto humoral, não estando 
ainda determinado o antígeno responsável pelo 
desen-cadeamento da doença. Embora classicamen-
te observe-se a presença de processo inflamatório 
com- posto de linfócitos e macrófagos e desmieli-
nização principalmente no nível das raízes nervosas 
e segmentos de nervos periféricos proximais, dois 
padrões com lesão predominantemente axonal têm 
sido descritos. A primeira forma, geralmente mais 
grave, envolvendo tanto as fibras motoras como 
as sensitivas, é denominada neuropatia axonal 
sensitivo-motora aguda. A segunda forma é ca-
racterizada por um comprometimento motor puro, 
de evolução mais benigna, denominada neuropatia 
axonal motora aguda.

A síndrome de Miller-Fisher é considerada uma 
variante da PRNA e é caracterizada por oftalmo-
-plegia, ataxia e arreflexia, na ausência de fraqueza 
muscular importante.

A PRNA, em aproximadamente dois terços dos 
casos, é antecedida por um processo infeccioso 
que pode ser tanto viral como bacteriano, ou por 
procedimentos cirúrgicos e vacinas.

Os primeiros sintomas geralmente são parestesias, 
e posteriormente o paciente começa a apresentar 
fraqueza muscular tanto proximal quanto distal, de 
caráter ascendente, ou seja, que se inicia nos membros 
inferiores e depois acomete membros superiores, po-
dendo evoluir para insuficiência respiratória e acome-
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timento de nervos cranianos, principalmente músculos 
da mímica facial, da mastigação e do palato e, mais 
raramente, da motricidade ocular extrínseca. O grau 
máximo de incapacidade ocorre geralmente entre uma 
e quatro semanas. A fraqueza muscular é relativamente 
simétrica, acompanhada de arreflexia, que é um sinal 
precoce na evolução da doença. Embora os sintomas 
sejam predominantemente motores, o paciente comu-
-mente tem discreta alteração sensitiva. Cerca de 
50% dos pacientes têm disfunção autonômica, com 
flutuação da pressão arterial, da freqüência cardíaca 
e retenção urinária transitória.

O ponto de maior déficit neurológico é sucedido 
por uma fase de platô por duas a quatro semanas e, 
após, por uma recuperação em poucos meses.

O LCR apresenta dissociação proteíno-citológica, 
caracterizada por celularidade normal e aumento da 
proteinorraquia, que pode ser evidenciada após uma 
semana de evolução da doença, atingindo o máximo 
entre a quarta e a sexta semanas.

Apesar da evolução benigna da PRNA, deve-se 
sempre lembrar que esta doença pode cursar com 
falência respiratória, com distúrbio disautonômico, 
tendo-se muitas vezes a necessidade de uma unidade 
de terapia intensiva.

Na verdade, os pacientes na evolução da doen-
-ça, em sua maior parte, ficam restritos ao leito, 15% 
a 30% necessitam de assistência ventilatória, 15% 
podem evoluir com déficit funcional persistente e 
3% a 8% evoluem para óbito. Portanto, uma tera-
pêutica que acelere a recuperação da doença ou, se 
possível, que impeça a evolução para um grau de 
incapacidade mais importante, sempre foi pesquisada.

A plasmaférese foi o primeiro tratamento com-
-provadamente considerado eficaz na PRNA. O 
acesso venoso é o maior problema na realização da 
plas-maférese, e muitas vezes torna-se necessário o 
emprego de cateteres centrais. A disfunção autonô-
mica também pode dificultar a realização da mesma. 

O estudo de outras terapêuticas mostrou que a 
imunoglobulina endovenosa é igualmente eficaz à 
plasmaférese no tratamento da PRNA, sendo também 
atualmente utilizada.

Polirradiculoneurite Crônica (PRNC)

A PRNC é uma polineuropatia desmielinizante 
adquirida, provavelmente de natureza imunológica.

A instalação da doença costuma ser lentamente 
progressiva ou com períodos de flutuação da fra-
queza muscular, estabelecendo-se como crônica 

uma evolução de pelo menos dois meses. O déficit 
motor geralmente é simétrico, acometendo tanto a 
musculatura proximal como a distal, em geral se 
inicia nos membros inferiores e raramente evolui 
para insuficiência respiratória. O envolvimento 
sensitivo é freqüente, com hipoestesia distal em 
“bota e luva” e comprometimento da sensibilidade 
profunda. Geralmente, há arreflexia generalizada.

A resposta positiva ao tratamento imunossupressor 
é uma das melhores evidências de que a PRNC é 
uma doença imunologicamente mediada.

Corticosteróides são preconizados e reconhecidos 
como tratamento eficaz. Outros agentes imu-nos-
supressores também são usados, como azatioprina, 
ciclofosfamida e ciclosporina. A plasmaférese e 
a imunoglobulina também são benéficas, sendo 
atualmente consideradas por vários autores como 
tratamento de primeira escolha. Entretanto, mui-
tos pacientes costumam piorar com a retirada ou 
espa- çamento das sessões de plasmaférese ou da 
administração de imunoglobulina, sendo necessária 
uma associação com drogas imunossupressoras.

Neuropatias Associadas a Paraproteínas

Este constitui um grupo heterogêneo, incluindo 
neuropatias axonais, desmielinizantes e mistas, 
associadas com a presença de uma (ou mais) pro-
teína monoclonal circulante (IgG, IgA ou IgM). A 
maioria das gamopatias ocorre em associação com 
uma gamopatia monoclonal “benigna” de causa 
indeterminada (MGUS), mas em alguns pacientes 
a neuropatia está associada a mieloma múltiplo, 
mieloma osteosclerótico (síndrome de Poems), ami-
loidose sistêmica, macroglobulinemia ou linfoma.

Neuropatias Vasculíticas

Esta neuropatia ocorre devido ao envolvimento 
de vasos nutrientes do nervo por um processo infla-
matório que deve ser relativamente extenso devido 
à rica vascularização dessa região.

A vasculite tende a ser focal, assimétrica, com 
desenvolvimento de uma mononeuropatia múltipla. 
Na evolução, com o comprometimento progressivo, 
há uma confluência dos nervos envolvidos. Essa 
apresentação clínica é a mais freqüente na época 
do diagnóstico, podendo ocorrer também quadro 
de polineuropatia periférica ou mononeuropatia 
isolada. Freqüentemente, as manifestações sensitivas 
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predominam e inauguram o quadro clínico, com o 
aparecimento de déficit motor posterior.

As vasculites sistêmicas que cursam com neuro-
-patia periférica são: poliarterite nodosa (ocorrência 
de NP em 50% a 70% dos pacientes), vasculite 
reumatóide, síndrome de Sjögren, granulomatose 
de Wegener, sindrome de Churge-Strauss, lúpus 
eritema-toso sistêmico.

O diagnóstico de um tipo particular de vascu-
lite depende do quadro sistêmico e o diagnóstico 
definitivo de uma neuropatia vasculítica depende 
da biópsia de nervo, mostrando infiltrado inflama-
tório perivascular ou intramural, focos de necrose 
fibrinóide na parede do vaso, fibrose ou oclusão 
da luz vascular. O vaso epineural é o local mais 
comumente acometido, com conseqüente perda de 
fibras nervosas, prin-cipalmente nas regiões centrais, 
com graus variáveis de lesão axonal e desmieliniza-
ção segmentar.

O tratamento é feito com prednisona em altas 
doses, associada ou não à ciclofosfamida ou outro 
imunossupressor. A vasculite sistêmica tem uma 
alta taxa de mortalidade, entretanto a neuropatia 
raramente é a causa do óbito, mas pode causar 
grande incapacidade.

Cerca de 10-30% dos pacientes com neuropatia 
vasculítica não têm evidência de vasculite sistê-
mica, tendo evolução benigna com o déficit motor 
evoluindo lentamente. 

Neuropatias Paraneoplásicas

O sistema nervoso, como um todo, pode apre-
sentar disfunções relacionadas aos efeitos remotos 
do câncer. Em especial, o SNP pode ser acometido 
e expressar manifestações sensitivas ou sensitivo-
-motoras, em sua grande maioria. Habitualmente, 
as manifestações clínicas são de freqüência relati-
vamente baixa, variável de 1,7% a 20%, dependendo 
do tipo do tumor e das diferentes casuísticas. No 
entanto, estudos mais específicos como eletroneu-
-romiografia e biópsia de nervo revelam envolvimento 
do sistema nervoso periférico com freqüência que 
varia de 5,5% a 44% com os mais variados tipos 
de tumores. Habitualmente tumores como os de 
pequenas células do pulmão, linfoproliferativos, 
tumores do aparelho digestivo ou qualquer outro 
tumor podem produzir polineuropatias sensitivas ou 
sensitivo-motoras, ganglionites, gangliorradiculites 
em caráter subagudo e mais freqüentemente agudo 

ou crônico, com parestesias, disestesias e ataxia 
conseqüente à perda da propriocepção e anestesia 
associada. Adicionalmente, o paciente com neuro-
-patia pode apresentar manifestação relacionada ao 
sistema nervoso central, com sinais cerebelares, do 
tronco cerebral ou manifestações cognitivas ou de per-
sonalidade. Do ponto de vista laboratorial, os exames 
de rotina podem apresentar alterações como aumento 
da velocidade de hemossedimentação, elevação da 
α1-glicoproteína ácida, hipercalcemia, gamopatias e 
outras alterações. O LCR mostra pleocitose linfocíti-
ca e aumento de proteína. A pesquisa de anticorpos 
contra antígeno nuclear neu-ronal, o anti-Hu, com 
peso molecular de 37Kdal, é específica e sensível 
e contribui decisivamente para o diagnóstico. An-
ticorpos contra a proteína p-23 de nervo periférico 
quase sempre estão relacionados a polineuropatias 
secundárias aos linfomas. O anticorpo anti-Trotter 
é também um bom marcador para a polineuropatia 
paralinfomatosa da doença de Hodgkin. Quando, 
além do comprometimento do SNP, outras áreas do 
sistema nervoso também estão envolvidas, outros 
marcadores importantes devem ser considerados. 
Assim como manifestações cerebelares, há presença 
de anticorpo anti-Yo (anticélulas de Purkinje), com 
envolvimento medular (mielite) há anticorpo anti-
-Hu, nas ganglionites há anticorpos anti-sulfatídeo 
e nas disfunções do sistema nervoso autonômo há 
anticorpos antiacetil-colinesterase.

É importante frisar que a ocorrência e envolvimen-to 
do sistema nervoso periférico quase sempre precedem 
o aparecimento do tumor, o que exige em alguns 
casos uma pesquisa de processos tumorais associados.

Neuropatias Geneticamente Determinadas

Este grupo de NP caracteriza-se pela presença de 
doenças com caráter hereditário e evolução crônica 
com comprometimento dos nervos periféricos, de 
modo simétrico.

As neuropatias hereditárias podem ser divididas 
em dois subgrupos: aquelas relacionadas a defeitos 
metabólicos específicos e aquelas em que a pato-
-gênese ainda não está definida. Este último grupo 
pode ser subdividido nas neuronopatias motoras 
hereditárias (atrofia espinal hereditária), nas neuro-
-patias hereditárias sensitivo-motoras (HMSN), nas 
neuropatias autonômicas e sensitivas e em outros 
grupos menores. 

Entre as neuropatias hereditárias associadas a 
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defeitos metabólicos específicos, podemos citar: 
leucodistrofia metacromática, doença de Krabbe, 
doença de Refsum, doença de Fabry, doença de 
Tangier, neuropatia amiloidótica hereditária, porfiria 
hepática hereditária.

Das amiloidoses hereditárias, a de tipo I é a mais 
comum em nosso meio, ocorrendo em pacientes de 
ascendência portuguesa. A herança é autossômica 
dominante, tendo início entre 25 e 35 anos, com 
freqüência igual nos dois sexos. A alteração genética 
mais comum nessa forma está associada à mutação 
do gene da transrretina (também chamada de pré-
-albumina), causando substituição da metionina por 
valina no aminoácido 30 dessa proteí-na, que está 
depositada no material amilóide. 

O quadro clínico é caracterizado por polineuro-
-patia periférica sensitivo-motora, predominantemente 
sensitiva, e distúrbios autonômicos caracterizados 
por hipotensão postural, impotência sexual, dimi-
nuição da sudorese, incontinência urinária e fecal, 
alteração da motilidade intestinal com vômitos, 
diarréia e distensão abdominal. Podem também 
ocorrer envol-vimento cardíaco (bloqueio de ramo, 
hipertrofia ven-tricular esquerda, sinais de isquemia) 
e alterações oculares (opacificação vítrea, depósito 
ao redor de vasos retinianos, margem irregular da 
pupila e reação retardada à luz). A evolução é lenta, 
levando à caquexia e morte dez a 15 anos após o 
início.

As neuropatias relacionadas à porfiria hepática 
têm caráter autossômico dominante e são de três 
tipos: porfiria aguda intermitente, porfiria variegata, 
coproporfiria hereditária.

Na porfiria aguda intermitente o quadro clínico 
é caracterizado por ataques agudos inicialmente 
com sintomas abdominais (dor, náuseas, vômitos, 
obsti-pação), acompanhados por taquicardia e hi-
pertensão arterial. Posteriormente, há alterações 
psíquicas (confusão, delírio), convulsões e, final-
mente, desenvolve-se a fase neurológica com apa-
recimento de neuropatia, que é predominantemente 
motora, com instalação aguda, semelhantemente à 
PRNA, sendo um diagnóstico diferencial desta úl-
tima. Durante o ataque, precursores das porfirinas 
(ácido amino-levulínico e porfobilinogênio) são 
excretados na urina.

Na porfiria variegata, além dos ataques agudos 
descritos anteriormente, observa-se fotossensibilidade 
cutânea, devido ao depósito na pele do excesso de 
porfirinas (coproporfirina e protoporfirina) produ-

zidas que são excretadas nas fezes.

A coproporfiria hereditária é mais rara e pode 
apresentar-se com ataques agudos e fotossensibili-
dade cutânea devido ao acúmulo principalmente da 
copro-porfirina, que também é excretada nas fezes.

No segundo grupo das neuropatias hereditárias 
destacam-se as neuropatias hereditárias sensitivo-
-motoras (HMSN), grupo heterogêneo de doenças, 
que podem ser classificadas de acordo com seu qua-
dro clínico, genético, neurofisiológico e patológico.

A HMNS tipo I (também chamada doença de 
Charcot-Marie-Tooth tipo 1 – CMT1) é caracteriza-
da por uma fraqueza distal, lentamente progressiva, 
acometendo principalmente os músculos pero-neiros 
e tibiais anteriores, que se torna sintomática entre 
a segunda e quarta décadas. Deformidades dos pés, 
arreflexia e perda sensitiva distal são comuns e ataxia 
dos membros superiores ou tremor e hipertrofia dos 
nervos periféricos ocorrem em um terço dos pacien-
tes. Este último sinal reflete a alteração patológica 
caracterizada por uma neuropatia desmielinizante 
hipertrófica. A HMNS tipo I é geneticamente hetero-
gênea, com formas clínicas autossômicas dominantes 
relacionadas a locus no cromossomo 17 (CMT1A), 
cromossomo 1 (CMT1B), formas relacionadas ao 
cromossomo X (CMTX) e outra forma ainda não 
determinada (CMT1C).

A HMSN tipo II (ou CMT2) tem quadro clínico 
semelhante ao anterior, com início mais tardio, 
mas está associada à lesão axonal. Também nessa 
forma a herança é predominantemente domi-nante, 
embora formas recessivas tenham sido descritas. Uma 
forma de CMT2 foi mapeada no cromos- somo 1p36 
(CMT2A) e outra no cromossomo 3p (CMT2B). 

A HMSN tipo III ou doença de Dejerine-Sottas 
é uma neuropatia de caráter autossômico recessivo, 
desmielinizante, com hipomielinização, de início 
geralmente anterior aos dois anos de idade, com 
manifestações clínicas mais marcantes que as do tipo 
I, apresentando diminuição importante da velocidade 
de condução nervosa. Estudos genéticos indicam 
que está associada à mutação no gene PMP22 ou P

o
.

Lesões dos Plexos Nervosos

Plexo Braquial

É formado pelos ramos anteriores das raízes 
C5, C6, C7, C8 e T1. As fibras provenientes das 
raízes C5 e C6 formam o tronco superior, a raiz C7 
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continua-se como tronco médio e as raízes C8 e T1 
formam o tronco inferior.

Entre as causas de lesão do plexo braquial des-
tacam-se os traumatismos por ferimento de arma 
branca ou arma de fogo, torções do membro superior, 
traumatismo durante o nascimento, compressão direta 
por alterações esqueléticas (costela cervical), fáscias 
ou tumores, lesão cirúrgica e lesão pós-radioterapia.

A forma mais freqüente de paralisia braquial é 
a produzida pelo estiramento das raízes superiores 
do plexo C5 e C6 (paralisia braquial superior). 
Caracteriza-se por paralisia proximal do membro 
superior com déficit motor dos músculos deltóide, 
supra-espinhoso, infra-espinhoso, bíceps braquial e 
braquiorradial. O paciente não consegue abduzir ou 
rodar externamente o braço, nem fazer a flexão e 
a supinação do antebraço. Há abolição do reflexo 
bicipital. A alteração sensitiva é leve, limitada a 
uma pequena área de pele sobre o músculo deltói-
de, podendo se estender à face lateral do braço e 
antebraço.

A síndrome radicular média com comprometimento 
isolado do tronco médio é rara. Ocorre fraqueza do 
músculo tríceps braquial, sem comprometimento do 
músculo braquiorradial, perda do reflexo tricipital 
e comprometimento sensitivo na face dorsal do 
antebraço, da mão e dos segundo e terceiro dedos. 
Como no tronco médio também há fibras destinadas 
ao nervo mediano, observa-se comprometimento dos 
músculos pronador teres e flexor radial do carpo.

A paralisia braquial inferior é a segunda causa 
mais comum de lesão desse plexo, conseqüente à 
lesão das fibras provenientes das raízes C8-T1. Há 
paralisia, atrofia e hipotonia dos pequenos músculos 
da mão, região tenar, hipotenar, dos interósseos e 
lumbricais; abolição dos reflexos dos flexores dos 
dedos; hipoestesia ou anestesia do dedo mínimo, 
face medial do anular, mão e antebraço; síndrome 
de Claude-Bernard-Horner pode ocorrer se a raiz 
T1 for acometida. Nos casos de evolução prolon-
gada, podem ocorrer edema e cianose na mão. O 
paciente não faz flexão do punho e dos dedos, nem 
os movimentos com os pequenos músculos da mão. 
As causas mais freqüentes são: traumatismos por 
arma branca ou arma de fogo, tumores do ápice do 
pulmão (síndrome de Pancoast), tumores extradurais 
(neurinomas), costela cervical.

Plexo Lombossacro

É formado pelos ramos anteriores das cinco raízes 
lombares e das quatro raízes sacrais. O acometimento 
simultâneo de ambos os plexos, lombar e sacral, é 
menos freqüente que o comprometimento individual.

Os nervos motores que se originam do plexo 
lombar são os nervos obturador (inerva músculos 
adutores da coxa) e femoral (inerva os músculos 
ileopsoas e quadríceps femoral). O maior nervo que 
se origina do plexo lombossacral é o nervo ciático, 
formado por dois nervos principais: nervo fibular e 
tibial posterior. Os ramos motores para o músculo 
ileopsoas se originam do plexo lombar e os nervos 
glúteos superior e inferior se originam do plexo 
lombossacral. 

A lesão do plexo superior causa déficit da flexão 
e adução da coxa e extensão da perna, com com-
prometimento sensitivo na face anterior da coxa 
e perna. Nas lesões do plexo inferior, a fraqueza 
muscular ocorre nos músculos posteriores da coxa 
e perna e nos músculos dos pés, com diminuição 
da sensibilidade no primeiro e segundo segmentos 
sacrais.

As causas de lesão do plexo lombossacral são 
diferentes das de lesão do plexo braquial, em que o 
trauma é uma causa freqüente. Podem causar lesão 
do plexo lombossacral cirurgias pélvicas e abdomi-
nais (histerectomia, apendicectomia, herniorrafia), 
traumatismo obstétrico materno, aneurisma de aorta 
e tumores (próstata, útero, cólon e linfomas retrope-
-ritoneais). 

Lesões dos Troncos Nervosos

Nervo Mediano

A paralisia desse nervo caracteriza-se pela in-
capacidade de pronar o antebraço, de fletir os três 
primeiros dedos e de realizar movimento de oponência 
do polegar. A atrofia tenar e a postura do polegar, 
que se coloca ao lado do indicador, conferem à mão 
aspecto de mão simiesca. A hipoestesia ocorre no 
território terminal de distribuição do nervo (lado 
externo da face palmar da mão).

As principais causas da paralisia do nervo mediano 
são: ferimentos perfurantes do braço, aplicação de 
torniquete, constrição do nervo no ligamento anular 
anterior do carpo (síndrome do túnel do carpo), 
neurite leprosa.
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Nervo Ulnar

A lesão deste nervo caracteriza-se pela impossi-
bilidade de flexão — adução do punho, de flexão das 
primeiras falanges, de abdução e adução dos dedos 
(paralisa dos interósseos), de adução do polegar e 
do movimento do dedo mínimo. A atrofia muscu-
lar é evidente entre os dedos polegar e indicador, 
entre os tendões extensores no dorso da mão e na 
eminência hipotenar. Os dedos anular e mínimo 
mantêm-se com a primeira falange em extensão e as 
outras duas em flexão (garra cubital). No entanto, a 
verdadeira mão em garra só aparece nas lesões com-
binadas dos nervos ulnar e mediano. A hipoestesia 
na lesão do nervo ulnar ocorre no dedo mínimo e 
na metade medial do dedo anular. Suas principais 
etiologias são: fraturas e artropatias crônicas do 
cotovelo, traumatismos por arma de fogo ou arma 
branca, neurite leprosa.

Nervo Radial

Na lesão deste nervo há déficit motor dos músculos 
extensores do antebraço, da mão e dos dedos e do 
músculo braquiorradial. O resultado é a presença da 
“mão caída”. As alterações de sensibilidade limitam-
-se ao dorso da primeira falange do polegar e à zona 
vizinha do primeiro espaço interósseo.

As causas mais freqüentes são: fratura do úmero, 
compressão do nervo quando se dorme com o mem-
bro superior em extensão e pendente e intoxicação 
por chumbo.

Nervo fibular Comum

A lesão deste nervo causa paralisia dos movimen-
tos de flexão dorsal, abdução do pé e extensão dos 
dedos. As alterações da sensibilidade localizam-se 
na face lateral da perna e no dorso do pé.

Principais causas de lesão: traumatismos (arma 
de fogo, fraturas da fíbula), processos que com-
primam o nervo sobre a cabeça da fíbula (manter 
pernas cruzadas por longo tempo, compressão por 

aparelho de gesso), neurite leprosa.

Nervo Tibial Posterior

A lesão deste nervo na fossa poplítea causa 
déficit dos músculos da panturrilha e músculos 
intrínsecos dos pés, com alteração sensitiva na 
distribuição dos nervos sural e plantar. Cistos e 
aneurisma da artéria poplítea podem comprimir 
esse nervo isoladamente ou juntamente com o 
nervo fibular.

A síndrome do túnel do tarso e as neuropatias 
plantares são raras e causam dor no pé e no tor-
nozelo e parestesias na planta do pé. A causa mais 
freqüente é a compressão externa, sendo mais rara 
a associação com tenossinovites, artrite reumatóide, 
hipotireoidismo e acromegalia.

bibliografia

1. Adams RD, Victor M. Diseases of the peripheral nerves. 
In: Adams RD, Victor M. 5th ed. Principles of neurology. 
Singapore: McGraw-Hill, pp. 1117-1169, 1993.

2. Chalk CH. Acquired peripheral neuropathy. In: Neurologic 
Clinics 15(3):501-28, 1997 

3. Dick PJ. Peripheral neuropathy: concepts and treatments. 
In: Neurologic Clinics 10(3), 1992. 

4. Dick PJ, Thomas PK. Peripheral neuropathy. 3rd ed. Phi-
ladelphia: Saunders Company, 1993.

5. Hirata MTA. Polirradiculoneurite crônica inflamatória 
desmielinizante idiopática – avaliação clínica, diag-
nóstica e terapêutica. São Paulo, 1994. 156p. Tese de 
Doutorado – Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo.

6. Ropper AH, Wijdicks EFM, Truax BT. Guillain-Barré 
syndrome. Philadelphia: F.A. Davis Company, 1991. 



354 CaPítulo 17
NITRINI - ATHENEU - 5ª PROVA - 09/09/02 - PETRODADOS

©Direitos reservados à Editora ATHENEU 



Parte 2 355     
NITRINI - ATHENEU - 5ª PROVA - 09/09/02 - PETRODADOS

©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

Miopatias

José Antonio Levy
Helga C. Almeida da Silva

O termo miopatia designa todos os estados pa-
tológicos que atuam primariamente na musculatura 
estriada. Como a atividade dessa musculatura depende 
do neurônio motor periférico, tanto a lesão desse 
neurônio como do músculo resultarão em déficit 
motor, hipotonia, hipo ou arreflexia e atrofia mus-
cular. Em fins do século XIX e princípio do século 
XX, as miopatias eram consideradas afecções que 
comprometiam especial e inicialmente a musculatura 
proximal, ao contrário das lesões motoras do sistema 
nervoso periférico, nas quais o comprometimento 
prejudicaria especialmente a musculatura distal. O 
aparecimento da eletroneuromiografia e a evolução 
das técnicas usadas no exame das biópsias musculares 
vieram demonstrar que nem sempre isto acontece.

Para que se possa compreender melhor os sinto-
mas e sinais das miopatias há necessidade de que 
conheçamos a anatomia macroscópica, microscópica 
e ultramicroscópica dos músculos, assim como o 
mecanismo da contração e da produção da energia 
necessária para isso.

O músculo estriado é formado por fibras muscu-
lares, estas por fibrilas musculares e estas últimas 
por miofilamentos. Os miofilamentos são de dois 
tipos, actina e miosina, e a interpenetração dos fi-

Capítu- 1818

lamentos de actina entre os de miosina, se dá pela 
presença de cálcio (Fig. 18.1)*.

Ao conjunto de fibras musculares inervadas por 
um mesmo axônio do nervo motor dá-se o nome de 
unidade motora, a qual obedece a lei do tudo ou 
nada, ou seja: as fibras se contraem sempre com a 
mesma força, ou não se contraem; o músculo regula 
a intensidade de sua força pela contração de um 
maior ou menor número de unidades motoras que 
funcionam num dado momento (somação espacial), 
ou pelo número de vezes em que as unidades se 
contraem na unidade de tempo (somação temporal). 
Portanto, na lesão primária do músculo (miopatia), 
o comprometimento das fibras musculares se dá ao 
acaso, enquanto na lesão do nervo motor a lesão se 
dá em unidades motoras. A eletroneuromiografia e 
a biópsia muscular permitem verificar se a lesão é 
primariamente do músculo ou do nervo. É importante 
sabermos que, em toda lesão do nervo motor de longa 
duração, existe sempre uma miopatia secundária, 
motivo pelo qual tanto a eletromiografia como a 

* Para outros informes, sugerimos o capítulo de Toledo AM 
e Reinach FC, no livro Miopatias, de JA Levy. São Paulo: 
Atheneu, pp. 1-18, 1978.
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biópsia necessitam ser feitas por quem conheça os 
exames a fundo.

De modo sucinto e prático, podemos classificar 
as miopatias em: degenerativas, inflamatórias, con-
gênitas estruturais, endócrinas, infecciosas, metabó-
licas, miotônicas e canaliculares. Dentre as dezenas 
de miopatias existentes – e dado o caráter geral 
e prático deste livro —, incluiremos apenas as mais 
comuns, as quais, no entanto, são as existentes em 
mais de 90% dos pacientes miopatas.

Miopatias Degenerativas

São afecções geneticamente determinadas com 
déficit motor de predomínio proximal, hipotrofia 
e hipotonia musculares e, freqüentemente, hipo ou 
arreflexia.

O déficit motor de predomínio proximal ocasio-
na o chamado levantar miopático (Fig. 18.2), que, 
embora característico da maior parte das miopatias, 
aparece também em algumas lesões do neurônio 
motor periférico, como na forma de Wellander da 
amiotrofia espinal progressiva.

A distrofia muscular progressiva (DMP) tem cinco 
formas, sendo a mais grave e mais comum a de Du-
chenne (DMD); tem ela caráter recessivo ligado ao X, 
iniciando-se nos primeiros anos de vida e evoluindo 
rapidamente, impossibilitando que o paciente ande 
ao chegar em torno de dez a 12 anos e com morte 

geralmente na terceira década, por problemas respi-
ratórios. A forma de Becker (DMB) é semelhante à 
referida anteriormente, da qual difere pela idade de 
aparecimento, variando da infância à quarta década 
e pela evolução lenta; tanto a DMD como a DMB 
são causadas pela falta de uma proteína (distrofina) 
importante na formação da membrana da célula 
muscular, e, na DMD, a proteína praticamente não 
existe, enquanto, na DMB, ela está apenas diminuída, 
o que se pode verificar pela biópsia muscular. A 
forma das cinturas (DMC) constitui uma síndrome 
geralmente com herança autossômica recessiva; a 
moléstia inicia-se, na maioria dos casos, na segunda 
ou terceira década, sendo a evolução variável; nos 
casos de início precoce (primeiros anos de vida) ela 
evolui rapidamente, como a DMD; são descritas nove 
formas recessivas e cinco dominantes envolvendo, 
como causa, pelo menos quatro proteínas associa-
das à distrofina na mesma membrana da célula. O 
quadro clínico mostra déficit motor, hipotrofia e 
hipotonia de predomínio proximal, e é muito se-
melhante ao observado na polimiosite crônica, nas 
miopatias metabólicas, inflamatórias e endócrinas 
e, inclusive, na amiotrofia espinhal progressiva 
(AEP), em sua forma de Wellander. O diagnóstico 
exato da DMC é muito importante, pois um erro 
pode impedir que miopatias curáveis deixem de 
ser tratadas. A forma fascio-escápulo-umeral DMF, 
de herança dominante, geralmente tem evolução 
muito lenta. A forma distal, muito rara entre nós, 

Fig. 18.1 — Miofilamentos grossos (miosina) e finos (actina). À 
direita: alongamento; no meio: repouso; à esquerda: contração.

Fig. 18.2 — Levantar miopático.
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tem evolução benigna. Não existe tratamento para 
a DMP, a não ser a cinesio-terapia, especialmente 
para que sejam evitadas ou se tornem mais leves as 
deformidades, especialmente da coluna e dos pés. 
São úteis a movimentação passiva e as atividades, 
porém o excesso de exercício leva à necrose muscular 
mais precoce. O diagnóstico da DMP, como o das 
outras miopatias, é feito pelo quadro clínico, ele-
troneuromiografia e biópsia muscular, e esta última 
permite a pesquisa da distrofina ou outras proteínas 
da membrana, como a calpaína e os sarcogliocanos. 
O estudo genético pode fazer o diagnóstico quando 
o gene responsável já foi determinado, ou ajudar no 
aconselhamento genético.

Existe ainda um grupo heterogêneo de distrofias 
musculares congênitas, freqüentemente associadas a 
lesões do sistema nervoso central, geralmente com 
herança autossômica recessiva, caracterizada por 
hipotonia generalizada, déficit motor e contraturas 
articulares; a forma de evolução e a gravidade variam 
muito, indo desde formas muito leves àquelas muito 
graves; existe uma forma pura apenas com lesões 
musculares e uma forma com comprometimento 
extremamente grave do sistema nervoso central.

Miopatias inflaMatórias

Caracterizada por déficit motor proximal, freqüen-
-temente associado a amiotrofias e dor à compressão 
das massas musculares, a afecção evolui de forma 
aguda, subaguda ou crônica, muitas vezes em surtos. 
Na forma crônica, o diagnóstico diferencial com a 
DMP e com a forma de Wellander da amiotrofia 
espinhal progressiva (AEP) torna-se muitas vezes 
difícil; clinicamente é importante sabermos que, ao 
contrário do que se dá na DMP e na AEP, na poli- 
miosite a hipotrofia muscular é leve ou inaparente, 
especialmente na fase inicial da doença. Devemos 
considerar ainda as dermatopolimiosites e as miosites 
por corpos de inclusão. Ao contrário das polimio-
sites puras, a dermatopolimiosite é uma angiopatia 
sistêmica com áreas isquêmicas e atrofia das fibras 
da periferia dos fascículos musculares (atrofia peri-
fascicular) verificada à biópsia do músculo, ao lado 
do infiltrado inflamatório; enquanto a polimiosite 
pura caracteriza-se por acometimento mais restrito 
da musculatura, a dermatopolimiosite mostra um 
comprometimento mais sistêmico, afetando a pele 
e ocasionando freqüentemente artralgia, disfagia, 
perda de peso e valores elevados na hemossedimen-

tação. A polimio-site por corpos de inclusão afeta 
pessoas geralmente após os 50 anos, responde mal 
ao tratamento com ACTH, corticóides, gamaglo-
bulina ou imunossu-pressores, que são muito úteis 
nas outras polimiosites; a biópsia muscular mostra 
a presença de inclusões filamentosas. Existe uma 
forma esporádica e uma hereditária, sendo a evo-
lução lenta porém grave, podendo levar o paciente 
à cadeira de rodas.

Nas moléstias do tecido conjuntivo pode estar 
presente uma polimiosite. No lúpus eritematoso e 
na esclerose sistêmica não é infreqüente o déficit 
motor proximal por polimiosite, enquanto na doença 
reumatóide a musculatura pode ser lesada também 
devido à imobilização, à lesão dos nervos periféricos 
ou ao uso prolongado de corticóides.

Miopatias Congênitas estruturais

Geralmente, mas nem sempre, benignas, essas 
miopatias apresentam na maioria das vezes poucas 
alterações histopatológicas, verificáveis especial-
mente pela histoquímica e/ou pela microscopia 
eletrônica, sendo o CPK normal ou pouco elevado. 
Quase todas essas afecções tornaram-se conhecidas 
após a década de 1950, ocasião em que a histoquí-
mica passou a ser usada mais freqüentemente. Essas 
afecções hereditárias têm evolução variável, mas 
geralmente mais benigna que as DMPs, podendo 
algumas manter-se quase inalteradas ou mesmo com 
melhoras durante toda a vida. Este fato é importante, 
pois os resultados da fisioterapia podem ser muito 
bons, devendo-se, como nas outras miopatias, evitar 
exercícios exagerados. É comum essas miopatias 
apresentarem alterações ósseas como face alongada 
e palato elevado.

Miopatias enDóCrinas

O excesso de glicocorticóides por comprometi-
mento das supra-renais (SR) ou por uso de glico-
-corticóides ou ACTH, no seu déficit e na insufici-
ência da SR, pode ocasionar uma miopatia. Quando 
o hormônio está aumentado, encontramos déficit 
motor proximal de predomínio na cintura pélvica 
com hiperpigmentação cutânea. Na insuficiência da 
SR temos a miopatia de Addison, caracterizada por 
déficit motor, câimbras e fadiga. Em relação à tireóide 
podemos também ter alterações musculares, tanto 
no excesso como na falta de hormônio; no primeiro 
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caso haverá a miopatia tireotóxica com déficit motor 
proximal de evolução lenta; no segundo caso, existe 
miopatia com déficit motor proximal, fadiga, mo-
vimentos lentos, mialgia e mioedema. Ao contrário 
do que se encontra em outras miopatias endócrinas, 
chama a atenção no hipotireoidismo um aumento 
muito grande no nível de CPK no soro, que pode 
atingir até 1.000 vezes o valor normal, chegando a 
ocorrer necrose muscular intensa e mioglobinúria. 
Em relação à hipófise, a miopatia pode aparecer 
tanto na acromegalia (hiperatividade das células 
eosinófilas) como na doença de Simmond (pan-hi-
popituitarismo). Na acromegalia temos déficit motor 
proximal de evolução lenta com leve hipotrofia, às 
vezes acompanhada de neuropatia hipertrófica distal; 
no Simmond encontramos déficit motor com fadiga 
desproporcio- nal. Nas miopatias por alterações do 
metabolismo da vitamina D encontramos o hiperpa-
ratireoidismo primário ou secundário, com fraqueza 
muscular proximal, hipotrofia dos músculos, dor, 
fadiga e a osteomalacia com fraqueza muscular e 
mialgia. No hipoparatireoidismo, existem miopatia 
crônica e tetania.

Miopatias infeCCiosas

O Clostridium pode ocasionar uma miosite ou, 
mais comumente, necrose muscular com gangrena 
gasosa que aparece após traumas, infecções piogê-
-nicas ou em moléstias malignas. Ainda que rara-
mente, a micobactéria da tuberculose causa também 
uma miosite, podendo-se encontrar granulomas e 
mesmo abscessos frios. Miosites agudas benignas 
têm sido atribuídas a vírus, devendo-se referir as 
formas infantis epidêmicas que surgem uma sema-
na após infecções do trato respiratório, com dores 
musculares intensas, sendo a recuperação geralmente 
completa, embora existam casos graves com necrose 
muscular e mioglobinúria. A pleurodínia epidêmica 
(moléstia de Bornbolm) caracteriza-se por febre, ce-
faléia e dor intensa nas regiões torácica e abdominal 
superior, sendo a evolução boa; geralmente o vírus 
causador é o Coxsackie B. A chamada síndrome da 
fadiga crônica, embora não tenha fisiopatogenia 
conhecida, é por muitos considerada de origem 
viral; a afecção é freqüentemente acompanhada por 
cefaléia, depressão, distúrbios intestinais, febrícula 
vespertina, sono interrompido e gânglios no pescoço, 
e costuma desaparecer após quatro a cinco anos. 
Também a toxoplasmose, a cisticercose, a cenurose 
e a triquinose podem afetar a musculatura estriada.

Miopatias MetabóliCas

Embora algumas dessas miopatias possam levar 
a um quadro clínico semelhante ao da DMP, como, 
por exemplo, a doença de Pompe (forma tardia), 
ou à miopatia ocular mitocondrial, na maioria dos 
casos as miopatias metabólicas caracterizam-se pela 
presença de fadiga devida a déficit da energia mus-
cular por deficiência do músculo para produzir ácido 
adenosina-trifosfórico (ATP). Como essa energia é 
formada à custa da alimentação, devemos conside-
rar as alterações dos metabolismos do glicogênio, 
das gorduras e do metabolismo da mitocôndria, 
conhecida como a usina da célula onde se produz a 
maior quantidade de ATP. Observando a Fig. 18.3, 
podemos verificar, no ângulo inferior direito, que, 
enquanto no metabolismo do glicogênio na fase entre 
glicogênio e piruvato (lado esquerdo da figura) cada 
molécula de glicose produz oito moléculas de ATP, 
na fase entre piruvato e acetil CoA, cada molécula 
de glicose produz seis moléculas de ATP, enquanto 
no metabolismo mitocondrial cada molécula de glicose 
produz 24 moléculas de ATP. Quando existir falta 
de energia pelo trabalho em excesso ou por alteração 
metabólica que dificulte a produção de ATP, vamos 
encontrar fadiga e dor muscular, que constituem um 
mecanismo de defesa para o paciente. Exames deverão 
então ser feitos, procurando desvendar qual a alteração 
existente. Assim, como por exemplo, déficit de fos-
forilase, déficit de carnitina ou na falta de coenzima 
Q

10
, cadeia de elétrons da mitocôndria (Fig. 18.3), 

saberemos qual a causa da fadiga*. 

Miotonias

A dificuldade à descontração ou fenômeno mio-
tônico consiste na diminuição da velocidade do 
relaxamento muscular após contração voluntária, 
automática, reflexa ou por estímulo mecânico, como, 
por exemplo, pela percussão ou pela corrente elétrica. 
Na distrofia miotônica (moléstia de Steinert), além 
da presença da miotonia, mais facilmente observável 
na eminência tenar e na língua, existe ainda um 
quadro grave de degeneração muscular dominante 
hereditária, semelhante à DMP; a hipotrofia muscu-

* Para outros detalhes, consultar Levy JA, Carvalho MS e Levy 
A. J. Bras Med 72:78-84, 1997.
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Fig. 18.3 — Metabolismo muscular. Produção de energia.

lar e o déficit motor desenvolvem-se especial- mente 
em grupos musculares ou músculos característicos, 
tais como na face, pescoço, orofaringe, masseteres, 
temporais e músculos apendiculares distais. Embora 
os outros músculos também sejam comprometidos, a 
lesão cardíaca é freqüente, especialmente o bloqueio 
de ramo, que exige muitas vezes o uso de marca-
-passo. É comum o aparecimento de catarata, calvície, 
espessamento dos ossos da abóbada craniana e alte-
rações endócrinas. Em virtude do caráter dominante 
com expressividade muito variável e a tendência da 
afecção de ser mais grave a cada geração seguinte, 
o diagnóstico pode ser difícil em formas frustras 
em que o próprio paciente não apresenta queixas, 
embora seja portador da afecção. É comum encon-
trarmos só calvicie ou catarata no avô, forma leve 
no filho, apenas perceptível pelo médico, e forma 
grave no neto. A evolução é muito lenta.

Outras miotonias serão relatadas a seguir, nas 

doenças de canais iônicos. 

Doenças De Canais iôniCos

Os canais iônicos são proteínas de membrana 
que permitem a passagem de íons entre os compar-
timentos intra e extracelular. Esses canais regulam a 
concentração de íons dentro da célula, influenciando 
o potencial elétrico transmembrana e, conseqüen-
temente, a transmissão do impulso nervoso e a 
contração muscular. 

As doenças de canais iônicos são caracterizadas 
por mutações dos genes que codificam os canais iô-
nicos de cálcio, cloro ou sódio. Neste grupo existem 
doenças extremamente heterogêneas que têm em 
comum as alterações na excitabilidade da membrana 
da fibra muscular esquelética, gerando alteração 
episódica da contração muscular. As doenças de 
canal iônico que afetam o músculo esquelético são 

Ácido graxo
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clinicamente divididas em miotonias congênitas, 
paralisias periódicas e hipertermia maligna.

Miotonia, como vimos, é o fenômeno decorrente 
do retardo e diminuição do relaxamento do músculo 
esquelético após contração voluntária (miotonia de 
ação), estimulação mecânica (miotonia de percus-
são) ou elétrica (atividade elétrica repetitiva das 
fibras musculares na eletromiografia). O avanço da 
genética molecular na última década revolucionou 
o conceito de miotonia congênita: demonstrou-se 
que pacientes com quadros clínicos bastante seme-
lhantes possuíam mutações em genes de diferentes 
canais iônicos, enquanto diferentes formas clínicas 
poderiam resultar de mutações no gene de um único 
canal iônico. Assim, a avaliação de um paciente 
com miotonia idealmente envolve a caracterização 
minuciosa da miotonia e sua relação com o frio, 
exercício e ingestão de potássio; utilizam-se ainda 
testes provocativos cuidadosamente controlados e 
estudo eletroneuromiográfico. Além disso, deve-
-se realizar uma minuciosa árvore genealógica e, 
quando possível, estudo do DNA para identificação 
das mutações associadas.

Existem cinco formas de miotonia congênita. As 
formas de Thomsen e Becker, apesar de clinicamente 
diferentes, são decorrentes de mutações do gene que 
codifica o canal de cloro do músculo esquelético 
(CLCN1), situado no cromossomo 7; essa altera-
ção leva à diminuição da condutância ao cloro e à 
despola-rização repetida. Na forma de Thomsen, a 
única queixa é a miotonia e observa-se hipertrofia 
muscular global; os sintomas surgem na primeira 
década e o padrão de herança é autossômico domi-
nante. Na forma de Becker freqüentemente há leve e 
transitória fraqueza muscular proximal, não associa- 
da à miotonia, em 75% dos casos, além de atrofia 
distal dos membros superiores com hiporreflexia, 
dados que ajudam na separação clínica da forma 
de Thomsen; esses sintomas tornam obrigatória a 
exclusão da distrofia miotônica nos pacientes com 
suspeita de miotonia de Becker. Nas famílias com 
a forma de Becker a herança é autossômica reces-
siva; descargas miotônicas podem ser encontradas 
na eletromiografia de heterozigotos assintomáticos. 

Existem três tipos de miotonias congênitas as-
sociados a mutações dos genes que codificam o 
canal de sódio do músculo esquelético (SCN4A), 
no cromossomo 17. As miotonias ligadas ao canal 
de sódio eram confundidas anteriormente com as 
miotonias congênitas de transmissão dominante, 
das quais diferem quanto à duração e intensidade 

da miotonia (permanente ou flutuante), sensibilidade 
ao potássio, frio, exercício e resposta terapêutica. 
Na miotonia flutuante, de transmissão autossômica 
dominante, chama a atenção a variação do grau de 
miotonia no decorrer do tempo; caracteristicamente, 
ocorre piora marcante da miotonia após a ingestão 
de potássio; além disso, pode estar presente mioto-
nia tardia no período de repouso após exercício. A 
miotonia congênita responsiva à acetazolamida tem 
herança autossômica dominante e seus aspectos mar-
cantes são a intensa dor que acompanha a miotonia 
e a resposta acentuada à acetazolamida; ocorre ainda 
piora com o frio e com a administração de potássio 
ou o jejum, além de variação temporal importante 
da miotonia. A miotonia permanente caracteriza-
-se por atividade miotônica contínua e severa, e 
o diagnóstico diferencial é feito com a síndrome 
de Schwatz-Jampel. A melhora da miotonia com a 
repetição do movimento ou com o exercício ocorre 
nas formas de Thomsen, Becker; já nas formas liga-
das ao canal de sódio, como a miotonia flutuante, a 
miotonia responsiva à acetazolamida e a miotonia 
permanente, o exercício intensifica a miotonia.

A paramiotonia congênita também apresenta 
transmissão autossômica dominante e decorre de 
mutação do canal de sódio do músculo esquelético, 
mas clinicamente caracteriza-se pela concomitância 
de miotonia e crises de paralisia periódica; a piora 
com o frio é marcante, podendo ocorrer também 
piora após ingestão de potássio e exercício físico.

As paralisias periódicas caracterizam-se por crises 
transitórias de fraqueza muscular generalizada de 
início agudo, podendo levar inclusive à insuficiência 
de musculatura respiratória; muitas vezes, a crise 
começa no período de repouso após algum exercício 
físico intenso. A transmissão é autossômica domi-
nante. Existem três formas clínicas, dependendo 
do nível sérico de potássio no momento da crise. 
A forma hipercalêmica é desencadeada pela ingestão 
de alimentos ricos em potássio, jejum e estresse 
emocio-nal; a mutação responsável está localizada 
também no canal de sódio do músculo esquelético. 
A forma hipo- calêmica é comumente provocada 
pela ingestão acen-tuada de carboidratos, mas tam-
bém está relacionada a álcool, estresse emocional, 
infecções e frio; a muta-ção está localizada no canal 
de cálcio dependente de voltagem ou receptor dii-
dropiridina (CACNL1A3). A forma normocalêmica 
é mais rara e acredita-se que seja um subtipo das 
formas anteriores. 

O tratamento das miotonias baseava-se no uso 
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de antiarrítmicos cardíacos da classe I, os quais 
agem no canal de sódio voltagem-dependente para 
reduzir sua taxa de ativação, e a droga de primeira 
escolha era a fenitoína, seguida pela quinina. A 
tendência atual é começar o tratamento com base 
no defeito iônico subjacente: canal de cloro, usar 
anti-arrítimico, canal de sódio, usar acetazolamida. 
Casos resistentes podem ser manipulados com me-
xiletina ou tocainida. Há relatos de melhora com 
bloqueadores do canal de cálcio, antidepressivos 
tricíclicos, estimulantes betadrenérgicos e taurina. 
Nas paralisias periódicas utiliza-se ainda diurético 
depletor ou poupador de potássio.

A hipertermia maligna é uma síndrome hiperme-
-tabólica caracterizada por aumento de temperatura, 
rigidez muscular, acidose e insuficiência de múltiplos 
órgãos. A instalação é abrupta e a mortalidade sem 
tratamento chega a 80%; a transmissão é autossômica 
dominante. Classicamente, a síndrome é desencadeada 
por anestésicos inalatórios haloge-nados e relaxantes 
musculares despolarizantes do tipo succinilcolina; 
existem casos raros desencadeados por esforço 
físico. Em 50% dos casos é possível encontrar a 
mutação, localizada no canal de cálcio lento do re-
tículo sarcoplasmático ou receptor riano-dina; essa 
mutação também é responsável pela miopatia do 
tipo central core. O tratamento baseia-se no uso de 
dantrolene, droga bloqueadora de canal de cálcio. 
Portadores da suscetibilidade devem ser anestesiados 
com drogas seguras, evitando-se os halogenados e 
a succinilcolina.
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Urgências Neurológicas

Ida Fortini

“O charme da Neurologia, acima de todos os ou-
tros ramos da medicina prática, repousa na maneira 
como ela nos força ao contato diário com princípios. 
O conhecimento das estruturas e função do sistema 
nervoso é necessário para explicar o mais simples 
fenômeno de doença, e isto só pode ser obtido 
pensando-se cientificamente.” 

Sir Henry Head

As urgências neurológicas constituem parcela 
considerável da prática diária do médico que tra-
balha com a assistência inicial de pacientes num 
pronto-socorro. Este é um tema extremamente vasto 
e não é nossa pretensão esgotá-lo em poucas pági-
nas. Como é fato em qualquer problema médico, o 
estabelecimento do diagnóstico constitui o primeiro 
e o mais importante aspecto que leva à resolução 
do problema, por isso nos deteremos basicamente 
no quadro clínico das afecções e seu diagnóstico 
diferencial.

Sem sombra de dúvida, as alterações do sistema 
nervoso (SN) que mais freqüentemente se apresen-
tam num pronto-socorro são os acidentes cerebro-
-vasculares, os comas, as cefaléias e os quadros 

Capítu- 1919

epilépticos. Estes e outros tópicos, dada a sua 
importância, são abordados de forma específica e 
detalhada em outras seções deste livro e, portanto, 
não nos deteremos neles. 

Gostaríamos de chamar a atenção para algumas 
afecções neurológicas freqüentes no nosso meio que 
não são abordadas nos outros capítulos: as compli-
cações neurológicas do alcoolismo, as patologias 
que se manifestam por fraqueza nos membros, as 
paralisias agudas de nervos cranianos, as síndro-
mes vertiginosas, os quadros de diminuição súbita 
da acuidade visual, o estado de mal epiléptico e a 
conduta inicial nas cefaléias que se apresentam no 
pronto-socorro. 

CompliCações NeurológiCas  
do alCoolismo

O alcoolismo é uma doença crônica e um dis-
túrbio do comportamento que se caracteriza por 
episódios repetidos ou continuados de intoxicação, 
a ponto de interferir com a eficiência do indivíduo 
no trabalho, no lar ou na comunidade. Os critérios 
farmacológicos que incluem o alcoolismo nas con-
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dições de toxicomania são:

Tolerância

Necessidade de ingestão de quantidades pro-
gressivamente maiores de álcool para obtenção de 
efeitos prévios de doses menores.

Dependência Física

Desenvolvimento de sintomas e sinais distinti-
vos quando de sua suspensão após um período de 
intoxicação crônica.

Existem diversas doenças neurológicas causadas 
pelo alcoolismo (Tabela 19.1), sendo algumas delas 
raras e de patogênese incerta. O fator comum para 
todas elas é o abuso do álcool, porém o mecanismo 
pelo qual o álcool produz seus efeitos varia muito 
de um grupo de doença para outro. Abordaremos 
alguns desses quadros, dada a sua freqüência.

Intoxicação Alcoólica

O álcool já pode ser detectado no sangue cerca 
de cinco minutos depois de ingerido. A concentração 
sérica máxima é alcançada em 30 a 90 minutos. 
Uma pessoa de 70 quilogramas metaboliza sete a 10 
gramas de álcool por hora e, portanto, 1 grama por 

quilograma de peso por hora. O ritmo de metabolismo 
do álcool é modificado pela dieta, sendo menor nos 
pacientes malnutridos, e mostra um aumento após 
um período de ingestão contínua.

Nas pessoas não habituadas, uma concentração 
sangüínea de 30mg/dl produz leve euforia, 50mg/
dl causam leve incoordenação e 100mg/dl, estu-
por. Concentrações iguais ou superiores a 400mg/
dl causam anestesia profunda e podem ser fatais. 
Alcoole-mia acima de 500mg/dl é letal em cerca 
de 50% dos casos.

Cerca de 25% de todos os comas causados por 
intoxicação exógena são devidos ao alcoolismo.

Alguns dos efeitos precoces do álcool, como 
agressividade, hiperatividade e aumento da excita-
-bilidade elétrica do córtex cerebral, são devidos à 
inibição de certas estruturas subcorticais (da formação 
reticular), que modulam a atividade cortical. Com o 
aumento da alcoolemia, o efeito depressor se alastra 
envolvendo neurônios corticais, do tronco cerebral 
e neurônios espinais. A margem existente entre a 
dose de álcool que produz anestesia e a que causa 
depressão respiratória é muito estreita.

Os graus leves a moderados de intoxicação não 
requerem tratamento, já o coma representa uma 
emergência médica e, neste caso, o alvo principal 
do tratamento é prevenir a depressão respiratória. 
A administração de glicose ou de glicose e insuli-
na para fazer baixar a alcoolemia tem pouco valor 

Tabela 19.1 
Classificação das Doenças Neurológicas Causadas pelo Alcoolismo

1. Intoxicação alcoólica: estado de embriaguez, coma alcoólico, intoxicação patológica, black-outs

2. Síndromes de abstinência: tremores, alucinoses, convulsões, delirium tremens

3. Doenças nutricionais do SN secundárias ao alcoolismo:
 — Síndrome de Wernicke-Korsakoff
 — Polineuropatia
 — Neuropatia óptica
 — Pelagra

4. Doenças de patogênese incerta associadas ao alcoolismo:
 — Degeneração cerebelar
 — Doença de Marchiafava-Bignami
 — Mielinólise pontina central
 — Cardiomiopatia alcoólica e miopatia
 — Demência alcoólica
 — Atrofia cerebral
 — Síndrome fetal do alcoolismo

5. Alterações neurológicas conseqüentes à cirrose de Laennec e shunts portossistêmicos:
 — Coma hepático
 — Degeneração hepatocerebral crônica
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prático. Nos pacientes com concentração sangüínea 
extremamente alta (igual ou superior a 500mg/dl) e 
particularmente quando acompanhada de acidose, a 
hemodiálise deve ser considerada.

Intoxicação Patológica

Em raras ocasiões, o álcool tem um efeito exci-
-tatório mais do que inibitório. O termo intoxicação 
patológica é utilizado para designar a situação na 
qual, mesmo após a ingestão de pequena quantida-
de de álcool, o indivíduo tem um acesso de fúria 
com comportamento agressivo que termina em 
sono profundo. Ao despertar, o indivíduo não tem 
lembrança do ocorrido.

A intoxicação patológica tem sido atribuída a 
vários fatores, como diferenças individuais na sus-
cetibilidade ao álcool, temperamento histérico ou 
epileptóide de base. Não existem, todavia, dados 
que suportem nenhuma dessas hipóteses.

Black-out

Este termo aplica-se a um episódio de amnésia 
que acompanha graus intensos de intoxicação alco-
ólica. Quando sóbrio, o indivíduo não consegue se 
lembrar de eventos que ocorreram durante a fase de 
embriaguez, mesmo quando o nível de consciência 
não foi muito alterado naquela ocasião. A natureza e 
significado desses episódios não são claros. Alguns 
psiquiatras defendem que se referem à repressão de 
memórias dolorosas.

Síndrome de Abstinência

A síndrome de abstinência pode tomar a forma 
de uma ou mais das seguintes síndromes que se 
somam: tremores, convulsões relacionadas ao álcool 
e delirium tremens. Todos esses quadros ocorrem 
somente após um período de absoluta ou relativa 
abstinência de álcool, mais freqüentemente entre 
12 e 72 horas. Um declínio relativo nos níveis 
sangüíneos do etanol pode precipitar a sín-drome. 
Cada uma das manifestações acima pode ocorrer 
de forma mais ou menos pura, porém normalmente 
elas ocorrem em várias combinações. O protótipo 
desses pacientes é o bebedor periódico, embora a 
abstinência também possa manifestar-se no bebedor 
crônico que, por qualquer razão, pare de beber.

O tremor é a manifestação mais comum de 
abstinência alcoólica. O indivíduo pode apresentar 
também irritabilidade, náuseas, sudorese, alteração 
do sono, pesadelos, hipotensão ortostática e ansie-
dade. A fase REM do sono, que é suprimida pelo 
álcool, sofre um aumento rebote durante a absti-
nência. Esses sintomas aparecem após uma noite 
de abstinência depois de vários dias de ingestão 
contínua. Os sintomas tornam-se progressivamente 
mais intensos se o indivíduo continuar sem ingerir 
álcool, alcançando seu pico de intensidade em 24 
a 36 horas. Nesse estágio, o indivíduo apresenta a 
face vermelha, as conjuntivas injetadas, taquicardia, 
anorexia, irritabilidade, insônia, e pode às vezes ficar 
agressivo. Essa sintomatologia geralmente melhora 
em poucos dias, mas a agitação pode permanecer 
por várias semanas.

Alterações da percepção ocorrem em 25% dos 
pacientes com tremor. Sons e sombras podem ser 
mal interpretados e os objetos familiares podem ser 
vistos de forma distorcida. Alucinações verdadeiras 
também podem ocorrer. Inicialmente, o indivíduo 
pode ter alucinações visuais somente quando está 
com os olhos fechados, porém depois, mesmo quando 
está com os olhos abertos. Quando, após um período 
de intoxicação crônica, o indivíduo pára de beber, 
há uma tendência marcante para o desenvolvimento 
de crises convulsivas. Mais de 20% das convulsões 
ocorrem sete a 48 horas após a interrupção da ingestão 
alcoólica, com um pico de incidência entre 13 e 24 
horas. Durante o período de atividade convulsiva, o 
eletroencefalograma é anormal, porém se normaliza 
dentro de alguns dias. Pode ocorrer uma crise única, 
mas, na maioria dos casos, ocorrem salvas de duas 
a seis crises ou mais e, ocasionalmente, o paciente 
pode entrar em estado de mal epiléptico. As crises 
são geralmente do tipo grande mal. Cerca de um terço 
dos pacientes que apresentam convulsões desenvolve 
delirium tremens. Em muitos casos, as convulsões 
não requerem o uso de anticon-vulsivantes, pois são 
autolimitadas. Se ocorrer estado de mal epiléptico, 
o tratamento não difere do utilizado habitualmente 
para o estado de mal epiléptico não relacionado à 
abstinência de álcool.

O delirium tremens (DT) é a mais dramática 
e grave de todas as manifestações da abstinência 
alcoólica. É caracterizado por profunda confusão 
mental, ilusões, alucinações, tremores, agitação, 
insônia e sinais de hiperatividade do sistema nervoso 
autônomo (midríase, febre, taquicardia e sudorese). 
Na maioria dos casos, o DT tem curta duração, 
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cessando abruptamente após alguns dias. Raramente 
ocorrem recidivas após melhora inicial. O processo 
todo pode durar dias ou até quatro a cinco semanas. 
Em 5% a 15% dos casos, o DT termina fatalmente, 
por hipertermia maligna, colapso circulatório ou por 
complicações infecciosas. O exame anatomopato-
-lógico é singularmente pouco esclarecedor.

Na fase inicial da abstinência (de sete a oito 
horas) ocorre queda na magnesemia e aumento de 
pH sangüíneo por alcalose respiratória. Esses dois 
fatores podem explicar a hiperexcitabilidade do 
SN. A alcalose respiratória seria devida à liberação 
dos neurônios do centro respiratório, que estariam 
previamente insensíveis ao CO

2
, com resultante 

hiper-ventilação. Na fase de DT propriamente dito, 
a hipomagnesemia talvez não seja um fator impor-
tante, já que o nível sérico de magnésio retorna ao 
normal antes do início do delírio.

No tratamento devem ser monitorizados os si-
nais vitais, tratar a hipertermia (por resfriamento 
corporal), corrigir os distúrbios hidreletrolíticos 
e administrar tiamina e glicose. Várias drogas 
mostraram-se efetivas na prevenção ou na supressão 
da síndrome de abstinência (barbitúricos, hidrato de 
cloral, clordia-zepóxido, paraldeído, benzodiazepí-
nicos, ácido val-próico e haloperidol). Há pouca 
diferença na eficácia terapêutica entre essas drogas. 
Os fenotiazínicos reduzem limiar elétrico e podem 
precipitar crises convulsivas, por isso, quando do 
uso de agentes antagonistas dopaminérgicos (como 
o haloperidol) para o controle das alucinações, 
deve-se utilizá-los após o período de risco para o 
desenvolvimento de crises convulsivas ter passado 
(isto é, após as primeiras 48 horas de abstinência). 

Doenças Nutricionais Secundárias  
ao Alcoolismo

Síndrome de Wernicke-Korsakoff

É uma encefalopatia causada pela deficiência 
de tiamina e é observada principalmente, embora 
não exclusivamente, nos alcoólatras. Pode ocorrer 
também por desnutrição, hiperêmese gravídica e nos 
pacientes em uso de nutrição parenteral sem suple-
-mentação de tiamina. Afeta igualmente homens e 
mulheres, sem idade preferencial. A encefalopatia de 
Wernicke é caracterizada por: nistagmo, paralisia do 
nervo abducente (VI nervo) e do olhar conjugado, 
além de ataxia cerebelar e alterações mentais.

O nistagmo é a manifestação ocular mais freqüen-
te, seguindo-se, em ordem de freqüência, a paresia 
do VI nervo, que é sempre bilateral mas nem sempre 
simétrica, e paralisias dos movimentos conjugados. 
Alterações pupilares são incomuns. Cerca de 90% 
dos pacientes têm alterações de consciência, porém 
somente 1% deles apresenta-se em coma. No início 
do quadro, ocorre estado confusional global e muitos 
pacientes mostram-se sonolentos.

A ataxia é o outro componente freqüente da sín-
drome. Quando o nível de consciência do paciente 
permite que a marcha seja testada, evidencia-se 
uma ataxia cerebelar axial com marcha ebriosa e 
alargamento da base de sustentação.

A psicose de Korsakoff se refere a um distúr-
bio em que a memória é comprometida de forma 
desproporcional às outras funções cognitivas. No 
alcoólatra, a psicose de Korsakoff está geralmente 
associada à encefalopatia de Wernicke. A alteração 
de memória freqüentemente se inicia com um estado 
confusional global (80% dos casos), e caracteriza-se 
essencialmente por comprometimento da capacidade 
de adquirir novas informações (amnésia anterógra-
da). A capacidade de recordar-se de informações 
adquiridas previamente ao quadro mental (amnésia 
retrógrada) também é intensa e geralmente afeta 
um período de meses ou anos anteriores. Em mui-
tos casos, verifica-se a confabulação (a invenção 
ou criação de histórias pelo paciente, que, sendo 
incapaz de lembrar-se, utiliza-se de fragmentos de 
memórias de eventos passados). Por exemplo, quando 
questionado sobre o que fez no dia anterior, ao invés 
de dizer que não consegue se lembrar, pode inven-
tar uma história. A confabulação não está sempre 
presente nem é um requisito para o diagnóstico da 
psicose de Korsakoff.

Os pacientes podem ter variados graus de recu-
peração. Cerca de 15% deles, após administração 
de tiamina, mostram sinais de melhora rápida (em 
uma a duas semanas). Nos restantes, os defeitos de 
memória permanecem. Cerca de 84% dos pacientes 
com encefalopatia de Wernicke mostram depois 
sinais da psicose de Korsakoff.

As alterações características da síndrome de 
Wernicke-Korsakoff se devem às lesões talâmicas, 
dos corpos mamilares, da substância cinzenta pe-
-riaquedutal mesencefálica, dos colículos superiores 
e do assoalho do IV ventrículo. As lesões mais 
graves consistem de necrose completa do tecido. 
As células nervosas, axônios e bainhas de mielina 



Parte 2 367     
NITRINI - ATHENEU - 5ª PROVA - 09/09/02 - PETRODADOS

©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

são afetados de forma variável. No córtex cerebelar, 
a anormalidade mais proeminente é a redução do 
número de células de Purkinje e a proliferação de 
cé-lulas gliais. 

Na encefalopatia de Wernicke, as doses de tiamina 
recomendadas para o tratamento são 50mg por via 
intravenosa e 50mg por via intramuscular inicialmente 
e, posteriomente, uma dose de 50 a 100mg por dia, 
até que o paciente possa se alimentar normalmente. 
Deve-se tomar cuidado para que não seja adminis-
trada glicose antes da tiamina a um alcoólatra, pois 
pode-se precipitar uma encefalopatia de Wer-nicke. 

O uso da tiamina por via intravenosa deve ser 
res-trito a hospitais, devido ao risco do “choque 
tiamínico”.

Polineuropatia Alcoólica 

Os indivíduos com polineuropatia alcoólica, em 
sua maioria, são sintomáticos e apresentam fraque-
za de membros inferiores, parestesias e dores nas 
extremidades dos membros, numa distribuição em 
“bota e luva”. O início é normalmente insidioso e 
lentamente progressivo. No principio, os sintomas 
são referidos às partes distais dos membros, sen-
do tanto sensitivos quanto motores, e geralmente 
simétricos. Caracteristicamente, os músculos são 
dolorosos à palpação e ocorre diminuição ou abolição 
dos reflexos profundos dos membros inferiores. Há 
comprometimento tanto das sensibilidades superfi-
ciais quanto das profundas. As dores e parestesias 
podem ser muito intensas. Ocorrem também distúrbios 
neurovegetativos.

O exame do líquido cefalorraquidiano mostra-se 
normal. 

A polineuropatia alcoólica ocorre em mais de 
10% dos alcoólatras, e parece ser devida a carências 
vitamínicas (tiamina, niacina, piridoxina e cobala-
-mina).

As alterações patológicas basicamente tomam a 
forma de degeneração não inflamatória dos nervos 
periféricos e, nos casos avançados, das raízes an-
teriores e posteriores da medula espinal. Tanto as 
bainhas de mielina quanto os axônios podem ser 
lesados.

A recuperação de uma polineuropatia nutricional 
é um processo lento. Nos casos leves, uma consi-
derável recuperação da função nervosa pode ser 
observada em poucas semanas.

Deve-se introduzir nutrição adequada, com cerca 
de 3.000 calorias por dia, e suplementação vitamí-
nica (doses diárias de tiamina – 25mg, niacina 
– 100mg, riboflavina – 10mg, ácido pantotênico 
– 10mg, piridoxina – 5mg e cianocobalamina 
ou hidroxicobalamina – 1.000 microgramas por 
via intramuscular). Além disso, é preciso orientar 
o paciente quanto à necessidade de realizar movi-
mentos para a prevenção de contraturas e utilizar 
medicamentos para promover o alívio de dores e 
parestesias, como anticonvulsivantes, fenotiazínicos 
e antide-pressivos tricíclicos. 

Neuropatia Óptica (Ambliopia  
Tabaco-álcool) 

Neste caso, a lesão primária do nervo óptico pode 
ser devida à deficiência de vitamina B

12
, tiamina, 

folatos e riboflavina, e não aos efeitos tóxicos do 
álcool. A deficiência de qualquer um deles, individu-
almente ou em conjunto, pode ser responsável pela 
patogênese da ambliopia tabaco-álcool. Não há ainda 
acordo universal a respeito da causa da ambliopia. 
É possível que exista também uma predisposição 
genética, dado que alguns pacientes têm mutações 
do DNA mitocondrial, como as da neuropatia óptica 
hereditária de Leber. O paciente queixa-se de um 
borramento da visão lentamente progressivo. Ao 
exame, constata-se a redução da acuidade visual e 
a presença de escotomas (defeitos do campo visual), 
sempre bilaterais e simétricos. Ao exame do fundo 
de olho, pode-se, às vezes, ver uma leve hiperemia 
dos discos ópticos, e borramento ou até atrofia das 
papilas ópticas nos casos mais avançados.

Deve-se proceder à suplementação de vitaminas do 
complexo B e à instituição de uma dieta adequada, 
o que geralmente leva a uma melhora do quadro, o 
que só não ocorre nos casos muito graves.

Pelagra

Em sua forma completa, a pelagra afeta a pele e 
os sistemas gastrintestinal, hematopoiético e nervoso.

No SN, as manifestações maiores de pelagra são 
as cerebrais, embora todas as partes do SN possam 
ser envolvidas. Nas fases precoces, os sintomas são 
principalmente mentais e podem ser confundidos com 
sintomas neuróticos, sendo comuns insônia, fadiga, 
nervosismo, depressão e irritabilidade. Além disso, 
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ocorrem tremores, rigidez, reflexos de preensão e 
de sucção, coma, psicose e sinais de neuropatia 
periférica.

As alterações patológicas mais importantes ocor-
rem nas grandes células do córtex cerebral, nos 
gânglios da base, nos núcleos motores dos nervos 
cranianos e nos cornos anteriores e posteriores da 
medula espinal. As células tornam-se inchadas e 
redondas, com núcleos excêntricos, e perdem par-
tículas da substância de Nissl.

Aceita-se que a pelagra possa ser causada tanto 
pela deficiência de ácido nicotínico quanto da do 
seu precursor, o triptofano.

Para se tratar esta afecção, devem ser adminis-
tradas vitaminas do complexo B e nicotinamida.

Encefalopatia Hepática 

A encefalopatia hepática caracteriza-se por altera-
ção da consciência que pode progredir desde confusão 
mental até estupor e coma. Podem ocorrer: asterixe, 
rigidez flutuante de tronco e membros, reflexos de 
preensão e sucção, exagero dos reflexos profundos, 
sinal de Babinski e crises convulsivas focais ou 
generalizadas. O eletroencefalograma mostra-se 
anormal durante as fases iniciais da alteração mental; 
as alterações consistem de paroxismos bilaterais e 
síncronos de ondas lentas.

A encefalopatia hepática pode ser devida ao 
aumento da concentração de amônia no sangue, o 
que ocorre pelo desenvolvimento de shunts portos-
-sistêmicos e pela incapacidade apresentada pelo 
fígado lesado de metabolizar a amônia, a qual, em 
altas concentrações, pode ser diretamente tóxica ao 
cérebro. A toxicidade talvez se deva à interferência 
com a bomba de cloro e à alteração da atividade da 
Na-K ATP-ase, o que afeta o metabolismo energético 
das células cerebrais. Nos animais com hiperamo-
nemia podem ocorrer: aumento da permea-bilidade 
da barreira hematoencefálica a grandes moléculas, 
captação alterada de ácidos graxos de cadeia curta 
no cérebro, captação alterada de glicose e alteração 
de aminoácidos precursores de neuro-transmissores. 
Isto deu origem à teoria de que a encefalopatia he-
pática poderia ser devida, pelo menos parcialmente, 
à alteração da função de neurotransmissores. Foram 
constatados diminuição de norepinefrina e aumento 
da serotonina e da octopamina no SNC. 

Hematoma Subdural Crônico

É freqüente que o alcoólatra caia e sofra trau-
-matismo cranioencefálico, quando embriagado, 
ocorrência que pode passar despercebida. Após 
um tempo variável, este pode começar a apresentar 
cefaléia progressiva, lentificação do pensamento, 
confusão mental, sonolência e, raramente, convulsões, 
além de sinais focais como hemiparesia e afasia. A 
impressão inicial pode ser de que o paciente tenha 
um tumor ou um quadro vascular cerebral, dado que 
a sintomatologia pode se iniciar subitamente. Nesses 
casos, deve-se sempre pensar na possibilidade de um 
hematoma subdural crônico. Esses hematomas são 
devidos ao sangramento das veias em ponte (entre 
córtex e leptomeninges), e os sintomas são devidos 
à compressão direta do parênquima cerebral. O he-
matoma torna-se envolto por membranas fibrosas e 
pode aumentar gradualmente de volume por osmose 
e também porque os capilares da membrana fibrosa 
do hema- toma têm permeabilidade anormal, além 
de poderem originar novos sangramentos espora-
dicamente.

Os raios X simples de crânio podem mostrar des-
locamento da glândula pineal calcificada. Raramente 
pode ser vista uma linha de fratura.

O LCR pode ser claro, sanguinolento ou xantocrô-
-mico, dependendo da presença ou da ausência de 
hemorragia meníngea e do tempo do trauma, antigo 
ou recente.

A tomografia computadorizada de crânio (TCC) 
mostra a coleção, que pode ser hiper, iso ou hipoate-
-nuante com o parênquima cerebral, dependendo do 
tempo decorrido desde o sangramento.

O tratamento consiste na drenagem da coleção.

Degeneração Cerebelar Alcoólica

É a degeneração cerebelar adquirida mais comum. 
É semelhante às manifestações cerebelares da ence-
falopatia de Wernicke. Os homens são mais afetados 
do que as mulheres e a ocorrência é maior dos 30 
aos 40 anos de idade, nos pacientes que fizeram 
abuso de álcool por muitos anos. O quadro evolui 
em semanas e é predominantemente o de uma ataxia 
cerebelar axial. Com a parada do uso de álcool e 
a suplementação nutricional, ocorre melhora dos 
sintomas cerebelares, porém de forma incompleta. 
Ao exame anatomopatológico evidencia-se uma 
atrofia seletiva do verme cerebelar. 

paraparesia ou TeTraparesia de iNTeresse  
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No proNTo-soCorro

Frente a uma queixa de fraqueza progressiva 
dos membros inferiores ou de fraqueza nos qua-
tro membros, devemos perguntar: como se deu a 
instalação do quadro (foi súbita ou gradual?); se 
existem alterações das funções esfincterianas; se 
existem sinais de doenças sistêmicas e alterações 
das sensibilidades e de que tipo são.

Nas afecções medulares ocorrem:

• Sinais de lesão do neurônio motor superior: 
paraparesia ou tetraparesia espástica (hipertonia e 
hiper-reflexia) e sinal de Babinski.

• Alterações sensitivas até determinado nível, 
acima do qual a sensibilidade se mostra preservada.

Nas síndromes motoras periféricas ocorrem:

• Sinais de lesão do neurônio motor inferior: pa-
ralisia flácida (hipotonia e hiporreflexia ou arreflexia 
profunda); o sinal de Babinski está ausente. Nas 
lesões de longa duração, ocorre atrofia muscular.

• Alterações sensitivas em “bota e luva” ou no 
território de distribuição das raízes nervosas ou dos 
nervos periféricos.

• Ausência de alterações esfincterianas nas le-
sões de nervos periféricos. Nas lesões de múltiplas 
raízes nervosas, as alterações esfincterianas podem 
estar presentes.

Lesões Medulares

As alterações mais importantes da medula espinal 
(ME) podem ser agrupadas nas seguintes síndromes 
clínicas: 

• paraparesia ou quadriparesia por lesões tranver-
-sas da ME;

• paraparesia crônica ou subaguda com ou sem 
alterações sensitivas e ataxia sensitiva;

• síndrome de dissociação sensitiva segmentar 
com amiotrofia braquial (síndrome siringomiélica).

Nas lesões compressivas da medula espinal, os 
sinais de comprometimento das vias corticospinais 
e sensitivas aparecem gradualmente. Por vezes, a 
compressão pode instalar-se agudamente ou, após 
um início insidioso, progredir intensa e rapidamente, 
determinando um quadro de mielopatia transversa, 
que pode progredir para o choque medular. Quando 
isto ocorre, há perda completa da força muscular, das 
sensibilidades e das atividades reflexas abaixo do 

nível da lesão, além de ocorrer retenção urinária 
e fecal. Após um período de semanas ou meses, a 
medula abaixo do nível lesional vai reassumindo 
atividades reflexas e aparecem os automatismos 
medulares (reação de tríplice retirada aos estímulos 
nociceptivos, esvaziamento reflexo da bexiga urinária 
e liberação fecal).

Quando ocorre o choque medular, o prognóstico 
quanto à recuperação funcional é muito reservado. 
Portanto, deve-se sempre fazer o diagnóstico e 
tratar adequadamente as lesões medulares antes do 
estabelecimento do choque medular.

Frente a um quadro súbito, ictal, de lesão medu-
lar, devemos pensar nas patologias vasculares. As 
doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla, 
podem se instalar abruptamente e causar mielo-patia 
transversa. Já os quadros infecciosos, assim como 
os compressivos, geralmente têm um início mais 
gradual e evolução progressiva.

Lesões Vasculares da Medula Espinal

A medula espinal recebe seu suprimento sangüí-
-neo de três artérias: a artéria espinal anterior e as 
duas artérias espinais posteriores. Dessas artérias 
têm origem artérias perfurantes e plexos de artérias 
piais que circundam a medula, estabelecendo anas-
-tomoses entre a circulação anterior e posterior e de 
onde também partem ramos perfurantes. 

As causas de lesões vasculares da medula espinal 
são: aterosclerose, embolia, perfusão retrógrada da 
aorta nas cirurgias de revascularização cardíaca 
(êmbolos de colesterol), aneurismas dissecantes da 
aorta e arterites, e ligadura das artérias que suprem 
as artérias espinais, como ocorre, por exemplo, nas 
cirurgias da artéria renal.

Patologias inflamatórias como sífilis, tuberculose 
e esquistossomose podem causar infartos medulares.

Na oclusão da artéria espinal anterior, que irriga 
os dois terços anteriores da medula, ocorre parapa-
-resia, hipoestesia térmica e dolorosa e preservação 
da sensibilidade táctil e profunda.

Infartos venosos medulares também podem causar 
hemorragias ou hematomas intramedulares (hemato-
mielia) ou, quando ocorre trombose em seus vasos, 
infartos. Podem também ocorrer sangramentos de 
uma malformação arteriovenosa ou sangramentos 
decorrentes do uso de drogas anticoagulantes, que 
podem ser também epidurais ou subdurais.

Lesões Traumáticas e Compressivas
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A medula pode ser comprometida nas fraturas 
da coluna ou por ferimentos penetrantes. Tais le-
sões produzem transecção parcial ou completa ou 
podem comprimir a medula. O prognóstico depende 
inteiramente da extensão do dano.

Traumatismos medulares podem acontecer por 
projéteis de armas de fogo ou compressão traumática 
da ME por quedas ou acidentes automobilísticos. A 
lesão dos ligamentos espinais permite o desloca-
mento de vértebras, freqüentemente com fraturas, 
sendo a medula literalmente esmagada. Logo após 
a lesão, o edema traumático pode causar isquemia 
e aumento da área lesada.

Uma protrusão discal aguda pode resultar do 
trauma, particularmente na região cervical, e levar 
a um quadro de compressão medular.

As mielopatias compressivas podem resultar ainda 
de tumores (carcinomas metastáticos, meningeomas, 
lipomas, neurinomas e cistos dermóides), abscessos 
epidurais, mielopatia cervical, tuberculomas, granu-
-lomas esquistossomóticos e fúngicos e cisticercos. 
O protótipo da síndrome é o de um quadro subagudo 
de compressão medular, que se inicia com dor ra-
dicular. O ritmo de progressão varia com o tipo de 
tumor ou processo que origina o quadro.

A mielopatia mais freqüentemente observada nos 
hospitais é talvez a espondilose cervical com mielopa-
-tia. É essencialmente uma doença degenerativa das 
vértebras cervicais mais baixas na qual uma certa 
combinação de protrusão de disco e degeneração 
com exostoses vertebrais e espessamentos dos liga-
mentos longitudinal e amarelo são, com freqüência, 
associados com um canal estreito congênito. Além 
do comprometimento da ME e raízes por compressão 
mecânica, há também certa redução do suprimento 
sangüíneo pelas artérias radiculares. O diagnóstico 
é feito por RNM.

Nas lesões medulares compressivas de qualquer 
natureza, o diagnóstico precoce é imperativo para 
prevenção de um déficit neurológico irreversível, 
pois, com o tratamento da lesão causadora da com-
pressão, pode ocorrer completa reversão do quadro.

Mielopatias Infecciosas e Inflamatórias 

Processos inflamatórios meníngeos podem aco-
meter a medula por contigüidade ou por arterites. 
Tuberculose, esquistossomose, sífilis e infecções 

fúngicas podem causar mielopatias. Além disso, 
substâncias injetadas no espaço subaracnóideo po-
dem lesar a medula, como é o caso da penicilina, 
do álcool, do fenol, de anestésicos contaminados 
com detergentes e de contrastes iodados oleosos.

Diversos vírus também podem causar mielites. 
Herpes simplex, varicela-zoster, vírus da imunode-
-ficiência adquirida humana, Echo e Coxsackie estão 
entre os mais comuns. A poliomielite, devido a 
aspectos clínicos, será discutida mais adiante.

Entre as mielopatias causadas por agentes infec-
ciosos, é oportuno ressaltar os empiemas epidurais.

Os empiemas epidurais, muitas vezes denominados 
erroneamente abscessos, podem se originar de focos 
situados a distância ou de tecidos adjacentes, por 
contigüidade. A ocorrência de empiema no espaço 
epidural é relativamente rara. O material purulento 
se acumula e se distribui por vários segmentos da 
medula causando compressão subaguda desta, além 
de alterar a função das raízes nervosas. No início 
existe dor intensa no local, que pode irradiar-se pelo 
trajeto das raízes alteradas. O paciente apresenta fe-
bre, mal-estar e dor à palpação e percussão da área 
da coluna onde se situa o empiema. Quase todos os 
pacientes apresentam febre e leucocitose.

É importante que se proceda à inspeção do local, 
buscando-se encontrar sinais flogísticos. Nunca se 
deve realizar a punção lombar nesse local para não se 
disseminar a infecção para o espaço subaracnóideo.

Na maioria das vezes, o agente causador é o 
Staphyloccus aureus, mas outros agentes podem 
também causar o quadro, como os estreptococos e 
os bacilos Gram-negativos.

Os raios X da coluna vertebral podem revelar sinais 
de osteomielite. O LCR pode revelar bloqueio com-
pleto ou a presença de pus. A mielografia evidenciará 
o local do bloqueio. A tomografia computadorizada 
dos segmentos afetados evidenciará a coleção.

Desde que o diagnóstico seja firmado, a terapêutica 
é a descompressão cirúrgica e a drenagem do empie-
-ma, além da instituição de antibioticoterapia adequada.

O prognóstico para recuperação completa é po-
bre, mesmo com diagnóstico e terapêutica precoces.

Esclerose Múltipla

Na esclerose múltipla pode ocorrer lesão medular 
transversa aguda ou, mais freqüentemente, subaguda. 
A suspeita diagnóstica repousa na anam-nese e no 
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exame neurológico. Pode haver referência a epi-
sódios similares no passado ou a episódios com o 
envolvimento de outras regiões do SNC. No exame 
neurológico, além de se evidenciar a extensão e a 
gravidade do quadro medular, pode se verificar a 
presença de outros sítios de acometimento, como, 
por exemplo, os nervos ópticos.

Conduta nas Afecções Medulares Agudas

A constatação clínica de comprometimento me-
dular impõe os seguintes procedimentos:

1. Realizar raios X de coluna e verificar se existem 
áreas de lise óssea, pinçamentos de espaços interver-
tebrais, colabamento ou acunhamento de vértebras, 
destruição dos pedículos das vértebras, e verificar se 
existe coleção paravertebral (mal de Pott).

2. Verificar se existem evidências de compressão 
medular. É preferível realizar tomografia de medula 
ou, se possível, ressonância nuclear magnética da 
coluna vertebral. Não se deve esquecer, no entanto, 
de que se trata de uma urgência, e se os exames 
citados não forem possíveis, deve-se realizar mie-
lografia. Quando da realização da mielografia após 
posicionar-se a agulha no espaço subaracnóideo, 
devem ser efetuadas as provas manométricas (de 
Stookey) para verificar se existem bloqueios e, a 
seguir, retirar amostra de LCR para exame e só 
então proceder-se à injeção de contraste no espaço 
subaracnóideo.

O exame do LCR não deve ser realizado em 
situações onde não se possa realizar mielografia 
ou tomografia de medula a seguir para cirurgia de 
urgência, pois, nos casos de compressão medular, 
a punção liquórica pode causar piora súbita da 
compressão, por alterações pressóricas abruptas do 
espaço liquórico.

Se existirem evidências radiológicas ou tomo-
-gráficas de compressão, deve-se proceder à descom-
-pressão cirúrgica imediata.

3. Quando se suspeita de processo inflamatório, 
desmielinizante ou parasitário, deve-se realizar o 
exame do LCR por via lombar.

Nos casos em que não há bloqueio do trânsito 
liquórico, o diagnóstico presuntivo é de mielite.

Deve-se então proceder ao exame citológico, 
bioquímico, microbiológico e imunológico do LCR, 
com eletroforese de proteínas, cultura de bactérias, 
pesquisa de fungos, cultura de bacilos álcool-ácido 

resistentes, reações imunológicas para cisticercose, 
esquistossomose e sífilis. Quando possível, pode-se 
solicitar PCR (polymerase chain reaction) para a 
tuberculose e para herpes-vírus.

Exame de fezes, biópsia retal e reação de esquis-
-tossomina podem permitir o diagnóstico de esquis-
-tossomose. A presença de anticorpos anti-HIV deve 
ser pesquisada.

Paraparesias ou Tetraparesias Flácidas

O comprometimento dos motoneurônios, de 
músculos ou da junção neuromuscular pode causar 
quadros deficitários agudos. Nestes quadros, os 
reflexos miotáticos profundos estão diminuídos ou 
abolidos e o tono muscular é reduzido.

Polirradiculoneurite Aguda (PRN)

A PRN é uma doença paralítica aguda ou subagu-
-da de natureza inflamatória, com uma incidência 
de um a dois casos por 100.000 habitantes por ano. 

Em aproximadamente dois terços dos casos há 
referência a uma doença infecciosa aguda precedendo 
o quadro, num período de uma a quatro semanas, 
sendo geralmente um processo gripal ou uma gastren-
terocolite aguda. No entanto, a infecção que precede 
o quadro pode ser subclínica, como Campi-lobacter 
pilorii ou jejuni e herpes-vírus (CMV ou vírus EB). 
A PRN pode-se seguir também a certas doenças virais 
bem definidas, como sarampo, rubéo- la, caxumba, 
influenza, mononucleose infecciosa e infecção por 
vírus da imunodeficiência adquirida humana. No 
entanto, nem todos os eventos desenca-deadores 
são infecciosos. São descritos casos de PRN após 
vacinas e após o uso de gangliosídeos derivados de 
cérebros bovinos. 

O início dos sintomas é subagudo e a evolução, 
até a estabilização do quadro, geralmente, se processa 
em cerca de quatro semanas, após o que se inicia a 
recuperação, que é satisfatória em 85% dos casos 
ao fim de quatro a seis meses.

O sintoma predominante é a fraqueza, de intensi-
dade variável, desde fraqueza distal leve até paralisia 
total dos quatro membros, paralisia no território dos 
nervos cranianos e da musculatura respira- tória, que 
pode evoluir até a insuficiência respiratória. Nos 
casos mais graves, pode ocorrer retenção urinária 
transitória. Os sintomas sensitivos geralmente não 
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são importantes, mas o indivíduo pode queixar-se 
de parestesias em “bota e luva”.

Alterações autonômicas como taquicardia, hipo e 
hipertensão arterial e distúrbios da regulação térmica 
e da sudorese são relativamente freqüentes.

A PRN parece representar uma resposta imuno-
-lógica aberrante do organismo, desencadeada pela 
infecção precedente. Os antígenos que mais pro-
vavelmente estão envolvidos são glicoconjugados 
de superfície, especificamente os gangliosídeos, e 
principalmente os dos nodos de Ranvier. Há elevação 
de IL-9, TNF-alfa, interferon-gama no LCR, que são 
indicadores de ativação de linfócitos T e B. Existem 
também evidências de ativação do sistema comple-
mento. Até cerca de uma década atrás pensava-se 
que a PRN fosse uma alteração uniforme, porém 
posteriormente verificou-se que existia também um 
tipo axonal primário de PRN. 

O LCR é geralmente normal nos primeiros dias 
da doença. Em cerca de 90% dos pacientes, o teor 
de proteínas no LCR aumenta após 48 horas até o 
final da primeira semana, sem aumento do número 
de células (dissociação proteinocitológica), e pode 
chegar até 1.000mg/dl. No sangue periférico ocorre 
moderada leucocitose e hipergamaglobulinemia à 
custa de IgG.

O eletrocardiograma pode mostrar taquicardia 
sinusal e alterações da repolarização ventricular. 

A eletromiografia mostra diminuição das velo-
cidades de condução sensitiva e motora, além de 
sinais de desnervação. 

São fundamentais o tratamento de suporte e a 
monitorização da capacidade vital, para verificação 
rigorosa de sinais de insuficiência respiratória e a 
instituição de assistência ventilatória quando a ca-
pacidade vital for menor do que 15ml/kg. Deve-se 
usar heparina subcutânea para a prevenção de trom-
bose venosa profunda, verificar e assegurar nutrição 
adequada e realizar fisioterapia precocemente para 
prevenir a ocorrência de contraturas.

Não existem evidências de que os corticosteróides 
alterem a gravidade e a duração da doença. Alguns 
advogam seu uso no intuito de reduzir o edema e a 
reação inflamatória de raízes e nervos. Atualmente, 
aceita-se que tanto a plasmaférese quanto o uso 
de imunoglobulinas em doses altas por via endo-
venosa são igualmente eficazes para o tratamento, 
com evidências de evolução mais favorável após a 
instituição precoce dessas medidas. 

Poliomielite

O vírus da poliomielite causa uma infecção ge-
neralizada, porém mostra uma particular afinidade 
pelas células motoras do corno anterior da medula. 
Cerca de 90% a 95% das infecções por poliovírus 
são assintomáticas, e somente em 1% a 2% ocorrem 
paralisias.

A doença potencialmente paralítica caracteriza-se 
pela presença de febre, cefaléia e rigidez de nuca. 
As paralisias aparecem do segundo ao quinto dia, 
havendo lesão das células do corno anterior principal-
mente. A mortalidade pode decorrer principalmente 
do envolvimento da musculatura respiratória e da 
musculatura da faringe e da laringe.

Porfiria Aguda Intermitente (PAI)

As porfirias hereditárias são devidas a defeitos 
congênitos do metabolismo das porfirinas. A PAI 
tem herança autossômica dominante e se caracteriza 
por sinais e sintomas gastrintestinais, psiquiátricos 
e neurológicos que podem ocorrer isoladamente ou 
em associação. A anormalidade essencial encontra-
-se na biossíntese do heme e consiste na deficiência 
parcial da enzima urobilinogênio-I-sintetase, com 
excreção aumentada de porfobilinogênio e de seu 
precursor, o ácido delta-aminolevulínico.

A manifestação neurológica mais comum é uma 
polineuropatia que afeta principalmente os nervos 
motores e, menos freqüentemente, os sensitivos e 
autonômicos. A polineuropatia pode ser progressiva 
em alguns dias e atingir também nervos cranianos, 
levando à paralisia facial, disfagia e a paralisias 
oculares, simulando uma PRN. Além disso, ocor-
rem distúrbios autonômicos, como taquicardia e 
hipertensão arterial. 

O curso é variável. Nos casos leves, os sintomas 
regridem em poucas semanas, mas, nos casos graves, 
podem progredir para parada respiratória ou cardíaca 
que ocorre subitamente.

Os distúrbios mentais incluem confusão, delírio, 
coma, convulsões e psicose.

Cólicas abdominais, que podem ser localizadas 
ou generalizadas, são os sintomas iniciais mais co-
muns, e não é raro que doentes sejam submetidos 
a lapa-rotomias exploradoras por estes sintomas. 

O paciente pode sofrer várias crises com sinto-
mas gastrintestinais, psiquiátricos e neurológicos. 
As crises duram de poucos dias a várias semanas. 
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Durante esses episódios, a urina pode ter coloração 
vinhosa. O tratamento consiste em se prover ade-
quado suporte respiratório ao paciente. Os betablo-
-queadores podem ser utilizados se a taquicardia e 
a hipertensão arterial forem importantes. A glicose, 
administrada por via intravenosa, pode suprimir a 
via biossintética do heme. A hematina, utilizada 
na dose de 4mg por quilograma de peso a cada 12 
horas, previne a indução enzimática.

Neuropatia Diftérica

A neuropatia diftérica ocorre em cerca de 20% 
dos casos de difteria, principalmente nos casos 
mais graves.

A paralisia diftérica pode ocorrer três meses ou 
mais após a infecção original, e na maioria dos casos 
o início da neuropatia se dá entre 40 a 80 dias após 
o início da difteria. 

Nos indivíduos tratados com antitoxina, a incidên-
cia da neuropatia é a metade daquela dos pacientes 
não tratados.

A neuropatia periférica generalizada aparece 
freqüentemente da oitava à 12a semana e é uma 
típica polineuropatia sensitivo-motora. Na terceira 
ou quarta semanas, ocorre paralisia do palato mole 
e na quarta ou quinta semanas o paciente pode ter 
dificuldade de acomodação visual. Entre a quinta e 
a sétima semanas, pode ocorrer paralisia de faringe, 
laringe e diafragma.

A lesão patológica básica é uma desmielinização 
com preservação dos axônios.

O tratamento deve ser realizado durante a fase 
inicial da difteria. Aceita-se que a administração de 
antitoxina até 48 horas após o início dos sintomas 
diftéricos reduza significativamente a incidência e 
a gravidade das complicações.

Miastenia Grave

A miastenia grave resulta de alteração na transmis-
são neuromuscular devido à alteração dos receptores 
de acetilcolina situados na placa motora.

Os pacientes exibem uma fraqueza de intensidade 
flutuante dos músculos voluntários, particularmente 
dos oculares, mastigadores e daqueles envolvidos na 
deglutição, principalmente quando realizam esforços 
físicos, com restabelecimento após o repouso. Há 

dramática recuperação da força muscular após a 
administração de anticolinesterásicos.

Em 90% dos pacientes com miastenia grave 
detec-tam-se anticorpos contra os receptores da 
acetilcolina da placa motora.

O início é geralmente insidioso, mas, às vezes, o 
desenvolvimento é rápido, algumas vezes iniciado 
por um choque emocional, exercício físico intenso 
ou uma infecção. Nesta situação, deve-se manter 
o paciente sob cuidadosa observação respiratória 
e pesquisar a existência de focos infecciosos. Nos 
casos mais graves há fraqueza generalizada, inclu-
sive dos músculos intercostais e do diafragma. Os 
reflexos profundos raramente se alteram.

A fraqueza após exercício físico, que melhora 
após breve repouso, e a piora da fraqueza no fim 
do dia são dados sugestivos para o diagnóstico.

O teste do Tensilon (edrofônio) é muito útil 
para o diagnóstico. A administração intravenosa 
de 10mg causa melhora da força muscular em 30 
a 60 segundos que persiste por quatro a cinco mi-
nutos. Pode-se também realizar o teste com 1,5mg 
de piridos-tigmina. A melhora subjetiva e objetiva 
ocorre em dez a 15 minutos, alcança seu pico em 
30 minutos e dura de duas a três horas.

O tratamento é feito com o uso de anticolineste-
-rásicos, corticosteróides e, em muitos casos, realiza-
-se a timectomia.

Paralisia Periódica Familiar

A paralisia periódica familiar (PPF) é um tipo 
raro e peculiar de paralisia intermitente, herdada 
como caráter autossômico dominante, embora possam 
ocorrer casos esporádicos. É três vezes mais comum 
nos homens do que nas mulheres e os ataques ge-
ralmente se iniciam por volta dos 14 aos 20 anos.

A PPF manifesta-se por ataques periódicos de 
paralisia flácida das extremidades e do tronco e por 
completa arreflexia e inexcitabilidade elétrica dos 
músculos afetados. O paciente pode acordar com-
pletamente incapaz de se mover, embora consiga 
falar e respirar. O ataque pode durar de uma ou duas 
horas até uma semana ou mais. Os ataques também 
variam em intensidade e freqüência, podendo ocorrer 
até várias vezes por semana, porém geralmente são 
isolados e separados por semanas ou meses. 

Os músculos lisos e cranianos não são afetados 
e não ocorrem alterações sensitivas. Os ataques 
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podem ser precipitados por ingestão excessiva de 
carboidratos e por exercício físico.

Durante os episódios, os níveis de potássio sérico 
são geralmente baixos (menores ou iguais a 3,8mEq/
litro). Sugeriu-se que o potássio se moveria para 
dentro das fibras musculares esqueléticas.

O tratamento é feito pela administração diária 
de cinco a 10 gramas de cloreto de potássio por 
via oral. Numa crise, devem-se administrar cerca 
de 10 gramas de cloreto de potássio por via oral. 
O cloreto de potássio não deve ser administrado 
por via intravenosa, pois, quando da regressão do 
quadro, o nível de potássio sérico pode aumentar 
excessivamente, causando arritmias cardíacas. Deve-
-se sempre verificar se a função renal está normal 
antes da administração do cloreto de potássio. A 
acetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbô-
-nica, pode ser útil na profilaxia dos ataques.

paralisias agudas de Nervos CraNiaNos

Paralisia Facial Periférica

O VII nervo craniano é, principalmente, um nervo 
motor que inerva a musculatura mímica facial. Seu 
núcleo situa-se na ponte e suas fibras, após deixarem 
a ponte, entram no meato acústico interno, junta-
mente com o VIII nervo craniano. O nervo facial 
separa-se depois do VIII nervo, percorre o canal do 
facial e sai do crânio pelo forame estilomastóideo, 
distribuindo-se então pela musculatura mímica da 
hemiface correspondente. Lesões completas do VII 
nervo no nível do forame estilomastóideo determi-
nam paralisia de toda uma hemiface, o que leva a 
desvio da rima bucal para o lado oposto quando o 
paciente fala, come ou ri, ao apagamento do sulco 
nasogeniano do lado afetado, à incapacidade para 
franzir a testa e à dificuldade para fechar o olho 
do lado afetado (lagoftalmo). Quando o paciente 
tenta fechar as pálpebras, o olho do lado paralisado 
desvia-se para cima (fenômeno de Bell). O paciente 
pode queixar-se de lacrimejamento e adormecimento 
da face, porém não ocorre alteração objetiva da 
sensibilidade.

A paralisia facial idiopática (paralisia de Bell) é 
a afecção mais comum do nervo facial e é devida, 
presumivelmente, a uma reação inflamatória no 
nervo ou ao redor deste no canal ósseo do nervo 
facial. Sua incidência situa-se ao redor de 23 por 
100.000 habitantes por ano. O início é súbito, e 

cerca da metade dos casos tem paralisia completa 
ou estabilizada em 48 horas e todos os casos em 
cinco dias. A metade dos pacientes queixa-se de 
dor no nível do processo mastóideo, um a dois dias 
antes da paralisia. A paralisia é parcial em 30% dos 
casos e completa em 70%.

Em relação ao prognóstico, mais da metade dos 
pacientes recupera-se completamente e a melhora 
geralmente se inicia por volta do 10o dia após o iní-
cio do quadro, completando-se em um mês e meio. 
Os pacientes que não terão recuperação completa 
começam a melhorar cerca de dois meses após o 
início do quadro.

As alterações residuais consistem em sincinesias 
(movimentos associados), paresia facial ou espasmo 
dos músculos faciais (espasmo facial) e lacrime-
-jamento à gustação de alimentos condimentados 
(lágrimas de crocodilo).

Os pacientes mais idosos são mais propensos a 
ter defeitos residuais maiores. Os pacientes com 
paralisia incompleta têm prognóstico mais favorável, 
e 85% deles se recuperam totalmente.

Os pacientes que recebem corticosteróides evo-
luem melhor do que aqueles que não os recebem. Nos 
casos graves, os corticosteróides devem ser usados 
por sete a dez dias e depois retirados lentamente. 
Um item importante no cuidado destes pacientes é 
a proteção adequada dos olhos a fim de se prevenir 
a ocorrência de conjuntivites e úlceras de córnea. 
Atualmente recomenda-se o uso de antivirais no 
início do quadro, dado que existem evidências, em 
muitos casos, de infecções por herpes-vírus e de 
que a instituição de medicamentos específicos leva 
a um melhor prognóstico de recuperação funcional. 
Portanto, recomenda-se o uso de aciclovir (400 a 

Tabela 19.2
Causas de Paralisia Facial

Etiologia   

Idiopática
Herpes-zoster
Traumática
Viral
Neonatal
Otite média 
Sarcoidose
Tumores do osso temporal 
Lesões vasculares da ponte
Neuroborreliose (doença de Lyme)
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800mg, cinco vezes ao dia) ou de valaciclovir (500 
a 1.000mg, três vezes ao dia), penciclovir ou de 
fanciclovir, por via oral, durante sete a dez dias. 

Paralisias dos Nervos Motores Oculares

O III, o IV e o VI nervos cranianos constituem a 
via motora inferior para o controle da movimentação 
ocular. Quando da lesão destes nervos, o paciente 
queixa-se de diplopia (visão dupla), borra-mento 
visual e sensação de tontura. A imagem do olho 
parético é a “imagem falsa” e está deslocada na 
direção de ação do músculo cujo comando motor 
foi afetado. Diversas condições patológicas podem 
afetá-los.

• Trauma craniano: cerca de 15% das paralisias 
oculares adquiridas são devidas a traumatismos 
cranianos. Além de poderem ser comprimidos, estes 
nervos podem ser lesados nas fraturas da base do 
crânio. O nervo motor ocular mais freqüentemente 
acometido é o VI, devido a diversos fatores, entre 
os quais seu longo trajeto intracraniano, sua firme 
aderência à dura-máter do clivo e sua proximidade 
com a porção petrosa do osso temporal. Segue-se, 
em freqüência, o envolvimento do III nervo. Nos 
casos de trauma cranioencefático com a formação 
de hematomas intracranianos, o uncus do lobo tem-
poral pode comprimir o III nervo do mesmo lado 
(herniação uncal). O paciente apresenta inicialmente 
midríase do lado da lesão e depois também estra-
bismo divergente. Esta é a chamada hérnia uncal, 
sempre um grave sinal de afecção neurológica que 
deve ser tratada rapidamente por meios cirúrgicos, 
pois, a seguir, há compressão do tronco cerebral, 
com parada respiratória e morte.

• Hipertensão intracraniana: nos casos de hi-
pertensão intracraniana é comum a ocorrência de 
paralisia do VI nervo, geralmente bilateral, porém 
muitas vezes assimétrica e que não constitui sinal 
localizatório de lesão. A vulnerabilidade deste ner-
vo à hipertensão intracraniana é atribuída ao seu 
longo trajeto intracraniano e à sua firme aderência 
à dura-máter.

• Neoplasias: as neoplasias do ângulo pontoce-
-rebelar, da região do aqueduto cerebral, do clivo, do 
seio cavernoso, da base do crânio e da hipófise podem 
ser causas de paralisias dos nervos cranianos, sendo 
responsáveis por cerca de 20% a 25% dos casos.

• Doenças vasculares e aneurismas: a ateros-
-clerose é importante fator causal das oftalmople-

gias, e 50% das paralisias do III nervo ocorrem em 
pacientes com hipertensão arterial e aterosclerose. 
As paralisias oculares causadas por oclusão dos 
vasos do sistema vertebrobasilar estão geralmente 
associados a outros sinais e sintomas de envolvi-
mento do tronco cerebral e cerebelo, como lesões 
de outros nervos cranianos, sinais de lesão do trato 
piramidal, de tratos sensitivos e cerebelares.

Quando um aneurisma da artéria comunicante 
posterior dilata-se subitamente, pode comprimir o III 
nervo, que se encontra muito próximo. Inicialmente, 
há comprometimento das fibras mais periféricas 
deste, e por isso o sinal mais precoce é a midríase. 
A seguir, se a compressão progride, ocorre paresia 
da musculatura ocular suprida por esse nervo. Os 
aneurismas que se situam dentro do seio cavernoso 
também podem causar paralisias oculares. Rara-
mente, as lesões do IV e do VI nervo craniano são 
decorrentes de aneurismas.

• Diabetes melito: a associação de diabetes me-
lito e paralisias oculares é freqüente. O nervo mais 
fre-qüentemente acometido é o III nervo, seguido 
pelo VI. Na lesão do III nervo causada pelo diabe-
tes, a parte intrínseca do nervo é poupada, isto é, 
mantém-se a função pupilar, sendo afetada a parte 
extrínseca, ocor-rendo então estrabismo divergente 
e ptose palpebral.

• Meningites da base do crânio: as paralisias 
oculares tendem a ser transitórias e desaparecem 
logo após a recuperação da meningite. As lesões 
dos nervos motores oculares podem ocorrer nas 
meningites bacterianas e na neurotuberculose. A 
neurolues pode também causá-las, mais freqüen-
temente acometendo o III nervo, embora os outros 
nervos motores oculares possam também ser lesados. 

As meningites crônicas por fungos também podem 
dar origem a oftalmoparesias.

• Outras causas: a petrosite do osso temporal 
secundária à infecção do ouvido interno pode cau-
sar, além de dor no olho ipsilateral, paralisia do VI 
nervo craniano, além de paralisia facial periférica 
do mesmo lado da infecção.

A síndrome de Tolosa-Hunt (oftalmoplegia dolo-
rosa) é decorrente de um processo granulomatoso no 
nível da porção anterior do seio cavernoso afetando 
os nervos cranianos adjacentes. O indivíduo queixa-se 
de dor retrorbitária, vômitos e paralisia do III, IV e 
VI nervos, além de apresentar também diminuição 
do reflexo córneo-palpebral do mesmo lado.

Polirradiculoneurite aguda, arterites cranianas, 
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sarcoidose, botulismo e difteria são outras patolo-
gias que podem causar lesões dos nervos motores 
oculares.

Na esclerose múltipla, cerca de 10% dos pacientes 
se apresentam com queixas de diplopia. Entre todas 
as causas de paralisias oculares adquiridas, cerca 
de 5% devem-se à esclerose múltipla, sendo o VI 
nervo o mais freqüentemente afetado.

síNdromes verTigiNosas agudas

Tontura e outras sensações de desequilíbrio 
estão entre os sintomas mais comuns da clínica 
médica. O termo tontura é aplicado pelo paciente 
a um grande número de experiências sensoriais 
diferentes, como sensações de rodopio, de rotação, 
de desmaio, de escurecimento visual, de irrealidade, 
de instabilidade, de desbalanço, de desorientação, 
de borramento visual, de oscilação, de flutuação, de 
cabeça vazia etc. Portanto, é essencial o questio-
-namento a respeito do que o paciente chama de 
tontura. O médico deve determinar se os sintomas 
têm a específica qualidade de vertigem, que é uma 
ilusão objetiva de movimento rotatório associada a 
alterações vestibulares.

Na síndrome vestibular, o sintoma predominante 
é a vertigem. Quando a síndrome vestibular é com-
pleta, ela se caracteriza por:

• Vertigem;

• Sinais espontâneos – nistagmo, desvio dos 
braços estendidos, alterações do equilíbrio estático 
e dinâmico;

• Sinais provocados – observados nas provas 
instrumentais (calórica, rotatória, galvânica e provas 
de adaptação estática).

Tendo sido definido que se trata de uma alteração 
vestibular, devemos então diferenciar se se trata de 
uma síndrome periférica (devida à lesão do labirinto 
ou do nervo vestibular) ou de uma síndrome vestibu-
lar central (devida à lesão dos núcleos vestibulares 
ou suas conexões).

Causas Neurológicas e Otológicas  
de Vertigem

O fato de que vertigem pode constituir a aura de 
uma crise epiléptica com origem no lobo temporal 
suporta o ponto de vista de que uma lesão cortical 

pode produzir vertigem.

Paralisias recentes dos nervos oculomotores po-
dem dar origem a breves sensações de vertigem que 
são máximas quando o indivíduo olha na direção 
de ação do músculo paralisado.

Grandes processos expansivos na região do lóbulo 
flóculo-nodular do cerebelo também podem causar 
vertigens e nistagmos.

O espasmo dos músculos cervicais, traumas do 
pescoço e a irritação das raízes cervicais superio-
res podem produzir estimulação espinovestibular, 
evocando nistagmos e vertigens. 

No entanto, todas as alterações citadas acima não 
são causas comuns de vertigens. Para propósitos 
práticos, vertigem indica uma alteração dos órgãos 
vestibulares ou da divisão vestibular do VIII nervo 
ou dos núcleos vestibulares no tronco cerebral e 
suas conexões imediatas.

Causas Labirínticas mais Comuns  
de Vertigem

• Doença de Menière – caracteriza-se por ata-
ques recorrentes de vertigem associados a zumbidos 
e surdez. Os ataques de vertigem são abruptos e 
duram de vários minutos a algumas horas ou dias. 
A vertigem é acompanhada por náuseas e vômitos e 
pode ser tão intensa que o paciente pode não conse-
guir ficar em pé. O nistagmo está presente durante o 
ataque. Conforme os ataques se repetem, a audição 
diminui de forma gradual e unilateral e, quando a 
perda auditiva é completa, os ataques de vertigem 
cessam. A afecção se inicia mais freqüen-temente 
na quinta década de vida, sendo idiopática. Pensa-
-se ser devida à distensão do sistema endo-linfático, 
o que levaria à degeneração de células cocleares 
ciliadas. O tratamento é feito com repouso no leito 
e antivertiginosos como dimenidrinato, difenidol, 
meclisina, cinarizina ou flunarizina.

• Vertigem posicional paroxística – nestes casos, 
a vertigem ocorre quando o paciente assume certas 
posições críticas da cabeça, particularmente quando 
vai se deitar ou levantar. A sensação é muito rápida, 
durando somente alguns segundos. Ao se examinar 
o paciente, não se notam anormalidades auditivas ou 
evidências de alterações vestibulares. O diagnóstico 
é feito movendo-se o paciente da posição sentada 
para a posição deitada com a cabeça colocada 30º 
abaixo do plano horizontal e voltada para o lado. 
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Após um período de latência de alguns segundos, 
o indivíduo refere vertigens e aparece um nistagmo 
que bate em direção à orelha voltada para baixo e 
que dura menos de 15 segundos. Acredita-se que 
seja causada pela presença de depósitos de cálcio 
livres no interior do canal semicircular posterior. O 
tratamento consiste de exercícios ou manobras para 
deslocar esses depósitos.

• Neuronite vestibular – caracteriza-se por ata-
ques paroxísticos ou um único ataque de vertigem, 
estando ausentes a surdez e os zumbidos. Acomete 
principalmente adultos jovens e geralmente há história 
prévia de uma infecção do trato respiratório superior. 
A vertigem é intensa e se acompanha por náuseas e 
vômitos. O exame vestibular mostra paresia de um 
labirinto e nistagmo que bate para o lado oposto. É 
uma afecção benigna que dura alguns dias, porém 
de natureza desconhecida. Os sintomas normalmente 
se resolvem em poucos dias, mas podem recorrer 
após semanas ou meses.

• Apoplexia labiríntica – consiste em um único 
ataque abrupto de vertigem intensa, náuseas e vômi-
tos, não acompanhado de zumbidos ou surdez, mas 
que leva à ablação permanente da função labiríntica 
do lado acometido.

• Herpes-zoster otítico – é uma infecção carac-
terizada por dor na orelha, que é seguida em alguns 
dias por uma erupção vesicular na orelha externa. 
Quando o VII e o VIII nervos também são acome-
tidos, recebe o nome de síndrome de Ramsay-Hunt. 
Deve-se sempre considerar esta possibilidade quando 
a vertigem se associa a dor na orelha, principalmente 
dores neurálgicas e paralisia facial periférica. O tra-
tamento é feito com antivirais, aciclovir, fanciclovir 
ou valaciclovir. Deve-se também verificar se existe 

meningite associada. Nestes casos, o tratamento deve 
ser realizado por via endovenosa.

• Outras – além dos quadros anteriormente 
citados, existem muitas outras causas de vertigens, 
como labirintite purulenta complicando meningites 
bacterianas, labirintites serosas devidas a infecções 
do ouvido médio, labirintites associadas às doenças 
do tecido conectivo, labirintites metabólicas por 
diabetes e hipertireoidismo, labirintites tóxicas 
por álcool, quinino, salicilatos, anticonvulsivantes, 
hipnóticos, gentamicina e estreptomicina.

Causas Neurológicas Centrais de Vertigem

Entre as vertigens secundárias a distúrbios neu-
rológicos incluem-se:

• Vertigem de origem no nervo vestibular – pode 
ocorrer nas doenças que causam lesão dos nervos no 
osso petroso ou no ângulo pontocerebelar. Exceto 
pelo fato de ser menos intensa e menos freqüente-
-mente paroxística, a vertigem de origem no nervo 
vestibular tem muitas características da vertigem 
labiríntica.

A causa mais comum é o neurinoma do acústico, 
que, como o nome indica, tem origem no nervo 
acústico, o que explica a coincidência de zumbido 
e surdez. Com o aumento progressivo do tumor 
ocorre também lesão de nervos cranianos adjacentes 
(V, VI e VII), além de sinais de afecção cerebelar. 
Outros tumores do ângulo pontocerebelar são: me-
ningeomas, colesteatomas e tumores metas-táticos. 
Outras causas de comprometimento da divisão ves-
tibular do VIII nervo são compressões vasculares 
do nervo e processos inflamatórios nas meningites 

Tabela 19.3
Diferenciação entre Síndrome Vestibular Periférica e Síndrome Vestibular Central

Sintomas Periférica Central
 
Vertigem intensa e paroxística menos intensa e menos típica

Sintomas auditivos geralmente presentes muito raras

Nistagmo horizontal ou horizonto-rotatório vertical ou multidirecional 

Nistagmo de posição possível muito mais freqüente

Desvio de extremidades  sempre ou quase no plano horizontal às vezes se elevam
superiores   
 
Pulsão (à pesquisa do sinal lateral, lenta, influenciada pela  às vezes ântero ou retropulsão
de Romberg) posição da cabeça influenciada pela posição da cabeça
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da base do crânio.

• Vertigens causadas por lesões no tronco ce-
rebral – nestes casos estão implicados os núcleos 
vestibulares e suas conexões.

A função auditiva é quase sempre poupada, uma 
vez que as fibras cocleares e vestibulares se separam 
quando entram no tronco cerebral.

Como regra geral, a vertigem, as náuseas, os 
vômitos, o nistagmo e o desequilíbrio são menos 
intensos do que nas lesões do labirinto. Os nistag-
mos podem ser uni ou bidirecionais, puramente 
horizontais, verticais, rotatórios ou múltiplos. Além 
disso, ocorrem sinais de envolvimento de outras 
estruturas do tronco cerebral (nervos cranianos, vias 
sensitivas e motoras).

A vertigem é um sintoma proeminente nas lesões 
isquêmicas do tronco cerebral, no território do sis-
tema vertebrobasilar. Neste caso, os episódios de 
vertigem podem durar de minutos a horas; porém, 
para se fazer o diagnóstico de episódios isquêmicos 
no território vertebrobasilar, é necessário que este-
jam presentes outros sinais e sintomas de alteração 
da função de estruturas e vias do tronco cerebral.

É também bastante comum a vertigem nos qua-
dros de esclerose múltipla com lesões no tronco 
cerebral e cerebelo.

Lesões cerebelares também podem dar origem a 
nistagmos e vertigens. Neste caso, o nistagmo bate 
no sentido do olho abduzido (muda com a direção 
do olhar, mas se torna mais proeminente quando o 
olhar é dirigido ipsilateralmente à lesão). 

Ataques de vertigem seguidos por cefaléia suboc-
-cipital intensa, pulsátil, unilateral podem ser mani-
festações de enxaqueca da artéria basilar.

Existe uma entidade conhecida como presbie-
-quilíbrio, que resulta da deterioração seletiva 
progressiva do aparato vestibular periférico ou de 
uma combinação de déficits sensitivos (visuais e 
da propriocepção).

disTúrbios agudos da visão

O comprometimento da visão pode ser uni ou 
bilateral, súbito ou gradual, episódico ou persistente. 
As causas variam de acordo com a idade do paciente. 
Não nos deteremos aqui nas causas de diminuição 
da acuidade visual que são do domínio do oftalmo-
logista, como as lesões corneanas, as alterações da 
câmara anterior, as lesões do cristalino, do humor 

vítreo e as lesões retinianas, mas sim nas causas de 
diminuição da acuidade visual que são do domínio 
do neurologista.

O termo amaurose se refere a cegueira de qualquer 
causa, enquanto o termo ambliopia se refere a qual-
quer comprometimento visual que não seja devido 
a um erro de refração ou outras doenças do olho.

Frente a um paciente com queixa de diminuição 
da visão devemos, entre outras coisas, determinar se 
a cegueira é mono ou binocular. Na cegueira mono-
cular constatam-se: ausência do reflexo foto-motor 
direto, presença do reflexo fotomotor consen-sual e 
ausência de piscamento à ameaça. Quanto à ceguei-
ra binocular, os sinais dependerão; é preciso saber 
se se trata de lesões dos nervos, quiasma e tratos 
ópticos ou de lesões das radiações ópticas ou do 
córtex visual. Nas lesões que afetam as radiações ou 
o córtex, o reflexo fotomotor está presente, devido 
à preservação das vias ópticas até o mesencéfalo; 
o piscamento à ameaça está ausente. Já nas lesões 
das vias ópticas anteriores ao mesencéfalo, além da 
ausência do piscamento à ameaça, o reflexo foto-
motor mostra-se diminuído ou ausente.

As causas neurológicas mais comuns de perda 
de visão monocular incluem a esclerose múltipla, 
as neurites ópticas isquêmicas por aterosclerose e 
arterite temporal, as lesões das vias ópticas causadas 
por compressão por tumores da goteira olfatória, da 
hipófise e da órbita e as neurites que ocorrem nas 
doenças infecciosas como a neurossífilis.

Cegueira binocular ocorre nas doenças desmie-
-linizantes, lesões tóxicas por álcool metílico, 
quinino, cloroquina e fenotiazínicos, deficiências 
nutricionais (a ambliopia tabaco-álcool), hipertensão 
intracraniana de longa evolução, meningites crônicas 
e lesões bilaterais dos lobos occipitais causadas por 
encefalites, hemorragias, infartos e neoplasias.

Em muitas doenças do nervo óptico, a papila, 
depois de algumas semanas, torna-se pálida, de li-
mites bem precisos e com margens regulares (atrofia 
óptica primária). Quando a atrofia é secundária a 
papilite ou papiledema, a papila torna-se também 
esbranquiçada, porém suas margens são irregulares 
e imprecisas e a retina adjacente mostra-se alterada.

Quando um indivíduo jovem se queixa de ce-
gueira transitória com duração de minutos ou horas, 
devemos pensar em enxaqueca. Já quando um indi-
víduo idoso tem a mesma queixa, devemos sempre 
pensar em isquemia devida à alteração vascular por 
aterosclerose.
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Diagnóstico Diferencial dos Quadros  
de Perda Visual Transitória de Acordo  
com o Padrão Temporal

• Perda unilateral

— transtornos cerebrovasculares transitórios is-
quêmicos (amaurose fugaz) e enxaqueca 

— hipoperfusão (hipotensão, hiperviscosidade, 
hipercoagulabilidade)

— causas oculares: glaucoma intermitente de 
ângulo fechado, edema do disco óptico, oclusão 
parcial de veias retinianas

— vasculites: arterite de células gigantes

— psicogênicas

• Perda bilateral

— enxaqueca

— hipoperfusão cerebral causada por tromboem-
-bolismo, hipotensão sistêmica, compressão vascular

— epilepsia 

— papiledema

Causas de Perda Visual Unilateral  
Não Progressiva

• Oclusão da artéria central da retina

• Neuropatia óptica isquêmica (arterítica ou não) 
por infarto retrobulbar do nervo óptico ou por infarto 
do disco óptico

• Oclusão da veia central da retina

• Coriorretinopatia serosa idiopática central

• Neuropatia óptica traumática

• Descolamento da retina

• Hemorragia vítrea

• Psicogênicas

Causas de Perda Visual Bilateral  
Não Progressiva

• Infartos do lobo occipital

• Apoplexia pituitária

• Neuropatia óptica hereditária de Leber

• Traumatismos 

• Psicogênicas

Causas de Perda Visual de Início Gradual 

• Inflamação das vias visuais anteriores (neurite 
óptica, sarcoidose, meningite)

• Compressão das vias visuais anteriores (tumo-
res pituitários, meningeomas, gliomas, craniofarin-
-geomas, aneurismas, neuropatia óptica tireoidiana)

• Neuropatias ópticas hereditárias

• Drusas do nervo óptico

• Glaucoma de baixa pressão

• Papiledema crônico

• Neuropatias ópticas tóxicas e nutricionais (am-
-bliopia tabaco-álcool, dieta cetogênica, by-pass 
jejunal) 

• Drogas (etambutol, intoxicação por metanol, 
isoniazida, cloranfenicol, fenotiazínicos e quinino 
– cloroquina) 

• Radioterapia para tratamento de tumores intra-
-cranianos

• Retinopatia paraneoplásica (tumor pulmonar 
de células pequenas)

Descreveremos, a seguir, brevemente, os quadros 
mais freqüentes. 

Neuropatia Retrobulbar

Ocorre principalmente em crianças, adolescentes e 
adultos jovens e se manifesta por diminuição súbita 
de visão num olho que, algumas vezes, progride para 
completa cegueira. Ao exame do fundo de olho, a 
papila e a retina podem ter aspecto normal, porém, 
se a lesão se situar próxima à cabeça do nervo óp-
tico, pode haver edema da papila, que fica com as 
margens elevadas e borradas, às vezes circundada 
por hemorragias (papilite). A papilite distingue-se 
do papiledema da hipertensão intra-craniana pelo 
marcado comprometimento visual produzido pela 
primeira. Depois de algumas semanas ocorre re-
gressão espontânea e, em cerca de dois terços dos 
casos, a visão retorna ao normal.

A neuropatia retrobulbar é devida à desmie-
-linização do nervo óptico.

A tomografia computadorizada do crânio é nor-
mal e o LCR pode ser normal ou mostrar pleocitose 
de 10 a 200 linfócitos por milímetro cúbico, com 
elevação do teor de proteínas e de gamaglobulinas.

Cerca da metade de tais pacientes desenvolverão 
outros sinais e sintomas de esclerose múltipla em 
dez a 15 anos.
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A regressão dos sintomas pode ocorrer espontane-
amente ou ser apressada pela administração de pulso 
de corticosteróides (metilprednisolona em doses altas).

Raramente a síndrome da neuropatia retrobulbar 
é causada por arterite craniana, lúpus, tireotoxicose 
ou diabetes.

Lesões do Quiasma Óptico

Causam hemianopsia bitemporal e são secundárias 
a tumores da hipófise, craniofaringeomas, aneurismas 
saculares do polígono de Willis e menin-geomas. 
A lesão acomete as fibras que estão decussando no 
quiasma, e que são originárias das metades nasais 
de cada retina. 

Lesões Retroquiasmáticas

Lesões do trato óptico, radiação óptica e lobo 
occipital acarretam a hemianopsia homônima con-
-tralateral.

As lesões incompletas do trato óptico e da ra-
dia- ção óptica poupam a visão central (mácula). As 
lesões do trato óptico causam defeitos incongruentes 
dos campos visuais, isto é, defeitos diferentes nos 
dois olhos, enquanto as lesões da radiação óptica e 
do lobo occipital originam defeitos congruentes dos 
campos visuais, isto é, defeitos de iguais propor-
ções nos dois olhos. As causas mais freqüentes de 
lesões retroquiasmáticas são os acidentes vasculares 
cerebrais e as neoplasias.

esTados de mal epilépTiCo (eme)

O EME é uma situação grave, na qual crises 
epilépticas ocorrem freqüentemente e, no intervalo 
das crises, não há recuperação total da consciência. 
O termo se aplica também a circunstâncias nas quais 
ocorrem crises clínicas e/ou eletroencefalo-gráficas 
com duração maior do que 30 minutos.

A mortalidade causada pelo EME é alta e decor-
re de complicações clínicas, da superdosagem de 
medicamentos e do processo de base que motivou 
o EME. De modo geral, situa-se ao redor de 20%, 
sendo maior nos idosos e nos casos nos quais o 
EME é secundário a acidentes vasculares cerebrais, 
infecções do SNC ou distúrbios metabólicos. A maior 
parte dos óbitos ocorre nos pacientes não previamente 

epiléticos. O EME ocorre mais freqüentemente nos 
dois extremos da vida, com um pico de incidência 
bimodal no primeiro ano de vida e outro nos pacien-
-tes com idade superior a 60 anos.

Todas as formas de EME são expressões clíni-
cas de descargas epileptogênicas que se repetem 
ciclicamente, oscilando entre regiões corticais e 
subcorticais do cérebro.

A partir de estudos experimentais, infere-se que 
durante o EME ocorra a seguinte seqüência:

1. ativação do hipocampo;

2. perda da transmissão sináptica inibitória me-
diada pelo GABA; 

3. a transmissão sináptica glutamatérgica mantém 
o EME e causa a morte celular.

A partir do momento em que uma atividade epi-
léptica se inicia, que fatores seriam importantes para 
a perpetuação das crises? Certamente, as dramáticas 
alterações no ambiente extracelular com aumento 
do potássio extracelular é um fator que leva a uma 
diminuição no limiar de disparo dos neurônios. 
Outro fator é a abertura de receptores NMDA de 
ami-noácidos excitatórios, o que aumenta a excita-
bilidade neuronal e, por último, com a continuidade 
dos disparos, o GABA vai perdendo sua eficácia em 
inibir disparos repetidos.

Os efeitos sistêmicos do EME convulsivo podem 
ser divididos em dois estágios:

• Estágio I (0 a 30 minutos): fase inicial do EME. 
A auto-regulação cerebral e a homeostase estão 
preservadas. Há liberação maciça de catecolaminas, 
com aumento da glicemia, aumento da pressão arte-
rial e da freqüência cardíaca, o que é acompanhado 
por um aumento da pressão intracraniana. Ocorre 
acidose metabólica e hipertermia.

• Estágio II (30 a 90 minutos): nesta fase, o 
mecanismo de auto-regulação do FSC está afetado 
e este se torna dependente da pressão arterial. Há 
piora da acidose metabólica, hipotensão arterial, 
diminuição do FSC, hipoglicemia. 

Atualmente, reconhecem-se dois tipos de EME:

• Estado de mal epiléptico convulsivo que com-
preende:

— estado de mal motor primariamente generalizado;

— estado de mal motor focal;

— estado de mal motor generalizado com início 
parcial.

• Estado de mal não convulsivo:
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— estado de pequeno mal;

— estado de mal psicomotor.

O EME motor generalizado é o mais grave e o 
mais freqüente e, portanto, é o tipo que será aqui 
enfocado.

Ocasionalmente, o EME pode ser o modo de 
apresentação de uma patologia convulsiva.

A mortalidade do EME motor generalizado sem 
tratamento situa-se em torno de 50% e, com trata-
mento, em torno de 20%.

As causas mais comuns de EME são:

• Lesões agudas do SNC: meningites, encefalites, 
acidentes vasculares cerebrais, hipóxia cerebral

• Suspensão de drogas antiepilépticas

• Alterações metabólicas: insuficiência renal, 
coma hiperosmolar, distúrbios hidreletrolíticos

• Tumores, cisticercos

• Abstinência alcoólica, intoxicação (BHC, DDT, 
teofilina), terapêutica eletroconvulsiva

A incidência do EME é cerca de seis vezes mais alta 
na epilepsia sintomática do que na epilepsia idiopática. 

Alguns autores avaliam a duração média do 
EME em duas horas e 45 minutos. Quanto maior 
a duração do EME, mais freqüentemente ocorrem 
seqüelas neurológicas graves.

Durante o EME, ocorrem várias alterações me-
tabólicas.

O comprometimento respiratório no EME decorre 
de vários mecanismos; as crises epilépticas podem 

levar a distúrbios da mecânica respiratória e pode 
ocorrer inibição dos centros respiratórios do tronco 
cerebral pelas descargas epilépticas. Descargas au-
tonômicas maciças também ocorrem, o que resulta 
num excesso de secreções brônquicas.

O consumo cerebral de oxigênio aumenta de duas 
a três vezes e ocorrem também diversas alterações 
iônicas, lipídicas e bloqueio da síntese protéica nos 
neurônios e células da glia.

O tratamento deve ser instituído precocemente, de 
forma a se poder prevenir dano cerebral permanente.

Os objetivos gerais do tratamento são:

• Manter sob controle as funções cardíaca e 
respiratória

• Fazer cessar a atividade convulsiva clínica e 
elétrica tão rapidamente quanto possível

• Prevenir a recorrência das crises convulsivas

• Prover adequado suporte respiratório

• Corrigir os fatores precipitantes

• Estabilizar o balanço hidreletrolítico e acido-
básico

• Prevenir ou corrigir qualquer complicação sis-
-têmica

• Avaliar e tratar as possíveis causas do EME.

Deve-se inicialmente infundir, por via endo-
-venosa, 40 a 60ml de glicose a 50%, injetar 100mg 
de tiamina nos pacientes com história de etilismo 
e piridoxina nas crianças com menos de 18 meses 
de vida.

A cessação rápida da atividade convulsiva requer 
o uso de anticonvulsivantes administrados por via 
intravenosa de forma a se alcançarem níveis san-
-güíneos e cerebrais adequados. Neste sentido, são 
úteis o diazepam e o clonazepam, que atravessam 
bem a barreira hematoencefálica. Quando o lora-
-zepam está disponível, ele é preferível, pois tem 
um tempo de ação mais longo. O diazepam deve 
ser administrado lentamente por via intravenosa na 
dose de 0,3mg/kg, não ultrapassando 2mg/minuto, 
repetindo-se, se necessário, até a dose total de 
60mg, no adulto. Os efeitos colaterais possíveis são 
a depressão respiratória e da consciência. 

O clonazepam é administrado por via intraveno-
sa em doses de 0,1 a 0,4mg/kg, não ultrapassando 
0,2mg/minuto, repetidas, se necessário, até a dose 
total de 6mg, no adulto.

Assim que a crise é abortada, deve-se iniciar a 
infusão de um anticonvulsivante de efeito prolon-

Tabela 19.4
Alterações Metabólicas no Estado de Mal Epiléptico

 Alterações Alterações
 Precoces Tardias

Pressão arterial  ↑	 ↓

Pressão venosa central ↑		 ↑ ou normal

pCO2 ↑  normal 

PO2 ↓	  ou normal  ↓ ou normal

Fluxo sangüíneo cerebral ↑  normal ou ↓

Glicemia ↑	  normal ou ↓

Potássio sérico  ↑		 ↑	↑	

pH  ↓	 ↓↓
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gado e início de ação rápido, de forma a se evitar 
a recorrência das crises. A fenitoína preenche esses 
requisitos e pode ser administrada por via intra-
venosa, na dose de 20mg/kg, não ultrapassando a 
velocidade de infusão de 50mg/minuto nos adultos 
e de 25mg/minuto para as crianças. A dose total 
deve ser dada sem diluição, se possível. Se não, 
diluir em pequena quantidade de soro fisiológico. Os 
efeitos colaterais possíveis são arritmias cardíacas e 
a hipotensão arterial. O controle do EME pode ser 
esperado dez a 30 minutos após a administração, 
até cerca de uma hora. 

O fenobarbital usado por via intramuscular não 
é útil, pois o nível sérico é variável e sua absorção 
também. Por via endovenosa pode ser usado na dose 
de 10mg/kg para os adultos, e de 15 a 20mg/kg 
para as crianças. A velocidade máxima de infusão 
é de 100mg/minuto. Os efeitos colaterais possíveis 
são: hipotensão arterial, depressão respiratória e 
depressão do nível de consciência. 

As complicações possíveis do EME são:

• Respiratórias

• Rabdomiólise e mioglobinúria levando à insu-
ficiência renal

• Edema agudo de pulmão

• Choque

• Fratura de ossos

Quando o controle clínico e eletrográfico do 
EME não é obtido após o uso de doses adequadas 
de benzodiadepínicos, fenitoína e fenobarbital, 
caracteriza-se o EME refratário.

Estado de Mal Refratário

Devem-se então adotar as seguintes medidas:

1. Iniciar infusão contínua de solução de mida-
-zolam, que pode ser administrado na dose de 0,15 
a 0,3mg/kg. O midazolam é solúvel em água e tem 
início de ação em 20 segundos a dois minutos após 
a injeção endovenosa, com meia-vida entre uma hora 
e meia e três horas e meia. A dose inicial recomen-
dada é de 0,15 a 0,2 mg/kg e a dose de manutenção 
é de 0,05 a 0,4mg/kg/hora.

2. Iniciar administração de dexametasona por 
via intravenosa.

3. Se não houver resultado, pode ser empregada 
lidocaína por via intravenosa na dose de 1 a 2mg/kg 
“em bolo” e depois 1,5 a 3,5mg/kg/hora nos adultos 
ou de 6mg/kg/hora para crianças, para manutenção.

4. Se as crises persistirem, o paciente deve ser 
entubado e mantido com assistência respiratória 
mecânica para que se possa iniciar infusão contínua 
de solução de barbitúricos. Pode ser utilizado tanto o 
pentobarbital (Nembutal) quanto o tiopental sódico 
(Pentotal). O pentobarbital tem uma vida-média 
entre 11 e 23 horas. A dose média de ataque é de 
15mg/kg (de 6 a 25 mg/kg) e a dose de manutenção 
inicial é de 1,5mg/kg/hora, podendo ser aumentada, 
se necessário, até o controle do EME. O tiopental 
sódico tem meia-vida de nove horas e a dose ini-
cial é de 100 a 250mg em dois minutos e depois 
se mantém infusão contínua de 3 a 5mg/kg/hora.

5. Se ainda assim persistirem as crises, torna-se 
necessária a instituição de anestesia geral (habitu-
al- mente com propofol ou halotano) e bloqueio 
da junção neuromuscular com drogas curarizantes. 
O propofol é um agente anestésico geral de alta 
lipossolubilidade. É levemente solúvel na água e 
relativamente não tóxico.Tem uma meia-vida de 
distribuição de dois a quatro minutos e de eliminação 
de 30 a 60 minutos. A dose de ataque recomendada 
é de 1 a 3mg/kg, seguida por manutenção de 1 a 
6mg/kg/hora. A duração do efeito é curta, e o nível 
de consciência volta ao normal assim que a infusão 
é suspensa, se o paciente estava previamente cons-
ciente quando do início da administração (nos casos 
de anestesia). Uma vantagem do propofol é que não 
prolonga o tempo de permanência dos pacientes nos 
ventiladores, como ocorre com o uso de barbitúricos.

Tratamento do EME em Pacientes  
com Epilepsia em Tratamento

Nesses casos, muitas vezes é difícil determinar 
se o paciente estava tomando a medicação adequa-
damente e está sendo vítima de uma doença inter-
-corrente ou se o estado de mal é o resultado da 
suspensão indevida da medicação.

Como anteriormente referido, deve-se utilizar 
diazepam ou clonazepam para interromper as crises. 
Caso o paciente faça uso de fenobarbital e esteja 
em EME devido à suspensão deste medicamento, 
deve-se administrar fenobarbital por via intramus-
cular (200mg). Se necessário, podem-se administrar 
outras doses, não se recomendando, porém, que se 
ultrapasse 400mg.

Se o paciente não fazia uso de fenitoína, deve-
-se utilizá-la na dose de 20mg por quilograma de 
peso, como nos demais casos de EME. Caso o 
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paciente já utilizasse a fenitoína, devem-se admi-
nistrar 250mg por via intravenosa, respeitando-se 
a velocidade máxima de infusão (50mg/minuto). 
As doses podem ser repetidas, se necessário, até 
uma quarta dose.

Se com essas medidas não se obtiver o controle 
das crises, os demais passos do tratamento são os 
mesmos descritos anteriormente para o estado de 
mal refratário.

Quando o EME é devido a uma doença intercor-
-rente, devem ser tomadas as medidas necessárias 
para o diagnóstico rápido e o tratamento adequado 
da afecção.

Cefaléia Na emergêNCia

Quando o paciente procura o pronto-socorro 
devido a uma cefaléia, os seguintes pontos devem 
ser esclarecidos para que seja feito o diagnóstico 
da causa da cefaléia e, além de tratada a causa, 
tratada a cefaléia. São os seguintes os dados, sinais 
e sintomas de alerta na história clínica: 

• idade (na terceira idade as cefaléias secundárias 
são mais comuns);

• modo de instalação e evolução: quando se 
trata da primeira cefaléia, mudança de padrão em 
relação às crises anteriores, mudança de padrão da 
aura enxaquecosa ou aura atípica, início súbito ou 
recente, quando a cefaléia é desencadeada por esfor-
ço físico e atividade sexual, evolução progressiva, 
piora com a postura;

• intensidade: quando o paciente relata ser aquela 
a pior cefaléia que já experimentou;

• sintomas associados: febre, náuseas e vômitos, 
sintomas e/ou sinais neurológicos focais, distúrbio 
da consciência, descarga nasal purulenta, queixas 
visuais;

• antecedentes: história de câncer, SIDA, trauma, 
glaucoma e outras doenças sistêmicas;

• elevação súbita da pressão arterial (acima de 
25%);

• febre;

• presença de pontos dolorosos à palpação do 
crânio, seios da face, globo ocular, artérias carótidas 
e temporal;

• alteração do nível de consciência no exame 
neurológico; 

• edema de papila, distúrbio da motricidade 

ocular, anisocoria, paralisia facial;

• distúrbios focais da motricidade, da coordenação 
e/ou da sensibilidade;

• assimetrias dos reflexos ou presença do sinal 
de Babinski; 

• presença de rigidez de nuca e de outros sinais 
meníngeos.

Na presença de sinais e sintomas de alerta, devem-
-se realizar exames complementares apropriados (na 
ordem abaixo):

1. sinais e/ou sintomas de disfunção no SNC:

— TC sem contraste (usar contraste em casos 
selecionados)

— exame do LCR

2. sinais e/ou sintomas gerais:

— exames laboratoriais e de radiologia simples

— TC de crânio

— exame do LCR

(Diante de forte suspeita de meningite, deve-se 
primeiramente fazer o exame do LCR).

O tratamento visa aliviar a dor e os sintomas as-
sociados; deve-se dar ciência ao paciente das causas 
e dos procedimentos a serem realizados, colocar o 
paciente em ambiente calmo e estabilizar os parâ-
metros vitais. Quando a cefaléia é fraca, podem ser 
utilizados analgésicos comuns ou antiin-flamatórios 
não hormonais (AINHs) no tratamento. Nas cefaléias 
moderadas ou fortes podem ser utilizados os analgé-
sicos comuns, os AINHs e, quando se trata de crise 
de enxaqueca, os ergotamínicos e os triptanos. Nas 
cefaléias intensas e/ou refratárias, deve-se internar o 
paciente, investigar cefaléias secundárias, hidratá-lo 
e proceder à reposição de eletrólitos. Do ponto de 
vista medicamentoso podem ser utilizados os opi-
áceos ou, se se tratar de enxaqueca, dexametasona 
por via endovenosa e, nos casos mais rebeldes, 
cloropromazina diluída e administrada lentamente 
por via endovenosa.
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Biologia Molecular  

em Neurologia Clínica

Suely Kazue Nagahashi Marie
Sueli Mieko Oba

Há um século, William Bateson, em 1901, des-
crevia cinco famílias com pais primos em primeiro 
grau, cujos filhos apresentavam alcaptonúria. Esta 
foi a primeira descrição de genética humana mende-
-liana; no entanto, o número correto de cromossomos 
humanos só foi determinado em 1956 por Jo Hin 
Tjio e Albert Levan, e foram necessários mais 20 
anos para que o primeiro gene humano, a b-globina, 
fosse clonado.

A abordagem moderna da genética humana teve 
início apenas em 1980, quando David Botstein, Ray 
White, Mark Skolnick e Ron Davis demonstraram 
que a técnica de polimorfismo pelo comprimento 
dos fragmentos obtidos por enzimas de restrição 
(RFLPs – restriction frangment length polymor-
phisms) poderia ser utilizada na descoberta de genes 
responsáveis por doenças humanas.

Atualmente, estão listados 269 genes patológicos 
na última edição do livro Bases metabólicas e mole-
culares das doenças hereditárias3  e, adicionando-se 
os genes listados no “mapa mórbido” e variantes 
alélicos do Online Mendelian Inheritance in Man 
(OMIM)1 , obtém-se um total de 923 genes pato-
lógicos. Nesta amostragem, incluem-se os genes 
associados a doenças monogênicas (97% da amostra) 

Capítu- 20

e genes que aumentam a susceptibilidade a traços 
complexos. Estão excluídos os genes associados com 
doenças genéticas somáticas, tais como formas não 
hereditárias de câncer e os genes do genoma mito-
-condrial. A categorização de cada um destes genes 
de acordo com a função de seu produto protéico 
permitirá uma maior integração da medicina e da 
biologia, com maior compreensão das característi-
cas das doenças e sua relação com as respostas a 
tratamentos clínicos.

O projeto Genoma Humano, que teve início em 
1998, foi desenvolvido por uma companhia privada, 
Celera, e por cinco instituições públicas dos EUA 
e Inglaterra, tendo como objetivo seqüenciar todo 
o genoma humano. Este objetivo foi cumprido no 
início de 2001, e o número previsto de genes está 
entre 30.000 e 40.0003 . Apesar do grande avanço 
alcançado nos dois últimos anos com este esforço 
conjunto, estes dados permitem avaliar o quanto ain-
da resta a pesquisar. Muitos anos serão necessários 
para a determinação final exata do número de genes 
humanos, conhecimento da função de cada gene e 
de sua alteração causando doenças.

Muitas desordens neurológicas resultam de mu-
tações em genes já seqüenciados ou da combinação 
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entre predisposição genética e danos genéticos ad-
quiridos por fatores ambientais. A compreensão da 
variedade e da complexidade dos fatores genéticos 
implica o conhecimento dos princípios básicos e 
da terminologia relevante na biologia molecular.

Este capítulo tem como objetivo introduzir um 
glossário com os termos utilizados na linguagem 
genética e as técnicas básicas de biologia molecular 
para melhor compreensão do componente genético 
molecular nas doenças neurológicas.

Análise de segregAção

Gregor Mendel não tinha conhecimento sobre 
cromossomos, mas pôde explicar suas observações 
admitindo que havia duas cópias de cada gene, 
uma cópia herdada do pai e outra da mãe. Pôde-
-se, assim, associar um traço a um cromossomo 
específico. As recombinações, nas quais há uma 
quebra de um cromossomo e posterior união dos 
fragmentos com outro, ocorrem na maioria dos 
cromossomos que herdamos. Portanto, é possível 
localizar um traço em uma região específica de um 
cromossomo analisando-se as chances de ocorrência 
de recombinação.

Se um traço novo em estudo estiver sendo her-
dado juntamente com uma seqüência de DNA ou 
marcador, cuja localização cromossômica já for 
conhecida, podemos determinar a localização do 
novo traço.

Os marcadores iniciais basearam-se nos traços 
de herança, como cegueira para cores, traços bio-
químicos, como deficiência de G6PD, variantes de 
hemoglobina, tipo de histocompatibilidade e tipo 
sangüíneo. Os marcadores mais recentes baseiam-se 
em pequenas diferenças na seqüência de DNA, de-
nominadas polimorfismos de fragmentos de restrição 
(RFLPs – restriction fragment length polymorphis-
ms). As enzimas de restrição ligam-se a seqüências 
precisas de DNA de quatro a oito pares de base e 
quebram a seqüência em um ponto específico. A 
determinação dos comprimentos dos fragmentos dá 
a informação sobre a existência ou não da quebra 
na seqüência reconhecida pela enzima de restrição.

Os marcadores mais atuais baseiam-se no estudo 
da estrutura do DNA denominada tandem repeats. 
Estas repetições são pequenas unidades compostas 
por algumas bases, microssatélites, que se repetem 
ao longo do cromossomo. Cada cromossomo apre-
senta um padrão de repetição, e este estudo permite 

reconhecer um determinado cromossomo em 90%. 
Utilizando-se uma coleção destes marcadores, é pos-
sível estudar sistematicamente todo genoma humano.

A metodologia de estudo empregando esses 
microssatélites consiste na amplificação de um 
fragmento de DNA genômico por método de PCR. 
A análise do comprimento do PCR permite inferir 
o número de microssatélites.

o que FAzer pArA MApeAr o locus dA 
doençA e encontrAr o gene?

Há duas estratégias para este tipo de análise: o 
método paramétrico e o não paramétrico.

A utilização do método paramétrico só é possível 
se houver conhecimento sobre o tipo de herança da 
doença. É necessário conhecer uma estimativa da 
freqüência da doença na população e a probabili-
dade de ter a doença se o indivíduo tem zero, um 
ou dois alelos. Estes parâmetros são referidos como 
penetrância e quantidade de fenocópias. Estudando-se 
o modo de herança de um traço de doença na família 
juntamente com os marcadores genéticos, pode-se 
calcular a probabilidade de o traço em estudo e 
de os marcadores estarem segregando juntos. Esta 
probabilidade é denominada lod score, log natural 
da razão das probabilidades do traço e de os mar-
-cadores estarem ligados ou não. Por exemplo, um 
lod score de 3 significa que há uma probabilidade 
mil vezes maior de o traço e de o marcador estarem 
ligados do que não ligados. Por outro lado, um lod 
score negativo significa justamente o contrário.

Nem sempre é possível utilizar a análise de ligação 
paramétrica, pois não se pode estimar a pene-trância 
correta ou não se sabe se um ou mais genes estão 
envolvidos. Nestes casos pode-se utilizar o método 
da análise não paramétrica, denominado método do 
par de filhos. O par pode ser concordante ou não 
para o traço estudado, podendo apresentar zero, um 
ou dois cromossomos em comum.

Se o par for escolhido porque apresenta concor-
dância para um traço específico, como esclerose 
múltipla, espera-se que, quando se identificar a 
localização específica de um cromossomo, haja um 
aumento da presença deste segmento de cromossomo 
entre os filhos afetados.

As etapas de uma abordagem tradicional de aná-
lise genética implicam, portanto, a definição clínica 
(fenótipo), colecionar as famílias com o fenótipo 
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(traço), determinar o genótipo e realizar a análise de 
ligação. O tamanho da região do cromossomo onde 
pode estar localizado o gene candidato dependerá 
de quão próximos estiverem dos marcadores. Por 
exemplo, se a região cromossômica for de aproxima-
damente 15 centimorgans (cM), estima-se que cerca 
de 400 genes estejam localizados neste segmento (o 
genoma humano apresenta 3.000cm de comprimento, 
equivalentes a 3,3 x 109cM). O refinamento desta 
localização poderá ser obtido com estudo de mais 
100 afetados, com redução da região para aproxima-
damente 1-2cM, correspondentes a 25-50 genes. A 
identificação do gene por este método de inclusão 
de novos afetados denomina-se clonagem posicional.

Uma estratégia alternativa para a identificação do 
gene é a abordagem de gene candidato. Esta estratégia 
torna-se cada vez mais factível com o aumento do 
número de genes já mapeados nos cromossomos. 
São exemplos de alguns sucessos deste método a 
identificação da proteína precursora do amilóide como 
causa da doença de Alzheimer, gene homólogo do 
metabolismo de cobre da doença de Menke como 
causa da doença de Wilson, e numerosas doenças 
dos canais iônicos, incluindo paralisia periódica e 
algumas formas de epilepsia.

Ocasionalmente, raros rearranjos cromossomais 
aceleram o isolamento de genes. O isolamento do 
DNA cromossômico translocado pode ser feito por 
clonagem.

técnicAs de BiologiA MoleculAr

As pesquisas em medicina hoje em dia utilizam 
modernas técnicas de biologia molecular na análise 
de doenças, de genes de doenças e da função de 
genes de doenças. O estudo de genes relacionados 
com doenças e suas funções em um indivíduo não 
afetado tem sido possível graças ao desenvolvi-
mento de técnicas de PCR, de DNA recombinante 
e de clonagem. 

Uma das técnicas mais poderosas em biologia 
molecular é a reação em cadeia da polimerase 
(PCR), utilizada para amplificação de um fragmento 
específico de DNA em milhões de vezes. O DNA 
é alternadamente aquecido e esfriado na presença 
de DNA polimerase, nucleotídeos livres e um par 
de oligonucleotídeos (que delimitam a região a ser 
amplificada). O PCR é amplamente utilizado no 
estudo de genes de doenças, partindo de quantidades 
extremamente pequenas de DNA (obtido de tecido, 

sangue ou material de arquivos patológicos). Um 
gene ou a porção de um gene relacionado com uma 
doença pode ser amplificado para se obter quanti-
dades suficientes para análise. 

Para analisar estes produtos gerados por PCR, 
as técnicas mais utilizadas são as de polimorfismo 
conformacional unifilamentar (SSCP – single-
-stranded conformation polymorphism) e polimor-
-fismo pelo comprimento dos fragmentos obtidos 
por enzimas de restrição, RFLP. O SSCP baseia-se 
no fato de que as estruturas secundárias das simples 
fitas de DNA podem ser alteradas por troca de um 
único nucleotídeo, permitindo a identificação de 
mutações e polimorfismos de genes afetados. Já o 
RFLP permite a busca de mutações e polimorfis-
mos já conhecidos, baseando-se no fato de que a 
mudança de um par de nucleotídeos pode criar ou 
deletar um sítio reconhecido por uma endonuclease 
de restrição (Fig. 20.1).

O termo DNA recombinante refere-se à recom-
-binação de diferentes fragmentos de DNA genômico, 
de DNA complementar ou de produtos de PCR. 
Clonagem refere-se ao processo de preparação de 
múltiplas cópias de uma única molécula de DNA 
recombinante. Os mecanismos clássicos de produção 
de moléculas recombinantes envolvem a inserção de 
fragmentos de DNA em diferentes vetores. O termo 
vetor, por sua vez, refere-se à molécula de DNA 
circular utilizada para “carregar” ou “transportar” 
o DNA de interesse para dentro das células, com 
capacidade de se replicar autonomicamen-te (Fig. 
20.2).

O atlas do genoma humano irá revolucionar 
a prática da medicina e a pesquisa em biologia 
molecular a partir do século XXI. Todos os genes 
humanos serão eventualmente conhecidos e diagnós-
ticos específicos poderão ser desenvolvidos para a 
maioria das doenças hereditárias.

Pesquisadores já conseguiram identificar genes 
associados com várias doenças e, futuramente, 
poderão ser descobertos os mecanismos que levam 
ao desenvolvimento de doenças causadas por vários 
genes ou pela interação de um gene com fatores 
ambientais. Tem sido descrito que a susceptibilida-
de genética é causa de diversas doenças, incluindo 
doenças cardíacas, AVC, diabetes e vários tipos de 
câncer. A identificação destes genes e suas pro-
teínas será importante para o desenvolvimento de 
terapias mais efetivas e para medidas preventivas. 
As pesquisas para a determinação da organização 
genômica e da regulação de genes estão em anda-
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Fig. 20.1 — Polimorfismo conformacional unifilamentar (SSCP). Os produtos amplificados por PCR são desnaturados e as fitas 
simples adquirem uma conformação secundária quando resfriadas. A estrutura secundária é única para cada sequência de nucle-
otídeos e alterações de uma base devido à troca de um único nucleotídeo pode levar a uma alteração final da migração em gel 
de poliacrilamida.

mento e serão fundamentais para a compreensão de 
como o ser humano se desenvolve de simples células 
a adultos, do porquê de este processo algumas vezes 
sair errado e que mudanças ocorrem à medida que 
uma pessoa envelhece.

Alguns ExeMplos Práticos dA AplicAção  
dA BiologiA MoleculAr eM neurologiA

As técnicas de biologia molecular têm auxiliado 
na definição diagnóstica, na pesquisa de novos genes 
e na determinação de polimorfismos para identifica-
ção de indivíduos com risco de desenvolver doenças 
degenerativas ou proliferativas.

Entre as doenças neurológicas esta abordagem 
molecular permitiu o reconhecimento do meca-
nismo de várias doenças. É de particular interesse 
alterações nos chamados genes dinâmicos, os quais 
correspondem a repetições de uma seqüência de 
três nucleotídeos (triplet repeats). É um exemplo 
a distrofia miotônica de Steinert, na qual ocorrem 
repetições da seqüência CTG na região 3’ não co-
dificadora de uma proteína quinase, no braço longo 
do cromossomo 19. Indivíduos normais têm de cinco 
a 40 repetições, enquanto os doentes têm de 50 a 
milhares de repetições. O fenômeno da antecipação, 
ou seja, a piora o quadro clínico e início dos sinto-
mas mais precocemente em gerações sucessivas, é 
uma característica das doenças causadas por genes 

SSCP

Homozigoto A Homozigoto BHeterozigoto

Desnaturação com calor e formamida

Gel de eletroforese
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Recombinação do DNA
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Fig. 20.2 — Clonagem em um plasmídeo. No processo de clonagem, um plasmídeo é utilizado para transportar um DNA recombi-
nante para dentro de uma célula hospedeira. No exemplo, um fragmento de DNA é inserido em um vetor (plasmídeo), após diges-
tão com enzima de restrição (EcoRI) e ligação, produzindo o DNA recombinante. O plasmídeo, contendo gene para resistência a 
antibiótico, é utlilizado para transformar bactérias, as quais crescem em meio contendo antibiótico. As células que não carregam 
o plasmídeo são mortas, deixando somente aquelas com o DNA recombinante desejado.
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dinâmicos, devido ao aumento destas repetições em 
gerações sucessivas. Outras doenças neurodegene-
rativas são causadas por repetições da seqüência 
CAG, que codifica o aminoácido glutamina, daí 
serem denominadas expansões poliglutâmicas, como 
a doença de Huntington, ataxia espinocerebelar tipos 
1, 2, 3, 6 e 7, atrofia denteado-rubro-pálido-Luy e 
doença de Kennedy. 

Entre outras doenças neurodegenerativas, a doença 
de Alzheimer (DA), a doença de Parkinson (DP) e 
a esclerose lateral amiotrófica (ELA) e a demência 
frontotemporal são, na sua maioria, esporádicas mas 
existem famílias em que a doença apresenta forte 
componente hereditário. Dentre estas, mutações de 
ponto nos genes da proteína precursora do amilóide, 
e das presenilinas 1 ou 2 causam DA e mutações 
nos genes da proteína SNCA e parkin causam DP. 
Mutações de ponto no gene codificador da enzima 
citoplasmática superóxido- dismutase 1 podem causar 
ELA, e no gene da proteína tau levam a fenótipos 
de demência frontotemporal.

Algumas doenças são ainda associadas com a 
freqüência de polimorfismos de alguns genes. O 
gene da apoliproteína E (ApoE) apresenta polimor-
fismos nos códons 112 e 158, levando à classifica-
ção de três variantes: e3 (codon 112 cisteína, mais 
freqüente), e4 (codon 112 arginina, freqüência de 
15% entre os caucasianos) e e2 (códons 112 e 158 
cisteína, freqüência de 10% entre os caucasianos). 
Foi observado que pacientes com DA apresentam 
uma maior freqüência do alelo e4 (40%) e, por ou-
tro lado, uma diminuição na freqüência do alelo e2 
(cerca de 2%). Mais significativamente, há uma forte 
relação entre o número de cópias de e4 e a idade 
de início da DA, de tal forma que indivíduos e4/e4 
apresentam início mais precoce da doença do que os 
heterozigotos para e4. Por outro lado, indivíduos e2 
apresentam início mais tardio. A presença do alelo 
e4 deve ser considerado como um fator de risco 
para a DA, mas indivíduos sem este alelo podem 
apresentar DA e indivíduos e4/e4 podem envelhe-
cer sem apresentar DA. O mecanismo do alelo e4 
na DA não é bem conhecido, mas a hipótese mais 
óbvia é que a ApoE influência na produção, distri-
buição e limpeza da proteína b-amilóide. Há ainda 
estudos que sugerem que a ApoE esteja envolvida 
na plasticidade si-náptica durante a regeneração e 
reparo, sendo que o alelo e4 produz uma proteína 
menos eficiente neste papel.

Desta maneira, as técnicas de biologia mole-
cular e o conhecimento total do genoma humano 

permitirão futuramente diagnóstico precoce, novas 
abordagens terapêuticas incluindo terapia gênica e 
melhor compreensão da fisiopatogênese das doenças.

glossário

Alelo – variações ou formas alternativas do 
código de DNA que um determinado gene pode ter 
em uma população.

Clonagem – processo de gerar múltiplas cópias 
de um fragmento específico de DNA, através de 
técnica de DNA recombinante, a fim de permitir o 
seqüenciamento ou o estudo de alguma outra maneira.

DNA complementar (cDNA) – seqüência de DNA 
produzida a partir de RNA mensageiro (mRNA), 
usando uma enzima denominada transcriptase re-
-versa. Corresponde à seqüência do mRNA após 
a retirada dos íntrons (porção não codificadora de 
proteína).

Endonuclease de restrição – enzima que corta 
uma seqüência curta e específica de DNA. Diferen-
tes tipos de enzima de restrição cortam diferentes 
seqüências de DNA.

Fenótipo – refere-se aos aspectos clínico e 
físico do indivíduo, produzidos pela interação dos 
genes e ambiente.

Gene – unidade básica de herança, constituída 
por uma seqüência de DNA composta por arranjos 
específicos de nucleotídeos que codificam cadeias 
de aminoácidos de uma proteína.

Genoma – a totalidade do DNA de um organismo.

Genótipo – refere-se ao código genético do 
indivíduo.

Mutação – alteração permanente no código do 
gene, relacionada, algumas vezes (mas não necessa-
riamente), a uma doença ou a um fenótipo anormal.

Polimorfismo – uma forma alternativa do gene 
(alelo) que ocorre numa população normal. Um 
polimorfismo geralmente não causa doença, mas 
ocasionalmente pode ser um fator de risco de de-
terminada doença.
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21
Desenvolvimento Normal do Sistema  

Nervoso Central

Umbertina Conti Reed

Introdução à neurologIa InfantIl

O sistema nervoso central (SNC) infantil apre-
senta um dinamismo evolutivo muito intenso e, 
para entender o processo de desenvolvimento e 
amadurecimento do SNC, o conceito da correlação 
entre a estrutura e a função é fundamental, ou seja, 
o desenvolvimento de determinada função depende 
do amadurecimento de seu substrato neural anatô-
mico correspondente. Tal amadurecimento decorre 
fundamentalmente de eventos aditivos/progressivos, 
que são proliferação neuronal, migração neuronal, 
sinaptogênese e mielinização, e substrativos/regres-
sivos, que consistem em morte neuronal (apoptose), 
retração axonal e degeneração sináptica. Embora as 
conseqüências funcionais deste processo não estejam 
completamente esclarecidas, acredita-se que ocorram 
hiperprodução inicial e subseqüente eliminação de 
neurônios, axônios e sinapses nos primeiros anos 
de vida, sendo esta seqüência fundamental para que 
se processe o desenvolvimento neurop- sicomotor 
(DNPM). Com exceção da proliferação neuronal, os 
diferentes eventos estendem-se ao longo do tempo: 
por exemplo, a mielinização começa no sexto mês 
de vida intra-uterina, atinge a maior proporção por 

Capítu- 21

volta dos dois anos e prossegue até o final da segunda 

década, às vezes avançando pela terceira. Portanto, 
o DNPM pode ser definido como uma seqüência 
de aquisições que se sucedem acompanhando fases 
distintas do amadurecimento cerebral. As diferentes 
esferas do desenvolvimento, psíquica, cognitiva e 
motora, nunca devem ser consideradas de forma 
isolada, pois interagem desde o nascimento, sendo 
a cada momento influenciadas por diferentes fatores 
biológicos e ambientais.

Concluindo, é fundamental o conceito de que o 
desenvolvimento é um processo contínuo ao longo 
da vida e de que o conhecimento do DNPM normal 
é essencial em neurologia infantil para interpretar 
os diferentes aspectos de determinadas afecções 
neurológicas que incidem somente em crianças, e 
as particularidades que adquirem as principais en-
tidades nosológicas em neurologia quando ocorrem 
na infância. 

Portanto, a semiologia neuropediátrica, ou seja, 
os sinais neurológicos a ser interpretados em con-
dições normais ou patológicas, depende da fase do 
amadurecimento cerebral de cada criança, devendo-se 
conhecer o padrão normal do exame neurológico e 
do DNPM para cada etapa cronológica. Em outras 
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palavras, há padrões específicos de exame neu-
rológico para cada faixa etária. Assim, o exame 
neurológico da criança, fundamentalmente evolu-
tivo, é muito bem padronizado para o prematuro, 
recém-nascido (RN) e lactente. Na faixa etária 
de um a três anos há menos padronizações e, em 
geral, aplicamos variações do exame do lactente, 
misturando-as com algumas das clássicas provas 
de Gesell e Amatruda, do Teste de Avaliação do 
Desenvolvimento de Denver, ou de outros testes, 
para avaliação psicométrica quando queremos maior 
precisão. Na faixa etária pré-escolar, de três a sete 
anos, que é o período no qual uma série de distúr-
bios de desenvolvimento preeexistentes, motores, 
psíquicos, de linguagem ou sensoriais começam 
a ficar evidentes pela demanda de socialização, 
temos em nosso meio o exame neurológico evo-
lutivo (ENE), padronizado por Lefèvre e cols. na 
década de 1970. A partir dos sete anos, quando 
já ocorreu a maior proporção do amadurecimento 
cerebral, tendo sido esgotados eventuais mecanis-
mos de suplência funcional ligados à plasticidade 
cerebral, costuma-se aplicar o exame neurológico 
tradicional do adulto; a criança continua mani-
festando, porém, aperfeiçoamentos de praxias e 
gnosias, além de adaptações comportamentais.

Considerando-se todos estes dados, nesta par-
te da Neurologia Que Todo Médico Deve Saber 
voltada para a neurologia infantil, optamos por 
duas subdivisões: na primeira (capítulos 21, 22 e 
23) apresentaremos resumidamente os principais 
aspectos do processo de desenvolvimento normal 
do SNC, bem como do DNPM e da semiologia 
neuro-pediátrica normais; na segunda (capítulos 
24 e 25), visto que não se trata de um tratado de 
neurologia infantil, abordaremos apenas alguns dos 
principais processos patológicos que interferem no 
desenvolvimento normal do SNC fetal e do RN – 
malformações, infecções congênitas, encefalopatia 
hipóxico-isquê-mica, hemorragia perintraventricu-
lar – e que, ocasionalmente, constituem o fator 
etiológico das três afecções neurológicas crônicas 
mais observadas na prática neuropediátrica, que 
são encefalopatias não progressivas da infância, 
epilepsia e síndrome do déficit de atenção, também 
enfocadas. Familiarizar-se com o conhecimento da 
patologia do cérebro fetal e do recém-nascido (RN) 
pareceu-nos importante, pois, além de representar um 
aspecto óbvio em neurologia infantil, tem ganhado 
impulso nos últimos anos em virtude da simplifi-
cação do diagnóstico pelos modernos métodos de 

neuroimagem e pelos constantes avanços nas áreas de 
bioquímica e genética molecular, que vêm permitindo 
elucidar a etiopatogenia de uma série de doenças 
here-dodegenerativas e metabólicas. Estas, apesar 
de raras, serão apresentadas resumidamente na parte 
final, visto que, na grande maioria, manifestam-se 
na primeira década ou mesmo ao nascimento; sua 
análise detalhada pode ser encontrada em obras 
específicas (Scriver e cols., Diament e Cypel, Ai-
cardi). Exceto para a epilepsia, as particularidades 
das demais patologias neurológicas quando incidem 
nas crianças, por exemplo infecções, tumores, afec-
ções desmielinizantes, vasculares etc., apesar de 
existirem, não serão abordadas, devendo o leitor 
reportar-se aos respectivos capítulos na parte geral 
desta mesma obra. 

Bases neuroanatômIcas 

O início do desenvolvimento embrionário do 
sistema nervoso central (SNC) é marcado pela 
diferenciação dos neuroblastos a partir de células 
primitivas localizadas no neuropitélio do tubo 
neural. Em seguida começa a proliferação celular, 
extremamente rápida, que origina neurônios bipo-
lares, os quais começam a migrar a partir da quinta 
semana de vida intra-uterina, com o aparecimento 
das primeiras células gliais que fornecem sustentação 
para o movimento de migração. A maior parte da 
migração na direção da camada marginal do que 
será o futuro córtex dos hemisférios cerebrais se 
completa até o final do quinto mês, mas continua 
num ritmo mais lento até o nascimento. Ao térmi-
no da migração dos neurônios, tem-se o número 
máximo de neurônios (entre 50 e 100 bilhões) e já 
se inicia o processo de apoptose. Do sexto mês em 
diante inicia-se a organização, que é o complexo 
processo de arborização dendrítica, trajetória axonal 
e formação dos botões sinápticos. Por volta da 30a 
semana, já se identificam os padrões dos diferentes 
tipos de cortéx, motor, sensorial, visual etc., que se 
aperfeiçoam até o nascimento e nos primeiros meses.

A atividade funcional começa com a mielinização, 
que se inicia precocemente, por volta da 10a semana, 
nas raízes espinais, permitindo atividade motora reflexa 
fetal. A mielinização prossegue na seguinte ordem:

• Sistema de fibras segmentares e intersegmen-
-tares da medula espinal;

• Sistemas ascendentes e descendentes entre o 
tronco cerebral e a medula espinal;
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• Sistema acústico e vestibular: 28a-30a semana;

• Vias cerebelares ascendentes espinocerebelares 
e eferentes denteado-rubrais: 37a semana; 

• Sistema visual: 40a semana. 

A partir do nascimento, a mielinização das vias 
visuais progride rapidamente, completando-se ainda 
no primeiro semestre de vida. Já a mielinização dos 
hemisférios cerebrais começa ao nascimento na área 
frontal posterior e parietal e, em seguida, atinge o 
lobo occipital. Durante o primeiro ano, prossegue a 
mielinização frontal e temporal. Os tratos corticos-
-pinais manifestam um crescendo de mielinização 
desde o nascimento até os 18 meses, e por volta do 
fim do segundo ano a maior parte da mielinização 
está completa. 

Na infância, puberdade e adolescência a mieli-
-nização prossegue como mostram os trabalhos de 
Yakovlev e Lecours (Fig. 21.1).

• Além do terceiro ano: pedúnculo cerebelar 
médio, radiação acústica e trato mamilotalâmico.

• Além do sétimo ano: radiações talâmicas não 
específicas.

• Além do 10o ano: formação reticular, comissuras 
cerebrais e vias de associação intracorticais.

A mielinização pode avançar até a terceira década 
e também a organização prossegue por muitos anos, 
e a arborização dendrítica e as conexões interneu-
ronais corticais vão se enriquecendo até o 20o ano. 

Após este resumo das bases neuroanatômicas do 
desenvolvimento cerebral, fica evidente que:

• embora a organização e a mielinização prossigam 
até o início da idade adulta, têm maior intensidade 
e atingem os maiores picos durante os dois primei-
ros anos de vida, de modo que na prática diá- ria, 
quando o neurologista infantil e o pediatra avaliam 
o DNPM, em geral estão se referindo ao fantásti-
co processo que transforma um RN com reflexos 
arcaicos primitivos em uma criança com marcha 
independente e razoável expressão verbal por volta 
do segundo aniversário;

• existe uma segunda fase ou pico de amadure-
cimento, a ser completada até os sete anos de idade 
(Fig. 21.1), e depois a mielinização continua apenas 
nas áreas de associação intracorticais, comissuras 
cerebrais, vias dos núcleos talâmicos inespecíficos 
e formação reticular, que estão implicadas com 
funções nervosas superiores associativas e de dis-
criminação sensorial e com a elaboração de padrões 
psicomotores específicos, relacionados com objetivos 

e aprendizagem seletiva.

Bases neurofIsIológIcas

Como já mencionamos na introdução, o desen-
volvimento-amadurecimento do SNC decorre funda-
mentalmente de dois tipos de eventos: aditivos ou 
progressivos e substrativos ou regressivos.

Os eventos aditivos ou progressivos são: proli-
feração neuronal, migração neuronal, sinaptogênese 
e mielinização.

Os eventos regressivos consistem de morte neu-
ronal (apoptose), retração axonal e degeneração si-
náptica. Embora suas conseqüências funcionais ainda 
não estejam claras, acredita-se que a hiper-produção 
com subseqüente eliminação de neurônios, axônios 
e sinapses nos primeiros anos de vida tenha um 
papel importante no desenvolvimento das funções 
nervosas superiores e do DNPM em geral, ajudando 
a compreender os limites etários superior e inferior 
e as amplas variações cronológicas individuais que 
existem nos marcos de aquisição das funções em 
populações de crianças normais.

Por volta do sétimo mês de vida intra-uterina, no 
cérebro humano a proliferação e a migração neu-
ronal estão completas, existindo um número maior 
de neurônios do que em qualquer outro período 
da vida. Entretanto, apesar da exuberância deste 
substrato anatômico, o estabelecimento das funções 
depende da mielinização e da organização sináptica. 
Os brilhantes estudos de Chugani (1987) utilizando 
PET-scan em bebês mostram que somente por volta 
de nove a dez meses de idade a atividade metabó-
lica do cérebro humano, que fornece o substrato 
funcional, vai estar distribuída como no adulto. 
Ao nascimento, estão metabolicamente ativas as 
estruturas subcorticais; entre três e seis meses de 
idade as regiões occipitais, temporais e parietais, e 
entre oito e dez meses ativa-se a região frontal. Esta 
demonstração de atividade metabólica global entre 
oito e dez meses de idade coincide com o período 
em que se completam as conexões axonais de longa 
distância entre as principais regiões corticais. Estas 
conexões intracorticais tornam-se funcionantes, isto 
é, capazes de transmitir informação, porém levam 
anos para atingir os níveis de eficiência próprios 
do adulto, o que vai ocorrer com o progredir da 
mielinização. 

Quanto à organização sináptica ou sinap-togê-
nese, entre nove e 24 meses de idade, a densidade 
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Fig. 21.1 — Esquema ilustrando o progredir da mielinização segundo Yakovlev e Lecours (1967).

das conexões sinápticas de curta distância intra e 
transcorticais atinge aproximadamente 150% do 
nível observado nos adultos. A densidade sináptica 
começa a decrescer a partir dos dois anos, atingindo 
o nível do adulto através de eventos regressivos.

Considerando essas evidências neuroanatômicas 
e metabólicas em conjunto, parece que a intensi-
dade da mielinização, associada a suporte meta-
bólico adequado no último trimestre do primeiro 
ano de vida, fornece substrato anatomofisiológico 
suficien-te para justificar a longa série de aquisi-
ções funcionais neuropsicomotoras que acontece 
nesta época. Segundo Bates e cols., o lobo frontal 
começa a manifestar sua clássica função executiva, 
surgindo manipulação e comunicação intencional, 
além da capacidade de imitação e recuperação de 
objetos; integrando-se com as demais áreas corticais, 
manifestam-se os rudimentos da organização espacial 
e temporal da ação; o estabelecimento das primeiras 
conexões entre as áreas corticais de associação e 
as áreas sensoriais primárias propicia o início da 
atividade cognitiva propriamente dita. Como as 
áreas de associação intracortical mielinizam-se 
mais tarde, ao longo da primeira e também da 

segunda década da vida, diversas aquisições na 
área perceptiva e motora (gnosias e praxias) cuja 
organização ocorre no final do primeiro ano de 
vida continuam a se processar na fase pré-escolar 
(de dois a seis anos), sendo fácil entender que 
se ajustam e se aperfeiçoam somente na fase 
escolar (de sete a 11 anos), ou mesmo ao longo 
da adolescência. 

A linguagem não parece tão dependente da 
mielinização como o são outras funções nervosas 
superiores, e aventa-se que os aspectos ligados 
à sinaptogênese sejam mais explicativos para 
avaliar seu desenvolvimento. Considera-se que 
o aumento transitório da densidade sináptica no 
segundo ano de vida, principalmente no lobo 
frontal, possa ser importante na aquisição da 
linguagem, visto que neste período são atingidos 
marcos primários no seu desenvolvimento (início 
do reconhecimento da gramática). Os estudos de 
Chugani sobre metabolismo cerebral utilizando 
PET mostram que, além de a atividade metabólica 
cortical frontal atingir o nível do adulto aos dez 
meses de idade, esta aumenta extraordinariamente 
até os quatro anos de idade, quando ultrapassa o 

Meses fetais   Primeiro ano, meses 2A   3A   4A       7A 10 anos
2a década 3a década + velho

Raízes motoras
Raízes sensoriais

Tecto estado — acústico e tegmento
Leminisco medial

Ped. cereb inf. div. ext.
Ped. cereb inf. div. ext.

Ped. cerebelar sup.
Ped. cerebel. médio

Formação reticular
Colículo inf.
Colículo sup. e nervo e tracto óptico

Vicq. d’Azyir e HI
Alça e PI

HZ e PE
Rad. opt.

Rad. somastest.
Rad. acust.

Rad. talam. não especif.
Striatum
Tratos piramidais
Trato fronto — pontino

Fornix
Cíngulo

Grandes comissuras cerebrais
Neurópilo intra-cor t. e áreas de           

associação
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nível do adulto em 150%, ocorrendo esse aumento 
de forma global através do cérebro todo. Conden-
sando os dados anatomofisiológicos e metabólicos, 
pode-se aventar que a exuberância estrutural (sinap-
-togênese) atinge o máximo entre nove e 24 meses 
(talvez com diferenças regionais), ocorrendo o pico 
da exuberância funcional (atividade metabólica) 
cerca de dois anos mais tarde.

Dentro deste período de incremento estrutural e 
metabólico, desenvolvem-se etapas fundamentais 
da aquisição da linguagem: entre 16 e 20 meses o 
surto de vocabulário; entre 18 e 20 meses combi-
nar palavras para formar a sentença agra-matical, 
e entre 20 e 30 meses a sentença grama-tical. É 
possível que estes marcos de desenvolvimento se 
acompanhem de um surto de densidade sináptica 
e, conseqüentemente, de codificação e armaze-
namento de informação (Bates e cols). 

Com exceção da mielinização, cada evento pro-
gressivo do amadurecimento cerebral é seguido 
por um evento regressivo e ambos se superpõem 
e interagem de forma substancial: a proliferação 
e a migração são seguidas de morte cerebral, que 
começa ainda intra-útero; a fase de projeção axonal 
é seguida por uma fase de regressão axonal; após a 
sinaptogênese ocorre a degeneração sináptica, que 
progride até aproximadamente 16 anos de idade; e 
os surtos de atividade metabólica são seguidos de 
um declínio lento da atividade metabólica global. 
Algumas formas de processos aditivos continuam 
pela vida afora (exemplo: ramificação sináptica), 
mas também continua a morte celular. Concluindo, 
o desenvolvimento cerebral caracteriza-se por um 
processo relativamente súbito de hiperprodução, 
seguindo por um processo lento, ao longo da vida, 
de eliminação seletiva.

A hiperprodução é fundamental no desenvol-
vimento cerebral, talvez por permitir redução da 
quantidade de informação genética a ser especificada 
em cada célula progenitora para que se conclua o 
desenvolvimento. Em vez disso, há hiperabundância 
de neurônios e são retidos aqueles que estabelecem 
e mantêm conexões funcionais. A natureza investiu 
num processo de competição para determinar a es-
trutura e a função definitiva do cérebro (Changeux 
e Dauchin, 1976). 
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Semiologia Neuropediátrica:  
O Exame Neurológico da Criança

Aron Diament

Pelos fatos que expusemos no Capítulo 21, fica 
claro que o exame da criança deverá ser adaptado 
conforme o grupo etário a ser abordado. Então, 
torna‑se evidente que o exame de um recém‑nascido 
(RN) de termo será diferente do de uma criança de 
um ou mais anos de idade. Mesmo perante um RN 
prematuro, o exame neurológico (associado ou não 
a certas características clínicas) poderá determinar 
a idade fetal do ser nascido fora de tempo. A preo‑ 
cupação com esses dados é que levou a Escola 
Neurológica fundada por Lefèvre na Faculdade de 
Medicina de São Paulo a se dedicar à semiologia 
evolutiva da criança, como se pode verificar pelas 
citações bibliográficas. 

É evidente que ficaria muito extenso relatar todos 
os dados semiológicos (que poderão ser vistos nas 
referências citadas), sendo nosso intuito apresentar 
aqui apenas o que o médico prático deve ter em 
mente quando atende uma criança, principalmente 
um RN ou um lactente.

A Tabela 22.1 apresenta o modelo de exame 
que utilizamos há anos no Serviço de Neurologia 
Infan til e no qual constam provas que podem ser 
utilizadas tanto no RN de termo quanto no lac tente 
ou criança mais velha.

Capítu- 2222

Quanto ao exame do RN de termo, deveremos 
salientar alguns cuidados a tomar para que se ob‑
tenham resultados confiáveis. Assim, teremos que 
evitar conclusões errôneas quando se realiza um 
exame neurológico nos dois primeiros dias de vida 
extra‑uterina. Isto porque este RN poderá estar sob 
o efeito do chamado “choque de nas cimento”, isto 
é: na dependência do tipo de parto, poderá haver 
maior ou menor atenuação das atividades reflexas 
do RN, devendo‑se sempre realizar um controle 
clínico‑ neurológico no terceiro dia de vida. Ainda, 
quanto ao RN, devemos nos cercar de certos cuida‑
dos quanto ao momento de examiná‑lo, verificando 
em que estado se encontra o RN a ser examinado 
quanto ao ciclo vigília/sono.

À guisa de recordação, apresentamos a seguir 
os estados que Prechtl sistematizou, referentes ao 
comportamento do RN, que expressam o ciclo diário 
vigília/sono:

• Estado 1

Olhos fechados, respiração regular, sem movi‑
mentos

• Estado 2

Olhos fechados, respiração irregular, sem movi‑
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mentos grosseiros

• Estado 3

Olhos abertos, sem movimentos grosseiros

• Estado 4

Olhos abertos, movimentos grosseiros, sem choro

• Estado 5

Olhos abertos ou fechados, chorando

• Estado 6

Outros estados (p. ex., coma)

A grande maioria dos autores reconhece hoje 
apenas cinco estados e a preferência é por examinar 
o RN nos estados 3 e 4, além de levar em consi‑
deração as seguintes condições e técnicas de exa‑
me: ilumi nação e aquecimento da sala de exames; 
estado alimentar (examinar no meio do intervalo 
entre mamadas); iniciar o exame pela observação da 
criança, verificando a atividade espontânea motora 
e a eventual emissão de sons; despir o RN paula‑
tinamente; iniciar o exame por aquelas provas que 
não deflagram choro; ter uma boa dose de paciência 
e esperar momentos adequados para realizar deter‑
minadas provas e/ou manobras.

Quando exa minamos lactentes normais, mês 
a mês, desde RNs, ressalta‑se a estreita relação 
entre as funções que aparecem e desaparecem e 
a evolução estrutural do SN. Com os estudos de 
Gesell e cols. e de McGraw é que surgiu o termo 
maturação. Principalmente McGraw, que mostrou 
a evolução das atividades reflexas primitivas que 
ou desa parecem, ou, depois de uma fase de transi‑
ção, evolu em para a mesma atividade, com caráter 
volun tário. Ainda mais, assinalou esta autora que 
o progresso no desenvolvimento neuromuscular da 
criança se processa segundo a lei “de direção ce‑
falocaudal”, fato também constatado por Lefèvre e 
por Diament, como se verá adiante. Com base no 
que acabamos de expor e na conceituação proposta 
por Lefèvre, dividimos as manifestações da criança 
no primeiro ano de vida em três grupos, a saber:

1. Manifestações permanentes

Com estas todo ser humano nasce; perma necem 
constantes e não se modificando no de correr de sua 
evolução, a não ser para se tor narem semelhantes 
às do adulto (reflexos incon dicionados, miotáticos 
e sensibilidades protopá ticas).

2. Manifestações transitórias

Com estas a criança nasce; são reflexas ou 
primitivas, porém normais durante certo tempo 
da evolução do lactente e que desaparecem com 

a evolu ção; somente reaparecerão em condições 
patoló gicas, mediante agressão ao SN (são: reflexo 
tôni co‑cervical assimétrico de Magnus‑De Kleijn, 
re flexo de Moro, reflexo de Landau, reflexo cuta‑
neoplantar em extensão)1 ; 

3. Manifestações evolutivas

Com estas a criança nasce; são reflexas ou pri‑
mitivas de início e desaparecem com a evo lução, 
dando lugar às mesmas atividades, porém, com 
caráter voluntário, aprendido, ou, posterior mente, 
constituindo automatismo secundário (são: sucção, 
preensão, marcha, reptação, apoio plantar, natação); 
tais tipos de atividade reflexa primitiva são interpre‑
tados por Mira y Lopes num sentido mais amplo de 
instinto ou “deflexo”, isto é, con junto de reflexos 
cuja atividade tende a uma finalidade.

Considerando os resultados de Lefèvre e Dia ment, 
as características fundamentais dos RNs de termo 

1 Reflexo tônico‑cervical de Magnus‑De Kleijn:
Pesquisado com a criança em decúbito dorsal; a mão do exa‑
minador deve firmar o peito da criança para que não faça a 
rotação do tronco, e com a outra mão deve rodar a cabeça da 
criança para a esquerda e para a direita: a resposta consiste na 
extensão dos membros voltados para a face e flexão dos membros 
voltados para a nuca – a chamada “posição do esgrimista”, 
que poderá ocorrer de forma completa ou fragmentária, isto é, 
extensão e/ou flexão de um outro membro.

Reflexo de Moro:
Também chamado de “reflexo de abraçamento”, consiste, 
quando da queda da cabeça (com a criança segura pelo dorso 
e nuca no braço do examinador), no rompimento do equilíbrio, 
havendo resposta de extensão e abdução dos membros e, a 
seguir, flexo‑adução, principalmente dos membros superiores; 
outro bom estímulo desencadeante é repuxar o lençol situado 
embaixo da criança; estímulos sonoros nem sempre funcionam; 
a resposta tem os dois componentes até mais ou menos três 
meses, após o que a resposta consiste em leve extensão‑abdução.

Reflexo de Landau:
Chamado também de “suspensão ventral”. Consiste em suspender 
a criança pelo ventre e verificar: 1) se quando levanta a cabeça 
(extensão) também levanta a pelve, formando concavidade da 
coluna – é a resposta chamada de Landau I; 2) se, após esta 
resposta (ou mesmo sem ela), se fletirmos a cabeça da criança, 
ela tenderá a fletir as coxas sobre o abdome e, às vezes, fletir 
as pernas sobre as coxas – é a resposta chamada Landau II. 
Ambas devem estar plenamente presentes do quarto ao 12o mês 
de vida extra‑uterina.

Reflexo dos olhos de boneca:
Consiste em segurar a criança acordada e sem choro (estádios 
3 ou 4 do RN) como para a pesquisa de Moro (pelo dorso e 
nuca, com o rosto voltado para o examinador) e virar a cabeça 
da criança para os lados; verifica‑se que o olhar conjugado 
lateral desvia‑se para o lado oposto ao qual o rosto é virado.
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Tabela 22.1
Roteiro de Exame Neuropediátrico

Nome:         No Registro:    Data de 
nascimento:   Sexo: 

Cor:      Procedência:       Data exame: 

Medidas do crânio em cm:   Perímetro cefálico (PC) =;   Biauricular (BA) =;   
     Ântero-posterior (AP) =;   Índice cefálico =

Crânio — Inspeção:...;   Palpação:...;   Percussão:...;   Bregma:...;   
Hipertelorismo:...

Exame Neurológico [anotações: P = presente; A = ausente; N = normal; AN = anormal; AUM = aumentado(a); 
DIM = diminuído(a); SIM = simétrico(a); ASS: assimétrico(a); LOC = localizado(a): GEN = generalizado(a)]: 

Linguagem: 
Percepção:...;    Expressão:...

Praxias: 
de defesa (mudança de decúbitos ou na pesquisa da sensibilidade): P; A
Descrever outros atos práxicos:...

Fácies:

Atitude:

Equilíbrio Estático: 
Sustento da cabeça: P; A;      Completo; incompleto
Sentado com apoio: P; A      Sentado sem apoio: P; A 
Em pé com apoio: P; A      Em pé sem apoio: P; A
Em pé, posição militar: olhos abertos: P; A   Olhos fechados: P; A 
Em pé, num só pé (anotar pé escolhido e no de segundos): 
 olhos abertos:      olhos fechados: 

Equilíbrio Dinâmico: 
Andar numa linha reta (anotar desvios, outras alterações)
Saltar com 2 pés juntos: P; A     Correr desviando obstáculos: P; A

Movimentação Voluntária: 
Inspeção (espontânea): Por estimulação (anotar déficit): 
Provas de rechaço: 
membros superiores (MMSS): 
membros inferiores (MMII): 
Provas deficitárias: MMSS estendidos:    Raimiste:
Mingazzini (MMII):                   Barré:
Força muscular (oposição): MMSS:         MMII:

Coordenação: 
Dirigir mão-objeto: P; A      Dirigir mão-lenço na face: P; A
Dedo-nariz: P; A       Dedo-lóbulo da orelha: P; A 
Calcanhar-joelho: P; A      Hálux-objeto: P; A 
Coordenação dinâmica: no engatinhar: P; A   na marcha: P; A 
Preensão: palmar: P;A      pinça: P; A
Coordenação tronco-membros: sentado: P; A   deitado: P; A
Sincinesias (Descritivo):

Movimentação Passiva (Tono muscular):
Palpação: N; DIM; AUM; SI; GEN; ASS; LOC
Movimentação passiva: N; DIM; AUM; SI; GEN; ASS; LOC

Continua
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constam da Tabela 22.2.

A Fig. 22.1 mostra os principais fatos evolutivos 
quanto ao desenvolvimento da postura, equilíbrio e 
locomoção no primeiro ano de vida – ano transcen‑
dental na vida da espécie humana –, em que se 
processam enormes transformações nas ativida des 
da criança. Os números que estão embaixo das fi‑
guras representam as porcentagens que ob tivemos 
no exame dos lactentes quanto ao desapa recimento, 
aparecimento ou domínio de 100% das atividades 
descritas. A Fig. 22.2 mostra, de modo mais detalhado 
e agrupado por funções, a evolução das atividades 
reflexas primitivas e volun tárias no lactente normal.

Examinando‑se detalhadamente a Fig. 22.2, é 
interessante ressaltar certos fatos fundamentais da 
evolução do lactente normal que todo pediatra deve 
ter em mente:

• A posição assimétrica do RN e lactente jo vem 
sofre radical transformação a partir do terceiro mês, 
quando deve ficar em posição simétrica e cabeça supina.

• O sustento completo da cabeça, com a crian ça 
no colo ou sentada apoiada, deve estar presente em 
100% dos lactentes a partir dos quatro meses e meio.

• A preensão voluntária – de tipo dígito‑pal mar 
– apresenta‑se bem nítida a partir do quarto mês, e 

Manobra de Tobler:

Tabela 22.1 (Continuação)
Roteiro de Exame Neuropediátrico

Movimentação Automática
Respiração: N; AN Deglutição: N; AN Mastigação: N; AN 
Controle de esfíncteres: diurno: P; A    noturno: P; A 
Palavra: N; AN
Dislalias de evolução (descrever troca; supressão, solução de continuidade):
Gagueira: P; A       Mímica: P; A 
Sorriso social: P;A       Marcha: N; AN (descrever)

Movimentação Involuntária Espontânea (descrever):

Movimentação Involuntária Reflexa:
Anotações: P = presente (N); V = vivo; Ex = exaltado; A = ausente; 
NO = não obtido; D = diminuído
        DIREITO    ESQUERDO
Aquileu
Patelar
Adutor
Estilorradial
Bicipital
Tricipital
Nasopalpebral
Mentual
Oro-orbicular
Cutâneo-abdominal
Cutaneoplantar

Reflexos Primitivos: 
Sucção: P; A   Preensão dedos: P;    A Preensão artelhos: P; A 
Apoio plantar: P; A   Marcha reflexa: P; A    Magnus-De Kleijn: P; A 
Moro: P; A    Landau I: P; A    Landau II: P; A

Sensibilidade: 
Táctil: N; AN    Calor: N; AN   Frio: N; AN;   Dor: N; AN   
Outras:
Estereognosia (reconhecer lápis, pano, algodão, borracha):

Nervos Cranianos:
Prova dos olhos de boneca (para 1o trimestre): P; A 
Acompanhar foco luminoso: P; A     Reflexos pupilares, à luz: P; A 
Outros nervos cranianos:
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Fig. 22.1 — Desenvolvimento da postura, equilíbrio e locomoção no primeiro ano de vida.
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Fig. 22.2 — Evolução por grupo de funções, de algumas atividades voluntárias e reflexas primitivas do lactente normal.
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a pinça – apanágio da espécie humana – se inicia 
no sexto mês e deve estar presente em 100% dos 
lactentes a partir do nono mês.

• O sentar com apoio apresenta‑se em 100% das 
crianças a partir do sexto mês, e o sentar sem apoio, 
a partir do nono mês.

• A partir da posição sentada, a visão que a 
criança tem do mundo ambiente passa a ter outra 
dimensão e este fato é um degrau importante no 
reconhecimento do que a cerca.

• Ficar de pé com apoio deve estar presente em 
100% das crianças até os 11 meses de idade, e a 
mesma atividade sem apoio atinge apenas 40% das 
crianças até os 12 meses.

• A marcha apoiada, embora se iniciando no 
quinto mês em poucas crianças, atinge 80% aos 12 
meses, enquanto a mesma atividade, sem apoio, 
só foi constatada em 10% das crianças entre 11 e 
12 meses de idade; notar que não há uma obriga‑
toriedade do aparecimento do engatinhar antes dos 
12 meses, não se constituindo esta atividade co mo 
etapa obrigatória antes do ficar de pé ou andar.

Nos agrupamentos que fizemos na Fig. 22.2, 
os espaços hachurados representam, em média, as 
por centagens de aparecimento ou desaparecimento 
ou atingimento de 100% das várias atividades. É 
interes sante acentuar o desaparecimento da maioria 
das atividades reflexas primitivas no segundo se‑
mestre: uma das poucas que persistem até o segundo 
semestre e, segundo alguns autores, até o fim do 
segundo ano de vida, é o reflexo de Landau (ou 
suspensão ventral).

Fato importante na evolução normal do lactente 
é o aparecimento da emissão de sons, desde o bal‑

bucio (e/ou lalação), a partir do segundo mês, até 
o aparecimento das primeiras emissões de sílabas 
(simples ou duplicadas) e das primeiras palavras a 
partir do oitavo mês de vida.

É interessante ressaltar o valor do estudo quan‑
titativo dessas várias atividades do lactente normal, 
não se devendo fazer interpretações patológicas 
apressadas pelo fato de uma determinada atividade 
não se fazer presente em determinada idade: assim, 
certas atividades só podem ser interpretadas como 
patológicas se fizerem parte de um contexto pato‑
lógico, por exemplo, tomar cuidado com relação 
a atividades como o sustento da cabeça, o sentar, 
a emissão de sons e assim por diante. Entretanto, 
para certas atividades reflexas primitivas, como a 
persistência do reflexo tônico‑cervical assimétrico, 
além do terceiro mês de per si pode se constituir 
num dado patológico de relevante importância. A 
seguir, como decorrência dos dados que obtivemos 
na quantificação do exame neuroló gico do lactente 
normal, apresentamos as cinco idades‑chave que 
encontramos no primeiro ano de vida:

1. Do RN até o fim do primeiro mês:

Expressão vocal:  

• choro inarticulado.

Postura:

• atitude assimétrica, com ou sem reflexo tônico 
‑cervical. assimétrico;

• hipertonia geral em flexão;

• hipotonia da musculatura paravertebral.

Reflexos miotáticos e superficiais:

• reflexos miotáticos mais vivos;

• reflexo cutaneoplantar em extensão do hálux, 
com ou sem leque.

Tabela 22.2
Características Neurológicas Fundamentais do RN de Termo

1.  Atitude assimétrica do reflexo tônico-cervical assi métrico (“posição do esgrimista”)

2.  Hipertonia generalizada dos quatro membros contrastando com hipotonia da musculatura da coluna  
 (cervical, prin cipalmente)

3.  Presença, em 100% dos RN, dos seguintes reflexos miotáticos: patelar, adutor, tricipital e nasopalpebral

4.  Reflexo cutaneoplantar em extensão do hálux, com ou sem leque

5.  Atividades reflexas primitivas presentes em 100% dos RNs: reflexo tônico-cervical  
 (fragment. em 70%; com pleto em 30%); Moro; apoio plantar; marcha; sucção

6.  Reflexo dos olhos de boneca — em 100%

7.  Reflexo fotomotor — em 100%
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Reflexos arcaicos:

• os mais freqüentes nos RN de termo normais são: 
sucção, preensão dos dedos e pedartículos, Magnus – 
De Mleijn, Moro, apoio plantar e mar cha automática.

Reflexos oculares:

• sempre presentes o fotomotor e a “prova dos 
olhos de boneca”.

2. Do início do segundo mês até o fim do ter‑
ceiro mês:

Expressão vocal: 

• início da lalação ou lalação evidente.

Postura: 

• perda da atitude assimétrica;

• início da atitude simétrica e cabeça em supi‑
nação (em decúbito dorsal),

• início da sustentação incompleta e completa 
da cabeça;

• persistência da hipertonia flexora geral, porém 
mais atenuada.

Reflexos miotáticos e superficiais:

• redução da vivacidade dos reflexos miotáticos; 

• persistência do reflexo cutaneoplantar em ex‑
tensão do hálux, com ou sem leque. 

Reflexos arcaicos:

• persistência das seguintes manifestações auto‑
máticas: sucção, preensão dos dedos e pedar tículos, 
Moro, apoio plantar e marcha reflexa;

• perda do reflexo de Magnus‑De Kleijn;

• início de maior incidência dos reflexos de 
Lan dau I e II;

Reflexos oculares:

• perda da resposta à prova dos “olhos de bo‑
neca” a partir do fim do terceiro mês.

3. Do início do quarto mês até o fim do sexto mês:

 Expressão vocal: 

• estabilização de lalação.

Postura:

• início da atitude três (ou de mudança de decú‑
bitos) e da atitude quatro (de mudança de posição de 
deitada para sentada); sustento completo da cabeça 
a partir do fim do quarto mês;

• início do sentar com apoio; início da posição 
ortostática com apoio;

• redução da hipertonia em flexão.

Locomoção:

• início da marcha voluntária com apoio no 

quinto mês.

Coordenação: 

• estabilização de preensão palmar volun tária;

• início da coordenação mão‑lenço no rosto e 
mão‑objeto;

• início da preensão em pinça no sexto mês;

Reflexos superficiais:

• início do reflexo cutaneoplantar em extensão 
in constante do hálux.

Reflexos arcaicos:

• perda do reflexo de Moro incompleto até o fim 
do sexto mês;

• perda da preensão palmar reflexa até o início 
do sexto mês;

• perda do apoio plantar até o início do quinto mês; 

• perda da marcha reflexa até o fim do quarto mês; 

• estabilização do reflexo de Landau I e II. 

Reflexos oculares:

• acompanhar estímulo luminoso em várias direções 
– em 100% das crianças do quinto mês em diante.

4. Do início do sétimo mês até o fim do nono mês:

Expressão vocal:

• início das primeiras palavras e palavra‑frase 
no oitavo mês;

• perda gradual da lalação.

Postura:

• atitude espontânea relacionada com os decú‑
bitos (atitude 4);

• sentar sem apoio em 100% a partir do nono mês; 

• evolução da posição ortostática com apoio; 

• estabilização do tono normal para a idade ou 
“hipotonia fisiológica”;

• desaparecimento da hipertonia em flexão dos 
quatro membros a partir do início do sétimo mês.

Locomoção:

• início do engatinhar a partir do oitavo mês; 

• início da marcha com apoio.

Coordenação:

• estabilização da coordenação mão‑lenço no 
rosto e mão‑objeto;

• estabilização da preensão em pinça até o fim 
do nono mês.

Reflexos superficiais:

• estabilização do reflexo cutaneoplantar em 
extensão inconstante do hálux e início da resposta 
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em flexão no nono mês. 

Reflexos arcaicos:

• perda da sucção reflexa no oitavo mês; estabi‑
lidade dos reflexos de Landau I e II e da preensão 
plantar reflexa.

5. Do início do décimo mês até o início do dé‑
cimo segundo mês:

Expressão vocal:

•  desaparecimento da lalação ao fim do décimo 
primeiro mês;

• predomínio das primeiras palavras.

Postura:

• atitude quatro espontânea em relação aos de‑
cúbitos; 

• estabilização da posição ortostática com apoio; 

• início da posição ortostática sem apoio no dé‑
cimo primeiro mês;

• predomínio da hipotonia fisiológica.

Locomoção:

• estabilização do engatinhar;

• estabilização da marcha com apoio;

• início da marcha sem apoio no décimo primeiro 
mês. 

Reflexos superficiais:

•  predomínio do reflexo cutaneoplantar em fle xão 
no décimo segundo mês.

Reflexos arcaicos:

• desaparecimento da preensão reflexa no déci‑
mo segundo mês;

• diminuição da obtenção do reflexo de Landau 
I no décimo segundo mês;

• desaparecimento da preensão plantar reflexa 
aos 12 meses.

Coordenação:

• desaparecimento da preensão palmar ao fim do 
décimo primeiro mês;

• estabilidade da preensão em pinça.

De grande importância durante a lactância (pri‑
meiro ano de vida) é a evolução das medidas do 
crânio. A medida do perímetro cefálico ou circun‑
ferência fronto‑occipital (fita métrica posicionada 
logo acima da glabela, passando pela protuberância 
occipital externa) e das distâncias ântero‑posterior 
(protuberância occipital externa ao sulco nasofrontal) 
e biauricular (entre os pontos craniais de implantação 
dos pavilhões auriculares passando pelo bregma) 

é parte essencial da semiologia neuropediátrica. 
A medida do perímetro cefálico é comparada com 
gráficos padronizados das médias, desvios‑padrões 
e regiões de tolerância dos perímetros cranianos, 
segundo sexo e grupo etário. Deve‑se ressaltar que 
o crescimento craniano durante este período se ca‑
racteriza pelo seguinte fato: da média aproximada 
de 34cm ao nascimento, até a média aproximada de 
46cm com um ano de idade, 2/3 desse crescimento 
se dá nos primeiros seis meses, sendo que o restante 
terço se processa no 2o semestre, o que, às vezes, 
pode levar a falsos diagnósticos de macrocefalia e/
ou hidrocefalia nos primeiros seis meses. Acompa‑
nhando este ritmo, verifica‑se que o mesmo é válido 
para as distâncias ântero‑posterior e biauricular 
O valor da divisão da distância biauricular pela 
ântero‑posterior, permite obter um estimador único 
a que chamamos de Índice Cefálico Novo (Icn), que 
varia no lactente normal de 0,88416 a 1,00, sendo 
que as médias aritméticas e desvios‑padrões das 
distâncias biauricular e ântero‑posterior, foram por 
nós padronizadas em nosso meio e complementam 
o exame do crânio no lactente e criança pequena, 
per‑ mitindo melhor caracterização das alterações 
patológicas da forma e volume do crânio.
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Semiologia Neuropediátrica: 
Desenvolvimento Neuropsicomotor

Rubens Reimão
Umbertina Conti Reed

Introdução

A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor 
(DNPM) é parte fundamental da semiologia neuro-
lógica da criança. Toda a semiologia neurológica 
infantil é analisada levando-se em consideração o 
caráter dinâmico do desenvolvimento. Registram-
-se as etapas do DNPM alcançadas em relação às 
esperadas para a faixa etária da criança que está 
sob avaliação. Tanto podem ser observados atrasos 
de desenvolvimento como, em algumas doenças, 
perda de etapas do desenvolvimento previamente 
al-cançadas pela criança. 

No capítulo anterior foi descrito o exame neu-
rológico do RN e do lactente. No presente texto, 
ater-nos-emos principalmente às crianças maiores. Já 
vimos que o processo dinâmico de DNPM está intima- 
mente ligado às fases da mielinização do SNC. As 
etapas fundamentais, ou marcos do DNPM, segundo 
o trabalho original de Gesell & Amatruda, constam 
das Tabelas 23.1 a 23.5 e auxiliam na avaliação das 
diferentes esferas do desenvolvimento na criança 
até cinco anos de idade. Dentro de uma abundante 
bateria de testes, que devem ser sempre validados 
para a língua nativa da criança a ser examinada, 

Capítu- 2323

também merecem destaque nesta faixa etária o 
Teste de Denver (DDST – Denver Developmental 
Screening Test, Frakenburg e Dodds), que avalia 
o desenvolvimento pessoal-social, a motricidade 
fina e global, bem como a linguagem, e o Teste de 
Desenvolvimento da Integração Visomotora (Berry 
e Buktenica). 

Dos três aos sete anos de idade, o Exame Neu-
rológico Evolutivo (ENE) constitui um teste de 
avaliação do desenvolvimento do pré-escolar, espe-
cificamente padronizado para o nosso meio. O ENE 
foi inicialmente elaborado e realizado por Lefèvre 
e uma equipe de neurologistas infantis de São 
Paulo, e posteriormente utilizado em uma série de 
pesquisas, substituindo parte do exame neurológico 
tradicional, de difícil realização nesta faixa etária; 
seu conhecimento e aplicação são de grande utilida-
de prática para o neurologista infantil. As áreas do 
DNPM avaliadas no ENE são: fala, equilibrio está-
tico, equilíbrio dinâmico, coordenação apendicular, 
coordenação tronco-membros, persistência motora 
e sensibilidade. Posteriormente à sua introdução, 
Bachiega analisou quais das provas apresentavam 
maior validade estatística, dando origem a uma forma 
abreviada com apenas uma prova para cada idade 
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e setor, a fim de tornar mais fácil e rápida (cerca 
de 20 minutos) a aplicação do ENE em consulta 
ambulatorial (Tabela 23.6).

Finalmente, sempre que é abordado o tema 
desenvolvimento, a linguagem, cuja expressão é a 
fala, merece uma menção especial, por constituir um 
apanágio da espécie humana (Tabela 23.7).

desenvolvImento da Fala 

Tabela 23.1 
Seqüências do Desenvolvimento do Comportamento Adaptativo (Adaptação de Knobloch e Passamanick, 1990)

Níveis de Maturidade Desenvolvimento 

4 semanas Olha fixamente ao redor. Acompanhamento limitado com o olhar 

16 semanas Acompanha os movimentos com o olhar. Olha para o chocalho na mão 

28 semanas Transfere o cubo de uma das mãos para a outra 

40 semanas Segura a garrafa e tenta ou consegue apanhar a bola 

52 semanas Coloca cubo dentro de xícara. Tenta erigir torre com dois cubos 

18 meses Tira a bola da garrafa. Rabisca espontaneamente 

24 meses Constrói torre com seis cubos. Imita risco circular 

36 meses Imita ponte feita com três cubos. Copia círculo 

48 meses Imita portão feito com cinco cubos. Copia cruz 

60 meses Conta 10 objetos. Copia triângulo 

Tabela 23.2 
Seqüência do Desenvolvimento do Comportamento Motor Grosseiro (Adaptação de Knoblock & Passamanick, 1990)

Níveis de Maturidade Desenvolvimento 

4 semanas A cabeça pende. Reflexo tônico cervical 

16 semanas Cabeça firme. Posturas simétricas 

40 semanas Senta-se sozinho. Engatinha. Coloca-se de pé apoiando as mãos num suporte 

52 semanas Anda com ajuda. Costeia 

18 meses Corre bem. Chuta a bola 

24 meses Sustenta-se num pé só 

36 meses Pula de um degrau para o chão 

48 meses Salta num pé só. Dá pulos largos 

60 meses Salta em pés alternados 

Embora nos primeiros meses já exista produção 
de sons, estes não exprimem significado simbólico e 
são inicialmente de natureza vegetativa, relacionados 
a estados internos; entre dois e seis meses de idade são 
produzidos sons vocálicos (gorjeio, arrulho); a du-
plicação de sílabas, já com consoantes, ocorre entre 
seis e sete meses, acreditando-se que nesta fase, e 
até os dez meses, o balbucio comece a reproduzir os 
sons da língua nativa, pois especialistas conseguem 
identificar as nacionalidades de diversas crianças 
lalando (Bates). Assim que reconhece a entoação dos 



Parte 3 413     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

Tabela 23.3 
Seqüência do Desenvolvimento do Comportamento Motor Delicado (Adaptação de Knobloch & Passamanick, 1990)

Níveis de Maturidade Desenvolvimento 

4 semanas Punhos cerrados 

16 semanas Mãos abertas. Coça e agarra com as mãos 

28 semanas Agarra o cubo na palma da mão. Faz gesto de arranhar o torrão 

40 semanas Deixa o objeto cair de maneira rudimentar. Empurra com o indicador 

52 semanas Segura a bola com movimento correto de torquês 

18 meses Torre de três cubos. Vira duas ou três folhas de cada vez 

24 meses Constrói torre com seis cubos. Vira as folhas uma a uma 

36 meses Erige torre com 10 cubos. Segura lápis de cor à maneira dos adultos 

48 meses Risca dentro dos limites das linhas 

Tabela 23.4 
Seqüências do Desenvolvimento do Comportamento de Linguagem (Adaptação de Knoblock & Passamanick B, 1990)

Nível de Maturidade Desenvolvimento 

4 semanas Pequenos sons feitos na garganta. Presta atenção à sineta 

16 semanas Arrulha. Ri. Vocaliza socialmente 

28 semanas Vocaliza quando se dirige aos brinquedos. Produz sílabas com consoantes isoladas 

40 semanas Diz uma palavra só. Imita sons 

52 semanas Diz duas palavras ou mais. Identifica os objetos pelos nomes 

18 meses Jargões. Reconhece desenhos ou retratos 

24 meses Usa enunciados curtos. Compreende instruções simples 

36 meses Fala por meio de frases. Responde a perguntas simples 

48 meses Usa conjunções. Compreende preposições 

60 meses Fala com articulação infantilizada. Pergunta “por quê?” 

sons da própria língua, a criança reproduz estes sons 
selecio- nados através da lalação e passa a usá-los 
de forma consistente num contexto específico, isto é, 
a produ-ção de sons adquire significado simbólico, 
surgindo então a primeira palavra. Acredita-se que a 
transição da lalação para as primeiras palavras seja 
contínua e que, para expressar ambas, a lalação e as 
primeiras palavras, a criança seleciona sons preferidos 
que inicialmente, ainda fonologicamente imatura, 
tenha mais facilidade para pronunciar. Bates e cols. 
estudaram a transição da lalação (período pré-fala) para 

a fala humana e formulam interessantes suposições.

O primeiro passo preparatório para a produção 
com significado simbólico, ou seja, a fala humana 
entre 11 e 13 meses de idade, depende da habilidade 
em reconhecer e categorizar objetos e eventos, caso 
contrário seria impossível entender que os objetos 
têm nomes. Esta habilidade logo se acompanha de 
outra que é a de imitar padrões vocais e gestuais e, 
finalmente, o terceiro aspecto envolvido na aquisi-
ção da fala é a intencionalidade, isto é, deve existir 
uma motivação social para que a criança queira 
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Tabela 23.5 
Seqüências do Desenvolvimento do Comportamento Pessoal-social (Adaptação de Knoblock & Passamanick, 1990)

Nível de maturidade Desenvolvimento 

4 semanas Reconhece feições 

16 semanas Brinca com as mãoes e roupas. Reconhece a mamadeira 

24 semanas Brinca com o pé. Brinca com a imagem no espelho 

40 semanas Participa de jogos simples para bebês. Alimenta-se sozinho

52 semanas Coopera no vestir-se. “Joga” bola 

18 meses Usa a colher sem esparramar muito. É capaz de andar puxando brinquedos 

24 meses É capaz de vestir roupas simples. Brinca com bonecas

36 meses Usa bem as colheres. Faz piruetas. Já se calça 

48 meses Lava e seca o rosto. Dá recados. Participa de jogos comunitários 

60 meses Veste-se sem auxílio. Pergunta o significado das palavras

se comunicar e entender que a fala representa um 
meio pelo qual se atinge um fim. Finalmente, para 
dominar um sistema que associa significados à 
combinação de sons, a criança precisa ter habili-
dade para armazenar, reconhecer e recuperar sons 
no contexto apropriado. Esta função depende da 
memória, indispensável para fixar sons ou palavras, 
evocar categorias de objetos ou ações e planejar a 
produção da palavra associada àquele tipo de objeto 
ou ação. A memória desenvolve-se entre oito e dez 
meses de idade e propicia a produção das primeiras 
palavras entre 11 e 13 meses.

A primeira produção de palavras geralmente 
consiste em rotinas vocais associadas a um contexto 
como o jogo das vozes dos animais ou vontade de 
receber objetos ou ações. Logo, a nomeação de 
objetos, embora instável, atinge o estágio de dez 
palavras por volta de 13 meses. Aos 16 meses, há 
um salto na compreensão e na produção e a criança 
fala cerca de 80 palavras. À medida que aumenta o 
vocabulário, ocorre proporcionalmente a inclusão de 
verbos, adjetivos e outras categorias de palavras que 
não substantivos, mudança qualitativa que prepara 
a criança para a combinação de palavras.

A combinação de palavras, ou seja, a sentença 
agramatical, ocorre tipicamente entre 18 e 20 meses 
de idade, quando a criança está produzindo entre 50 e 
100 palavras, mas pode ser mais precoce dependendo 
de quando ocorre tal enriquecimento do vocabulário. 
Entre 20 e 36 meses e, caracteristicamente, ao longo 

do terceiro ano de vida, surge a sentença gramatical 
na qual a criança já reproduz a estrutura gramatical 
morfológica e sintática da própria língua e passa 
do significado limitado da palavra isolada para os 
múltiplos significados da palavra no contexto da 
frase (aspectos léxicos).

A partir dos três anos, além do enriquecimento 
do vocabulário, que é um evento que continua pela 
vida afora, observa-se um aspecto fundamental no 
desenvolvimento da linguagem, que é o propósito 
de produzir um discurso coeso. Entre quatro e seis 
anos, a criança tende a reorganizar a sua expressão 
para passar da fala onde o significado é expresso 
por uma única sentença para a fala dis-cursiva, na 
qual uma série de sentenças interligadas exprime o 
significado do discurso. Interligar sentenças exige 
que as estruturas gramaticais tenham se enriquecido 
paralelamente, por exemplo, pelo uso de pronomes. A 
escola facilita o desenvolvimento da fala discursiva, 
mas algumas estruturas gramaticais sintáticas, como a 
voz passiva, demoram mais tempo para se estabelecer. 
Neste último passo do processo, desenvolvem-se os 
aspectos pragmáticos da linguagem (integração da 
linguagem ao contexto social). 

Dos dois aos quatro anos de idade, à medida 
que a criança vai adquirindo as estruturas léxicas 
e gramaticais da própria língua, o desenvolvimento 
fonoló-gico interage com ambas as aquisições, às 
vezes atrasando-as dentro dos marcos cronológicos 
mais ou menos determinados que já vimos. Por 
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Tabela 23.6 
Exame Neurológico Evolutivo segundo Bacchiega

Idade  Setor Prova 

3 anos Equilíbrio estático Posição de Romberg (olhos abertos, 30 segundos) 
 Equilíbrio dinâmico Andar para trás puxando carrinho (dois metros) 
 Coordenação apendicular Manobra índex-nariz, olhos abertos 
 Persistência motora  —
 ASS  —
 Coordenação TM  —

4 anos Equilíbrio estático Posição de Romberg (olhos fechados, 30 segundos) 
 Equilíbrio dinâmico Subir e descer escadas, sem apoio, alternando os pés 
 Coordenação apendicular  Manobra índex-nariz, olhos fechados 
 Persistência motora Manter olhos fechados (20 segundos) 
 ASS Reconhecimento de posições segmentares 
 Coordenação TM  —

5 anos Equilíbrio estático De pé, apoio plantar com a ponta de um pé encostado no calcanhar 
  do outro, olhos abertos, 10 segundos 
   Equilíbrio dinâmico Andar para a frente colocando o calcanhar de um pé encostado 
  na ponta do outro (dois metros) 
 Coordenação apendicular  Jogar uma bola de tênis, por cima, em um alvo na distância 
  de dois metros 
  Persistência motora Manter a língua protrusa com os olhos fechados (40 segundos) 
 ASS Conhecer e denominar as cores branca e preta 

6 anos  Equilíbrio estático De pé, apoio plantar, com a ponta de um pé encostada no calcanhar 
  do outro. Olhos fechados (10 segundos) 
 Equilíbrio dinâmico  Andar para trás, colocando a ponta de um pé encostada no calcanhar 
  do outro, na distância de dois metros 
 Coordenação apendicular  Bater o indicador direito na mesa e o pé direito no chão, 
  ao mesmo tempo, e alternadamente com os esquerdos 
 Persistência motora  —
 ASS  — 
 Coordenação TM  De pé; o examinador força o tronco para trás e observa a flexão 
  dos joelhos 

7 anos Equilíbrio estático Agachado, apoio na ponta dos pés, calcanhares unidos, membros 
  superiores abertos lateralmente, olhos abertos (10 segundos) 
 Equilíbrio dinâmico Pular o mais alto que puder e bater palmas duas vezes enquanto estiver 
  com os pés fora do contato com o solo 
 Coordenação apendicular  Anotar disdiadococinesia na prova das “marionetes” com duas 
mãos  
 Persistência motora Membros superiores horizontalmente à frente; dedos afastados; 
  polegares separados por 1cm; olhos fechados (30 segundos) 
 ASS Reconhecimento de direita e esquerda 
 Coordenação TM — 

exemplo, crianças que têm dificuldade para articular 
o som do s sibilante podem demorar para utilizar 
as formas plurais. Outras vezes, no nível léxico, a 
criança articula adequadamente um som numa pa-
lavra com um determinado significado mais comum 
e não consegue articulá-lo em outra palavra com 
significado diferente: por exemplo, chato e chama 
(fogo), esta menos habitual, daí mais difícil.

Em geral, a partir dos três anos, se persistem 
erros articulatórios, chamados dislalias, estes não 

têm mais relação com os aspectos léxicos, ou seja, 
de significado (por exemplo, a comum troca de r e l, 
que persiste por um bom tempo). A partir dos quatro 
anos, a fala torna-se cada vez mais fluente porque 
ocorre o fenômeno da co-articulação: ao pronunciar 
o fonema anterior o aparelho articulatório já está 
se preparando para emitir o seguinte, e o processo 
de desenvolvimento da fala se completa.
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Tabela 23.7 
Etapas do Desenvolvimento da Fala

Idade Etapas da Fala 

RN sons de natureza vegetativa 
2-6 meses  lalação de predomínio vocálico (gorjeio, arrulho) 

7-10 meses  duplicação de sílabas com consoantes 
11-13 meses primeiras palavras  

16 meses:  vocabulário com cerca de 80 palavras 
18-20 meses:  combinação de palavras (sentença agramatical) 
20-36 meses:  sentença gramatical 

4-6 anos interligar sentenças (fala discursiva) 

2-4 anos  erros articulatórios (dislalias)
4 anos em diante co-articulação de fonemas (fala fluente)  
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As Principais Causas Pré e Perinatais 
do Desenvolvimento Anormal 

do Sistema Nervoso Central — 

José Luiz Dias Gherpelli 

Introdução

Para uma compreensão adequada das principais 
malformações do sistema nervoso central (SNC), é 
necessário um conhecimento dos principais eventos 
que compõem o desenvolvimento normal e sua época 
de ocorrência (Tabela 24.1.1). Os eventuais fatores 
envolvidos na gênese do processo malformativo em 
estudo deverão ocorrer necessariamente antes que 
o evento em questão esteja completo. Assim, se 
houver uma suspeita clínica de relação entre drogas, 
fatores ambientais, radiações ionizantes ou alterações 
geneticamente determinadas, e uma determinada 
malformação do SNC, estes fatores deverão neces-
sariamente ter participado do evento malformativo 
antes ou durante a época em que este normalmente 
ocorre e nunca depois de se ter completado.

As malformações do SNC envolvem um número 
enorme de patologias, o que torna impossível seu 
estudo completo. Assim, abordaremos apenas algumas 
patologias que envolvem fenômenos relacionados à 
indução dorsal, pois são mais freqüentes na prática 
clínica.

A indução dorsal, também chamada de neurulação 

Capítu- 24.124.1

primária, é um evento que ocorre entre a terceira e 
a quarta semanas após a formação do ovo e do qual 
resulta a formação do tubo neural. O SNC é formado 
na porção dorsal do embrião como uma placa de 
tecido originário da região central do ectoderma 
embrionário. A notocorda e o mesoderma subjacente 
induzem à formação da assim chamada placa neural, 
ao redor do 18o dia de gestação. Sob a influência 

Tabela 24.1.1 
Época de Ocorrência dos Principais Eventos  

que Compõem a Embriologia do SNC

Evento Época de Ocorrência* 

Indução Dorsal 3-4 semanas 

Indução Ventral 5-6 semanas 

Proliferação Neuronal 2-4 meses 

Migração Neuronal 3-5 meses 

Organização > 5 meses 

Mielinização > 6 meses 

*A partir do momento da fecundação.
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contínua do mesoderma cordal, as margens laterais 
da placa neural se invaginam e fecham dorsalmente 
formando o tubo neural. Durante esse fechamento, 
as células da crista neural são formadas e darão 
origem aos gânglios dorsais e ventrais dos nervos 
espinais e cranianos, células de Schwann e células 
da pia-máter e aracnóide. O tubo neural dará origem 
ao SNC propriamente dito. A primeira fusão das 
margens da placa neural ocorre nos níveis caudais da 
medula oblonga, ao redor de 22 dias de gestação. O 
fechamento prossegue em direção cranial e caudal, 
estando completo nas porções anteriores ao redor 
do 24o dia, e nas posteriores ao redor do 26o dia. 
O sítio de fechamento da região caudal ocorre em 
nível lombossacral, sendo as regiões mais caudais 
da medula espinal formadas a partir de um processo 
de diferenciação retrógrada.

Distúrbios nos fenômenos indutivos envolvidos 
no processo de neurulação primária resultam em 
vários erros no fechamento do tubo neural, os quais 
são acom-panhados de defeitos no esqueleto ósseo, 
bem como da pele e meninges da região afetada 
(Tabela 24.1.2).

CranIorraquIsquIse total e MIelosquIse

Correspondem, respectivamente, à falha total no 
processo de fechamento do tubo neural e à falha no 
fechamento da porção posterior (caudal) do tubo 
neural. Em ambos os casos o tecido neural fica 
exposto, sem que se desenvolvam coberturas óssea 
e cutânea. Trata-se de malformações incompatíveis 
com a vida, que resultam em abortos precoces ou 
natimortos.

anenCefalIa

A anencefalia resulta de uma falha no fechamento 
da porção anterior (cranial) do tubo neural. Assim, 

nos casos mais graves o defeito estende-se do nível 
da lâmina terminal (local onde ocorre o fechamento 
do neuroporo anterior) até o forame magno (local 
onde se inicia o processo de fechamento da porção 
cranial do tubo neural). A malformação implica a 
ausência do desenvolvimento dos ossos do crânio, 
o que dá à criança fácies aberrante característica.

Os processos envolvidos na gênese da anence-
falia não ocorrem depois do 24o dia de gestação, 
sendo o poliidrâmnio um achado freqüente durante 
a gestação. Aproximadamente 75% das gestações 
resultam em abortamentos espontâneos e o restante 
resulta em recém-nascidos (RN) que falecem no 
período neonatal. A doença é relativamente comum, 
segundo estudos epidemiológicos, com variações 
na prevalência que dependem de inúmeros fatores, 
tais como localização geográfica, sexo, etnia, raça, 
época do ano, classe social e história familiar. A 
freqüência parece ter decaído nas últimas décadas de 
cinco para 2:10.000 nascidos vivos. O diagnóstico 
é realizado através da ultra-sonografia no segundo 
trimestre da gestação.

O interesse renovado na sobrevida e desempenho 
neurológico desses bebês deve-se à possibilidade de 
eles servirem como potenciais doadores de órgãos 
para transplantes. Devido aos critérios vigentes em 
nosso país sobre morte encefálica exigirem a ausência 
completa de função das estruturas neurais do tronco 
cerebral, essas crianças não podem ser consideradas 
na atualidade como doadoras em potencial de órgãos, 
pois todas que sobrevivem ao parto apresentam pelo 
menos uma função dependente do funcionamento 
do tronco cerebral, a respiração.

enCefaloCele

As encefaloceles podem ser entendidas como 
resultantes de um defeito “restrito” da neurulação 
da porção anterior do tubo neural; entretanto, a 
patogenia precisa ainda não é bem conhecida. A 
maioria situa-se na região occipital, seguindo-se a 
região fronto-etmoidal, onde a lesão pode se loca-
lizar dentro da cavidade nasal.

O tecido neural que se projeta dentro da cavidade 
cística que compõe a encefalocele geralmente apre-
senta a estrutura neural típica da região acometida 
e se conecta ao cérebro subjacente através de uma 
banda de tecido neural que forma o “pescoço” da 
malformação. O tecido neural que se protrai para 
dentro da cavidade da encefalocele apresenta gira-

Tabela 24.1.2 
Patologias Associadas a Distúrbios na Neurulação  

Primária, em Ordem Decrescente de Gravidade

•	 Craniorraquisquise	 total

•	 Anencefalia

•	 Mielosquise

•	 Encefalocele

•	 Mielomeningocele	—	Malformação	de	Arnold-Chiari
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ção normal e substância branca. Aproximadamente 
50% dos casos das encefaloceles são acompanhados 
de hidrocefalia, principalmente as de localização 
occipital. Eventualmente, ocorre apenas a formação 
de um cisto meníngeo sem a presença de tecido 
cerebral. Nessa circunstância, a denominação mais 
adequada é meningocele.

O diagnóstico pré-natal pode ser realizado através 
da ultra-sonografia nos casos mais graves; entretanto, 
muitas vezes o diagnóstico só é realizado próximo ao 
parto ou após o nascimento. Em casos de localização 
fronto-etmoidal, onde o cisto se protrai para dentro 
da cavidade nasal e apresenta dimensões reduzidas, 
o diagnóstico é suspeitado através da observação de 
separação pronunciada entre as cavidades orbitárias 
(hipertelurismo).

O tratamento cirúrgico é o método utilizado para 
correção do defeito, sendo eventualmente contra-
-indicado em casos onde a lesão é muito grande ou 
que apresentam microcefalia severa.

O prognóstico depende das dimensões da lesão 
original e de eventuais malformações associadas (hi-
drocefalia, agenesia de corpo caloso etc.). Geralmente 
o prognóstico é melhor quando a lesão se localiza 
nas regiões fronto-etmoidais, comparativamente à 
região occipital.

MenIngoMIeloCele

A meningomielocele é decorrente de um defeito 
restrito do fechamento da porção posterior (caudal) 
do tubo neural, e em 80% dos casos o defeito ocorre 
em nível lombar.

A lesão neural caracteriza-se pela presença da pla-
ca neural onde a região dorsal é mais comprometida 
do que a ventral e o tecido neural está deslocado 
dorsalmente, protraindo-se para o interior do saco 
da meningocele. A coluna vertebral subjacente é 
malformada, com ausência dos arcos dos corpos 
vertebrais. A pele recobre parcialmente o saco da 
meningocele, o qual é formado por tecido friável e 
que se rompe facilmente. Não é incomum que du-
rante o parto ocorra ruptura do saco com exposição 
do tecido neural.

A época dos eventos que determinam a lesão não 
deve passar do 26o dia de gestação.

A incidência varia de acordo com fatores geográ-
ficos de natureza desconhecida, havendo hipóteses 
que ligam a incidência a fatores nutricionais e defi-

ciência de vitaminas, particularmente o ácido fólico. 
Dependendo da região estudada a incidência varia 
de 0,5 a 10:1.000 nascidos vivos, sendo as maiores 
observadas no País de Gales, Escócia e Irlanda.

O quadro clínico decorre do comprometimento 
do controle espinal da motricidade e sensibilidade 
abaixo dos segmentos comprometidos da medula 
espinal. Nos casos onde a lesão ocorre em nível 
lombar, o exame neurológico revela déficit da força 
muscular, da sensibilidade nos membros inferio-res 
e do controle esfincteriano (bexiga neuro-gênica), 
semelhantes aos observados em pacientes com sec-
ção medular. A gravidade será proporcionalmente 
maior quanto mais alto o nível da lesão. Assim, 
lesões em nível sacral geralmente são compatíveis 
com marcha independente, enquanto lesões em nível 
lombar alto (L

1
-L

2
) impedem a deam-bulação, limi-

tando o paciente à cadeira de rodas e, geralmente, 
sendo acompanhadas de escoliose. As lesões entre 
esses níveis apresentam prognóstico intermediário.

A hidrocefalia é uma complicação freqüente, 
sendo observada em 60% a 90% dos pacientes, 
dependendo do nível da lesão, sendo mais comum 
em lesões lombares. A obstrução do fluxo liquórico 
ocorre devido a duas possibilidades: estenose do 
aqueduto de Sylvius ou obstrução dos forames de 
saída do IV ventrículo, secundária à malformação 
de Arnold-Chiari. O diagnóstico, na maioria dos 
casos, pode ser realizado ao nascimento, pois a 
criança nasce com macrocefalia e abaulamento da 
fontanela bregmática. A ultra-sonografia de crânio 
é o exame utilizado para o diagnóstico, devendo 
ser realizada em todo RN com meningomielocele, 
pois é comum a detecção da hidrocefalia ao exame 
ultra-sonográfico de crânio sem a presença de si-
nais clínicos de descompensação, os quais só irão 
aparecer duas a três semanas após o nascimento.

A malformação de Arnold-Chiari é responsável 
por sintomas de disfunção do tronco cerebral, obser-
vados em alguns casos de meningomielocele, e pela 
hidrocefalia. Ocorre na grande maioria dos casos 
de meningomielocele em níveis torácico, lombar e 
lombossacral. Suas características principais são: 
1) deslocamento caudal da medula oblonga e IV 
ventrí-culo em direção ao canal cervical alto; 2) 
alongamento e estreitamento da medula oblonga e 
ponte; 3) deslocamento do vermis cerebelar, através 
do forame magno, até níveis cervicais altos.

Os sintomas neurológicos da malformação de 
Arnold-Chiari ocorrem em aproximadamente 10% 
dos casos e se caracterizam pela presença de estridor 
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laríngeo, disfagia, crises de cianose e apnéia. Quando 
aparecem em conjunto, a mortalidade pode chegar a 
cifras em torno de 50% dos casos (é uma das causas 
mais freqüentes de morte súbita em lactentes).

Estudos histopatológicos realizados em crianças 
com mielomeningocele revelaram que um número 
significativo delas apresentava outras anormalidades 
do SNC, como displasias corticais e polimicrogirias 
(distúrbios da migração neuronal), o que pode ex-
plicar a incidência de déficits cognitivos em 15% a 
25% dos casos e a ocorrência de crises epilépticas 
em 15% dos pacientes.

O tratamento da mielomeningocele é cirúrgico. No 
passado havia uma tendência a selecionar os casos 
que deveriam receber tratamento, enquanto aqueles 
mais acometidos (com lesões em nível torácico e 
com hidrocefalia descompensada presente ao nasci-
mento) eram excluídos da abordagem cirúrgica. Isto 
resultava numa mortalidade alta no seguimento em 
longo prazo (85-90%). Com o aperfeiçoamento das 
técnicas cirúrgicas e o desenvolvimento de novos 
sistemas de derivação liquórica, a tendência atual 
é tratar todos os casos sem uma seleção prévia dos 
pacientes com base na gravidade do acometimento. 
Isto reduziu a mortalidade para níveis em torno de 
15%. As taxas de morbidade também foram reduzidas, 
com três quartos dos pacientes conseguindo atingir 
a deambulação e igual proporção com quociente de 
inteligência dentro da faixa de normalidade.

A cirurgia visa essencialmente realizar a plástica 
das meninges e da pele que recobre o defeito. Como 
o risco de meningite é alto, a cirurgia deve ser re-
alizada nas primeiras 24 a 48 horas de vida, pois 
a maioria dos RNs apresenta ruptura da bolsa da 
meningomielocele por ocasião do parto que coloca 
o espaço subaracnóideo em contato direto com o 
meio externo. A antibioticoterapia profilática está 
indicada, pois reduz o risco de infecção.

O tratamento da hidrocefalia também é cirúrgico, 
sendo a derivação ventrículo-peritoneal a cirurgia 
de eleição. Alguns casos compensam espontanea-
mente após um período de tratamento clínico com 
diuréticos (furosemida, acetazolamida). 

As crianças com mielomeningocele apresentam 
uma série de complicações em médio e longo prazos 
que estão assinaladas na Tabela 24.1.3.

Os fatores etiológicos envolvidos na gênese dos 
defeitos do tubo neural são multifatoriais, nenhum 
destes conseguindo explicar todos os casos. Dentre 
os diversos, temos: 1) herança multifatorial; 2) genes 

mutantes isolados (herança autossômica recessiva 
da síndrome de Meckel); 3) anormalidades cromos-
sômicas (trissomias 13 e 18); 4) síndromes raras 
com forma indefinida de transmissão; 5) agentes 
teratogênicos específicos (aminopterina, talidomida, 
ácido valpróico); 6) fenótipos específicos de causa 
desconhecida.

Os fatores que sugerem influência genética são 
a preponderância no sexo feminino, diferenças 
étnicas que persistem com a migração para fora 
do local de origem, aumento da incidência em 
casos de consangüinidade familiar, maior taxa de 
concordância em gêmeos univitelinos e aumento 
da incidência em irmãos de pacientes acometidos. 
A possibilidade da ação de fatores ambientais é 
sugerida pela alta variação observada na incidência 
de acordo com a localização geográfica, época do 
ano e classe social. É importante considerar que 
existe a possibilidade da interação entre esses 
dois fatores.

Assim, o aconselhamento genético sobre o risco 
de recorrência deve levar em consideração a região 
geográfica e a população estudada, variando entre 
2% e 6% quando há um irmão acometido, e 5% e 

Tabela 24.1.3 
Complicações Tardias em Pacientes  

com Mielomeningocele

•	 Neurológicas / Neurocirúrgicas
 Síndrome da “medula estirada”
	 Mau	 funcionamento	do	sistema	de	derivação	 liquórico
	 Infecção	do	sistema	de	derivação	 liquórico
	 Epilepsia
 Hidro-siringomielia

•	 Urológicas
 Infecções do trato urinário
 Bexiga neurogênica

•	 Ortopédicas
 Pé torto congênito
	 Escoliose

•	 Gastrintestinais
 Obstipação crônica
 Incontinência fecal

•	 Dermatológicas
 Lesões cutâneas devidas à anestesia táctil-dolorosa

•	 Endocrinológicas
 Puberdade precoce
 Obesidade

•	 Alérgicas
 Reações anafiláticas ao látex
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12% quando há dois irmãos acometidos.

O diagnóstico pré-natal dos defeitos do tubo 
neural tem base na determinação dos níveis de 
α-fetopro-teína no líquido amniótico, que é um 
componente importante do sangue fetal, podendo ser 
detectada 30 dias após a concepção e com níveis que 
atingem um pico entre dez e 13 semanas de gestação. 
O aumento dos níveis da α-fetoproteína no líquido 
amniótico ocorre devido à passagem através das 
membranas que recobrem o defeito do tubo neural. 
Entretanto, como a proteína é produzida pelo fígado 
fetal, excretada pela urina para o líquido amniótico 
e parcialmente deglutida e digerida pelo feto, exis-
tem outras malformações e situações clínicas em 
que pode estar elevada e que não são defeitos do 
tubo neural (Tabela 24.1.4). A dosagem no líquido 
amniótico deve ser realizada entre 14 e 16 semanas 
de gestação. Outra possibilidade é a dosagem da 
α-fetoproteína no sangue materno, entre 16 e 18 
semanas de gestação, que é um método mais inócuo 
e simples. A diferença entre ambas as dosagens é 
que esta última apresenta uma porcentagem maior 
de falso-positivos e negativos.

A ultra-sonografia é outro método diagnóstico atu-
almente muito utilizado para o diagnóstico pré-natal 
dos defeitos do tubo neural. Com a melhor resolução 
obtida com os aparelhos mais modernos, praticamente 
todos os casos podem ser diagnosticados desde que 
o examinador tenha experiência suficiente.

A possibilidade de a falta de nutrientes (prin-
cipalmente vitaminas) estar envolvida na gênese 
dos defeitos do tubo neural, sugerida por estudos 
popula-cionais, levou à perspectiva da prevenção 
primária através da suplementação antes da con-
cepção e durante o primeiro trimestre da gestação. 
Estudos populacionais identificaram o ácido fólico 
como o principal responsável pela diminuição da 

incidência de defeitos do tubo neural em gestan-
tes que receberam suplementação nos meses que 
precederam a concepção e no primeiro trimestre 
da gestação. Atualmente existe recomendação para 
que mulheres que pretendam engravidar recebam 
suplemen-tação de folato rotineiramente. Isto levou 
à redução das taxas de incidência de defeitos do 
tubo neural em 60%.
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Tabela 24.1.4 
Principais Causas de Elevação da α-fetoproteína  

no Líquido Amniótico

•	 Defeitos	abertos	do	 tubo	neural	

•	 Contaminação	por	sangue	 fetal

•	 Atresia	esofagiana	e	duodenal

•	 Onfalocele,	gastrosquise

•	 Nefrose	congênita,	 rins	policísticos,	agenesia	 renal

•	 Morte	 fetal

•	 Gestação	múltipla
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24.2
Infecções Congênitas 

Umbertina Conti Reed

Introdução

As infecções congênitas, assim como as perinatais 
e pós-natais imediatas, são importantes causas de 
alterações do desenvolvimento cerebral, tais como 
paralisia cerebral e deficiência mental, bem como de 
distúrbios sensoriais, particularmente nas crianças 
dos países em desenvolvimento.

Embora a maioria das infecções adquiridas durante 
a gestação poupe o feto, alguns agentes infecciosos 
podem cruzar a placenta e interferir no desenvol-
vimento do sistema nervoso central (SNC) fetal. O 
citomegalovírus (CMV) e o Toxoplasma gondii são 
os mais freqüentes destes agentes, calculando-se 
que nos EUA, por ano, ocorram cerca de 4.000 e 
3.000 casos de cada, respectivamente (Bale, 2000).

No início dos anos 1970, os agentes das infecções 
congênitas foram reunidos de forma genérica sob a 
denominação de TORCH – toxoplasma, vírus da 
rubéola, CMV, herpes simplex vírus (HSV) – por 
pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças de Atlanta, Geórgia, visto que as diferentes 
infecções produziam quadro clínico e laboratorial 
semelhante. Na atualidade, alguns utilizam o termo 
STARCH, onde o S refere-se à sífilis congênita, 

Capítu- 24.2

novamente ocorrendo, e o A à AIDS (Acquired 
Immunodeficiency Syndrome) congênita, que desde 
a década de 1990 constitui um gravíssimo problema 
na assistência materno-infantil. Devido ao emprego 
universal da sigla americana, AIDS, a usaremos 
nesta exposição no lugar da sigla brasileira SIDA 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). 

Além das infecções que compõem o grupo TOR-
CH/ STARCH, mais comuns, outros agentes virais 
e não virais, bem mais raros, devem ser incluídos no 
diagnóstico diferencial frente a um recém-nascido 
(RN) ou lactente com suspeita de infecção congênita 
(Tabela 24.2.1). 

Patogênese

O comprometimento fetal, do SNC ou sistêmico, 
tende a ser mais grave quando a infecção materna é 
primária, exceto na gestante com AIDS, que pode 
transmitir a infecção em gestações sucessivas, a 
despeito da presença de anticorpos anti-HIV.

A influência da cronologia da infecção materna 
sobre a probabilidade e a gravidade da lesão dos 
órgãos fetais varia amplamente de acordo com o 
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tipo de agente infeccioso: 

• na infecção pelo CMV a transmissão vertical 
ao feto ocorre em 24% a 75% das gestantes, e é 
igualmente distribuída ao longo dos três trimestres 
da gestação; 

• na infecção pelo HSV (na maioria do tipo 2), 
90% dos RNs infectados apresentam a forma perinatal 
transmitida pela gestante, sobretudo a que tem lesões 
ativas no momento do parto; apenas 5% apresentam 
a forma congênita, que pode ser transmitida em 
qualquer época da gestação (Riley, 1998);

• na gestante com rubéola, o risco de infecção é 
de cerca 90% no primeiro trimestre, decresce para 
30% entre 23 e 30 semanas e depois aumenta pro-
gressivamente até o final da gravidez, chegando a 
100%. Entretanto, o risco da síndrome malformativa 
de rubéola congênita existe apenas até a 17a semana;

• a varicela congênita é rara, cerca de 50 casos 
descritos (Chapman, 1998), associados à infecção 
da gestante até a 20a semana;

• na lues primária e secundária da gestante não 
tratada, o risco de transmissão ao feto é de 80% a 
100% em qualquer período da gestação, sendo maior 
acima dos quatro meses;

• na toxoplasmose congênita o risco de infecção 
fetal é de 15%, 30% e 60%, respectivamente, no 
primeiro, segundo terceiro trimestre de gestação, 
mas, apesar deste aumento, o risco de morbidade 
diminui, sendo as piores seqüelas observadas nos 
casos de infecções precoces; 

• na AIDS congênita, existe pouca ou nenhuma 

relação entre a época da infecção materna, a trans-
missão do vírus ao feto e o acometimento neurológico 
e sistêmico. Não há certeza sobre se a AIDS na 
gestante aumenta o número de abortos, natimortos, 
RNs de baixo peso e prematuridade. A transmissão 
do vírus HIV da mãe para o filho ocorre de todas 
as maneiras possíveis: pré-natal ou congênita, por 
viremia materna; perinatal, por contato com sangue 
ou secreções cervicais maternas durante o parto; pós-
-natal, via leite materno. Não se sabe a freqüência e 
o mecanismo exato da transmissão intra-uterina, nem 
se a carga viral, o estado imunitário e o estágio da 
doença materna podem influenciá-la. Entretanto, a 
probabilidade de transmissão parece ser maior (80%) 
durante ou próximo do parto (Munkoff, 1998), com 
risco ainda mais substancial de transmissão se as 
membranas estiverem rompidas há mais de quatro 
horas, devendo-se, portanto, evitar a ruptura artificial 
de membranas em qualquer circunstância. Cada modo 
de transmissão tem a mesma implicação para o bebê 
infectado e, apesar de a infecção ser silenciosa, sem 
manifestações clínicas ao nascimento, apresentará 
AIDS sintomática com acometimento primário ou 
secundário do SNC. 

Independentemente do tipo de agente infeccio-
so e da época da gestação na qual é transmitido 
ao feto, o substrato anatomopatológico da lesão 
cerebral é sempre necrose neuronal e alteração 
global ou regional da perfusão, e malformações 
como lissencefalia ou paquigiria indicam lesões 
mais precoces, enquanto encefalomalacia cística e 
calcificações correspondem a lesões mais tardias. 

Tabela 24.2.1
Possíveis Agentes Etiológicos das Infecções Congênitas (Bale, 1995, 2000)

Espiroquetas
 Treponema pallidum (lues congênita)
 Borrelia burgdorferi (doença de Lyme congênita)

Protozoários
 Toxoplasma gondii (toxoplasmose congênita) 
 Trypanosoma cruzi (doença de Chagas congênita)
 Plasmodium sp (malária congênita ou perinatal) 

Vírus
 Citomegalovírus (CMV)
 Herpes simplex vírus (HSV), tipos 1 e 2 — geralmente perinatal, mas pode ser congênita
 Vírus da rubéola
 Vírus da imunodeficiência humana (HIV)
 Vírus da varicela-zoster
 Vírus da coriomeningite linfocitária
 Parvovírus B19
 Adenovírus
 Arbovírus (encefalite eqüina venezuelana)
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Embora a replicação do agente infeccioso seja o 
evento predominante e desenca-deante, as respos-
tas imunitárias do hospedeiro, isto é, mecanismos 
de imunidade celular ou secreção de mediadores 
inflamatórios como citocinas, contribuem para os 
aspectos clínicos e neuropatológicos da infecção e 
a maioria das crianças infectadas congenitamente 
não mostra sinais físicos de infecção ao nascimento, 
apresentando, portanto, bom prognóstico.

ePIdemIologIa

Diferentes fatores influenciam o risco de expo-
sição da gestante aos agentes que podem provocar 
infecções congênitas/perinatais: estado socioeconô-
-mico, idade da gestante, localização geográfica de 
seu domicílio ou viagens recentes, tipo de dieta, 
hábitos de higiene e de práticas sexuais. 

No Brasil faltam dados epidemiológicos precisos 
sobre as diferentes infecções congênitas, devido 
à precariedade da assistência materno-infantil em 
alguns estados. Os dados de Bale e cols. relativos 
à epidemiologia das principais infecções congênitas 
reportam-se sobretudo aos inquéritos norte-ameri-
canos. As duas infecções congênitas mais comuns, 
citomegalovirose e toxoplasmose, têm-se mantido 
uniformemente ao longo das últimas décadas; en-
tretanto, as duas outras infecções congênitas clás-
sicas, rubéola e lues, haviam declinado durante as 
décadas de 1970 e 1980, ressurgindo insidiosamente 
na década de 1990. Finalmente, a AIDS representa 
atualmente o maior impacto e desafio no estudo de 
qualquer aspecto das doenças infecciosas. Em ter-
mos epidemiológicos, a AIDS congênita, apesar dos 
constantes progressos em preveni-la, diagnosticá-la 
e tratá-la, vem seguramente facilitando o aumento 
da incidência de outras infecções congênitas como 
lues, toxoplasmose e CMV, devido à freqüência com 
a qual estas infecções ocorrem de forma oportunista 
na gestante aidética. Nestes casos, as manifestações 
das infecções congênitas secundárias no RN podem 
ser mais precoces e evidenciáveis do que as mani-
festações da encefalopatia primária pelo HIV.

Embora não altamente contagioso, o CMV, o 
mais freqüente desses agentes, atinge a gestante por 
contato humano direto via saliva, urina e fluidos se-
xuais de outro indivíduo infectado, muito raramente 
por transfusão de sangue ou transplante de órgãos. 
Nos EUA, o risco anual de infecção primária pelo 
CMV em crianças e adultos é em média de 2-3%, 

mas pode chegar a 20% ou mais em pessoas sexu-
almente promíscuas ou em crianças de ambientes 
restritos como creches. A incidência anual da CMV 
congênita varia de 0,4% a 2,5%. 

A infecção pelo Toxoplasma gondii, a causa não 
viral mais comum de infecção congênita, geralmente 
ocorre pela exposição a excrementos de gatos infec-
tados ou pela ingestão de alimentos contaminados, 
muito raramente via transfusão ou transplante de 
órgãos. A toxoplasmose sofre ampla variação regional 
por fatores culturais e dietéticos. Nos EUA, o risco 
anual de infecção é de 0,5%, sendo três vezes maior 
(1,5%) em alguns países europeus, notadamente na 
França, onde as pessoas muito mais comumente 
criam gatos em casa e comem carne malpassada. A 
incidência anual de toxoplasmose congênita varia 
de < 0,1% até 1,0%. 

A rubéola congênita, que era comum nos anos 
1960 e tinha declinado acentuadamente nos anos 
1970 e 1980, voltou insidiosamente na década de 
1990. Com sistemas adequados de vacinação em 
massa, controlados pelos centros de saúde pública, 
a gravíssima síndrome da rubéola congênita pode 
ser totalmente erradicada. Infelizmente, existe ten-
dência de se vacinar apenas as crianças, esquecendo 
mulheres que podem engravidar, sobretudo as mais 
velhas, que são de uma época em que a vacina ainda 
não era de uso generalizado.

As taxas de positividade das reações sorológicas 
para lues entre mulheres gestantes vão de < 0,1% a 
10%. Nos EUA, desde o final da década de 1980, 
tem-se assistido a um alarmante aumento da incidên-
cia da lues congênita por aumento da incidência da 
sífilis primária e secundária na gestante e também 
provavelmente por uma diminuição da eficácia do 
controle pré-natal.

Quadro ClínICo

As manifestações clínicas variam de acordo com 
o agente infeccioso, o estado imunitário materno e 
a época em que a gestante adquiriu a infecção. O 
quadro clínico pode ser silencioso ou assintomático, 
quando os bebês infectados não apresentam sinais 
clínicos no período neonatal, e sintomático, quando 
os bebês infec-tados exibem um ou mais dos sinais 
cardinais no período neonatal. A proporção entre 
a infecção silenciosa e a infecção sintomática é 
de aproximadamente 10:1 para diversos agentes, 
inclusive CMV e T. gondii.
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O quadro clínico típico dos RNs sintomáticos 
inclui a combinação de três tipos de alterações: 

• manifestações viscerais e sistêmicas, tais como 
icterícia; hepatoesplenomegalia, anemia, rash cutâneo 
petequial ou vesicular, retardo do crescimento intra-
-uterino, pneumonite, rinite e eventual osteopatia; 

• manifestações neurológicas que podem sugerir 
encefalite já superada intra-útero (microcefalia, 
calcificações) ou encefalite em evolução (irritabili-
-dade, letargia, convulsões); 

• alterações dos órgãos sensoriais, principalmente 
surdez neurossensorial e coriorretinite, mais rara-
mente catarata e microftalmia. 

Alguns aspectos são altamente indicativos de uma 
determinada infecção (Bale), tais como: cicatrizes 
distribuídas seguindo os dermátomos na raríssima 
varicela congênita; cardiopatia congênita (ductus 
arteriosus patente, estenose valvular ou defeitos 
septais) na síndrome da rubéola congênita; osteopatia 
e rinite na sífilis congênita.

O quadro clínico das infecções pelo HSV e HIV, 
que tanto podem decorrer de transmissão congênita 
como perinatal, merecem um comentário à parte. 

No caso do HSV, apesar de este ser classicamente 
incluído entre os agentes das infecções congênitas, 
as manifestações clínicas ao nascimento costumam 
decorrer da infecção perinatal, transmitida pela 
gestante durante a passagem pelo canal de parto. A 
maioria dos RNs apresenta a forma localizada pele/
olho/boca, mas 60% a 70% evoluem para a forma 
disseminada (média de aparecimento no 11o dia) 
ou para a forma neurológica, com ou sem a forma 
cutaneomucosa (média de aparecimento no 17o dia). 
No caso de infecção congênita propriamente dita, o 
RN nasce com seqüelas graves como microcefalia 
e catarata, podendo, entretanto, apresentar o rash 
vesicular. 

No caso do HIV, a maioria dos bebês parece 
normal ao nascimento; alguns apresentam hepatoes-
-plenomegalia, rash, trombocitopenia, dificuldade 
alimentar, meningoencefalite e linfoadenopatia, o que 
deixa pouca dúvida diagnóstica, principalmente nos 
casos de linfoadenopatia, embora a possibilidade de 
outra infecção congênita originada de uma eventual 
infecção oportunista na gestante aidética deva ser 
cogitada. Quadro neurológico de apatia, letargia e 
convulsões também pode ocorrer ao nascimento. 
Os lactentes infectados que não apresentam sinto-
mas ao nascimento podem começar a desenvolvê-
-los entre um e quatro meses de idade, mas mais 

freqüente-mente (80%) manifestam-nos depois do 
primeiro ano. De qualquer modo, aos cinco anos, 
50% apresentam distúrbios graves caracterizadas por 
hepato-megalia, déficit de crescimento, pneumonite 
inters-ticial, infecções oportunistas e linfoadenopatias. 
O comprometimento neurológico incide em 10% a 
50% das crianças, e não cabe aqui apresentar as 
suas possíveis variações que podem ser resumidas 
numa encefalopatia estática ou progressiva com alta 
incidência de quadro motor espástico, distúrbios 
cogni-tivos e microcefalia. A neuroimagem evidencia 
atrofia cerebral e alterações da substância branca, 
calci-ficações dos gânglios da base e da substância 
branca frontal, além de eventuais manifestações 
ligadas às infecções oportunistas.

dIagnóstICo

A suspeita diagnóstica é em geral de fácil esta-
belecimento pela combinação da história materna, 
tanto documentada como sugerindo exposição ou 
risco, com o quadro clínico do RN ou lactente, às 
vezes altamente sugestivo de uma infecção específica.

A cultura do agente infeccioso nos fluidos cor-
porais, técnicas histológicas de imunofluorescência 
direta e métodos sorológicos detectando anticorpos 
específicos no sangue ou LCR, todos apresentando 
falhas na sensibilidade, são os métodos diagnósticos 
habituais, quando não se dispõe da reação em cadeia 
da polimerase (PCR). 

As técnicas de cultura variam amplamente, de 
acordo com a suspeita:

• LCR: HSV e rubéola

• Urina: CMV e rubéola

• Orofaringe: HSV e CMV

• Swab retal: HSV

• Pele (lesões vesiculares): HSV e varicela-zoster 

• Sangue (leucócitos circulantes): CMV, HSV 
e HIV 

Os estudos sorológicos são de realização fácil e 
rápida e podem confirmar o diagnóstico nos casos 
de lues, toxoplasmose, coriomeningite linfocitária e 
HIV. Devem ser obrigatoriamente analisadas a IgM, 
a IgG e comparados os títulos do soro do RN com 
os títulos maternos. A detecção de IgM específica 
no LCR ou sangue do RN aponta fortemente para 
o diagnóstico da infecção congênita ou perinatal.

A PCR permite a identificação dos diferentes 
agentes infecciosos através da detecção de DNA, 
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RNA ou proteínas específicas e representa um 
grande avanço para o diagnóstico das infecções em 
geral. A excelente sensibilidade da PCR, entretanto, 
não eliminou completamente eventuais resultados 
falso-positivos, além de, nos países em desenvol-
vimento, não ser ainda de uso generalizado. Pode 
ser utilizada para o diagnóstico de CMV, HSV, HIV, 
varicela-zoster, rubéola, parvovírus B19, T. gondii, 
Trypano-soma cruzi, Plasmodium sp, Treponema 
pallidum e Borrelia burgdorferi. Não está ainda dis-
ponível para arbovírus e coriomeningite linfocitária.

A avaliação do quadro neurológico é efetuada 
por meio de neuroimagem, LCR e EEG. Avaliação 
oftalmológica, potenciais evocados de tronco cere-
bral ou outras medidas da função auditiva também 
devem ser efetuados.

Os estudos de neuroimagem são os melhores 
indicadores da lesão neurológica. Embora possam 
ser normais, freqüentemente mostram uma série de 
alterações que dependem do agente infeccioso e da 
cronologia da infecção:

• calcificações intraparenquimatosas ou periven-
-triculares, freqüentemente associadas à microcefalia, 
mais raramente à hidrocefalia (Fig. 24.2.1): CMV, 
rubéola, HSV, varicela-zoster, T. gondii e coriome-
-ningite linfocitária;

• cistos periventriculares ou leucomalacia: CMV, 
rubéola, T. gondii;

• hidranencefalia: CMV, HSV, varicela-zoster, 
encefalite eqüina do tipo venezuelano;

• lissencefalia-paquigiria: CMV;

• encefalomalacia cística (Fig. 24.2.2): HSV, 
CMV, varicela-zoster, encefalite eqüina do tipo 
venezuelano;

• calcificações dos gânglios da base e da subs-
tância branca frontal: HIV;

• hidrocefalia obstrutiva ou comunicante: T. 
gondii, coriomeningite linfocitária, HSV, CMV, 
varicela-zoster;

• atrofia córtico/subcortical: diversos agentes.

Como as calcificações, que são um importante 
marcador de infecção congênita, podem não ser evi-
denciadas na ressonância nuclear magnética (RNM), 
a tomografia computadorizada (TC) continua sendo 
um exame adequado. O ultra-som do crânio substitui 
a neuroimagem em RN clinicamente instáveis, que 
não podem ser transportados. 

No RN e prematuro o LCR pode ser de interpre-
tação difícil em alguns casos devido às variações do 

padrão normal de seus parâmetros bioquímicos: pode 
ser normal ou mostrar pleocitose mista, aumento de 
proteínas ou hipoglicorraquia.

A avaliação oftalmológica é obrigatória para 
identificar o tipo de comprometimento oftal-
-mológico, que pode ser sugestivo de um ou outro 
diagnóstico. 

Os procedimentos diagnósticos revestem-se de 
particular urgência, causando grande ansiedade nos 
familiares, no caso da AIDS congênita. Na primeira 
semana, em RNs assintomáticos ou sintomáticos, a 
PCR para detectar o DNA do HIV é o melhor método, 
apesar de ainda ocorrerem alguns falso-positivos, e 
as reações sorológicas ELISA e Western-Blot são 
empregadas a partir dos nove meses de idade e, caso 
o lactente continue assintomático, são repetidas até 
os 24 meses, quando a criança é declarada normal.

Prevenção e tratamento

As medidas gerais de prevenção das infecções 
congênitas devem ser conhecidas e adotadas por 
mulheres em idade fértil ou já gestantes. Para as 

Fig. 24.2.1 — Toxoplasmose congênita: calcificações periven-
-triculares em uma paciente com hidrocefalia (tomografia do 
crânio). (Gentileza da Dra. Cláudia Leite.) 
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primeiras, vacina tríplice para sarampo/rubéola/
caxumba se ainda estiverem suscetíveis. Para a 
gestante:

• evitar cuidar dos animais da casa, manipular 
frutas ou verduras ainda não lavadas, comer carne 
malpassada e leite diretamente da fonte;

• lavar as mãos após lidar com lactentes e evi-
tar contatos com urina e saliva dos mesmos e de 
crianças maiores, na própria casa e em ambientes 
comunitários infantis;

• evitar qualquer contato com lactentes com 
suspeita ou certeza diagnóstica de CMV ou rubéola 
congênita, bem como com seus pais;

• evitar poligamia e relacionamentos promíscuos, 
visto que algumas infecções congênitas – lues, 
AIDS, herpes e CMV – podem originar-se de 
contato sexual.

As medidas específicas de prevenção da infec-
ção congênita consistem no tratamento específico, 
quando existe, da gestante comprovadamente infec-
-tada durante a gravidez. Protocolos padronizados, 
universalmente adotados, são preconizados para o 
tratamento de gestantes comprovadamente infecta-

-das, utilizando-se penicilina, espiramicina, zidovu-
dina (ZVD) e aciclovir, respectivamente, nos casos 
de lues, toxoplasmose, AIDS e infecção pelo HSV. 

tratamento esPeCífICo do rn

Lues Congênita

O tratamento do RN está indicado nas seguintes 
condições: diagnóstico confirmado ou provável de 
lues congênita; tratamento não documentado ou 
desconhecido na gestante; tratamento da gestante 
nas últimas quatro semanas de gestação ou com 
outras drogas que não penicilina; queda insuficiente 
dos títulos sorológicos maternos, ou parto ocorrido 
antes da queda de 4x dos títulos maternos; previsão 
de seguimento pediátrico inadequado.

No RN sintomático ou assintomático com diagnós-
tico confirmado ou presumido, utiliza-se penicilina 
G procaína (50.000UI/kg/dia, 1x/dia durante 14 dias, 
IM) ou penicilina G benzatina (50.000UI/kg, IM dose 
única). A conduta pós-tratamento consiste em repetir 
as reações sorológicas após 30 dias, dois, quatro, 
seis e 12 meses ou até obter resultado negativo. Os 
bebês cujas mães foram adequadamente tratadas 
na gestação apresentam reações normais cerca de 
seis meses após o tratamento. Naqueles tratados ao 
nascimento a normalização pode demorar mais, mas 
é preciso obter VDRL negativa no LCR aos seis 
meses e no sangue aos nove meses. Se a VDRL no 
LCR continuar positiva aos seis meses, a criança 
deve receber nova série de tratamento.

Toxoplasmose Congênita

O tratamento do feto comprovadamente infectado 
consiste em administrar à gestante um esquema de 
sulfadiazina (1,5g 2x/dia), pirimetamina (100mg 2x/
dia no primeiro dia e depois 50mg/dia) e ácido folí-
nico (10 a 20mg/dia) durante três semanas, alternado 
com um esquema de espiramicina (3g/dia), também 
por três semanas. Os ciclos alternados devem ser 
repetidos até o nascimento. O complexo sulfadiazina 
+ pirime-tamina antagoniza a síntese de folatos no 
T. gondii, inviabilizando a síntese do DNA para 
replicação. Os efeitos colaterais deste tratamento 
sobre a crase sangüínea, função renal e induzindo 
rash cutâneo são consideráveis. A pirimetamina 
não pode ser usada no primeiro trimestre por ser 

Fig. 24.2.2 — CMV congênita: encefalomalácia cística e calci-
ficações em um lactente com derivação ventricular (tomografia 
computadorizada do crânio).



Parte 3 429     ©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

teratogênica.

Wallon e cols., em 1994, publicaram os fantás-
ticos resultados do tratamento intra-uterino de 490 
fetos e o posterior seguimento dos mesmos até um 
ano de idade: 76% eram soronegativos e, dos 24% 
infectados, um quarto tinha calcificações intracra-
nianas ou coriorretinite assintomáticas, e somente 
dois pacientes tinham lesão macular e comprometi-
mento visual. Nenhum apresentava comprometimento 
neurológico!

Quando não há possibilidade de diagnosticar 
intra-útero a toxoplasmose congênita, o tratamen-
to deve ser efetuado em todo RN sintomático ou 
assinto-mático com diagnóstico confirmado através 
de exames diretos da placenta, cordão ou líquido 
amniótico, detecção de IgM específica ou título 
de IgG maior que o materno. O tratamento preco-
nizado durante todo o primeiro ano de vida é um 
esquema de sulfadiazina (50 a 100mg/kg/dia, VO 
2 a 4x/dia), pirimetamina (1mg/kg/dia, VO, dose 
única) e ácido folínico (2mg/kg/dia, VO) durante 
21 a 30 dias, alternado com um esquema de 30 a 45 
dias de espiramicina (100mg/kg/dia, VO, 2x/dia). 
Cortico-terapia pode ser empregada em pacientes 
com lesões ativas de coriorretinite

Segundo Roizen e cols., com o tratamento as 
seqüelas maiores de paralisia cerebral, deficiência 
mental ou epilepsia caíram para 22%, 32% e 11% 
nos pacientes que não receberam tratamento intra-
-útero, em relação a cifras entre 70% e 85% nos RN 
não tratados de casuísticas antigas. Não há dados 
exatos sobre a coriorretinite nos pacientes tratados 
no primeiro ano.

RN de Gestante Aidética ou HIV-positiva 
(Minkofb, 1998)

O tratamento do RN é efetuado independentemente 
do resultado das reações sorológicas ou de qualquer 
parâmetro laboratorial, pois associado ao tratamento 
da gestante diminui o risco da AIDS congênita em 
70% a 95%. É utilizado xarope de ZVD (2mg/kg a 
cada seis horas, durante seis semanas). Aparentemente 
o tratamento é isento de risco, não incorrendo em 
retardo do desenvolvimento neuropsicomotor ou em 
carcinogênese, embora esta última deva ser cuidado-
samente avaliada em estudos de longo prazo.

Infecção por Herpes-vírus I e II

É utilizado o aciclovir (EV, 10 a 15mg/kg a cada 
oito horas, por no mínimo 14 dias). É um inibidor 
competitivo da polimerase do DNA viral e deve ser 
administrado a todos os bebês comprovadamente 
sintomáticos. Nos RNs assintomáticos comprovada-
-mente expostos, os pais devem ser instruídos cui-
dadosamente para detectar rapidamente qualquer 
sinal de recusa alimentar, febre, vesículas ou letargia 
para então instituir imediatamente o tratamento EV.

CMV Congênita

Há controvérsias a respeito do tratamento com 
gangiclovir (10 a 12mg/kg/dia, divididos em duas 
doses iguais, com monitorização hematológica e 
renal) em RNs sintomáticos e, particularmente, 
assinto-máticos. Presume-se que a droga poderia 
diminuir a propagação viral pelo bebê, mas não há 
consenso sobre o emprego, a eficácia e a duração 
do tratamento. Nos imunodeprimidos, o tratamento 
é recomendável.

PrognóstICo

Depende obviamente do agente, da imunidade 
materna, da cronologia da infecção e da disponibi-
lidade de um tratamento específico.

Excluindo a AIDS congênita, na qual o risco da 
mortalidade em longo prazo (na infância ou adoles-
cência) é de 100%, as maiores taxas de mortalidade 
entre as infecções congênitas ocorrem nos RNs com 
infecção disseminada pelo HSV (50%). 

A morbidade também varia. No geral, há um 
risco substancial de distúrbios cognitivos, motores, 
com-portamentais, visuais ou audiológicos, além de 
epilepsia; nos bebês com AIDS congênita desenvol-
vem-se seqüelas invalidantes em 100% dos casos. 
Todas as crianças com o diagnóstico de qualquer 
infecção congênita ao nascimento, mesmo se assin-
tomáticas, devem ser periodicamente reavaliadas. 
Visto que na rubéola e na CMV congênita, inclusive 
em 10% a 15% dos bebês com CMV assintomática, 
há risco de surdez que pode surgir e se manter ou 
ser lentamente progressiva, as crianças com tais 
diagnósticos devem ser submetidas periodicamente a 
audiometrias. Também o crescimento e a puberdade 
devem ser cuidadosamente acompanhados, já que 
alguns agentes infecciosos afetam o crescimento 
físico ou aumentam o risco de distúrbios endocri-
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-nológicos.

Finalizando, apresentaremos alguns dados sobre 
as formas congênitas da doença de Chagas e da 
malária, porque, apesar de muito raras, constituem 
patologias típicas do nosso meio (Bittencourt e cols., 
Hulbert) que devem ser lembradas no diagnóstico 
diferencial das infecções congênitas. 

Doença de Chagas Congênita

Dois a 4% das gestantes com Chagas crônico ou 
agudo transmitem a doença aos RNs, mesmo estando 
assintomáticas. Geralmente, observa-se prematuridade 
com ou sem baixo peso e um quadro inespecífico 
de infecção congênita com hepatoesplenomegalia, 
icterícia, anemia, petéquias e meningoencefalite, 
que pode ou não ser acompanhado de miocardite e 
sintomas gastrintestinais de disfagia ou regurgitação. 
O quadro é grave, com alta porcentagem de óbito 
nos primeiros meses, particularmente em casos de 
meningoencefalite, nos quais existe possibilidade 
de isolamento do Trypanosoma no cérebro. Alguns 
lactentes infectados ficam assintomáticos nos pri-
meiros meses.

Diagnóstico: é possivel observar a forma flagelada 
(tripomastigoto) no sangue, LCR ou placenta, mas 
o xenodiagnóstico é demorado (cerca de 30 dias). 
Nas reações sorológicas por ELISA, IF ou RFC 
a persistência ou o aumento do título da criança 
relativamente ao materno pode fechar o diagnós-
tico. A determinação de IgM no cordão umbilical 
por imuno-fluorescência ou aglutinação pode ser 
efetuada, mas é difícil e pode ser negativa no RN.

A PCR está começando a ser utilizada.

Tratamento: nifurtimox ou, no Brasil, benzo-
nidazol de 5 a 15mg/kg/dia durante 60 dias. A 
experiência com a doença congênita é baixa e o 
prognóstico é variável.

Prognóstico: na fase aguda, o óbito é freqüente 
(50%, 70% em prematuros). Com o crescimento 
podem surgir as manifestações cardíacas e digestivas 
próprias da doença e há relatos de altos índices de 
seqüelas neurológicas, como deficiência mental e 
paralisia cerebral.

Malária Congênita

Todos os tipos de Plasmodium podem provocar 
a infecção congênita, mesmo que a gestante não 

tenha apresentado manifestações recentes, mas a 
transmissão é rara sobretudo nas mães imunes. Às 
vezes só a placenta é infectada. O Plasmodium vivax 
parece ser o mais comum na infecção congênita, 
pelo menos nos EUA.

Entre duas e oito semanas de vida, o RN desen-
volve um quadro inespecífico sugestivo de infecção 
congênita com icterícia, hepatoesplenomegalia e 
trombocitopenia, porém com intensa anemia e hi-
perbillirubinemia. Febre, irritabilidade, calafrios e 
sudorese não são obrigatórios, mas, quando ocor-
rem, são altamente sugestivos. Ocorrendo quadro 
neurológico com convulsões, geralmente é mortal.

O diagnóstico pode ser confirmado demonstrando 
o parasita em esfregaços de sangue finos ou espessos 
corados pelo Giemsa em microscopia óptica. Em três 
semanas após a fase aguda são detectados anticorpos. 
Já está começando o uso do PCR no sangue, mas 
no Brasil a disponibilidade ainda é mínima.

O tratamento deve ser efetuado com a supervi-
são de especialistas em doenças infecciosas e dos 
órgãos de saúde pública, empregando o esquema de 
cloroquina e primaquina no caso do P. vivax e do 
malariae. No caso do P. falciparum, que pode ser 
cloroquina e quinina-resistente, utilizam-se esquemas 
variáveis que combinam quinina (se possível) com 
sulfonas e sulfamídicos em seqüência. Nos casos 
quinina-resistentes, utiliza-se a mefloquina.
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24.324.3
Hemorragia Peri-intraventricular 

do Recém-nascido Pré-termo 

José Luiz Dias Gherpelli

Com o surgimento das terapias intensivas neona-
-tais, a sobrevida de crianças prematuras aumentou 
drasticamente nas últimas décadas. Atualmente, bebês 
nascidos até três meses antes do termo apresentam 
uma chance considerável de sobrevida. Esta sobre-
-vida determinou um maior risco de problemas neu-
rológicos relacionados a eventos hipóxico-isquêmicos 
e hemorragias intracranianas.

As hemorragias peri-intraventriculares (HPIV) que 
ocorrem no recém-nascido (RN) pré-termo (RNPT) 
são uma conseqüência da presença de lesões vas-
-culares da matriz germinativa subependimária. A 
matriz germinativa é um aglomerado celular que 
está localizado na região subependimária da parede 
lateral dos ventrículos laterais, medialmente à cabeça 
do núcleo caudado. Esse tecido é composto de células 
germinativas que se diferenciam em elementos da 
glia (oligodendrócitos e astrócitos) que, posterior-
mente, migram de maneira centrífuga em direção às 
porções mais superficiais dos hemisférios cerebrais, 
nas fases finais do desenvolvimento intra-uterino. 
A matriz germinativa pode ser encontrada até apro-
ximadamente 35-38 semanas de idade gestacional 
e seu tamanho é inversamente proporcional à idade 
gestacional da criança, sendo, portanto, tanto maior 

Capítu-

quanto maior o grau de prematu-ridade do bebê.

A incidência de HPIV varia de acordo com o 
grau de prematuridade, com cifras em torno de 
20% em RNPT com idades gestacionais entre 30 e 
35 semanas, aumentando para valores que variam 
de 30% a 75% em bebês com idades gestacionais 
abaixo de 30 semanas.

O sangramento que ocorre nessa região deve-se 
a vários fatores, que podem ser classificados em 
intravasculares, vasculares e extravasculares (Tabela 
24.3.1). A importância de cada um na gênese da 
HPIV não está bem estabelecida, acreditando-se que 
vários fatores possam estar presentes num mesmo 
paciente de maneira concomitante.

A HPIV é classificada de acordo com a sua mag-
nitude. O sangramento pode ficar restrito à matriz 
germinativa ou romper a parede do ventrículo lateral 
subjacente, inundando-o de sangue. A quantidade 
de sangue presente no sistema ventricular pode 
ou não determinar uma hidrocefalia aguda. Outra 
possibilidade é a ocorrência do infarto hemorrágico 
periventricular, que se caracteriza pela formação de 
hematoma parenquimatoso na região periventricu-
lar, geralmente unilateral. A patogenia do infarto 
hemor-rágico periventricular parece depender da 
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transformação hemorrágica de um infarto venoso 
da região. Existem várias classificações da HPIV 
do RNPT; entretanto, a mais utilizada é a apresen-
tada na Tabela 24.3.2, que mostra quatro graus de 
hemorragia, classificados em ordem crescente de 
gravidade.

A HPIV geralmente ocorre nos primeiros dias 
após o nascimento, aproximadamente 90% dos casos 
na primeira semana de vida do bebê, como mostra 
a Fig. 24.3.1. A maioria dos casos é dos graus I e 
II, que representam mais de três quartos do total.

O quadro clínico da HPIV é variável. Nos casos 
mais leves (graus I e II), freqüentemente não existem 
sintomas clínicos detectáveis ao exame neurológico. 
Naqueles em que o sangramento assume proporções 
maiores (graus III e IV), podemos observar duas 
situações na prática clínica: a evolução saltatória 
e a catastrófica. No primeiro caso, a criança apre-
senta uma evolução clínica em surtos nos quais 
ocorrem alterações do nível de consciência, crises 
de apnéia, hipotonia muscular, diminuição da mo-
tilidade espontânea e desvios conjugados do olhar, 

os quais persistem por algum tempo, mas melhoram 
gradativamente para em seguida voltar a aparecer 
com maior intensidade. Na evolução catastrófica 
ocorre instalação aguda de quadro neurológico grave, 
caracterizado por coma, episódios de decorticação 
ou descerebração seguidos por quadriparesia fláci-
da, apnéia, alterações da reatividade pupilar e das 
provas calóricas e abaulamento agudo da fontanela 
bregmática.

O diagnóstico da HPIV pode ser suspeitado com 
base na evolução clínica; entretanto, como os casos 
mais leves são assintomáticos, atualmente em tera-
pias intensivas neonatais é rotina a realização do 
exame ultra-sonográfico de crânio transfontanelar 
em todas os RNPTs com menos de 35 semanas de 
idade gestacional. O exame tem como vantagem, em 
relação a outros exames de neuroimagem, como a 
tomografia e a ressonância magnética, o fato de ser 
realizado com o bebê na incubadora, sem necessi-
dade de sedação ou transporte, além de não utilizar 
radiação ionizante e apresentar baixo custo. Uma vez 
realizado o diagnóstico, o exame deve ser repetido 

Tabela 24.3.1 
Fatores Relacionados à Hemorragia Peri-intraventricular

Intravasculares Vasculares Extravasculares 

Flutuação do FSC Fragilidade capilar da matriz  Deficiência do suporte vascular na matriz 
 germinativa subependimária germinativa 

Elevação do FSC Maior vulnerabilidade à lesão  Atividade fibrinolítica aumentada na 
 hipóxico-isquêmica matriz germinativa 

Elevação da pressão venosa   Diminuição da pressão tissular da matriz 
cerebral  germinativa 

Diminuição do FSC   

Distúrbios da coagulação e das plaquetas   

FSC = fluxo sangüíneo cerebral.

Tabela 24.3.2 
Classificação das Hemorragias Peri-intraventriculares 

Gradação Definição 

I Hemorragia restrita à matriz germinativa subependimária 

II Hemorragia da matriz + hemorragia ventricular, sem hidrocefalia 

III Hemorragia da matriz + hemorragia ventricular + hidrocefalia 

IV Hematoma parenquimatoso 
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periodicamente a fim de acompanhar a evolução do 
quadro, pois uma das complicações mais freqüentes 
da HPIV é a hidrocefalia.

A evolução aguda da HPIV é mostrada na Fig. 
24.3.2. Os casos mais graves (graus III e IV) apre-
sentam maior mortalidade e maior chance de de-
senvolver hidrocefalia.

O prognóstico neurológico em longo prazo também 
depende da gravidade da HPIV, sendo mais grave 
naquelas crianças que desenvolvem as HPIVs com 
graus III e IV, como mostra a Fig. 24.3.3.

Os mecanismos de lesão cerebral dependem de 
vários fatores, entre eles lesão da matriz germina-
tiva, lesões cerebrais dependentes de fenômenos 
de natureza hipóxico-isquêmica, vasoespamo ar-
terial secundário ao sangramento subaracnóideo, 
alterações do fluxo sangüíneo cerebral secundárias 
à hipertensão intracraniana e lesões da substância 
branca periven-tricular.

As seqüelas neurológicas mais graves são pa-
ralisia cerebral, principalmente a forma diplégica, 
deficiência mental, distúrbios visuais, deficiência 

Fig. 24.3.1 — Incidência de HPIV de acordo com a idade, através da ultra-sonografia de crânio.

Fig. 24.3.2 — Mortalidade em RNPT com HPIV e risco de hidrocefalia.

50

45

40

35

30

% 25

20

15

10

 5

1 2 3 >3
 0

% de diagnóstico

Grau da HPIV

50

40

30

20

10

I II III IV
 0

Mortalidade

Hidrocefalia

60

70

80

Dias



436 CaPítulo 24.3©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

auditiva e epilepsia. A incidência dessas seqüelas 
situa-se entre 10% e 15% dos RNPTs nascidos 
com menos de 32 semanas de idade gesta-cional. 
O seguimento em longo prazo revela que, mesmo 
entre as crianças que não desenvolvem seqüelas 
neurológicas graves, 50% apresentam distúrbios no 
desenvolvimento da linguagem, distúrbio do déficit 
da atenção com ou sem hiperati-vidade, distúrbios da 
coordenação motora ou dificuldades no aprendizado.

A hidrocefalia é a complicação aguda mais fre-
qüente, sendo observada em 25% dos casos, prin-
cipalmente naqueles com HPIV de graus III e IV.

A obstrução do fluxo liquórico deve-se a fatores 
de natureza mecânica, determinados pela presença 
de coágulos no sistema ventricular, ou à aderência 
das meninges, secundária a processo inflama- tório 
ocasionado pela presença de sangue no sistema li-
quórico, principalmente na região da cisterna magna.

A hidrocefalia desenvolve-se geralmente entre a 
primeira e a terceira semana de vida e pode apresentar 
um curso variável. Em algumas crianças a dilatação 
ventricular ocorre de forma lentamente progressiva, 
sem a presença de sinais agudos de hipertensão 
intracraniana (abaulamento da fontanela bregmática 
e rápido aumento do perímetro cefálico), podendo 
mesmo estabilizar-se espontaneamente após algumas 
semanas. Nos casos mais graves a evolução é rápida, 
com sinais evidentes de descompen-sação. O trata-

mento da hidrocefalia é eminentemente cirúrgico, 
mas nos casos de evolução lenta pode-se tentar o 
controle através de diuréticos. A correção cirúrgica é 
realizada através da derivação ventrículo-peritoneal. 
Apenas 25% dos casos que desenvolvem hidroce-
falia pós-HPIV necessitam de tratamento cirúrgico, 
o que mostra que há uma proporção significativa 
de casos que compensam espontaneamente, ou que 
desenvolvem a chamada hidrocefalia ex-vacuum, que 
é a dilatação dos ventrículos laterais secundária à 
atrofia da substância branca periven-tricular devida 
à leucomalacia periventricular.
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Fig. 24.3.3 — Seqüelas neurológicas da HPIV, segundo o grau de hemorragia.
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Encefalopatia Hipóxico-isquêmica 
do Recém-nascido a Termo 

José Luiz Dias Gherpelli

A encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal (EHIN) 
é a afecção neurológica mais comum no perío-
do neonatal. Modelos experimentais demonstram 
claramente os efeitos deletérios da hipóxia e da 
isquemia sobre o sistema nervoso central (SNC) do 
recém-nascido (RN); entretanto, na prática clínica, 
os fatores etiológicos e sua época de ocorrência 
nem sempre são de fácil determinação.

Fisiopatologia

A diminuição do aporte de oxigênio (O
2
) para os 

tecidos pode ocorrer através de dois mecanismos 
patogênicos: a hipoxemia, que é a diminuição da 
quantidade de O

2
 circulante, e a isquemia, que é a 

diminuição da quantidade de sangue que perfunde 
determinado tecido.

O fenômeno asfíxico é aquele resultante da soma-
-tória desses fatores (hipoxemia e isquemia), associado 
à hipercapnia, numa proporção que varia de acordo 
com a etiologia, intensidade e duração do mesmo.

Como o funcionamento adequado do SNC depende 
de um aporte adequado de O

2
 e nutrientes, a asfixia 

perinatal é um dos fatores etiológicos responsáveis 

Capítu- 24.424.4

pela EIHN. Além disso, outros sistemas do organismo 
podem também ser comprometidos, o que aumenta 
a morbidade e a mortalidade dos RNs asfixiados.

É fato conhecido que as alterações de natureza 
clínica e eletrofisiológica decorrem do comprometi-
mento do SNC por fenômenos de natureza hipóxico-
-isquêmica e precedem as alterações observadas 
na concentração dos compostos ricos em energia. 
Enquanto o traçado eletroencefalográfico mostra 
diminuição na voltagem e freqüência das ondas um 
a dois minutos após o início da asfixia, tornando-se 
isoelétrico após dois minutos e meio, experimental-
mente não se observam alterações significativas nos 
níveis de ATP no SNC no período neonatal. Não há 
uma explicação definitiva para tal fato.

O funcionamento adequado dos neurônios depende 
do aporte adequado de O

2
 e de glicose, substratos 

necessários para a produção de moléculas ricas em 
energia utilizadas para a manutenção do funcionamen-
to da bomba de sódio, essencial para a estabilização 
do potencial elétrico da membrana citoplas-mática da 
célula nervosa. Os mecanismos de despo- larização 
e repolarização da membrana neuronial constituem 
a base do funcionamento do SNC.

Como as reservas de ATP e fosfocreatina do SNC 
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são limitadas, existe a necessidade de reposição con-
tínua dessas moléculas. A produção desses compostos 
é realizada através da glicólise. A reação glicolítica 
possui uma fase aeróbica e uma anaeróbica. Uma 
molécula de glicose fornece duas moléculas de ATP 
na fase anaeróbica e 36 na fase aeróbica. Assim é 
fácil entender a limitação do rendimento da reação 
glicolítica determinada pela hipóxia/isquemia, pois, 
de um total de 38, a reação produzirá apenas duas 
moléculas de ATP.

O fornecimento de glicose para o SNC é feito 
através da circulação sangüínea, já que as reservas 
de glicose do SNC são praticamente inexistentes. 
Assim, fenômenos de natureza isquêmica limitam 
drasticamente esse aporte, levando a uma rápida 
falência do sistema energético.

Com a exaustão das reservas energéticas, ocorre 
uma falência nos mecanismos de manutenção dos 
potenciais de membrana, responsáveis pelo equilíbrio 
do gradiente iônico normal. Essa despolarização 
leva à liberação de neurotransmissores excitatórios, 
iniciando a cascata citotóxica que leva à morte 
neuronal.

Etiologia

Fenômenos de natureza asfíxica são os mais 
freqüentemente relacionados a quadros de EHIN. 
Esses fenômenos podem ocorrer tanto no período 
antenatal quanto perinatal, ou pós-natal. Na prática 
clínica, nem sempre é fácil determinar o momento 
preciso no qual estes eventos ocorrem ou se iniciam, 
apesar da utilização dos vários indicadores do bem-
-estar fetal e do RN.

Em RNs a termo, estudos populacionais reve-
laram que apenas 17% a 24% dos casos de para-
lisia cerebral apresentam como etiologia eventos 
hipóxico-isquêmicos perinatais. Eventos antenatais, 
tais como hemorragias placentárias e hipertensão 
arterial materna, são responsáveis por 20% dos ca-
sos de EHIN. Eventos relacionados ao parto, como 
abruptio placenta, ruptura uterina e tocotraumatismos 
responderiam por 35% dos casos de EHIN. Fatores 
de risco para sofrimento fetal, como diabetes mater-
no, retardo de crescimento intra-uterino e infecção 
materna são observados em 35% dos casos de EHIN. 
Nestes casos, não é possível determinar com exatidão 
a época da ocorrência do evento hipóxico-isquêmico. 
Finalmente, eventos pós-natais, como complicações 
hemodinâmicas, persistência da circulação fetal e 

apnéias recorrentes são responsáveis por aproxima-
damente 10% dos casos. Existe, portanto, um grupo 
considerável de crianças em que não é possível 
estabelecer uma etiologia definida para a EHIN.

No caso dos RNs pré-termo, o diagnóstico clínico 
da EHIN é muito mais difícil, devido à ausência de 
sinais clínicos mais evidentes, como aqueles obser-
vados nas crianças a termo. A ocorrência freqüente 
de hemorragias peri-intraventriculares, distúrbios 
respiratórios, hemodinâmicos, de coagulação e de 
natureza infecciosa é apenas um dos fatores predis-
ponentes para a lesão cerebral hipóxico-isquêmica 
nessas crianças.

Quadro ClíniCo

O quadro neurológico da EHIN varia de acordo 
com a magnitude do comprometimento cerebral e 
com o período transcorrido entre o fenômeno asfíxico 
e o momento da avaliação. A observação do RN nas 
primeiras horas que se seguem à asfixia não é fácil, 
já que essas crianças encontram-se, freqüente-mente, 
intubadas, com restrições à movimentação, com 
sonda nasogástrica, cateteres venosos, conexões a 
aparelhos de monitorização e, quando em fototera-
pia, com oclusões oculares. Entretanto, a avaliação 
clínico-neurológica dessas crianças é fundamental, 
pois tem implicações diagnósticas e prognós-ticas 
de importância.

O quadro neurológico da EIHN é variado e não se 
pode dizer que haja um padrão fixo que seja válido 
para todos os casos, pois a própria caracterização da 
asfixia perinatal tem aspectos qualitativos que tornam 
difícil a homogeneização da casuística. Além disso, 
o exame neurológico do RN tem particularidades 
que variam de acordo com a idade gestacional da 
criança e o neonatologista deve estar familiarizado 
com essas diferenças.

A descrição clássica feita por Volpe do quadro 
neurológico da EHIN grave é dividida de acordo 
com o tempo de asfixia decorrido e mostrada na 
Tabela 24.4.1, sendo válida particularmente para 
as crianças nascidas a termo.

• Entre o nascimento e 12 horas: nas primeiras 
horas após o fenômeno asfíxico, os sinais neuroló-
gicos são de comprometimento difuso do sistema 
nervoso. O RN está em coma, com respiração ir-
regular, hipotônico (raramente hipertônico) e com 
motilidade espontânea ausente. Os reflexos arcaicos 
estão abolidos ou hipoativos e a reação à estimulação 
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dolorosa é pobre ou ausente. Ocorrem movimentos 
desconjugados do olhar ou, menos freqüentemente, 
desvios conjugados do olhar lateral. No entanto, as 
pupilas são isocóricas, em geral mióticas, e fotor-
reagentes. 

As crises convulsivas podem ocorrer já nas pri-
meiras horas de vida. 

• Entre 12 e 24 horas: neste período, há uma me-
-lhora aparente do estado comatoso e a criança dá a 
impressão de estar mais alerta. Entretanto, é nesta 
fase que as crises convulsivas são mais freqüentes, 
podendo ocorrer até o estado de mal epiléptico. 
As crises de apnéia são freqüentes e, muitas vezes, 
associadas a crises convulsivas. Os tremores da 
sín-drome da hiperexcitabilidade são comuns e 
geralmente confundidos com movimentos convulsivos 
clônicos. Alguns RNs apresentam quadro deficitário 
motor nas extremidades, e os RNs a termo tendem a 
movimentar menos os membros superiores, enquanto 
os pré-termo os membros inferiores. 

• Entre 24 e 72 horas: nesta fase os RNs com 
quadros graves sofrem um aprofundamento do coma 
e aparecem sinais de comprometimento do tronco 
cerebral, com anormalidades pupilares, da motrici-
dade ocular extrínseca, da freqüência respiratória 
(crises de apnéia) e da pressão arterial sistêmica. 
Pode ocorrer, raramente, abaulamento da fontanela 
breg-mática, que é um sinal de hipertensão intracra-
niana. A ocorrência de óbito é a regra.

• Depois de 72 horas: os RNs que sobrevivem 
até este ponto, geralmente, mostrarão um padrão de 
regressão do quadro neurológico cuja rapidez varia 
de acordo com a gravidade do quadro inicial. Ape-
sar de a criança permanecer de olhos abertos, sua 
motilidade espontânea está reduzida, havendo com 
freqüência hipotonia muscular global (a hipertonia 
tende a ocorrer posteriormente) e depressão dos 
reflexos arcaicos. Estas crianças necessitam freqüen-

-temente de alimentação por sonda nasogástrica e 
são predispostas a infecções do trato respiratório, 
por apresentarem dificuldades na deglutição.

ExamEs ComplEmEntarEs

O diagnóstico da EHIN depende, principalmente, 
de informações obtidas através de história minuciosa 
e do exame neurológico. A determinação do local 
e extensão da lesão têm base nesses dados e em 
alguns exames complementares que podem fornecer 
informações adicionais.

O eletroencefalograma apresenta valor no diag-
nóstico da intensidade da EHIN e no prognóstico. 
Os traçados realizados nos primeiros dias após o 
fenômeno hipóxico-isquêmico podem revelar, numa 
ordem de gravidade crescente, desde uma depressão 
da voltagem e freqüência das ondas elétricas cere-
brais, com ou sem atividade epiléptica, até traçados 
com os chamados “surtos de supressão” (períodos 
de atividade elétrica, entremeados com perío- dos de 
traçado isoelétrico) ou mesmo traçados isoelétricos 
(ausência de atividade elétrica). Os exames devem 
ser avaliados levando-se em consideração a idade 
gestacional da criança. A normalização da atividade 
elétrica, ainda na primeira semana de vida, é sinal 
de bom prognóstico.

A ultra-sonografia transfontanelar de crânio 
(US) é um método de neuroimagem que atingiu 
popularidade muito grande na última década, pois 
é um procedimento de fácil realização e inócuo 
para o RN. O método é de grande utilidade para o 
diagnóstico da leucomalacia periventricular, secun-
dária a fenômenos hipóxico-isquêmicos, que ocorre 
principalmente em RNs pré-termo. É também um 
bom método para o diagnóstico de lesões focais, 
decorrentes de processos isquêmicos de natureza 

Tabela 24.4.1 
Fatores Relacionados com o Prognóstico Neurológico na EHIN

Bom Prognóstico Mau Prognóstico 

Exame neurológico normal na primeira semana Anormalidades neurológicas persistentes além da primeira  
 semana de vida 

Normalização das anormalidades no exame  Estado de mal epiléptico 
neurológico na primeira semana de vida 

EEG normal nos primeiros dias de vida Anormalidades eletroencefalográficas severas persistentes 

Exames de neuroimagem normais Anormalidades evidentes nos exames de neuroimagem 
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oclusiva. Entretanto, o número de falso-positivos é 
considerável, devido a artefatos de técnica. Medidas 
da velocidade de fluxo sangüíneo cerebral, através 
de estudos sonográficos com Doppler, estão sendo 
utilizadas em RNs com o objetivo de medir de forma 
indireta o fluxo sangüíneo cerebral. Estes permitem 
o diagnóstico de obstruções arteriais e venosas de 
vasos de grande calibre.

A tomografia computadorizada (TC) de crânio é 
um exame que pode auxiliar no diagnóstico, apesar 
de implicar a remoção da criança para a sala de 
exames, que pode ser um risco para aquelas em 
estado grave. Imagens hipoatenuantes do encéfalo, 
com perda da diferenciação entre substância branca e 
cinzenta, refletem áreas de isquemia, possivelmente 
associadas com edema. A intensidade e a extensão 
dessas áreas variam proporcionalmente com a in-
tensidade do fenômeno hipóxico-isquêmico.

tratamEnto

Não existe, até o momento, nenhum tratamento 
que possa ser considerado específico e eficaz para 
a EHIN. Os esforços devem ser dirigidos para sua 
prevenção, o que significa um diagnóstico precoce 
da asfixia perinatal, a fim de que medidas eficazes 
sejam tomadas antes de haver dano irreversível para 
o SNC.

prognóstiCo

O prognóstico neurológico da asfixia perinatal é 
difícil de ser avaliado no período neonatal imediato, 
já que o próprio diagnóstico da magnitude do pro-
cesso asfíxico é impreciso (não se sabe ao certo o 
grau e a duração da hipoxemia e isquemia a que o 
feto ou o RN foi submetido).

Como uma asfixia de certa magnitude está ge-
ralmente associada a notas baixas na escala de 
Apgar, esta foi utilizada por vários autores como 
fator prognóstico. Entretanto, um Apgar de valor 
baixo não está necessariamente relacionado com 
comprometimento neurológico, pois um estudo em 
RN a termo com notas iguais ou inferiores a 5, no 

quinto minuto, mostrou que somente 25% apresen-
tavam sintomas neurológicos. Apenas 20% dos RNs 
com notas inferiores a 7, no quinto minuto, têm pH 
< 7,10 no sangue da artéria umbilical.

A ocorrência de uma síndrome neurológica neo-
natal, relacionada à asfixia perinatal, talvez seja o 
fator prognóstico mais importante. É muito impro-
vável que um RN com exame neurológico normal 
durante todo o período neonatal venha a apresentar 
seqüelas neurológicas graves, decorrentes do processo 
asfíxico, no seguimento em longo prazo. Por outro 
lado, a presença de anormalidades neurológicas 
neonatais não significa que a criança tenha um mau 
prognóstico. A intensidade e duração dos sintomas 
estão relacionadas ao prognóstico.

O aparecimento de crises convulsivas, particu-
larmente o estado de mal epiléptico neonatal, está 
associado a mau prognóstico.

Mais recentemente, técnicas de avaliação labora-
-torial da EHIN têm contribuído para a avaliação 
do prognóstico neurológico. Assim, EEG, US de 
crânio, TC de crânio e o estudo dos potenciais 
evocados têm mostrado relação com o prognóstico 
neurológico em longo prazo.

A Tabela 24.4.1 mostra quais fatores estão re-
lacionados com o prognóstico neurológico de RNs 
com EHIN.

De uma forma geral, pode-se dizer que aproxi-
madamente 25% dos RNs a termo que apresentam 
EHIN irão manifestar seqüelas neurológicas em longo 
prazo, enquanto a mortalidade neonatal situa-se ao 
redor de 30%.
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25.125.1
As Principais Afecções em Neurologia 

Infantil — Encefalopatias 
Não Progressivas: Deficiência Mental 

e Paralisia Cerebral 

Fernando Kok

As encefalopatias crônicas não progressivas da 
infância compreendem um grupo heterogêneo de do-
enças que ocasionam deficiência motora ou cognitiva 
e que têm seu início nos primeiros anos de vida. 

Sob essa denominação, duas condições clínicas 
são estudadas: a deficiência mental (DM) e a para-
lisia cerebral (PC).

Deficiência Mental

O termo deficiência mental refere-se a uma con-
dição extremamente heterogênea, para a qual podem 
contribuir fatores genéticos, ambientais e sociais que 
levam o indivíduo a ter um desempenho intelectual 
abaixo de 70 nos testes de quociente de inteligência 
(QI). Essa condição leva a dificuldades adaptativas 
na vida social, exige medidas especiais pedagógi-
cas e profissionalizantes, deve ter seu diagnóstico 
estabelecido até os 18 anos de idade e não estar 
acompanhada de declínio do rendimento intelectual.

A Tabela 25.1.1 mostra a classificação da DM 
de acordo com a distribuição do QI. Indivíduos 
que apresentam rendimento intelectual que se situa 
na faixa entre 71 e 80 são considerados limítrofes 

Capítu-

(borderline) e podem necessitar de medidas peda-
gógicas especiais. 

Estudos epidemiológicos realizados em países 
da Europa Ocidental apontam para uma prevalência 
da DM da ordem de 1%, e cerca de dois terços dos 
indivíduos encontram-se na faixa de DM leve e os 
demais apresentam QI igual ou menor do que 50. 
Não existem dados no Brasil a respeito da DM, 
mas, em decorrência de piores condições sociais, 
esse número deve ser maior, podendo atingir até 
3% da população. Os meninos parecem ser mais 
vulneráveis à DM do que as meninas, com relação 
de 1,3 a 1,9 meninos afetados para cada menina. 

Ter um baixo rendimento nos testes de QI pode 
ser decorrente de uma grande variedade de fatores, e 
centenas de condições médicas podem levar à DM. A 

Tabela 25.1.1 
Classificação da DM de Acordo com sua Intensidade

Profunda  QI igual ou inferior a 30 

Grave  QI entre 31 e 50

Leve  QI entre 51 e 70
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possibilidade de se chegar a um diagnóstico etiológi-
co é tanto maior quanto mais grave é a deficiência. 
Em estudo epidemiológico da DM conduzido por 
Hagberg e Kyllerman, entre pacientes com QI igual 
ou inferior a 50, a DM tinha etiologia desconhecida 
em 18%, enquanto nos indivíduos com QI superior 
a 50 a etiologia era indeterminada em 55%. 

Entre os indivíduos com DM de etiologia deter-
minada, os fatores pré-natais respondem por mais 
da metade dos casos. Entre estes, incluem-se as 
infecções congênitas, a exposição a álcool e drogas 
e as anormalidades genéticas, tais como síndromes 
cromossômicas (síndrome de Down, por exemplo) e 
alterações gênicas (síndrome do X-frágil e inúmeras 
outras). Entre os fatores perinatais, responsáveis 
por cerca de 25% das DMs de etiologia definida, 
destacam-se a anoxia e isquemia cerebral, bem como 
as infecções congênitas. Os fatores pós-natais, como 
traumas, infecções e privação social, responderiam 
por cerca de 15% das DMs com etiologia definida. 

A DM pode vir acompanhada por outros proble-
mas, entre os quais PC, epilepsia, distúrbios visuais 
ou auditivos e distúrbios autistas do comportamento. 

Existem algumas doenças que causam DM, mas 
que são tratáveis desde que diagnosticadas em fase 
pré-sintomática. Esse fato motivou a implantação de 
programas de triagem neonatal, que têm por objetivo 
diagnosticar e tratar afecções como a fenilce-tonúria 
(que é um erro inato do metabolismo da fenilalanina 
com freqüência populacional de 1/15.000 nascidos 
vivos) e o hipotireoidismo congênito (freqüência 
populacional de 1/3.500). Essas condições, embora 
incomuns, mostram que algumas formas de DM 
podem ser prevenidas com suplementação hormonal 
ou dieta especial.

A investigação médica da DM vai ser orientada 
pela história e quadro clínico e pode incluir a rea-
lização de análise cromossômica, estudo molecular 
para o diagnóstico de X-frágil (que causa DM e 
ocorre em 1/2.500 meninos), investigação para 
erros inatos do metabolismo e estudo de imagem 
do encéfalo (tomografia ou ressonância magnética). 
O eletroence-falograma está indicado sempre que 
houver crises epilépticas. 

A maior parte dos casos de DM não tem trata-
mento medicamentoso ou cura, e os esforços têm 
sido dirigidos para sua prevenção. Medidas como 
a profilaxia da síndrome da rubéola congênita por 
meio de imunização, e da síndrome fetal alcoólica 
por meio da abstinência de álcool durante a gestação 

podem ter um impacto significativo na redução da 
freqüência de DM.

O diagnóstico precoce e o encaminhamento 
para programas de estimulação e reabilitação, além 
de medidas educacionais apropriadas, têm grande 
impacto no rendimento final e na capacidade de 
inserção social desses indivíduos. 

Paralisia cerebral

A PC é uma condição clínica e etiologicamente 
heterogênea, que se caracteriza por alteração persis-
tente do tono ou da postura causada por malfor-mação 
ou lesão cerebral de caráter não progressivo e que 
se manifesta nos primeiros anos de vida, em geral 
até os três ou quatro anos de idade. A PC pode ser 
decorrente de fatores prejudiciais ao cérebro que 
atuem durante a gestação, no período perinatal ou na 
fase pós-natal. Os sinais e sintomas dessa condição 
podem não ser perceptíveis nas primeiras semanas 
de vida, uma vez que muitas das regiões cerebrais 
envolvidas não têm ainda maturidade suficiente para 
se expressar clinicamente. 

A incidência da PC varia de acordo com o país 
e com o período investigado, e admite-se que es-
teja entre 1,5 a 2,5 casos por 1.000 habitantes. A 
melhoria dos cuidados perinatais contribui, por um 
lado, para a redução da incidência de PC causada 
por problemas como encefalopatia hipóxico-isquê-
-mica, hiperbilirrubinemia neonatal e hipoglicemia; 
por outro lado, os melhores cuidados perinatais 
levam à maior sobrevida de recém-nascidos pré-
-termo extremos, com menos de 1.000g de peso ao 
nascimento, que têm risco significativamente maior 
de apresentar problemas neurológicos, inclusive PC. 

Diversos fatores podem contribuir para a ocorrên-
cia de PC, e com freqüência mais de um fator está 
envolvido. Por outro lado, em série de 487 crianças 
com PC, Krägeloh-Mann e cols. não encontraram 
etiologia em 217 (44%). No passado, a maior parte 
dos casos de PC era tida como conseqüência da 
anoxia neonatal ou de trauma obstétrico, mas esse 
conceito vem sendo contestado nos últimos anos. 
Na verdade, acredita-se hoje que, em sua maioria, 
a PC seja decorrente de fatores pré-natais, incluin-
do malformações cerebrais e lesões adquiridas na 
vida intra-uterina. Somente em reduzido número 
de pacientes a PC seria decorrente de fatores peri 
ou pós-natais. 

Os fatores pré-natais associados à PC incluem 
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anormalidades gênicas e cromossômicas, infecções 
congênitas, malformações do SNC e lesão isquêmica 
da substância branca, conhecida como leucomalacia 
periventricular. Os fatores perinatais, ou seja, aque-
les que ocorrem entre o início do trabalho de parto 
e a primeira semana de vida, incluem hemorragias 
intracranianas, encefalopatia hipóxico-isquêmica, 
encefalopatia por hiperbilirrubinemia e leucomalacia 
periventricular. Os fatores pós-natais principais são 
infecções e traumas cranianos. Alguns fatores, como 
infecção materna no último trimestre de gestação, 
retardo do crescimento intra-uterino e prematuridade, 
aumentam o risco de ocorrência de PC. Gemela-
-ridade, pré-eclâmpsia, diabetes melito e ameaça 
de aborto são alguns outros fatores que aumentam 
o risco de lesão cerebral. 

Em geral, a PC é classificada de acordo com 
as manifestações clínicas. A Tabela 25.1.2 mostra 
a classificação clínica e respectiva freqüência das 
diversas formas de PC.

A forma hemiplégica de PC caracteriza-se por 
comprometimento motor unilateral com características 
espásticas. Acredita-se que sua origem seja pré-natal 
em 75% dos casos, e que seja decorrente de condições 
como malformações encefálicas, infartos em território 
da artéria cerebral média, levando à formação de 
cistos porencefálicos, e lesão isquêmica unilateral 
da substância branca, com leucomalacia periventri-
cular. Outros fatores, como hemorragia intracraniana 
e infarto isquêmico perinatal de natureza embólica, 
têm sido associados à forma hemi-plégica de PC. 
Condições como acidentes vasculares cerebrais e 
traumas nos primeiros anos de vida são causas de 
PC hemiplégica de início pós-natal. 

Clinicamente, a forma hemiplégica de PC ca-
racteriza-se pela ocorrência de deficiência motora 
unilateral de predomínio distal e de espasticidade. Ao 
nascimento, raramente essa condição é diagnosticada, 
sendo necessários de quatro a nove meses para os 

sintomas se tornarem clinicamente aparentes. Um 
dos primeiros sintomas é a existência de assimetria 
marcada no uso das mãos e a manutenção de uma 
das mãos mais fechada e com o polegar aduzido. 
Observa-se também, com freqüência, atraso nas 
aquisições motoras, especialmente para sentar e 
engatinhar. O envolvimento do membro inferior 
muitas vezes torna-se evidente somente por ocasião 
da aquisição da marcha. A gravidade da hemiplegia 
varia de um leve comprometimento da preensão até 
uma completa perda de função da mão. 

Quando o comprometimento é desproporcional-
-mente mais intenso em membros inferiores, utiliza-se 
a denominação diplegia espástica. Esta é atual- mente 
a forma mais freqüente de PC, e tem três subtipos: 
diplegia pura, diplegia espástica e diplegia discinética. 
O fator de risco mais definido para a ocorrência de 
diplegia espástica é a prematuridade. A prematuri-
dade predispõe a instabilidade circulatória e isso 
contribui para a ocorrência de infartos isquêmicos 
em regiões de circulação terminal, que no recém-
-nascido pré-termo localiza-se na substância branca 
periventricular. Essa isquemia determina a ocorrência 
de uma condição anatomopatológica conhecida como 
leucomalacia periventricular. Em crianças nascidas 
a termo, a leucomalacia periven-tricular costuma 
ser conseqüente a fatores pré-natais, muitas vezes 
não bem definidos. Recentemente, observou-se que 
infecções maternas no último trimestre de gestação 
(por exemplo, do trato urinário) predispõem a leu-
comalacia, possivelmente pelo aumento de citocinas 
pró-inflamatórias. Nas diplegias espásticas, o maior 
comprometimento motor observado em membros 
inferiores decorre do fato de que os axônios que 
estão envolvidos com o controle motor dos membros 
inferiores encontram-se mais próximos da parede 
dos ventrículos laterais e, desta forma, são mais 
sujeitos à lesão isquêmica. 

Do ponto de vista clínico, a diplegia espástica 
caracteriza-se por aumento do tono em membros 
inferiores, que normalmente é percebido somente 
após dois ou três meses de idade. Após o sexto mês 
de vida, alguns dos sinais mais característicos dessa 
forma de PC são a excessiva extensão e adução dos 
membros inferiores, que ocorrem ao se procurar fazer 
com que a criança fique de pé, com apoio plantar. 
O cruzamento em extensão dos membros inferiores, 
que se observa nessa situação, é conhecido como 
sinal da tesoura. Ao adquirir a marcha, esta tende a 
se dar na ponta dos pés, com semiflexão do joelho. 
O comprometimento dos membros superiores está 

Tabela 25.1.2 
Formas Clínicas e Freqüência Relativa das PCs  

(segundo Hagberg et al., 1993)

Forma Clínica  Freqüência

Espástica
 Hemiplégica  19%
 Diplégica/Atáxica  41%
 Tetraplégica  13%

Distônica/Discinética  13%

Atáxica  13%
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sempre presente, porém tem menor intensidade, e 
algumas vezes pode ser detectado somente com uma 
semiologia mais refinada. Algumas vezes, adiciona-se 
um componente atáxico à diplegia espástica. Isso é 
particularmente freqüente nos casos de hidrocefalia 
pós-hemorragia relacionada à pre-maturidade. No 
início essas crianças podem ser muito hipotônicas, 
e progressivamente vão se instalando a hipertonia 
e a ataxia. 

A forma mais grave de PC é a tetraplégica (ou 
dupla hemiplegia). Caracteriza-se por comprome-
timento motor bilateral, afetando de forma pro-
porcio- nal membros superiores e inferiores. Com 
freqüência vem associada à microcefalia, epilepsia e 
DM, além da dificuldade no controle da musculatura 
de mastigação e deglutição. Pode ser conseqüente 
a malformações cerebrais extensas e a processos 
destrutivos do sistema nervoso, do tipo encefaloma-
-lacia multicística. 

A forma discinética de PC (também conhecida 
como forma extrapiramidal ou atetóide) é dominada 
por movimentos e posturas anormais conseqüentes 
à deficiência na coordenação dos movimentos e/ou 
da regulação do tono. Reconhecem-se dois subtipos 
clínicos da forma discinética de PC: hipercinética, 
definida pela presença de movimentos anormais 
coreiformes ou atetóides, e distônica, caracterizada 
por alterações súbitas do tono postural. Do ponto 
de vista etiológico, essa forma de PC relaciona-se 
sobretudo à hiperbilirrubinemia neonatal e à encefa-
-lopatia hipóxico-isquêmica grave. 

Do ponto de vista clínico, movimentos e posturas 
anormais na forma discinética de PC são detectados 
em geral entre o quinto e o 10o mês de vida, e o 
quadro clínico completo costuma não estar defini-
do até o segundo ano de vida. No entanto, muitas 
crianças apresentam exame neurológico anormal nos 
primeiros meses de vida, especialmente hipotonia e 
irritabilidade excessiva. Com o passar do tempo, os 
movimentos anormais vão se intensificando e com 
freqüência comprometem a comunicação, além de 
poderem ocorrer contraturas e fixações articulares. 

A forma atáxica corresponde a cerca de 13% 
dos casos de PC. Na maior parte das vezes decorre 
de fatores pré-natais, porém muitas vezes fatores 
genéticos parecem contribuir para essa condição. 
Tanto malformações quanto processos destru- tivos 
do sistema nervoso podem levar à forma atáxica 
de PC. Do ponto de vista clínico, muitas vezes é 
possível definir-se a presença da ataxia somente 
após o segundo ou terceiro ano de vida; em alguns 

pacientes existe uma ataxia global, enquanto em 
outros o quadro é restrito ao equilíbrio e à marcha. 
Em certas crianças, o sintoma inicial mais marcante 
é a hipotonia. 

A forma hipotônica de PC é incomum e muitas 
vezes constitui um desafio diagnóstico, uma vez 
que a hipotonia é mais característica de afecções 
motoras periféricas. Na maior parte das vezes esse 
é um diagnóstico transitório, pois as crianças com 
PC hipotônica evoluem, em sua maior parte, para 
formas discinéticas ou atáxicas de PC. 

A PC pode vir acompanhada de outros problemas. 
A DM quase sempre acompanha as formas tetra-
plégicas de PC e afeta cerca de 30% das crianças 
com a forma diplégica. Cerca de 25% dos pacientes 
terão também epilepsia, sendo esse achado mais 
freqüente nas formas hemi e tetraplégicas. Crises 
parciais, seguidas ou não por generalização secun-
dária, são encontradas com freqüência. A ocorrência 
de distúrbios auditivos é observada em até 10% das 
crianças com PC, e problemas oftalmológicos, como 
estrabismo, são ainda mais freqüentes. 

Os exames complementares podem auxiliar a 
definir a etiologia da PC ou sugerir algum outro 
diagnóstico. A tomografia computadorizada e a 
ressonância magnética de crânio permitem definir 
a existência de uma anormalidade estrutural do 
SNC de natureza malformativa ou destrutiva. O 
eletroen-cefalograma é útil especialmente quando 
a PC vem acompanhada de epilepsia. Outros exa-
mes, tais como pesquisa de infecções congênitas e 
estudos genéticos, devem ser realizados dependendo 
do quadro clínico. 

No acompanhamento e tratamento de criança com 
PC, é necessário o concurso de múltiplos profissio-
nais de diversas áreas. O trabalho de reabilitação 
deve ser iniciado assim que é feito o diagnóstico, e 
inclui fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional. 
É muitas vezes necessário acompanhamento especia-
lizado com psicólogos e pedagogos e, sempre que 
possível, procura-se inserir as crianças com PC no 
currículo regular das escolas. Tanto na avaliação 
inicial como no acompanhamento subseqüente do 
paciente, é essencial o apoio de neurologistas e 
ortopedistas. É desejável ainda contar com oftal-
mologistas, fisiatras e otorrinolaringologistas com 
experiência em PC. 

A correção ortopédica cirúrgica das deformidades 
e retrações tem um importante papel no tratamento 
da PC. Dessa forma, é comum indicação de cirurgia 
para liberar a musculatura adutora da coxa e flexora 
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do joelho e para alongar o tendão de Aquiles. Mais 
recentemente, passou-se a empregar injeção de toxina 
botulínica na musculatura espástica com o intuito 
de promover o seu relaxamento. Embora a toxina 
tenha uma ação transitória, que dura cerca de cinco 
meses, pode-se durante esse período intensificar o 
trabalho fisioterapêutico e obter importante melhora 
funcional. 
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 Encefalopatias Crônicas 
Progressivas 

Fernando Kok

As encefalopatias crônicas progressivas da in-
fância constituem um grupo muito heterogêneo 
de doenças, em sua maior parte geneticamente 
determinadas, que se caracteriza por involução do 
desenvolvimento neuropsicomotor após período 
normal de aquisições. 

Esse grupo de doenças constitui um desafio para 
o diagnóstico, por necessitar de uma sistemática 
de investigação sofisticada, definida a partir dos 
sinais e sintomas, que inclui estudos de imagem, 
neuro-fisiológicos, bioquímicos e até confirmação 
por análise de DNA. As manifestações clínicas são 
muito variáveis e incluem, além do declínio neurop-
sicomotor, alterações como epilepsia, perda visual, 
distúrbios da coordenação e deficiência motora, que 
podem ter características centrais ou periféricas. 

Cada doença pertencente ao grupo das encefa-
-lopatias crônicas progressivas da infância apresenta 
uma freqüência reduzida na população geral, variando 
de 1/10.000 até superior a 1/200.000. No entanto, 
essas doenças em conjunto passam a ter impor-
tância pela freqüência combinada e pela demanda 
especializada que elas impõem. Em alguns grupos 
étnicos e em comunidades em que casamentos con-
sangüíneos são freqüentes, esse grupo de doenças 

Capítu- 25.225.2

pode ser bastante comum. 

Embora a maior parte das doenças que fazem 
parte desse grupo não tenha tratamento definido, 
algumas delas são tratáveis ou podem ter seu curso 
atenuado com o uso de medicamentos, dietas ou 
suplementos nutricionais. Além disso, em todas elas 
existe o benefício de se poder oferecer um aconse-
-lhamento genético. 

As encefalopatias crônicas progressivas da infân-
cia podem ser classificadas de acordo com:

• Localização do comprometimento neurológico.

• Organela subcelular em que reside a alteração.

• Via bioquímica que se encontra comprometida.

De acordo com o local de comprometimento 
preferencial do sistema nervoso central, as ence-
falopatias crônicas progressivas da infância podem 
ser divididas em:

• Comprometimento predominante da substância 
branca: leucodistrofia.

• Comprometimento predominante da substância 
cinzenta cortical: poliodistrofia.

• Comprometimento predominante dos núcleos 
da base.
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• Comprometimento encefálico difuso.

As leucodistrofias caracterizam-se por com-
prometimento preferencial da mielina, levando a 
alterações motoras, visuais, auditivas e cognitivas. 
A desmielinização é facilmente detectável por exa-
mes de imagem, como a tomografia e a ressonância 
magnética. Existem cerca de dez diferentes formas 
de leucodistrofias, todas geneticamente determina-
das e de herança autossômica recessiva ou ligada 
ao X. O diagnóstico etiológico das leucodistrofias 
depende da realização de investigações especiais, 
que incluem a dosagem de ácidos graxos de cadeia 
muito longa (elevada na adrenoloeucodistrofia ligada 
ao X) e a determinação da atividade de determi-
nadas enzimas lissosomiais, como a arilsulfatase 
A (deficiente na leucodistrofia metacromática) e a 
galacto-cerebrosidase (deficiente na leucodistrofia 
de Krabbe). 

As poliodistrofias caracterizam-se por comprome-
timento preferencial dos neurônios corticais, e sua 
principal manifestação é a ocorrência de epilepsia 
de difícil controle medicamentoso associada a de-
clínio cognitivo e perda da acuidade visual. Com 
freqüência ocorrem crises do tipo mioclônico. Os 
exames neuro-fisiológicos (eletroencefalograma e 
eletrorretino- grama) podem sugerir o diagnóstico 
e os exames de imagem mostram a ocorrência de 
progressiva atrofia cortical. O diagnóstico depende 
de estudos morfo-lógicos ultra-estruturais (pele ou 
conjuntiva) e de ensaios bioquímicos especiais, 
que procuram demonstrar a deficiência enzimática 
subjacente.

O comprometimento seletivo dos núcleos da base 
ocorre em um número limitado de encefalopatias 
progressivas, e o exame de imagem e a clínica 
apontam para o comprometimento dessas estruturas. 
A doença de Wilson, decorrente de uma incapaci-
dade em se excretar cobre, é um dos exemplos em 
que há comprometimento preferencial dos núcleos 
da base. Ela é tratável com o uso de medicamentos 
que promovam a excreção de cobre ou dificultem 
a sua absorção. 

Em muitas encefalopatias progressivas não é 
possível definir um território preferencial de com-
prometimento, existindo alterações que afetam de 
forma relativamente difusa o encéfalo. A sistemática 
de investigação vai ser ditada pela clínica e pode 
incluir, além dos exames neurofisiológicos e de ima-
gem, a realização de estudos bioquímicos especiais. 
De acordo com a organela subcelular em que reside 
o defeito bioquímico que ocasiona a encefalopatia 

crônica progressiva, esse grupo de doenças pode 
ser dividido em doenças:

• Do lisossomo

• Do peroxissomo

• Da mitocôndria

As doenças lisossomais são decorrentes de defeito 
em enzimas que estão envolvidas com a hidrólise de 
moléculas complexas, como glicolípides e mucopo-
-lissacárides. Em decorrência dessa deficiência, existe 
o acúmulo intralisossomal dessas moléculas e de seus 
precursores, ocasionando comprometimento de sua 
função e morte da célula. Esse grupo de doenças é 
coletivamente conhecido como doença de acúmulo, 
ou tesaurismose. Exemplos de doenças lisossomais 
incluem: doença de Tay-Sachs, decorrente de defici-
ência de hexosaminidase A, que ocasiona involução 
neurológica, convulsões e perda visual, de início no 
primeiro ano de vida; doença de Gaucher, que causa 
na sua forma mais comum hepatoesplenomegalia e 
alterações esqueléticas. Essas duas doenças são mais 
comuns entre indivíduos que têm como ancestrais 
judeus provenientes da Europa oriental (asquenazes). 

As doenças peroxissomais decorrem de defeito em 
proteínas envolvidas com a formação ou a função do 
peroxissoma, que é uma organela que tem diversas 
funções, entre elas a catabolização de ácidos graxos 
de cadeia muito longa e a síntese de sais biliares e 
de precursores do colesterol. A doença decorrente 
de alteração da função peroxissomal mais freqüente 
é a adrenoleucodistrofia ligada ao X, que ocasiona 
progressiva deterioração neurológica por compro-
metimento da substância branca, em decorrência de 
defeito da metabolização de ácidos graxos de cadeia 
muito longa. Outras doenças peroxissomais são 
decorrentes de deficiência em proteínas envolvidas 
na formação dessa organela, e se caracterizam por 
comprometimento multissistêmico (cérebro, fígado, 
rins, retina) associado a dismorfismo.

As doenças mitocondriais podem ser decorrentes 
de alterações presentes no DNA mitocondrial ou no 
DNA nuclear. A mitocôndria é uma organela com 
características únicas por possuir seu próprio DNA, 
que codifica apenas 13 proteínas, todas elas envol-
vidas com a cadeia respiratória, responsável pela 
geração aeróbica de ATP. Além dessas 13 proteínas, 
a mitocôndria possui centenas de outras que têm de 
ser importadas do citoplasma e são codificadas por 
genes presentes no núcleo. A mitocôndria possui 
múltiplas funções, além da produção de ATP, entre 
elas a oxidação de ácidos graxos, a produção de 
uréia a partir da amônia, a degradação de diversos 
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aminoácidos e a geração de NADH e FADH no 
ciclo de Krebs, que serão utilizados na oxidação 
fosforilativa para a produção de ATP. 

De acordo com a via metabólica que se encontra 
comprometida, as encefalopatias progressivas da 
infância podem ser classificadas em diversos gru-
pos, tais como defeitos da metabolização de ácidos 
graxos, do glicogênio (glicogenoses), de glicosami-
-noglicanos (mucopolissacaridoses), de carboidratos, 
aminoacidopatias etc. Essa classificação, no entanto, 
embora correta do ponto de vista bioquímico, é 
pouco útil do ponto de vista clínico, permitindo 
sobretudo organizar de forma mais sistemática os 

defeitos inatos do metabolismo que determinam 
uma encefalopatia crônica de caráter progressivo. 
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25.325.3
Síndrome do Déficit  

de Atenção-hiperatividade

Umbertina Conti Reed

Definição

É o distúrbio neurocomportamental mais en-
contrado em crianças, caracterizado clinicamente 
por dificuldade em manter a atenção e controlar os 
impulsos, bem como a atividade motora. Os três 
sintomas principais, que são déficit de atenção, 
impulsividade e hiperatividade, combinam-se em 
diferentes proporções; porém, como também podem 
ser encontrados ocasionalmente em crianças normais, 
é a sua persistência ou repetição, co-ocorrência e 
in- tensidade que determinam a identificação da 
Síndrome do Déficit de Atenção-hiperatividade 
(SDA-H). 

Embora seja conhecida desde o começo do século 
XX, e particularmente divulgada nos anos 1960 e 
1970 sob a denominação “disfunção cerebral míni-
ma”, passou a ser reconhecida como entidade defi-
nida, sobretudo na literatura americana, somente a 
partir da década de 1980. A Associação Psiquiátrica 
Americana, em 1994, na última revisão do Manual 
Diagnóstico e Estatístico, classifica a síndrome no 
mesmo subgrupo dos distúrbios do comportamento 
e da conduta, dividindo-a em três tipos:

Capítu-

• combinado

• predominante do tipo déficit de atenção

• predominantemente do tipo hiperativo-impulsivo

Nesse Manual foi elaborada uma lista de nove 
critérios diagnósticos para o déficit de atenção e 
outros nove critérios diagnósticos para a hipera-
tividade e impulsividade, em conjunto (Tabelas 
25.3.1 e 25.3.2). Para diagnosticar um dos subtipos, 
é preciso que seis ou mais dos critérios persistam 
por pelo menos seis meses, tenham aparecido antes 
dos sete anos de idade e atingido dois ou mais dos 
setores diários de atividade (casa, escola, trabalho, 
esporte/diversão). 

O diagnóstico é estabelecido fundamentalmente 
numa base clínica e implica a necessidade de adotar 
precocemente procedimentos terapêuticos definidos 
na área neurológica, psicopedagógica e social, a 
fim de prevenir o aparecimento em longo prazo de 
distúrbios de âmbito comportamental ou psiquiátri-
co. A SDA-H é uma condição que altera a vida da 
criança quanto a relacionamento social, desenvol-
vimento emocional e auto-estima. Adicionalmente, 
afeta pais e irmãos e tem implicações econômicas 
sobre toda a família. A participação dos professores, 
da comunidade escolar e da comunidade em geral 
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na elaboração de uma abordagem racional que di-
minua o impacto social é de difícil aplicação nos 
países subdesenvolvidos, mas altamente priorizada 
nos EUA (Tuchman, 1998). 

A evidente fronteira com a psiquiatria infantil e 
a dificuldade na definição do conceito de atenção 
por diferentes especialistas fazem com que, apesar 
da sua freqüência e da familiaridade que o neurope-
-diatra demonstra para abordá-la, a SDA-H, após um 
século, continue uma entidade fundamentalmente 
heterogênea e de etiologia ainda imprecisa.

inciDência

É difícil precisá-la porque sintomas vagos como 
déficit de atenção, impulsividade e hiperatividade são 
de difícil caracterização e quantificação, podendo ser 
valorizados de forma diferente por pediatras, pais, 
médicos de outras especialidades, psicopedagogos e 
professores. Se for considerada fundamentalmente a 
hiperatividade, a incidência é alta, variando de 0,5% 
a 20% das crianças em idade escolar. Em 1987, 

a Associação Psiquiátrica Americana considerou 
uma incidência de 2% a 4% e nos EUA atualmente 
admitem-se cifras de 3% a 5% da população em 
idade escolar (McMurray e Barkley); na Suécia, um 
estudo de 1996 (Landgren) mostrou prevalência de 
2,4% a 4%; na Flórida, onde um bilhão de dólares 
são gastos anualmente com educação especial, um 
estudo recente cita para a SDA cifras anuais de 
25.000 pacientes ambulatoriais e 350 hospitalizações 
(Tuchman, 1998).

QuaDro Clínico

Existem sintomas primários e distúrbios associados.

Sintomas Primários

O sintoma primário fundamental é a incapacidade 
para manter a atenção numa tarefa ou atividade pelo 
tempo necessário para realizá-la. Tal incapacidade 
pode ser evidente para qualquer tipo de situação, 

Tabela 25.3.1 
Critérios para Caracterizar o Déficit de Atenção (Pelo Menos 6 ou Mais)

•	 falha	em	dar	atenção	a	detalhes	e	comete	descuidos	por	 falta	de	atenção	nas	 tarefas	escolares,	 trabalhos	em	geral	 	
	 e	outras	atividades

•	 mostra	dificuldade	em	manter	a	atenção	em	tarefas	e	 jogos

•	 parece	não	escutar	quando	 lhe	 falam	diretamente

•	 não	segue	as	 instruções,	embora	as	entenda,	e	não	 termina	 tarefas	e	deveres,	sem	dar	a	 impressão	de	estar	 	
	 desafiando	ordens

•	 tem	dificuldade	em	organizar	 tarefas	e	atividades

•	 reluta	e	evita	engajar-se	em	atividades	que	exijam	esforço	mental	contínuo

•	 perde	os	objetos	necessários	para	suas	 tarefas	e	atividades,	principalmente	o	material	escolar

•	 distrai-se	 facilmente	com	estímulos	não	relacionados	com	a	 tarefa	em	questão

•	 esquece-se	das	atividades	 rotineiras

Tabela 25.3.2 
Critérios para Caracterizar a Hiperatividade/impulsividade (Pelo Menos 6 ou Mais)

•	 é	 irrequieto	com	as	mãos	e	os	pés	e	 retorce-se	nos	assentos

•	 levanta-se	na	sala	de	aula	ou	em	outras	situações	nas	quais	deve	permanecer	sentado

•	 corre	sem	rumo	ou	salta	e	escala	obstáculos	em	situações	nas	quais	 tais	atividades	não	são	apropriadas

•	 tem	dificuldade	para	se	engajar	em	brincadeiras	ou	atividades	de	 lazer	sossegadas

•	 parece	estar	sempre	em	atividade,	como	se	estivesse	 ligado	a	um	motor

•	 fala	excessivamente

•	 balbucia	ou	 responde	antes	de	a	pergunta	 ter	sido	 formulada	completamente

•	 tem	dificuldade	em	esperar	a	sua	vez

•	 interrompe	ou	 intromete-se	nas	conversas	e	 jogos	alheios
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inclusive a que é interessante para a criança, ou se 
manifestar somente em situações difíceis ou can-
sativas. Obviamente, esta incapacidade tem maior 
impacto na sala de aula, porque limita a quantidade 
de informações apreendidas ou retidas, levando a 
uma interação negativa com o professor que pode 
acabar influenciando a auto-estima e a auto-imagem 
da criança.  

Associadamente, existe alta propensão a se 
distrair: a criança não consegue inibir respostas a 
estímulos ambientais irrelevantes para a tarefa em 
questão. Ocupando-se com qualquer estímulo visual 
e auditivo sem importância, não termina a tarefa e 
é, portanto, rotulada como preguiçosa na escola e 
desobediente em casa.

A impulsividade manifesta-se por autocontrole 
falho e incapacidade de medir as conseqüências 
das próprias ações, por exemplo, envolvendo-se em 
constantes brigas ou, então, por incapacidade de 
esperar a vez, falando em ocasiões não apropriadas, 
respondendo a questões com a primeira idéia que 
ocorrer, ou seja, sem refletir, ou terminando rapi-
damente e sem cuidado a atividade proposta, como 
que para se livrar logo da incumbência. 

A hiperatividade é sempre o sintoma mais evi-
dente e o primeiro a ser valorizado. O desenvolvi-
mento neuropsicomotor costuma ser normal ou até 
excepcionalmente rápido, e nos primeiros anos as 
crianças têm tendência a se envolver em situações 
perigosas, se machucam com mais facilidade e 
rea- lizam atividades repetitivas, sem propósito. 
Os pais sofrem por não conseguir manter a criança 
sentada para aprender um jogo ou acompanhar uma 
história com ilustrações. Nos últimos 20 anos, a 
generalização da pré-escola tornou o diagnóstico 
mais precoce: as crianças não conseguem se man-
ter em círculo para ouvir as explicações e não têm 
equilíbrio, bem como coordenação própria da idade, 
para participar das primeiras atividades educativas, 
lúdicas ou esportivas. Freqüentemente, trocam mais 
de uma vez de escola maternal.

No primeiro grau escolar torna-se impossível 
justificar o quadro, atribuindo-o a excesso de vi-
vacidade ou a temperamento difícil. A estrutura 
da classe tradicional e as horas passadas na escola 
evi- denciam comportamentos inadequados, como 
andar pela classe, perturbar os colegas e derrubar 
livros e objetos. No ambiente domiciliar, sentar à 
mesa para as refeições e assistir TV consistem num 
constante senta-e-levanta e entra-e-sai, além de a 

criança arrastar os pés e manipular incessantemente 
objetos.

A hiperatividade motora pode se acompanhar de 
hiperatividade verbal: a criança fala sem parar, pas-
sando de um assunto para outro de forma contínua, 
não sendo capaz de inibir a verbalização, cantarolando 
ou produzindo sons estranhos repetitivos que em 
situações específicas como espetáculos, cerimônias e, 
principalmente, na sala de aula, tornam-se altamente 
perturbadores. Na criança maior, a falta de equilíbrio 
e coordenação para atividades motoras globais ou 
precisas é muito mais problemática, pois a criança 
apresenta-se desajeitada e desastrada nas atividades 
da vida diária, não acompanha ritmos, quebra brin-
quedos e objetos domésticos e tem aparência pessoal 
desmazelada. Além disso, é inapta para esportes: 
em jogos e partidas, comete erros grosseiros que às 
vezes provocam a derrota do parceiro ou de todo o 
time. Estes aspectos negativos são agravados pela 
ocorrência de inconsistência, o que torna a criança 
imprevisível: suas dificuldades são flutuantes de dia 
para dia, ou até no mesmo dia. Tudo isso, aliado 
à impropriedade de ser inoportuna, dizendo coisas 
erradas nos lugares errados, importunando fisicamen-
te os colegas e não sabendo distinguir hierarquias, 
dificulta muito o convívio social das crianças com 
SDA-H, que desenvolvem poucas amizades e poucas 
relações estáveis. 

Embora menos freqüente na criança hiperativa do 
que naquela sem hiperatividade, a ansiedade pode 
agravar ainda mais este complicado contexto clínico. 
A ansiedade interfere ativamente na perfor-mance e, 
quando persiste, por ocasião da puberdade acaba se 
instalando um quadro de auto-estima baixa que, se 
não revertido, pode ser um caminho para a depressão. 
As constantes reprimendas em casa e na escola, a 
rejeição por parte dos irmãos, que se envergonham 
dos problemas de disciplina e dos comportamentos 
inadequados, além de terem ciúme do tempo que os 
pais gastam com o filho problemático, a dificuldade 
de aceitação social e a noção do fracasso escolar e 
nos esportes criam na criança sentimentos de não 
ser bem-vinda em nenhum lugar e de não ter pos-
sibilidade de sucesso em nenhum aspecto da vida. 
No final da quarta série curricular, a mudança para 
um sistema multidisciplinar com informações não 
mais em pequenas doses e muitas vezes repetidas, 
mas expostas num texto longo, pode ser o gatilho 
para uma franca descom-pensação da vida escolar 
e afetivo-emocional, apesar de a criança nesta fase 
já estar conseguindo um controle melhor sobre a 
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hiperatividade. 

Distúrbios Associados

A associação da SDA-H com distúrbios da apren-
dizagem, distúrbios do comportamento e da conduta, 
distúrbios afetivos do tipo ansiedade e depressão, 
distúrbios do humor e síndrome de Tourette constitui 
um campo de estudo polêmico em psico-patologia, 
que visa esclarecer se se trata de comor-bidades 
(ou seja, ocorrência simultânea de duas ou mais 
condições não relacionadas) ou variações de uma 
mesma patologia de base devidas à superposição de 
critérios diagnósticos imprecisos. 

O reconhecimento de possíveis distúrbios asso-
ciados pode levar, em alguns casos, à identificação 
de subgrupos específicos que apresentam fatores de 
risco genéticos ou familiares, particularidades clínicas 
e prognósticas, bem como respostas diferencia- das 
ao tratamento farmacológico ou multidisciplinar.

Obviamente, crianças com SDA-H apresentam 
distúrbio secundário de aprendizagem, manifesta-
do por rendimento inadequado e fracasso escolar 
devido aos sintomas primários já analisados. Estes 
distúrbios secundários da aprendizagem ocorrem 
em cerca de 30% a 40% das crianças com SDA-H. 
Entretanto, a possibilidade da coexistência da SDA 
com distúrbios específicos da aprendizagem deve 
ser lembrada, pois implicaria métodos específicos 
de tratamento, por exemplo com especialistas da 
área de dislexia. A taxa de sobreposição entre a 
SDA e distúrbios definidos da aprendizagem, tais 
como dislexia, discalculia e disgrafia, é de 19% a 
26% (Barkley, 1996). A associação com distúrbios 
da fala e da linguagem é mais comum, ocorrendo 
entre 30% e 60%. Do ponto de vista prático, vale 
lembrar que o distúrbio de aprendizagem primário 
mantém as mesmas características quando testado 
em diferentes situações, enquanto o secundário pode 
flutuar de um dia para outro pelas características 
já analisadas de impersistência, impulsividade e 
ansiedade das crianças com SDA. 

Em relação à associação com distúrbios do 
comportamento e da conduta, antes de aceitar a 
comor-bidade e enviar a criança para atendimen-
to psiquiá- trico, é preciso considerar que algum 
grau de distúrbio do comportamento, tipo desafio, 
oposição, agressividade, atos destrutivos, falsidade, 
desones-tidade, tristeza, ansiedade, frustração e 
depressão do humor existe na criança com SDA-H 
secundariamente à resposta inadequada do ambiente 

aos déficits primários da criança (Johnson e O’Hare). 
Neste caso, em geral, a intensidade destes distúrbios é 
insuficiente para caracterizar um quadro psiquiátrico 
associado e há também diferenças nítidas quanto 
aos fatores precipitantes do distúrbio, em geral mais 
relevantes, e quanto ao domínio da situação, em 
geral melhor, por parte da criança com SDA-H pura 
em relação àquela que a tem associada a distúrbios 
psiquiátricos primários. 

etiopatogenia

Múltiplas etiologias têm sido propostas para a 
SDA ao longo dos anos. 

Fatores pré e perinatais são freqüentemente 
aventados, mas nunca têm um papel preponderante, 
podendo ser considerados consistentes em menos 
de 5% dos casos: no prematuro, a encefalopatia 
hipó-xico-isquêmica perinatal é considerada um 
fator relevante; também fatores tóxicos pré-natais, 
como tabagismo e alcoolismo, podem estar impli-
cados. Entretanto, existe seguramente um subgrupo 
de pacientes nos quais a hereditariedade tem papel 
significante: 20% a 30% dos pais ou irmãos de 
crianças com SDA também a manifestam e há rela-
tos sugerindo maior concordância dos sintomas em 
gêmeos univitelinos do que em fraternos. 

De um modo geral, acredita-se que exista uma 
predisposição biológica com a qual uma série de 
fatores pré e perinatais interagiriam para produzir a 
sintomatologia neurológica, que, por sua vez, pode ser 
modificada através de influências ambientais/sociais. 
Tal predisposição biológica estaria associada a um 
locus neuroanatômico mais ou menos definido para 
a SDA, cuja disfunção seria mediada via alteração 
dos sistemas catecolaminérgicos. 

Estudos de ressonância magnética, realizados em 
meninos com SDA e controles normais, mostraram 
diminuição do volume cerebral nos meninos com 
SDA, de 5% em média, revelando que a típica relação 
lobo frontal direito > lobo frontal esquerdo, existente 
nos indivíduos normais, encontra-se revertida nas 
crianças com SDA, nas quais a região frontal direita 
foi significativamente menor do que a esquerda. Além 
disso, estas crianças também mostraram o globo pá-
lido proporcionalmente menor (Castellanos, 1996). 
Neuroimagem funcional utilizando PET mostra que 
o fluxo sangüíneo cerebral no núcleo caudado direito 
está diminuído nas crianças com SDA em relação 
aos controles, normalizando-se após a administração 
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de ritalina (Lou e cols., 1989). 

Também os testes neuropsicológicos parecem 
indicar alguma alteração funcional do hemisfério 
direito na SDA (1997, Garcia-Sanchez e cols.): 
verificou-se que os testes das linhas viso-espacial, 
visoper-ceptiva e visoconstrutiva, que são nitidamente 
relacionadas com o hemisfério cerebral direito, são 
os que apresentam resultado pior nas crianças com 
SDA, comparativamente às normais, particularmente 
nas crianças com SDA sem hiperatividade que se 
mostram ainda mais comprometidas quanto a estas 
funções do que o grupo hiperativo. 

Com base no conceito de atenção de Mesulam, 
Weinberg e Brumback e Sunder assim resumiram o 
suposto locus neuroanatômico para explicar a SDA: 
o lobo pré-frontal, crucial para regular a atenção e 
planejar padrões comportamentais adequados, man-
tém conexões bidirecionais com o córtex parietal 
posterior, o neostriado, o giro cíngulo e o sistema 
reticular ativador ascendente. Estas estruturas re-
presentam o ponto central de uma rede amplamente 
distribuída de conexões que dependem de media- 
ção neuroadrenérgica, originada no locus coeruleus 
pontino, e se projeta por todo o SNC, inclusive para 
as regiões frontais, que por sua vez recebem e me-
deiam influências dopaminérgicas estriatais. Através 
de estudos com RM e PET, é possível hipotetizar 
que a disfunção principal na SDA seria influência 
dopaminérgica deficitária partindo do striatum sobre 
o lobo pré-frontal, com isso prejudicando diversas 
conexões envolvidas no controle da atenção. A 
explicação etiopatogênica da SDA também pode se 
apoiar no conceito de atenção de Posner e Raichle 
(1994), que propõem que a rede da atenção tem 
um centro parietal direito, de orientação, um centro 
frontal direito, de alerta, e um centro no giro cín-
gulo anterior, de execução. Segundo estes autores, 
as crianças com SDA seriam menos eficientes em 
valorizar um estímulo relevante no meio de uma 
rede de estímulos múltiplos. 

Outros autores (Van der Meere e Sergeant) con-
sideram que na SDA o mecanismo do distúrbio da 
atenção estaria mais ligado a aspectos executivos do 
que perceptivos. A detecção do estímulo, a orienta-
ção para um novo estímulo ou para um estímulo em 
movimento e a sustentação da atenção ocorreriam 
normalmente e o distúrbio estaria na prontidão para 
agir em resposta à percepção, processo que inclui 
seleção e inibição do momento e do modo de agir 
(quando e como), que se traduz por impulsividade. 
A impossibilidade de inibir a resposta ou adiá-la 

para um momento mais adequado, ou seja, a inca-
pacidade de interpor um espaço de tempo entre o 
estímulo e a resposta, tempo esse durante o qual a 
ação é planejada e representada mentalmente, seria 
a maior limitação da criança com SDA.

Diagnóstico

É efetuado basicamente pelos aspectos clínicos.

Quando os sintomas não são exuberantes, o diag- 
nóstico pode acontecer tardiamente, ou ser mascarado 
por acontecimentos ambientais, como separação dos 
pais, afastamento de entes queridos, mu- danças de 
domicílio que, inicialmente, parecem justificar os 
sintomas, tornando-os não relevantes. Diagnóstico 
tardio implica já estarem instalados distúrbios secundá-
rios da escolaridade e do comportamento, ansiedade 
ou depressão, além de auto-imagem pobre e com 
atitude negativa relativa à escola. 

A anamnese detalhada é imprescindível para 
caracterizar os sintomas primários da SDA-H, bem 
como os eventuais distúrbios associados. Também 
representa o meio de detectar alterações da dinâmica 
familiar, tais como rejeição por parte dos pais, su-
perproteção, preferência por outro filho, alcoolismo, 
droga-dependência, dedicação profissional excessiva, 
violência conjugal, excesso de exigência de sucesso 
e de ocupação do tempo da criança, ambiente escolar 
contrastante com o sistema educacional etc. Em al-
guns casos, na primeira consulta, a anamnese, seguida 
de orientação, é suficiente para excluir o diagnóstico 
da SDA-H e melhorar a dinâmica familiar.

O desenvolvimento neuropsicomotor é em geral 
normal, mas pode mostrar atrasos específicos na área 
da linguagem, na assimilação de jogos com regras 
e ritmos, ou para andar de bicicleta.

A história familiar, inquirida com tato, pode re-
velar sintomas semelhantes nos pais e nos irmãos, às 
vezes embaraçosos, como alto índice de repetên-cia 
escolar nos pais, ou a avó contar espontaneamente 
que o filho era “igualzinho” ao neto. A ocorrência 
familiar da SDA-H parece preferir a linha paterna. 
A história escolar é de fundamental importância 
em todos os detalhes, inclusive o tipo de ambiente 
e espaço físico, relacionamento com colegas, pro-
fessores e demais funcionários, transferências de 
escola, sentimento em relação à escola etc. 

No exame neurológico tradicional dados de co-
ordenação, equilíbrio, linguagem, praxias, gnosias, 
aspectos visoperceptivos e cognitivos devem ser 
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particularmente detalhados. Existem testes simples 
que podem ser empregados no consultório e que cada 
profissional seleciona de acordo com a familiaridade 
em aplicá-los, misturando diferentes baterias: nos 
EUA, o exame de Prontidão Educacional de Levine 
(1985), e, em nosso meio, o exame neurológico evo-
lutivo (ENE) padronizado por Lefévre (1970), que 
inclui provas de coordenação, equilíbrio, persistência 
motora e sensibilidade-gnosias. As provas de coor-
denação e persistência motora são as que melhor se 
adaptam ao exame da criança hiperativa/impulsiva 
e as que melhor permitem comparação evolutiva 
para avaliar a eficácia de um eventual tratamento 
medicamentoso. O exame deve ser completado com 
provas gráficas de cópia de figuras, cópia de texto 
e, eventualmente, dependendo da idade, ditado, al-
gum problema matemático e leitura, que, além de 
demonstrarem habilidade de coordenação e visoper-
ceptiva, fornecem informações sobre o modo como 
a criança organiza, planeja e autocorrige o trabalho 
escolar, sobre o tempo de manutenção da atenção e 
o modo de abordagem do trabalho. 

Dependendo do grau de informações trazidas 
pelos procedimentos habituais, pode ser necessário 
completar a avaliação estabelecendo contatos com 
os professores ou enviando a criança para avaliações 
adicionais com fonoaudiólogos, psicopedagogos ou 
psicólogos. 

Exames específicos, inclusive EEG e exames 
laboratoriais, vão depender da avaliação de cada 
caso em particular. Exames de neuroimagem são 
desnecessários, a não ser que haja antecedentes pré 
e perinatais valorizáveis ou comorbidades especí-
ficas associadas. 

Diagnóstico Diferencial

• Alterações da dinâmica familiar 

• Doenças crônicas recorrentes: epilepsia, asma 
brônquica

• Doenças sistêmicas: neoplasias, anemia fer-
-ropriva

• Intoxicações: chumbo e outras

• Déficit sensorial de visão e audição 

• Deficiência mental

• Movimentos involuntários: coréia, Síndrome 
de Tourette

• Distúrbios do desenvolvimento na área da lin-
guagem e perceptivo-motora

•   Distúrbios específicos da aprendizagem (isola-
dos, sem existência de comorbidade)

• Distúrbios do comportamento e afetivo-emocio- 
nais (isolados, sem evidência de comorbidade)

• Afecções psiquiátricas: autismo, psicoses da 
infância

• Fase inicial de doenças neurodegenerativas e 
de hipertensão intracraniana

tratamento

Tratamento Medicamentoso  
(Reilly, 1998; McMurray e Barkley, 1998)

É amplamente utilizado nos EUA, com base no 
emprego de três tipos de drogas: estimulantes, anti-
depressivos tricíclicos e alfa-2 agonistas. Calcula-se 
que nos EUA cerca de 1.000.000 de crianças em idade 
escolar estejam recebendo medicamentos para SDA 
(Reilly, 1998); embora, naquele país, a experiência 
com as drogas estimulantes date da primeira metade 
do século XX, parece que seu uso não é excessivo, 
sendo administradas a apenas 50% das crianças com 
diagnóstico confirmado de SDA e a cerca de 2% a 
3,5% da população escolar.

Spencer e cols. (1996) reviram a literatura sobre 
o assunto, compilando 5.899 crianças, adolescentes e 
adultos, e verificam benefício comprovado em 70% 
dos casos. Na Suécia, um trabalho recente rando-
mizado, duplo-cego, comparando o uso de estimu-
lantes com o de placebo, pelo período de 15 meses 
em crianças com DAS-H, mostrou melhora mais 
evidente com a anfetamina do que com o placebo, 
inclusive com melhora do nível de QI pela escala 
Wechsler, quando o medicamento era utilizado por 
pelo menos nove meses (Gillberg e cols., 1997).

No Brasil, durante um longo período, a legislação 
dificultou o emprego das drogas estimulantes e não 
há estudos conclusivos quanto à sua eficácia. 

O metilfenidato (Ritalina) corresponde a 93% 
das prescrições de estimulantes. Trata-se de um 
derivado piperidínico, quimicamente relacionado 
com as anfetaminas, cuja ação estimulante cor-
tical provavelmente é ligada com a liberação de 
catecolaminas e, possivelmente, com a “recaptura” 
da fração armazenada. Reduz a hiperatividade e a 
inquietude, aumenta o tempo de concentração e a 
resposta a solicitações, diminui a agressividade e, 
socialmente, melhora a relação com familiares e 
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colegas (Spencer e cols., 1996). A dose varia de 0,3 
a 1,0 mg/kg, mas sempre tateada. A administração 
acompanha os horários da atividade escolar e, em 
geral, as tomadas são pela manhã e ao meio-dia. O 
emprego de uma dose no final da tarde para me-
lhorar o convívio familiar deve ser pesado contra 
o risco de inapetência no jantar e insônia a seguir. 
O efeito começa em 30 minutos e dura por quatro 
a seis horas. Os principais efeitos colaterais são: 
insônia, inapetência, náuseas, gastrite, cefaléia e 
reações cardiovasculares. Diminuição temporária do 
crescimento pode ocorrer nos primeiros dois anos, 
não se devendo, portanto, administrar a droga a 
menores de seis anos. Precaução: epilepsia. Contra-
-indicação: história familiar de tiques ou Síndrome 
de Tourette e doença cardíaca sintomática. Caso se 
manifestem tiques, a suspensão deve ser imediata. 

A dextroanfetamina, de ação semelhante ao metil-fe-
nidato, é menos usada, por ter mais efeitos colaterais 
e maior risco de drogadição. O pemoline (Cylert) é 
a menos empregada das drogas estimulantes devido 
ao risco considerável de hepatoxicidade grave. 

Nos casos de falta de respostas aos estimulantes 
ou de efeitos colaterais consideráveis, outras drogas 
podem ser experimentadas:

• antidepressivos tricíclicos, sobretudo imipramina 
(Tofranil): sua eficácia chega a 50% e ocasional-
mente é relatada como sendo melhor do que os 
estimulantes (Spencer e cols., 1996). O Tofranil é 
usado em doses de 1 a 3mg/kg em duas administra-
ções. Há risco de efeitos cardiovasculares adversos, 
inclusive morte; portanto, é obrigatória a realização 
de ECG prévio e, em caso de suspensão, esta deve 
ser gradual. Podem ser particularmente benéficos 
quando há depressão ou ansiedade associadas. Outros 
antidepressivos, como a fluoxetina (Prozac) e a 
bupropiona, também estão sendo usados com resul-
tados animadores nos EUA, demonstrando poucos 
efeitos colaterais importantes, exceto a exacerbação 
de eventuais tiques.

• agonistas alfa-2 noradrenérgicos: a clonidina 
(Atensina) vem sendo cada vez mais empregada, 
particularmente quando existem associadamente 
distúrbios de comportamento do tipo agressivida-
de, tiques e distúrbios do sono. Ocasionalmente é 
relatada toxicidade cardiovascular, não podendo ser 
efetuada suspensão brusca. A dose para escolares é 
de 0,2 a 0,3mg por dia e em alguns casos é usada 
em associação com o metilfenidato, diminuindo-se 
as doses preconizadas para cada um. A guanfacina 
(Catapres e Tenex), da mesma família, tem meia-

-vida mais longa e provoca menos sedação, sendo 
particularmente preconizada quando há associada-
mente tiques ou Síndrome de Tourette. 

De um modo geral, no planejamento terapêutico 
devem ser considerados antecedentes pessoais ou 
familiares de doença cardíaca, hipertensão arterial, 
epilepsia, tiques ou doenças psiquiátricas. Sendo 
necessário o uso concomitante de drogas antiepi-
-lépticas, estas devem ser monitoradas cuidadosa-
mente. O ritmo de sono e o grau de apetite devem 
ser determinados antes do início da medicação, e 
durante o tratamento é preciso controlar peso, altura, 
pressão arterial e freqüência cardíaca, eventualmente 
também realizando eletrocardiograma periódico.

Princípios Gerais do Tratamento Medicamentoso

• Considerar a possibilidade de se testar inicial-
mente a real necessidade do tratamento, comparando-
-o com um placebo pelo período de duas a seis 
semanas, visto que 30% das crianças respondem a 
placebos pelo menos na fase inicial.

• Resolver criteriosamente para cada caso a 
conveniência de suspender a medicação nos fins de 
semana e nas férias, pois isto pode interferir com o 
relacionamento familiar e social.

• Anualmente, suspender o medicamento por 
duas semanas, em período de aula, para que os 
professores possam fornecer informações valiosas 
para concluir se ainda é necessária a continuidade.

• Não há regras quanto à continuidade da adminis-
tração: pode ser por dois a três anos ou ser mantida 
por toda a adolescência e a idade adulta. Entretanto, 
como a hiperatividade melhora na adolescência, 
alguns pacientes suspendem a droga, o que acaba 
interferindo com o grau de atenção. Enquanto houver 
continuidade, são necessárias visitas trimestrais ao 
neurologista infantil.

Psicoterapia

Está indicada para aumentar a auto-estima e 
tentar criar padrões de atuação para minorar a 
impulsividade, a desorganização e falta de reflexão 
com as quais são abordadas as tarefas. Dependendo 
do caso, pode ser efetuada em grupo para que a 
criança perceba que há outras com o mesmo pro-
blema e possa dividir suas experiências e melhorar 
sua adaptação social.
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A psicoterapia deve ser estendida aos pais, even-
tualmente em grupos de pais, porém sempre o casal, 
para que estes aprendam a lidar com os compor-
tamentos indesejados e a reforçar os adequados, 
diminuindo portanto o estresse e o sentimento de 
culpa; outros familiares ou agregados que convivam 
assiduamente com a criança podem participar, so-
bretudo os irmãos, para que tenham como discutir 
os seus sentimentos a respeito da convivência com 
o irmão-problema que os envergonha e monopoliza 
o tempo dos pais. A qualidade das relações fami-
liares pode melhorar com estes procedimentos, e o 
benefício do tratamento pode até ser mais evidente 
no âmbito familiar do que no nível individual da 
própria criança. Quando se julga necessário este tipo 
de abor-dagem, o tratamento deve ser mantido por 
um período longo o suficiente para uma avaliação 
adequada dos resultados, sendo periodicamente im-
por- tante reconsiderar se a manutenção do esquema 
vai continuar beneficiando a criança ao longo do 
tempo.

Planejamento Escolar

Devem ser identificados e tratados de forma 
específica os eventuais distúrbios primários da 
aprendizagem, orientando as crianças para classes 
pequenas, com poucos estímulos visuais, e com um 
adulto disponível que esteja sempre fisicamente 
próximo. Excepcionalmente, porque são necessá-
rios métodos acadêmicos específicos ou devido à 
intensidade do distúrbio do comportamento, pode 
estar indicada temporariamente uma classe especial 
com recursos especificamente adaptados para o 
déficit de atenção. Entretanto, no nosso meio, não 
dispomos deste tipo de recurso, que freqüentemente 
é desastradamente confundido com classe especial 
para deficiência mental, exacerbando ainda mais os 
distúrbios secundários e agravando o prognóstico.

As tarefas em casa devem ser efetuadas com a 
supervisão de um adulto e num ambiente o mais 
calmo possível e sem estímulos. Entretanto, os 
pais precisam estabelecer um espaço de tempo para 
esta supervisão e não ultrapassá-lo, não só porque 
é preciso estimular a noção de responsabilidade da 
criança, mas também porque sobrecarga e exigência 
excessiva, em detrimento do convívio familiar sem 
cobranças e com atividades lúdicas, vão agravar 
ainda mais a problemática original.

Tratamento Multidisciplinar

Deve ser efetuado na dependência da existência 
de comorbidades na área da aprendizagem ou da 
linguagem (pedagogo e fonoaudiólogo) e dos dis-
túrbios do comportamento e conduta, bem como 
afetivo-emocionais (psicólogo e psiquiatra). Nestes 
casos, além da maior extensão e complexidade do 
tratamento, o prognóstico costuma ser mais reservado. 

prognóstico

Apesar da resposta brilhante aos medicamentos, 
sobretudo estimulantes, o prognóstico da SDA-H 
continua sendo desanimador, embora sejam neces-
sários mais estudos prospectivos para obter dados 
objetivos. Com tratamento medicamentoso, orien-
tação psicológica e familiar e suporte pedagógico 
adequado, calcula-se que cerca de 40% a 60% das 
crianças com SDA-H se transformem em adultos 
funcionais. Há estudos mostrando que a tolerância 
do empregador para um adulto com SDA-H residual 
é maior comparada àquela que o seu professor do 
primeiro grau tinha quando este era criança (Mc-
Murray e Barkley, 1998). O prognóstico melhor no 
adulto depende da qualidade dos métodos terapêuti-
cos adotados precocemente no passado e de fatores 
ambientais e pessoais adequados no presente. No 
contexto global, é comum que o adulto com SDA-
-H seja menos bem-sucedido do que seus irmãos e 
colegas do colégio, tanto profissionalmente como 
financeiramente.

Na faixa dos 40% a 60% que apresentam prog-
nóstico pior, há alta taxa de mudança de emprego, 
de residência e de relação afetiva, bem como índice 
maior de violações de trânsito, delinqüência juvenil, 
criminalidade, alcoolismo e toxicomanias. De um 
modo geral, o subgrupo com predomínio do déficit 
de atenção tem pior prognóstico do que o grupo 
hiperativo/impulsivo. 
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25.425.4
Principais Síndromes Epilépticas 

da Infância

Lívia Cunha Elkis

Nos últimos anos, muito se tem estudado as 
epilepsias na infância e adolescência em função da 
elevada freqüência das crises epilépticas nesta fase 
da vida. A evidência de que o cérebro imaturo não 
é igual ao de um adulto em menores proporções e 
que apresenta características estruturais e funcionais 
diferentes nas várias etapas do desenvolvimento 
está cada vez mais estabelecida. Acredita-se que 
existam várias condições no cérebro da criança que 
propiciem um predomínio da excitabilidade; embora 
possa parecer contraditório, é na época do nasci-
mento que o limiar para crises epilépticas é mais 
alto, fica extremamente baixa no segundo semestre 
de vida e aumenta gradualmente da primeira década 
até a segunda. Este limiar mais baixo, que promove 
a excitabilidade, pode ser o resultado de: 1) causas 
fisiológicas, visto que para o desenvolvimento dos 
processos de sinaptogênese, de plasticidade neuronal 
e de aprendizagem é necessário um predomínio da 
neurotransmissão excitatória; 2) causas genéticas, 
determinando mudanças na estrutura molecular da 
membrana celular, como no caso da convulsão neo-
natal familial benigna, ou permitindo a expressão de 

Capítu-

alterações estruturais, como as da esclerose tuberosa; 
3) causas lesionais: estudos em ratos levantaram 
hipóteses que podem explicar os possíveis mecanis-
mos responsáveis pela maior excita-bilidade cerebral 
na criança, tais como desenvolvimento precoce das 
sinapses excitatórias e atraso no desenvolvimento 
das inibitórias; mudança transitória na ação do ácido 
gama-aminobutírico (GABA)

A
 para ação excitatória; 

densidade e composição dos receptores envolvi-
dos na transmissão química, com predomínio dos 
aminoácidos excitatórios; mudança no micromeio 
iônico das células gliais ou neuronais; diferenças 
na localização e porcentagens de mieli-nização, 
resultando em facilitação de sistemas excitatórios; 
circuitos neuronais complexos que, mielinizando-se 
em fases diferentes, podem facilitar a excitabilidade 
(Moshé, 2000).

Durante este período de imaturidade cerebral, 
existe uma fase considerada mais crítica para o 
aparecimento das crises epilépticas, compreendida 
entre os três meses e os cinco anos de idade. A 
conseqüência de ordem prática é que crises epilépti-
cas ocasionais não costumam evoluir para epilepsia. 
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Manifestações ClíniCas das Crises 
epiléptiCas eM Crianças

A classificação das crises epilépticas é a mesma 
para adultos e crianças, existindo, contudo, dife-
renças na expressão clínica das crises, de acordo 
com as diferentes idades (Fig. 25.4.1). As crises 
mioclônicas são as mais comuns no primeiro ano 
de vida, seguidas pelas parciais e depois pelas 
tônico-clônicas generalizadas. As parciais persistem 
com uma incidência relativamente constante até os 
65 anos, apesar de as epilepsias parciais benignas 
declinarem na adolescência. As crises de ausência 
têm seu pico ao redor dos três aos cinco anos, di-
minuindo após os dez anos de idade. Outro aspecto 
interessante é que, enquanto nos adultos as crises 
são relativamente homogêneas, é comum as crianças 
sofrerem modificações na sua expressão clínica, 
como a mudança de uma síndrome para outra ou 
de uma crise para outra.

prognóstiCo das Crises epiléptiCas  
no Cérebro iMaturo

O que acontece exatamente com o cérebro em 
desenvolvimento quando ocorrem crises epilépticas 

é uma questão não plenamente respondida. Do pon-
to de vista estrutural e neurobiológico, o sistema 
nervoso em desenvolvimento é mais vulnerável a 
alterações nos períodos de crescimento mais rápi-
do; aproximadamente da idade fetal de 20 semanas 
até os dois anos ocorre o crescimento dendrítico e 
axonal e, da idade fetal de 25 semanas até os três 
anos, a formação sináptica. Como estes fenômenos 
podem interferir neste período crítico não se sabe, 
uma vez que há várias crises que não levam a qual-
quer alteração no desenvolvimento neuropsicomotor 
(DNPM), enquanto outras têm ação catastrófica. 

etiologia

Estudos epidemiológicos demonstram que cerca 
de 70% das epilepsias são de causa idiopática, e 
o restante tem uma etiologia dependente da idade. 
Enquanto nos adultos entre 25 e 44 anos predominam 
os tumores cerebrais, nos adolescentes e jovens entre 
15 e 24 anos ocorrem os traumas e entre os cinco e 
os 14 anos estão as alterações do DNPM e infecções 
(Annegers, 1993). Quanto às causas pré-natais, há as 
disgenéticas (malformações cerebrais e facomatoses), 
as infecciosas (toxoplasmose, citomegalovirose e 
rubéola) e aquelas conseqüentes a alterações me-

Fig. 25.4.1 — Incidência das crises epilépticas ao longo da vida.
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tabólicas maternas, tais como o diabetes. Entre as 
causas perinatais, encontram-se as encefalopatias 
hipóxico-isquêmicas, os fatores metabólicos e tóxicos 
e as infecções. As causas pós-natais, divididas por 
faixa etária, consistem em: dos três meses aos cinco 
anos, crises ocasionais, principalmente crises febris, 
(que serão estudadas em detalhe adiante), infecções 
intracranianas, distúrbios metabólicos, intoxicações, 
trauma craniano, hipóxia cerebral aguda, acidentes 
cerebrovasculares e a encefalopatia do queimado; 
dos cinco aos nove anos surge o grupo das epilep-
sias parciais benignas, que costumam desaparecer 
aos 16 anos, e, finalmente, a partir dos dez anos, 
aparecem as epilepsias generalizadas idiopáticas.

Na Classificação das Epilepsias e das Síndro-mes 
Epilépticas destacam-se cinco síndromes principais 
com particularidades quanto às características das 
crises, evolução e prognóstico das epilepsias na 
criança e no adolescente.

• No grupo das epilepsias parciais idiopáticas 
tem-se a epilepsia rolândica ou benigna com pontas 
centrotemporais. 

É o tipo mais comum de epilepsia dentro da pri-
meira década. As crianças acordam os pais à noite, 
conscientes, apontam a hemiface e não conseguem 
falar; outras vezes, os pais são acordados por sons 
guturais ou estridor, dando a impressão de engas-
gamento. Ao término da crise as crianças referem 
parestesias na língua, bochechas, gengivas. As crises 
são parciais, unilaterais, do tipo somatos-sensitivo, 
acometendo a face, região orofaríngea e laríngea, 
justificando a alteração da linguagem mais por 
disartria do que por afasia. Estas crises raramente 
se generalizam em vigília. São breves (<2 min) e 
pouco freqüentes. Iniciam-se em torno dos três aos 
13 anos, acometem crianças normais, não levam à 
deterioração mental e regridem na segunda década 
da vida (Lerman, 1997).

O EEG tem como padrão ondas agudas e espícu-
las de morfologia bem definida (Fig. 25.4.2), cuja 
freqüência aumenta com o sono, sendo localizadas 
nas regiões centrais ou centrotemporais de um he-
misfério ou de ambos.

Quanto à etiologia, as crianças atendidas com 
esta forma de epilepsia apresentam uma acentuada 
predisposição familiar (> 40%) para epilepsia e 
crise febril. Acredita-se que só 50% dos indivíduos 
que têm traçado eletroencefalográfico característi-
co apresentam crises, sendo os demais portadores 
assintomáticos nos quais as crises poderiam se 

desenvolver na dependência de fatores ambientais.

Quanto ao tratamento, como as crises são pouco 
freqüentes e desaparecem depois de certa idade, a 
família tem importante papel na decisão de tratar ou 
não tratar, de acordo com a freqüência das crises, 
horários da escola, fatores de risco. Os detalhes 
deste tipo de tratamento encontram-se no capítulo 
seguinte, relativo ao tratamento da epilepsia. 

• No grupo das epilepsias generalizadas idiopá-
ticas tem-se a convulsão neonatal familial benigna. 

Caracteriza-se pelo aparecimento de crises em 
torno do segundo ao 15o dia de vida, com remissão 
em semanas ou meses. As crises são generalizadas 
e seus portadores têm DNPM normal e apresentam 
maior risco de desenvolver epilepsia (15%). A herança 
é de padrão autossômico dominante e o gene está 
relacionado à atividade dos canais de potássio. A 
análise de linkage mostrou heterogeneidade genética, 
com dois loci: 20q13.3 (KCNQ2) e 8q24 (KCNQ3) 
(Biervert et al., 1998). 

• No grupo das epilepsias generalizadas cripto-
-gênicas ou sintomáticas há várias epilepsias com 
mau prognóstico, sendo a síndrome de West (SW) 
um exemplo delas. 

É epilepsia de etiologias múltiplas, relacionada 
à idade, e caracterizada por espasmos infantis (EI), 
retardo do DNPM e EEG do tipo hipsarrítmico (Ai-
cardi, 1994). Acomete crianças de três a 12 meses, 
com pico de incidência entre três e sete meses de 
idade. Os EIs podem envolver vários músculos, 
dependendo de serem espasmos em flexão ou exten-
são dos braços ou pernas, em abdução ou adução, 
simétricos, assimétricos ou unilaterais, comumente 
mistos. Podem também aparecer na forma de que-
da da cabeça ou, ainda, com abertura dos olhos 
e alheamento do meio, com ou sem piscamentos. 
Freqüentemente são movimentos abruptos (2-10s), 
repetidos em salvas que aparecem mais ao despertar 
ou ao iniciar o sono. Podem ser seguidos de reação 
do tipo riso ou choro, e, neste caso, é comum a 
interpretação errônea de cólicas abdominais. Aos 
EIs podem se associar outros tipos de crises. Com 
a evolução da SW, surge uma regressão ou não 
progressão do DNPM que pode reverter caso haja 
sucesso terapêutico. De forma geral, o prognóstico 
está relacionado à etiologia da SW.

O EEG interictal típico é chamado de hipsarrít-
-mico (Fig. 25.4.3). Mostra uma mistura de ondas 
lentas de elevada amplitude (>200mV) associadas 
a ondas agudas e espículas com localização, ampli-
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tude e morfologia variáveis. O padrão do EEG ictal 
mais comum é de ondas lentas de elevada amplitude 
com ou sem espículas, seguidas de uma depressão 
do traçado.

Quanto ao tratamento, ver capítulo seguinte. 

• No grupo das epilepsias que não foram deter-
minadas como generalizadas ou parciais estão as:

Crises neonatais

Segundo Mizrahi, as crises neonatais podem 
ser classificadas clinicamente em focais clônicas, 

focais tônicas, mioclônicas e espasmos; para serem 
consideradas de patofisiologia epiléptica devem ser 
associadas a alterações eletroencefalográficas e a 
modificações autonômicas, não devendo ser desen-
-cadeadas por estimulação nem suprimidas pela 
restrição. As crises generalizadas tônicas, mioclôni-
cas, automatismos oculares motores (não os desvios 
oculares tônicos), automatismos orobucolinguais, 
automatismos do tipo natatório ou de pedalagem, 
automatismos complexos do despertar com ativi-
dade dos membros de uma forma geral podem ser 
desencadeados pela estimulação ou suprimidos pela 
restrição, sendo presumivelmente de patofisiologia 

Fig. 25.4.2 — Menino de sete anos de idade com crises somatossensitivas na hemiface direita, durante o sono. O EEG em vigília 
é normal, porém durante a sonolência e o sono observam-se ondas agudas centrotemporais à esquerda.
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não epiléptica. É interessante lembrar que estes 
últimos eventos evocam comportamentos refle-
xos, fenômenos de “liberação do tronco cerebral”. 
Entre as principais causas, estão: 1) encefalopatia 
hipóxico-isquêmica, que pode estar associada com 
hemorragia, distúrbios metabólicos e malformações 
cerebrais; 2) infecções; 3) metabólicas (hipocalcemia 
e hipoglicemia, e a encefalopatia bilirrubínica); 4) 
síndrome por abstinência de drogas. 

Quanto ao tratamento, as medidas relacionadas 
à etiologia das crises, tais como correção das al-
terações metabólicas ou terapia antibiótica, devem 
ser adotadas ao lado das medicações antiepilépticas 
(MAE), que serão apresentadas no capítulo seguinte. 

• O quarto grupo da classificação refere-se às 

Síndromes Especiais, sendo a mais importante neste 
grupo a crise febril (CF). 

Caracteriza-se por crises observadas entre seis 
meses e cinco anos de idade, associadas com febre, 
mas sem evidência de infecção intracraniana ou do-
ença neurológica aguda. Deste grupo excluem-se as 
crianças com epilepsia ou com uma crise não febril 
prévia. É o tipo de crise epiléptica mais encontrado 
(2-5%) nos primeiros cinco anos de vida, e, deste 
grupo, somente um terço costuma ter nova recaída 
de CF, havendo uma pequena porcentagem que 
evolui para epilepsia. Entende-se como CF simples 
aquela crise generalizada, com duração menor do 
que 15 minutos, que não recorre num período de 
24 horas, e por CF complicada aquela caracterizada 

Fig. 25.4.3 — EEG crítico de uma criança com seis meses de idade e espasmo em flexão. Observam-se ondas agudas e lentas 
de alta amplitude, seguidas por padrão de baixa amplitude, generalizado, por mais ou menos três segundos.
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por crises com duração maior que 15 minutos, e/
ou focais e/ou recorrentes em 24 horas. Trabalhos 
recentes determinaram que o maior risco para a CF 
simples é a própria recorrência das crises, e não há 
evidências de que a repetição das CFs cause proble-
mas no aprendizado ou de que tenha determinado 
a morte de qualquer criança. Como o risco para 
epilepsia também é muito baixo e não há indicações 
de que as MAEs possam prevenir este risco, estes 
trabalhos ponderam que as CFs simples não devem 
ser tratadas.

Durante o manejo prático de uma criança com 
CF num serviço de emergência, deve-se iniciar o 
procedimento padrão para crise epiléptica, associado 
a medidas de anti-hipertermia (MAH). Deve-se pro-
curar elucidar a etiologia do processo febril. O liquor 
é aconselhado quando da primeira CF, em criança 
com menos de seis meses de idade, em função da 
dificuldade de identificar sinais meníngeos abaixo 
desta idade. Exames como glicemia, calcemia, ele-
trólitos e RX de crânio geralmente não contribuem 
para o diagnóstico. O EEG, por sua vez, não tem 
valor prognóstico. Após o tratamento da crise aguda, 
avalia-se se a CF é simples ou complicada. Se a CF 
é simples, orientam-se os pais quanto à benignidade 
do processo e MAH. Devido à ansiedade de alguns 
pais, pode-se prescrever tratamento intermitente com 
benzodiazepínicos (BZD), de preferência por tempo 
limitado. Se a CF é complicada, orienta-se o trata-
mento crônico ou intermitente associado a MAH, de 
acordo com a avaliação do caso. Ainda é controverso 
se a MAH pode prevenir as CFs, mas, de qualquer 
forma, parece que tem ação sintomática, aliviando o 
mal-estar. O tratamento intermitente ou crônico será 
discutido no capítulo seguinte. 

diagnóstiCo diferenCial das Crises 
epiléptiCas eM Crianças

As crises epilépticas devem ser distinguidas de 
eventos recorrentes como: 

• Perda de fôlego, na qual a criança contrariada 
responde com uma parada da respiração, simulan-
do uma manobra de Valsalva, podendo ou não ser 
acompanhada de choro. Nesta situação a criança 
pode perder a consciência e evoluir com apnéia 
que, se duradoura, pode provocar uma crise anóxica 
secundária. Geralmente estes casos devem receber 
uma reorien-tação educacional, e não tratamento 
antiepiléptico.

• Vertigem paroxística benigna: a criança é aco-
metida por episódios intermitentes de vertigem, não 
perde a consciência, fica segurando-se em algo que 
lhe garanta equilíbrio, pode manifestar nistagmo, 
fenômenos autonômicos, sendo a crise de longa 
duração.

• Terror noturno: os episódios de pavor acontecem 
nas primeiras horas do sono, são mais prolongados 
(em torno de cinco minutos) do que as crises epi-
lépticas e costumam estar relacionados a fatores 
cotidianos experimentados pela criança. 

• Discinesias paroxísticas cinesiogênicas: não há 
alteração da consciência. 

• Síncopes de causa cardiovascular, lembrando-se 
da importância de se identificar aquelas precedidas 
por esforço físico.

• Ataques de birra ou raiva, que são provocados 
e têm um objetivo determinado. 

• Manipulação de genitais, seguida de sudorese 
e hipotonia. 

• Crises psicogênicas. 

trataMento das Crises epiléptiCas  
eM Crianças

As MAEs usadas são as mesmas que para os adul-
tos, e as indicações persistem. O conhecimento da 
meia-vida e da taxa de eliminação nas várias idades 
ajuda a compreender a farmacocinética nas duas pri-
meiras décadas. Parte destas diferenças ocorre porque 
o metabolismo é mais rápido nos lactentes e vai gra-
dativamente diminuindo até a vida adulta. As várias 
MAEs e suas indicações em crianças são o tema do 
capítulo a seguir. Outras questões importantes dizem 
respeito aos acréscimos das MAEs, que sempre devem 
ser em pequenas quantidades, seguidos de avaliação 
e exame criterioso do paciente, para a detecção dos 
efeitos colaterais. Algumas questões continuam sem 
respostas, como: por que determinadas medicações 
não agem em determinadas idades ou como estas dro-
gas interferem no cérebro imaturo. Quando tivermos 
acesso a tal conhecimento, o tratamento deverá ser 
mais efetivo e seguro.
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25.5
Particularidades do Tratamento 

da Epilepsia na Infância  

Maria Luiza Giraldes de Manreza

Introdução

A grande dificuldade na decisão quanto a tratar 
ou não tratar as epilepsias e as crises epilépticas 
decorre de três fatores fundamentais:

• efeitos das crises epilépticas sobre o sistema 
nervoso central (SNC);

• efeitos colaterais das drogas antiepilépticas 
(DAE) e sua ação na epileptogênese;

• efeitos psicossociais decorrentes de um trata-
mento crônico e do diagnóstico de epilepsia.

EfEItos das CrIsEs EpIléptICas sobrE o snC

Discute-se se as crises epilépticas teriam algum 
efeito nocivo sobre o SNC, ou seja, se haveria uma 
necessidade primordial de evitar a crise epiléptica 
independentemente da sua etiologia. 

Esta discussão torna-se mais importante nas 
crianças pequenas quando estamos frente a um cé-
rebro em desenvolvimento. Visto que as crises são 
especialmente freqüentes nesta faixa etária, estudos 
epidemiológicos concluem que o cérebro imaturo é 
mais propenso a desenvolver crises epilépticas. 

Capítu- 25.5

No entanto, acredita-se que o cérebro imaturo 
seria mais resistente às crises epilépticas. Estudos 
clínicos têm demonstrado que na fase aguda as 
crises convulsivas neonatais não determinam alte-
rações metabólicas e/ou hipo ou hiperfusão cerebral 
importantes que lesem o SNC, a menos que ocorra 
hipoxemia significativa ou lactoacidose extrema. 

Quanto às crises do período neonatal, que apa-
rentemente não ocasionam lesões agudamente, mas 
determinarim seqüelas de longo prazo, seja distúrbio 
do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) ou 
mesmo epilepsia, são ainda uma incógnita. Alguns 
autores acreditam que as crises por si só não são 
nocivas, lembrando que crianças com formas de 
epilepsias benignas, neonatais, que apresentam es-
tado de mal epiléptico nos primeiros dias de vida 
evoluem, em sua maioria, sem seqüelas. Assim, as 
seqüelas estariam muito mais relacionadas à pato-
logia responsável pelas crises do que às crises em 
si. No entanto, estudos experimentais discordam 
deste fato sugerindo a possibilidade da ocorrência 
de distúrbios neurológicos em idades mais tardias.

Em relação à ação das crises epilépticas nas 
crianças maiores, o assunto também ainda permanece 
em aberto. Os estudos experimentais e as evidências 
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clínicas são controversos. Os autores acreditam 
que, seguramente, a etiologia das crises é o fator 
determinante, mas se, além disso, as crises, isoladas 
ou repetidas, também determinariam lesões, ainda 
não se sabe. 

EfEItos ColatEraIs das daEs E sua ação na 
EpIlEptogênEsE E na QualIdadE dE VIda dos 
paCIEntEs EpIléptICos

As DAEs são capazes de evitar a ocorrência de 
crises e interromper a propagação das descargas 
epilépticas durante a crise, embora se acredite que 
não sejam capazes de interferir com a epileptogê-
nese. Muitos consideram que a epilepsia tem a sua 
história natural, sendo freqüentemente autolimitada, 
independentemente da medicação.

Entretanto, se por um lado as DAEs parecem 
não alterar o processo epileptogênico, por outro 
suprimem as crises, influenciando grandemente o 
prognóstico da epilepsia. A supressão das crises 
determina benefícios consideráveis em termos 
cognitivos, emocionais, educacionais e sociais. Em 
muitos pacientes, embora a epilepsia esteja ativa, a 
ausência de crises permite uma vida normal. 

No entanto, apesar de eficaz, o uso das DAEs 
fica muitas vezes limitado pela ocorrência de efeitos 
colaterais. Estudos multicêntricos com grande nú-
mero de pacientes em uso de DAE referem efeitos 
colaterais em 6% a 79% deles.

Além de freqüentes, estes efeitos podem ser 
graves, ou ainda, em crianças, determinar alterações 
no desenvolvimento. 

EfEItos psICossoCIaIs dECorrEntEs  
dE um tratamEnto CrônICo  
E do dIagnóstICo dE EpIlEpsIa

Pacientes em uso de medicação crônica apresentam 
tendência a se sentirem “doentes” e inferiori-zados. 
Em crianças, este fato é agravado pelo comportamento 
dos familiares, que com freqüência passam a tratá-
-las como “incapazes”, ou mesmo pela escola, na 
qual professores não muito bem orientados passam 
a discriminá-las. Assim, o diagnóstico de epilepsia e 
a introdução de tratamento medica-mentoso devem 
ser bem avaliados, ainda mais lembrando o custo 
e a duração do tratamento, que, na grande maioria 
das vezes, será mantido por no mínimo dois anos.

Diante destes fatos, conclui-se que as DAEs devem 

ser utilizadas quando realmente necessárias. Assim, 
deve-se basicamente tratar pacientes que tenham o 
diagnóstico de epilepsia, conforme definido pela 
Organização Mundial de Saúde: “desordem cerebral 
crônica, de várias etiologias, caracterizada por crises 
epilépticas espontâneas e recorrentes, conseqüentes 
a descargas neuronais excessivas”. 

Existem no entanto exceções a esta regra, ou 
seja, pacientes com epilepsia em que o tratamento 
não é necessário. Além disso, é interessante lembrar 
o uso ou não de DAE em patologias que cursam 
com crises epilépticas mas não constituem formas 
de epilepsia. 

EpIlEpsIas Em QuE o tratamEnto Com daE 
podE sEr EVItado

Crises Neonatais Benignas Idiopáticas

As formas de crises neonatais benignas são raras 
e de difícil reconhecimento. O diagnóstico pode ser 
suspeitado quando, em um bebê normal, surgem, por 
volta dos primeiros dias de vida, freqüentes crises 
clônicas ou de apnéia, muitas vezes evoluindo para 
estado de mal epiléptico. Nestas síndromes, as DAEs 
não são capazes de controlar as crises, que desapa-
recem espontaneamente, sem deixar seqüelas, após 
horas ou poucos dias. Nestes pacientes, as DAEs 
mais atrapalham do que ajudam, pois, além de não 
controlar as crises, podem deixá-los deprimidos e 
hipotônicos. 

Epilepsia Benigna da Infância com Ponta 
Centrotemporal (Epilepsia Rolândica)

A epilepsia rolândica é uma das formas de epilepsia 
em que em existe um consenso de que o tratamento 
não é necessário em pelo menos 50% dos casos. A 
maioria dos autores acredita que não se deva tratar 
pacientes que apresentem uma ou duas crises, bem 
como aqueles com crises esporádicas e noturnas. 
As crianças com crises freqüentes, especialmente 
diurnas, devem ser tratadas com DAE, mas sempre 
em monoterapia e baixas doses da medicação. Este 
esquema deve ser adotado também nos raros casos 
de epilepsia rolândica de difícil controle, mesmo 
que não determine um controle completo das crises.

Nos pacientes que necessitam tratamento com 
DAE, deve-se sempre pesar a eficácia e a toxicidade. 
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Além disso, trabalhos recentes têm demonstrado que 
as principais DAEs existentes apresentam eficácia 
semelhante em relação às crises epilépticas parciais 
e generalizadas convulsivas. Assim, para o tratamento 
da epilepsia rolândica, teoricamente, qualquer das 
DAEs conhecidas poderia ser usada. Alguns autores 
preferem o tratamento com a carbamazepina e, mais 
recentemente, com a oxcarbazepina. A gabapentina, 
que estaria indicada pela sua baixa toxicidade, tem 
seu uso limitado pelo alto custo. Fenobarbital e 
fenitoína, embora tenham eficácia semelhante à da 
carbamazepina, devem ser evitados devido aos seus 
efeitos sedativos e cosméticos. O valproato de sódio, 
que também é efetivo em crises parciais, poderia 
ser utilizado, já que nesta faixa etária praticamente 
não ocorre a hepatotoxicidade. Finalmente, autores 
alemães têm preconizado o uso do sulthiame, um 
inibidor da anidrase carbônica, devido à descrição de 
pacientes com epilepsia rolândica que apresentaram 
um agravamento do quadro clínico e eletroencefa-
lográfico com o uso da carbama-zepina.

O tratamento deve ser mantido por um ou dois 
anos, independentemente do EEG, já que estudos 
têm demonstrado o freqüente desaparecimento das 
crises epilépticas antes da normalização do EEG.

Epilepsia Mioclônica Juvenil (EMJ)

A EMJ corresponde a 10% das epilepsias e 
se caracteriza por mioclonias ao despertar, crises 
tônico-clônicas generalizadas e crises de ausência. 
As crises, principalmente as mioclônicas, são pre-
cipitadas pelo despertar súbito, privação de sono, 
fadiga, estresse e álcool. 

Em pacientes com EMJ, especialmente naqueles 
com crises pouco freqüentes, a terapia medica-
-mentosa pode teoricamente não ser necessária, 
desde que se evitem os fatores desencadeantes. Na 
prática, raramente se consegue controle completo 
das crises evitando os fatores desencadeantes, pois 
os pacientes, especialmente os jovens, não conse-
guem modificar seus hábitos de vida. No entanto, 
pacientes que apresentam apenas crises mioclônicas 
ao despertar por vezes preferem permanecer com as 
crises a usar qualquer DAE. 

Quando se opta pelo tratamento medicamentoso, 
o valproato de sódio é a droga de escolha. Embora 
a instituição precoce do tratamento leve ao controle 
completo das crises na grande maioria dos pacien-
tes (90% a 95%), a recorrência após a retirada de 

medicação é muito alta (75% a 100%). Assim, a 
EMJ é um tipo de epilepsia no qual não é possível 
a suspensão da medicação, mesmo após vários anos 
de controle das crises. 

tratamEnto tEmporárIo ou IntErmItEntE

As crises epilépticas denominadas sintomáticas 
agudas ou provocadas são aquelas que surgem em 
resposta a eventos bem determinados: agressão 
ao SNC (traumatismo cranioencefálico, infecção 
etc.), ou distúrbio sistêmico severo (hipoglicemia, 
febre etc.). Neste caso, assume-se que este evento 
representa o fator primário responsável pela crise, 
sem o qual esta não ocorreria. Estas crises não 
configuram uma forma de epilepsia, pois não são 
espontâneas mas sim provocadas. Desta forma, nas 
crises provocadas o tratamento com DAE deve ser 
mantido apenas enquanto estiver presente o estímulo 
responsável, pois, uma vez cessado este estímulo, 
elas desaparecem.

Crise Febril (CF)

A CF é o protótipo das crises sintomáticas 
agudas. O tratamento da CF visa apenas evitar sua 
recorrência, já que não existem provas de que as 
DAEs possam prevenir o aparecimento da epilepsia 
posterior. Assim, dada a benignidade das crises 
epilépticas da CF e os efeitos colaterais das DAEs 
nesta faixa etária, têm-se adotado duas condutas:

• a primeira seria não usar DAE de qualquer tipo. 
Alguns autores acreditam que se possam empregar 
apenas antitérmicos. No entanto, a experiência mostra 
que na infância as febres ocorrem repentinamente e 
que nem sempre são de fácil controle, tornando o 
esquema com antitérmicos pouco eficaz;

• a segunda conduta seria o chamado tratamento 
intermitente, que consiste no uso, apenas durante 
os dias de febre, de benzodiazepínicos, drogas 
que agem bem na CF e que rapidamente atingem 
concentração terapêutica. O benzodiazepínico mais 
freqüentemente referido na literatura é o diazepam 
e, em nosso meio, o clobazam.

O tratamento contínuo, com uso diário de fenobar-
-bital ou valproato de sódio, largamente empregado 
durante alguns anos, foi abandonado.

Outras Crises Sintomáticas Agudas
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Outras crises sintomáticas agudas devidas a 
distúrbios hidreletrolíticos ou ainda a patologias 
que comprometem agudamente o SNC, tais como 
acidente vascular cerebral, trauma, infecção etc., 
devem ser tratadas apenas durante a fase aguda da 
doença, quando, devido à presença do fator etioló-
gico, podem se repetir. No entanto, não se justifica 
a manutenção do tratamento uma vez passada a 
fase aguda.

Dentro deste conceito, devem ser lembradas 
ainda as crises neonatais e as crises devidas à fase 
transicional da neurocisticercose. 

As crises neonatais com freqüência são sintomáti-
cas agudas na dependência de distúrbios eletro-líticos 
ou mesmo da encefalopatia hipóxico-isquêmica. 
Portanto, quando em condições de alta do berçá-
rio, controlada a doença aguda, a DAE deve ser 
sus-pensa. Dependendo da etiologia, deve-se ficar 
atento, pois, com a evolução, podem surgir como 
seqüelas crises espontâneas, ou seja, uma forma de 
epilepsia sintomática. 

Em relação à neurocisticercose, existe uma ten-
dência atual de se considerar as crises que ocorrem 
associadas ao granuloma como sintomáticas agudas. 
Assim, nos pacientes com a forma transicional da 
neurocisticercose, o tratamento com DAE deve ser 
mantido apenas enquanto persistir o processo infla-
matório. Já as crises que ocorrem na fase inativa, 

com calcificações, constituem e devem ser tratadas 
como uma forma de epilepsia sintomática. 

CrIsE EpIléptICa QuE não dEVE sEr tratada: 
CrIsE ÚnICa 

Pacientes de qualquer idade, com crises isoladas, 
têm merecido a atenção dos estudiosos, principal-
mente quanto à conduta. Estudos epidemiológicos 
mostram a evolução de um paciente que apresenta 
a sua primeira crise epiléptica não provocada.

A freqüência de recorrência após a primeira cri-
se epiléptica não provocada é bastante variável na 
literatura, de 25% a 71%, provavelmente devido às 
diferenças metodológicas entre os diversos trabalhos.

Os fatores preditivos desta recorrência, os cha-
mados fatores de risco de recorrência (FRR), mais 
freqüen-temente citados na literatura, são a presen-
ça de etiologia conhecida e o EEG com atividade 
epilep-tiforme; a seguir, menos freqüentemente, mas 
importantes porque parecem ter valor preditivo na 
infância: crise do tipo parcial, história familiar de 
epilepsia e antecedente pessoal de crise sintomática 
aguda. 

O tratamento após a primeira crise epiléptica 
não influencia a evolução, segundo a maioria dos 
autores. Assim, embora se afirme que são necessá-
rios maiores estudos, não se pode determinar que a 

Fig. 25.5.1 — Evolução da primeira crise não provocada.
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instituição de tratamento com DAE diminui o risco 
de recorrência. 

A decisão de tratar ou não após a primeira crise 
não provocada deve levar em conta não apenas 
o risco de recorrência e os FRR, mas também os 
efeitos adversos das DAEs. Relativamente à infân-
cia, a American Academy of Pediatrics Commitee 
on Drugs sugere que “a maioria das crianças com 
a primeira crise não provocada não necessita de 
terapia”. Cada vez mais tem-se demonstrado que 
as DAEs, especialmente na infância, apresentam 
uma série de efeitos indesejáveis que, quando da 
esfera cognitiva e comportamental, são capazes de 
determinar alterações do desenvolvimento. Assim 
em crianças, mesmo com FRR presentes, não se 
deve tratar a primeira crise epiléptica.

Em adultos, a decisão é um pouco mais difícil 
pelas situações de risco envolvidas por ocasião de 
uma crise epiléptica. Assim, embora se procure o 
mais possível evitar o tratamento, devem-se consi-
derar os FRR e o tipo de vida do paciente, e cada 
caso deve ser analisado em conjunto com o paciente 
e seus familiares. 

dIstÚrbIos não EpIléptICos: não tratar

Distúrbios Paroxísticos Não Epilépticos

Um número grande de eventos com sintomas 
recorrentes pode sugerir ou ser erroneamente inter-
pretado e tratado como epilepsia. Os mais comumente 
referidos são: síncopes, mioclonias do sono, startle, 
tiques, distúrbios do sono, apnéia, perda de fôlego, 
tonturas, cefaléia, dor abdominal etc.

Nesses eventos, uma história clínica bem detalhada 
pode orientar o diagnóstico. Exames complementares 
como EEG, ECG, Tilt test, avaliação metabólica, 
entre outros, podem auxiliar. Em caso de dúvida, 
pode-se filmar o evento ou mesmo realizar um 
vídeo-EEG. É importante lembrar que, na dúvida, 
é preferível não medicar com DAE. 

Distúrbios de Comportamento  
e de Escolaridade

Distúrbios do comportamento e da escolaridade 
não devem ser tratados com DAE, mesmo que as 
crianças apresentem alterações ao EEG. 

Alterações Eletrográficas sem Sintomatologia 

Clínica

Pacientes que apresentam alterações, inclusive 
epileptiformes, ao EEG e não têm crises epilépticas 
não devem ser tratados com DAE. Deve-se lembrar 
que cerca de 3% dos indivíduos da população po-
dem ter EEG alterado sem apresentar manifestação 
epiléptica. 

sItuaçõEs na InfânCIa QuE ExIgEm 
tratamEnto EspECífICo

Crises Neonatais

A conduta em relação às crises neonatais é com-
plexa, visto que admitem etiologias muito variadas e, 
além disso, nesta faixa etária podem ocorrer “crises” 
de características não epilépticas de difícil diagnóstico 
diferencial. Assim, é importante para o tratamento, 
além das medidas de suporte, o diagnóstico de cer-
teza da ocorrência de verdadeiras crises epilépticas, 
bem como o diagnóstico etiológico correto. 

A preocupação inicial deve ser com os distúr-
bios metabólicos, pois nestes casos as DAEs são 
ineficazes e as crises só regridem com a correção 
dos mesmos. De um modo geral, preconiza-se, 
após a colheita dos exames para investigação etio-
lógica, o uso de gluconato de cálcio; se as crises 
persistirem, de sulfato de magnésio e, finalmente, 
se ainda necessário, de piridoxina. Caso as crises 
desapareçam com uma destas medicações, esta 
deve ser mantida. 

Para o tratamento das crises epilépticas neonatais, 
o fenobarbital é a droga de escolha. Além do feno-
barbital, podem ser empregados benzodiazepínicos 
como o diazepam. 

Na persistência das crises, configurando-se 
o estado de mal epiléptico, deve-se associar a 
difenil-hidantoína, intravenosa, diluída em soro 
fisiológico. A velocidade de infusão deve ser de 
até 50 miligramas (1ml) por minuto, pela pos-
sibilidade de flebite, recomendando-se o uso de 
bomba de infusão. 

Caso o estado de mal epiléptico persista, mesmo 
após serem atingidos níveis séricos máximos tole-
ráveis, recomenda-se o uso de drogas intrave-nosas 
de terceira linha como o midazolam. 

Alguns serviços empregam o midazolam como 
uma das primeiras opções. Finalmente, caso neces-
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sário, o tiopental. 

Controlado o estado de mal epiléptico, o tra-
tamento de manutenção deve ser feito com feno-
barbital ou fenitoína. Em casos de persistência de 
crises esporádicas, alguns preconizam o uso de uma 
terceira DAE como carbamazepina, valproato de 
sódio, clobazam, primidona ou vigabatrina. 

Epilepsias e Síndromes Epilépticas  
com Espasmos Epilépticos

O espasmo epiléptico é um tipo de crise epilép-
tica idade-dependente que ocorre em diversos tipos 
de epilepsias e síndromes epilépticas do lactente, 
das quais a mais conhecida é a síndrome de West. 

As síndromes com espasmos epilépticos são 
passíveis de terapêutica medicamentosa e por vezes 
cirúrgica. 

No tratamento medicamentoso, observa-se que 
apenas algumas drogas são efetivas.

A vigabatrina é considerada por muitos autores 
como a primeira escolha em crianças com espasmos 
epilépticos. Estudos mostram que é especialmente 
eficaz nas formas devidas à esclerose tuberosa 
(96%) e nas crianças com menos de três meses de 
idade por ocasião do início dos espasmos (90%). 
Nas outras formas de espasmos epilépticos, a sua 
eficácia é semelhante à de outros tipos de tratamen-
tos mas, de um modo geral, é mais bem tolerada. 
Tem-se observado que a dose eficaz é alta, cerca 
de 100-200mg/kg/dia. Os principais efeitos colate-
rais da vigabatrina nos lactentes são sonolência ou 
irritabilidade. A grande vantagem da vigabatrina é 
que, quando eficaz, age rapidamente, suprimindo os 
espasmos epilépticos em poucos dias (média de qua-
tro dias). Assim, preconiza-se que em crianças com 
espasmos epilépticos de qualquer etiologia inicie-se 
o tratamento com altas doses de vigabatrina por um 
período de dez a 15 dias. Naquelas que não melho-
rarem, tentam-se outras alternativas terapêuticas. 
Nas crianças que respondem à vigabatrina a droga 
deve ser mantida pelo menor tempo possível, em 
geral quatro meses, pela possibilidade de ocorrência 
de uma retinopatia gabaérgica, com perda visual. 

As outras alternativas terapêuticas para os espas-
mos epilépticos são: valproato de sódio, benzodia-
-zepínicos e terapia com esteróides. 

A terapia com esteróides leva a uma redução 
significante das crises em 50-65% dos pacientes. O 

tratamento convencional tem sido hormônio adreno-
-corticotrófico (ACTH) ou prednisona em regimes 
variados: baixas doses e curta duração ou altas do-
ses e longa duração. As grandes dificuldades desta 
forma de tratamento são a freqüência e a gravidade 
dos efeitos colaterais. A prednisona é mais segura, 
e o ACTH natural é preferível ao sintético porque 
apresenta menor ocorrência de efeitos colaterais. 

Uma alternativa ao tratamento com esteróides nos 
espasmos epilépticos é o nitrazepam, que, embora 
não seja uma droga totalmente sem riscos, apresenta 
menor incidência de efeitos colaterais. O clonazepam 
tem uso limitado devido ao seu efeito sedativo. 

Outra alternativa terapêutica para os espasmos 
epilépticos é o valproato de sódio. A dificuldade 
com esta droga é a possibilidade de determinar, 
nesta faixa etária, distúrbios hepáticos, em especial 
uma forma de hepatite fulminante. 

Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG)

A SLG é uma forma de epilepsia generalizada, 
idade-dependente, caracterizada por múltiplos tipos 
de crises, incluindo principalmente crises tônicas, 
atônicas e ausências atípicas, com EEG interictal 
caracterizado por um padrão difuso de complexos de 
ponta-onda lenta e associada ainda, com freqüência, 
a deficiência ou deterioração mental. 

O tratamento da SLG é desencorajador. A maio- 
ria das DAEs existentes é pouco eficaz, levando à 
politerapia, com todas as suas dificuldades, devido 
à interação medicamentosa e efeitos colaterais. Em 
vista disso, têm-se tentado outros tipos de tratamento, 
como corticoterapia, dieta cetogênica e tratamento 
cirúrgico. 

As DAEs tidas como mais efetivas na SLG são 
o valproato de sódio e os benzodiazepínicos. O 
valproato de sódio parece ser mais eficaz na forma 
criptogênica, age em todos os tipos de crises da 
SLG e é, segundo alguns, a droga mais indicada 
no controle das crises atônicas, mioclônicas e de 
ausência. O valproato é mais bem tolerado do que 
os benzodiazepínicos, mas a sua grande desvantagem 
é a possibilidade de hepatoxicidade, principalmente 
em crianças de idade mais baixa. O clonazepam, 
clobazam e nitrazepam, apesar dos efeitos colaterais 
e da possibilidade do desenvolvimento de tolerância, 
são utilizados com freqüência na SLG por apresen-
tarem amplo espectro de ação. 

A ação das novas DAEs na SLG é variável. O 
topiramato é a mais efetiva, agindo especialmente 
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nas chamadas crises de queda. A lamotrigina pode 
melhorar alguns pacientes com a SLG. O felbamato 
é uma droga considerada significativamente efetiva 
na SLG, mas produz efeitos colaterais graves como 
anemia aplástica e insuficiência hepática, o que 
limita o seu emprego.

Deve-se ter cuidado, pois algumas DAEs podem 
piorar alguns tipos de crises da SLG. A carbama-
zepina é capaz de reduzir as crises tônicas, mas 
pode aumentar as crises de ausência e as espículas 
no EEG. A fenitoína e o fenobarbital diminuem 
as crises generalizadas convulsivas, mas podem 
aumentar as crises de ausência, além de deter-
minarem distúrbios cognitivos. A fenitoína está 
indicada no estado de mal epiléptico tônico. A 
etosuximida reduz as ausências, mas pode aumen-
tar os fenômenos convulsivos. A vigabatrina tem 
uma ação moderada nos fenômenos convulsivos 
mas pode piorar as crises de ausência, além de 
metade dos pacientes desenvolver tolerância após 
alguns meses.

Na SLG podem-se utilizar ainda outras terapias, 
como os esteróides e a dieta cetogênica. Entre os 
esteróides, a cortrozina (ACTH) é mais eficaz 
quando utilizada logo após o início das crises na 
forma criptogênica. Em outras situações a resposta 
é menos evidente, e esta terapia parece mais indi-
cada para os períodos de exacerbação de crises ou 
para o estado de mal epiléptico não convulsivo. A 
dieta cetogênica parece ser efetiva na SLG e deve 
ser sempre considerada. 

O tratamento cirúrgico para a SLG é limitado. A 
calosotomia reduz a freqüência das crises, especial-
mente as astáticas precedidas de componente tônico. 
Além disso, naquelas crianças em que a cirurgia 
diminui a freqüência das crises observa-se melhora 
do comportamento e do nível de alerta. 

Dieta Cetogênica

A dieta cetogênica foi introduzida por Wilder 
em 1921. Trata-se de uma dieta rica em gorduras 
e pobre em hidratos de carbono que determina aci-
dose metabólica, bem como aumento da excreção 
urinária de corpos cetônicos e de ácido úrico. O 
seu mecanismo de ação é desconhecido, e alguns 
atribuem o efeito antiepiléptico à cetose e ao efeito 
sedativo do ácido acetoacético. 

A dieta cetogênica está indicada em crianças com 
epilepsias refratárias do tipo generalizada, atuando 

melhor nas crises de ausência e nas mio-clônicas. 

O emprego da dieta cetogênica demanda equipe 
multidisciplinar que inclui, além do neurologista, 
nutricionista, psicológa e assistente social. No iní-
cio do tratamento a criança é internada, ficando em 
jejum por 36 horas ou até que apresente cetonúria 
intensa, quando então é introduzida a dieta. Esta 
é calculada de forma que 90% das necessidades 
calóricas diárias sejam obtidas através de gorduras 
e apenas 10% através de hidratos de carbono e 
proteínas (relação 4:1).

A dieta pode determinar náuseas, vômitos, diar-
réias ou ainda obstipação intestinal. Outro efeito 
notado é o aumento no teor de colesterol e trigli-
-cérides. Quando bem aceita e eficaz, apresenta a 
vantagem de permitir a redução das DAEs em uso, 
sendo mantida por cerca de dois anos.

dosEs das mEdICaçõEs utIlIzadas

ACTH:     40-100U/ m2/dia

Carbamazepina:   10-40mg/kg, VO

Clobazam:    0,5-1,5mg/kg, VO 

Clonazepam:    0,1-0,2mg/kg, VO

Diazepam:    0,2-0,3mg/kg, VO ou EV

Etosuximida:    20-40mg/kg, VO

Fenitoína:     20-30mg/kg, 
EV; 3-7mg/kg, VO

Fenobarbital:    20mg/kg/dia, EV 

    ou IM; 3-5mg/kg, VO

Gabapentina:    30-60mg/kg, VO

Glicose a 10%:   2ml/kg, EV

Gluconato de cálcio a 5%:  4ml/kg, EV 
    Manutenção:  
    300-500mg/kg/dia, VO

Felbamato:    40-80mg/kg, VO

Lamotrigina:    em monoterapia: 
    5-15 mg/kg/dia, VO
    em associação com 
valproato: 
    2-5 mg/kg, VO 

Midazolam:    dose de ataque:  
    0,15-0,3mg/kg EV  
     Manutenção:  
    0,05-0,4 mg/kg/hora, EV

Nitrazepam:    0,5-1mg/kg, VO

Oxcarbazepina:   10-30mg/kg, VO

Piridoxina:    25-50mg, EV 
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    Manutenção: 10-100mg/
dia, VO 

Prednisona:    1-2 mg/kg/dia, VO

Sulfato de    0,2ml/kg/dia, IM

magnésio a 50%:    Manutenção:  
    0,2ml/kg/dia, IM

Sulthiame:    7-10 mg/kg/dia, VO

Topiramato:    6-9 mg/kg, VO 

Valproato de sódio:   15-60 mg/kg, VO

Vigabatrina:    40-100mg/kg, VO 
    em espasmos 
epilépticos: 
    150-300mg/kg, VO
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 hipertireoidismo 232 
 lúpus eritematoso sistêmico 232, 233 
 quadro clínico 25, 40, 231‑233 
 senil 233 
 tratamento 233‑234 
Corno anterior 1, 3, 280 
Corno posterior 1, 3, 12 
Corpo caloso 4 
Corpo geniculado lateral 31 
Corpo geniculado medial 71 
Corpos mamilares 44, 47 
Córtex cerebral, 
 associação visual 31 
 auditivo 5 
 encruzilhada parietotemporo‑occipital 5 
 frontal 32 
 Iímbico 5 
 motor 4, 5 
 pré‑motor 4, 5, 33, 45 
 pré‑frontal 5 
 parietal 32 
 occipital 3 1, 33 
 sensorial somático 5 
 visual 1, 9, 31 
Creatinofosfoquinase (CPK) 268, 269, 270, 271 
Creutzfeldt‑Jakob, doença de 243 
Criptococose 174, 175 
Crises epilépticas 
 generalizadas 189, 191, 192, 193 
 parciais 189, 190, 191, 192

D

Dança dos tendões 20 
Decomposição de movimentos 19, 26, 71 
Decorticação, reação 119 
Déficit de força muscular 1‑11 
Degeneração espinocerebelar 241 
Degeneração nigroestriatal 227 
Delirium tremens 275 
Demência 
 alcoolismo 240, 242 
 amnésia 49 
 classificação 240‑241 
 conceito 239 
 degenerativa 240, 241 
 depressão 240, 242 
 diagnóstico 244‑246 
 formas 241, 244 
 freqüência 240 
 tratamento 246 
 vascular 240, 241, 242 
Depressão 240, 242 
Dermatomiosite 270 
Dermátomo 15
Descerebração, reação 120, 136 
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Desenvolvimento do sistema nervoso 293 
Desmielinização 67, 249 
Detrusor 26, 27, 28, 29 
Dexametasona 84, 123, 141, 142, 287 
Diabete melito, 
 acidente vascular cerebral 143 
 nervos cranianos 283 
 neuropatia periférica 10, 67, 259, 264‑265 
Diadococinesia 19, 57 
Diazepam 105, 198, 199, 200, 288, 299 
Diencéfalo 4, 47
Difenil‑hidantoína (fenitoína) 105, 198, 199, 200, 211, 288, 289 
Dipiridamol 140 
Diplegia 1 
Diplopia 29, 31, 32, 61, 282 
Disartria 35, 37, 40, 41, 54, 68, 226, 243 
Discinesia tardia 233, 234, 236 
Disdiadococinesia 20 
Disfagia 40, 62, 68, 70
Disfonia, 35, 37, 54, 62, 70 
Disfunção cerebral mínima 317, 318 
Dislalia 37 
Dislexia 317, 319 
Dismetria (veja erro de medida) 
Dissinergia 29 
Dissinergia vésico‑esfincteriana 29 
Dissociação proteíno‑citológica 257 
Dissociação siringomiélica 68 
Distonia 25, 40, 234‑236 
Distrofia muscular progressiva 268‑269 
Distúrbios da comunicação verbal, 
 exame 53, 54 
 fisiopatologia 35‑41 
Distúrbios da memória 41‑49, 244‑245 
Distúrbios do aprendizado escolar 317‑321 
Distúrbios visuais 29‑31, 285‑286 
Dominância hemisférica 41 
Dopamina 228, 229 
Dor, 
 aspectos clínicos 207‑210 
 antidepressivos 211 
 carbamazepina 211 
 central 210 
 clonazepam 211 
 conceito 203 
 cordotomia 211 
 difenil‑hidantoína (fenitoína) 211 
 fisiopatologia 203‑207 
 neurolépticos 211
 por desaferentação 209‑210 
 por nocicepção 207‑209
 tratamento 210‑211 
Dura‑máter 4, 167

E

Edema cerebral 93 
Edema de papila 92 
Edrofônio, teste 281 
Eletroencefalograma 76‑77, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 200, 201, 243 
Eletroforese de proteínas 76 
Eletromiografia 77‑79, 255‑256 
Embolia cerebral 135, 141 
Empiema subdural 279 
Encefalinas 207 
Encefalite alérgica experimental 249 
Encefalite herpética 47, 172 
Encefalites virais 172 
Encefalopatia do HIV 172 
Encefalopatia hepática 277
Encefalopatia não‑progressiva da infância 305‑310 
Endarterectomia 140 
Endorfinas 207 
Endocardite bacteriana 143 
Enxaqueca 215‑219 
Epilepsia, 
 ácido glutâmico 197
 ácido kaínico 197 
 aura 190 
 conceito 187 
 convulsão 187 
 convulsão febril 315 
 crises epilépticas, classificação 187‑191
 diagnóstico diferencial 187 
 eletroencefalograma 188, 191, 192, 193, 194, 195 196,  
   197, 200, 201  
 generalizadas 189, 191, 192, 193 
 não classificadas 193, 194 
 parciais 189, 190, 191, 192 
 estado de mal 200 
 GABA 188, 189, 197 
 kindling 188 
 modelos experimentais 188‑189 
 na infância 311‑315 
 paralisia de Todd 192 
 paroxysmal depolarization shift (PDS) 188 
 perda de fôlego 313‑314 
 potenciais excitatórios pós‑sinápticos 188, 189 
 potenciais inibitórios pós‑sinápticos 188, 189 
 pseudocrises 187 
 recorrência 200 
 síndromes epilépticas, epilepsia ausência da  
   infância 196, 312, 313 
 epilepsia do despertar 196 
 epilepsia mioclônica juvenil 196, 312 
 epilepsia mioclônica progressiva 197 
 epilepsia rolândica 196 
Lennox‑Gastaut 196, 312 
 carbamazepina 198, 199, 200 
 clobazam 198 
 clonazepam 198, 199 
 corticosteróides 200 
 diazepam 198, 199, 200 
 difenil‑hidantoína 198, 199, 200 
 ethosuxmida 198, 199 
 fenobarbital 198, 199, 200 
 nitrazepam 198, 199, 200 
 primidona 198, 199, 200 
 suspensão da medicação 201 
 terapêutica ácido valpróico 198, 199, 200 
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 tiobarbiturato de sódio 200
Equilíbrio 
 dinâmico 19 
 distúrbios 17‑25 
 estático 19 
 exame 18‑25, 54
Ergotamina 216, 217
Eritromicina 178
Erro de direção 19, 20, 66
Erro de medida 19, 20, 26, 71
Esclerose lateral amiotrófica 68
Esclerose múltipla, 
 anatomia patológica 249 
 diagnóstico 251 
 etiopatogenia 249 
 líquido cefalorraquidiano 250, 251 
 mielopatia aguda 279 
 quadro clínico 20, 67, 68, 250‑251 
 tratamento 251‑252
Escotomas 29, 31
Esfíncter anal 29 
Esfíncter pupilar 32 
Esfíncter vesical externo 26, 27, 28, 29 
Esfíncter vesical interno 26, 27, 28, 29 
Espaço extradural 167 
 subaracnóideo 167 
 subdural 167, 168 
Espasticidade 8 
Espículas 77, 192, 193, 194 
Esquecimento 48 
Esquecimento senil benigno 48 
Esquistossomose 181 
Estado de mal epiléptico 200, 286‑288 
Estado vegetativo persistente 127, 128 
Estafilococos 171 
Estereoanestesia 66 
Estrabismo 31 
Estreptococos 168, 169, 170, 171, 172 
Ethosuxmida 198 
Exame (de) 
 acuidade visual 60 
 atenção 52, 53 
 cálculo 52, 53 
 campo visual 60 
 comas 106‑120 
 coordenação dos movimentos 57 
 equilíbrio e marcha 54 
 físico 52 
 força muscular 54, 55 
 funções neurovegetativas 59 
 fundo de olho 60, 110 
 linguagem 52, 53, 54 
 motricidade 54‑57 
 neurológico 52‑63 
 nervos cranianos 60‑62 
 neuropsicológico 52‑54 
 orientação 52, 53 
 memória 52, 53 
 reflexos 55‑57 
 sensibilidade 57‑59 

 tono muscular 55 
Exame neurológico da criança 
 idades‑chave 301‑302 
 manifestações evolutivas, 298 
 permanentes 298 
 transitórias 298 
 roteiro 296‑297

F

Faringe 37, 40, 62, 69 
Fasciculações 11, 68, 78 
Fascículo 
 arqueado 41 
 longitudinal medial 32, 70, 72, 73, 116 
Fenobarbital 198, 199, 200, 237, 288, 289 
Fenoxibenzamina 29 
Festinação 226 
Fibrilação 11, 78 
Fissura de Sylvius 4 
Fístula liquórica 83 
Fluconazol 176 
 5‑Fluorocitosina 176 
Fluxo axoplasmático 10 
Forame (de)
 Luschka 75, 87, 167 
 Magendie 75, 87, 167 
 magno 4, 87 
 Monroe 167 
 Pacchioni 87 
Formação reticular 4, 7, 12, 20, 32, 69, 206, 207 
 ativadora ascendente 98, 239 
 paramediana pontina 33, 72 
Fórnix 44, 47 
Fossa posterior 4 
Fundo de olho 60 
Fungos, meningite 175‑176 
Funículos posteriores 15, 66 
Fusos musculares 8, 20

G

Gaba 188, 189, 197, 224, 231, 236
Gama, motoneurônios 8
Gânglio 8
Gânglio espinal 8
Gânglios da base 4, 23, 24, 223, 224
Gentamicina 170, 171
Giro 
 angular 41, 44
 cíngulo 44, 47
 pré‑central 5
 pós‑central 5
 supramarginal 44
 temporal transverso 71
Glasgow, escala de coma de 108, 109, 110, 129, 157
Glicerol 94, 165
Glicose hipertônica 104
Globo pálido 4, 223, 224
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Grafestesia 59
Granulações de Pacchioni 167
Granulomatose de Wegener 260
Grasping reflex 245

H

Haemophilus influenzae 169, 170, 171, 172 
Hallervorden‑Spatz, doença de 235, 236 
Haloperidol 105, 233, 236 
Hematomas 
 extradurais 151, 152 
 intraparenquimatosos 142, 151, 153 
 subdurais 151, 152, 153, 277 
Hemianopsia 31, 286 
Hemiparesia alterna 35 
Hemiplegia 1, 6 
 completa 138 
 desproporcionada 138 
Hemisférios cerebrais 4 
Hemissecção medular 15, 66 
Hemodiluição 141 
Hemorragia intraparenquimatosa 135 
 meníngea 135, 141, 173 
Heparina 141 
Heredodegenerativas, doenças 67 
Hérnias encefálicas 
 cerebelares 90, 124 
 supracalosa 89, 157 
 transtentorial 89, 120, 121, 122, 158 
 uncus 89, 123, 159 
Herpes simplex 172 
Herpes‑zoster 282
Hidrocefalia 81, 91, 168 
 a pressão normal 83, 242 
Hipercinesias 25, 223 
Hiperestesias 15, 254 
Hiperpatia 15, 254 
Hiper‑reflexia 8, 10, 56 
Hipertensão intracraniana, 
 fisiopatologia 87‑89 
 hérnias encefálicas 89‑90 
 ondas patológicas 88 
 quadro clínico 91‑93 
 tratamento 93‑95, 164‑165 
 trauma de crânio 153‑156 
Hipertonia 8, 9 
 espástica 8 
 plástica 223, 226 
Hipoacusia 62 
Hipocampo 45, 47 
Hipomimia 226 
Hipoestesia 15, 71 
 alterna 16 
 em “bota e luva” 15 
 em faixa 15 
Hipófise 31, 286 
Hipoglicemia 104, 133 
Hiponatremia 163 

Hiporreflexia 8 
Hipotálamo 4, 44, 70, 206, 207, 211, 239 
Hipotensão liquórica 76 
Hipotensão postural 59, 225 
Hipotermia 94, 124 
Hipotonia 8‑9, 271, 223 
Hipóxia 124 
Hippus 114 
Histoplasmose 174 
HIV 
 demência 183, 244 
 meningite 183 
 mielopatia 67, 183 
 neuropatia 183‑184, 265 
HTLV‑1 mielopatia 67

I

Icto completo 135 
 em evolução 136‑137 
 pequeno 135 
 transitório 134 
Imipramina 218 
Incontinência urinária 27, 29 
Infarto cerebral 135 
Infecções 167‑185 
 no trauma de crânio 165 
Interneurônios 7 
Isometepteno 217 
Isótopos radioativos 82, 83

J

Jackson, dissolução 293
Jouvet, escala de coma de 109, 110
Junção neuromuscular 1, 10, 11, 78

K

Kayser‑Fleischer, anel de 235
Korsakoff, psicose de 47, 276

L

Labirintite 22 
Labirinto 20, 22 
Lafora, doença 197 
Lâminas de Rexed 203 
Lemnisco lateral 71, 73 
Lemnisco medial 12, 70, 72 
Lennox‑Gastaut, síndrome de 196, 312 
Leucoencefalopatia multifocal progressiva 172, 244 
Levodopa 228, 229, 230 
Língua, inervação da 37, 62 
Linguagem 41 
Líquido cefalorraquidiano (LCR) 75‑76, 138, 139 
Lítio 237 
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Lobo frontal 4, 12, 23, 43, 44, 45 
 occipital 4 
 parietal 4, 59 
 temporal 4, 47 
Locked‑in 127 
Locus coeruleus 207, 224, 239 
Lúpus eritematoso sistêmico 135, 232, 235, 242, 260 
Lysteria monocitogenes 468, 169, 170, 171

M

Macrocefalia 92 
Malformações arteriovenosas 135, 136 
Manito1 94, 123, 165 
Manobra 
 braços estendidos 55 
 calcanhar‑joelho 19 
 índex‑nariz 19 
 Jendrassik 56 
 oculovestibular 116 
 olhos de boneca 116 
 Queckenstedt‑Stookey 75 
Marcha 
 ceifante 54 
 ebriosa 20 
 escarvante 54 
 em bloco 226 
 talonante 19 
Mastigação 61 
Medula espinal 1, 3, 15, 65‑69 
Medula oblonga (veja bulbo) 
Memória 
 consolidação 47, 48 
 de fixação 43, 45, 47, 49, 244 
 distúrbios 41‑49 
 exame 244‑245 
 evocação 45, 48, 49 
 imediata 43, 244 
 neurotransmissores 43, 45 
 sinapses 43, 45, 48 
Menière, doença de 284 
Meningites 
 agudas 168‑173
 bacterianas, diagnóstico 169‑170 
 etiopatogenia 168 
 evolução 171‑172 
 líquido cefalorraquidiano 169‑170 
 quadro clínico 168‑169
 tratamento 170‑171 
 crônicas 176‑182 
 subagudas 173‑176 
 virais 172 
Meningococos 168, 169, 170, 171, 172 
Mesencéfalo 4, 32, 73‑74 
Metisergide 218 
Miastenia grave 40, 78, 79, 270, 281 
Micção 25‑29 
Micoses 174‑175 
Midríase 32, 110 
Mielopatia transversa 65, 66 

Mielose funicular 20 
Mini‑exame do estado mental 52, 53 
Mioclonias 25, 40, 234 
Mioglobinúria 269, 270 
Miopatias 
 alteração do metabolismo dos hidratos de carbono 269 
 atividades elétricas contínuas 270  
 biópsia muscular 267 
 classificação 267 
 conceito 267 
 congênitas benignas 269 
 déficit de carnitina 269 
 déficit de carnitina palmitoiltransferase 269 
 diagnóstico 267 
 distrofia miotônica 270 
 distrofias musculares progressivas 268‑269 
 doença de Pompe 269 
 eletroneuromiografia 78, 267 
 endócrinas 271 
 forma das cinturas 268 
 forma de Becker 268 
 forma de Duchenne 268 
 forma de Fukuyama 268, 269 
 forma distal 268 
 forma facioescápulo‑umeral 268 
 forma oculofaríngea 268 
 hipertermia maligna 269 
 inflamatórias 270‑271 
 metabólicas, alteração do metabolismo das gorduras 269 
 miotonia condrodistrófica 270 
 miotonia congênita 270
 miotonias 270 
 mitocondriais 269 
 neuromiotonia 270 
 síndrome do homem rígido 270 
Miose 32, 70, 110, 112 
Mononeuropatia 253 
Mononeuropatia múltipla 253 
Monoplegia 1 
Morfina 206, 207, 211 
Morte encefálica 77, 128, 130 
Motoneurônios 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 26 
Motoneurônios gama 8 
Motricidade ocular 
 extrínseca 31, 115‑119, 282‑283 
 intrínseca 31, 110‑114 
Movimentos conjugados oculares 32, 33, 118, 119 
Movimentos involuntários (veja hipercinesias) 
Multineurite (veja mononcuropatia múltipla) 
Músculos 
 esternoclidomastóideo 37, 62 
 oblíquo inferior 31
 oblíquo superior 31 
 reto inferior 31 
 reto superior 31 
 reto lateral 31 
 reto medial 31 
 trapézio 37, 62
Mutismo acinético 127
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N

Naloxone 105, 141
Narcóticos 105, 124
Nervo(s) 
 abducente 32, 60, 71, 72, 93, 115, 282 
 acessório 37, 62, 69 
 ciático 59 
 facial 33, 61, 71, 72, 117, 118 
 femoral 55, 56 
 fibular 263 
 glossofaríngeo 37, 40, 62, 69 
 hipoglosso 37, 62, 69 
 intermédio 33, 61, 69 
 mediano 263 
 obturador 56 
 oculomotor 32, 60, 73, 74, 89, 93, 111, 115,  
   116, 118, 282, 283 
 olfatório 60 
 óptico 31, 60, 111 
 pélvicos 26 
 pudendos 27, 29 
 radial 263 
 tibial 55 
 trigêmeo 12, 40, 61, 117 
 troclear 32, 60, 73, 93, 115, 282 
 uInar 263 
 vago 37, 40, 62, 69 
 vestibular 71 
 vestibulococlear 34, 61
Neuralgia do trigêmeo 209, 211
Neurinoma do acústico 285
Neurite óptica 250, 286
Neurocisticercose, 
 demência 244 
 diagnóstico 180 
 etiopatogenia 179 
 quadro clínico 179‑180
 tratamento 180‑181
Neurônios motores: inferiores (veja motoneurônios) 
 pós‑ganglionares 26 
 pré‑ganglionares 26 
 superiores 1
Neuropatia 
 alcoólica 259‑260 
 amiloidose 15, 261, 262 
 carencial 259 
 classificação 253 
 diabética 10, 67, 259, 264‑265 
 diftérica 257, 258, 281 
 doenças do tecido conectivo 260, 261 
 eletroneuromiografia 255‑256 
 etiologia 256 
 genética 262 
 leprosa 261 
 medicamentosa 259 
 mononeuropatia 253 
 paraneoplásica 260
 polineuropatia 253 
 polirradiculoneurite aguda 256‑257, 279‑280 
 polirradiculoneurite crônica 260 

 porfirínica 258, 280 
 quadro clínico 254‑255 
 síndrome de imunodeficiência 265 
 tóxica 259 
 urêmica 260‑261
Neurossífilis 
 diagnóstico 178 
 formas clínicas 135, 176‑178, 243 
 tratamento 178‑179
Neurotransmissores e sistema neurovegetativo 25
Neurotuberculose 
 diagnóstico 174‑175 
 etiopatogenia 173‑174 
 prognóstico 175 
 quadro clínico 175 
 tratamento 175
Nimodipina 140
Nistagmo 23, 61, 62, 116, 117, 275, 283, 284, 285 
 optocinético 116 
 de posição 61, 284
Nitrazepam 198, 199
Nível de sensibilidade 65
Noradrenalina 26, 211
Núcleo(s) (de) 
 abducente 32, 33, 72 
 ambíguo 69, 70 
 basal de Meynert 45, 47, 239 
 caudado 4, 223, 224 
 cerebelares 20 
 cocleares 71 
 cuneiforme 12 
 Edinger‑Westphal 111, 114 
 espinal do trigêmeo 12, 69, 70, 71, 72 
 facial 33, 35, 61, 72 
 grácil 12 
 hipoglosso 62, 69 
 lenticular 223 
 pedunculopontino 224 
 principal do trigêmeo 12, 72, 73 
 mesencefálico do trigêmeo, 12, 73 
 rubro 32, 73, 74 
 subtalâmico de Luys 4, 223, 224, 234 
 trato solitário 69 
 vestibulares 7, 20, 32, 33, 72 
 vago 69

O

Oftalmoplegia internuclear 32, 73
Oligocinesia 226
Ondas 
 agudas77, 79 
 positivas 78
Órgão neurotendíneo 9, 20

P

Palestesia 59
Panencefalite esclerosante subaguda 172, 243
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Papez, circuito de 44, 47
Papila óptica 31
Papilite 285
Paralisia cerebral, 
 conceito 305
 diagnóstico 309 
 etiopatogenia 307‑309 
 incidência 305 
 prognóstico 3, 10 
 quadro clínico 305‑307 
 tratamento 309‑310 
Paralisia facial 33, 34, 35, 40, 61, 72, 281‑282 
Paralisia geral progressiva 177, 243 
Paralisia periódica familiar 281 
Paralisia supranuclear progressiva 227 
Paraparesia espástica aguda 278‑279 
Paraplegia 1, 67 
Paraplegia espástica familiar 67 
Paraplegia espástica tropical 67 
Paraparesia flácida 68, 279‑281 
Paratonia 245 
Paresia 1 
Parestesias, 15, 57, 254 
Parkinson, doença de 
 demência 241 
 diagnóstico diferencial 227 
 etiologia 227‑228 
 freqüência 224 
 quadro clínico 9, 40, 54, 224‑227 
 tratamento 228‑231 
Parkinsonismo‑plus 227, 241 
Pedúnculos cerebelares; 70, 71, 73 
Pelagra 277 
Penicilina 170, 171
Pentolamina 29 
Pentoxifilina 141 
Perda de fôlego 313‑314 
Perímetros cranianos 303 
Perimielografia 83 
Perseveração 24 
PET‑scan (veja tomografia por emissão de pósitrons) 
Pia‑máter 167 
Pick, doença 241 
Plasmaférese 271 
Plegia 1 
Plexo(s) 
 braquial 262, 
 corióides 75, 167 
 hipogástrico 26 
 lombossacro 263 
 mesentérico 26 
Pneumoencefalografia 79 
Poliarterite nodosa 260 
Polígono de Willis 136 
Polineuropatias periféricas 15, 253‑266 
Polimiosite 270, 271 
Poliomielite 10, 280 
Polirradiculoneurite 20, 256‑257, 260, 279‑280 
Ponte 3, 71‑73 
Porfiria aguda intermitente 258, 280 
Potenciais evocados 77, 251 

Primidona 198, 199, 200, 237 
Propantelina 29 
Prosopagnosia 49 
Prostaciclinas 141 
Pseudo‑enoftalmo 60, 70 
Pseudomonas 169, 170, 171 
Ptose palpebral 32, 283 
Pupila 32, 60, 89, 110‑114 
Putâmen 4, 223, 224, 235

Q

Quadrantanopsia 31
Quiasma óptico 31, 286
Quimioceptores 44

R

Radiação óptica 31, 286
Radiografia simples 
 de crânio 79‑80 
 de coluna 83
Raízes nervosas 
 motoras 3 
 sensoriais 3
Receptores sensoriais 12
Reflexo(s) (de) 
 adutores da coxa 56 
 acomodação 60 
 anal 29, 60 
 aquiliano 55 
 automatismo medular 278 
 axiais da face 245 
 bicipital 56 
 blinking 109 
 bulbocavernoso 29, 60 
 ciliospinal 114 
 consensual 60, 111 
 convergência 73 
 corneopalpebral 60, 61, 117 
 cutâneo‑abdominais 10, 57 
 cutaneoplantar 9, 57 
 estilorradial 56 
 exteroceptivos (veja r. superficiais) 
 faríngeo 40, 62, 70 
 flexores dos dedos 56 
 fotomotor 60, 111, 112, 179 
 idiomuscular 55 
 Landau 298, 301, 302 
 Magnus‑De Kleijn 298, 302, 311 
 mandibular 245 
 miotáticos 8 
 Moro 298 
 nauseoso (veja r. faríngeo) 
 oculocardíaco 59 
 orbicular das pálpebras 245 
 orbicular dos lábios 245 
 palatino 40, 62, 70 
 palmomentual 245 



486 CaPítulo 26©Direitos reservados à Editora ATHENEU 

 patelar 55, 56 
 policinéticos 8, 56 
 polissinápticos 9 
 preensão 245 
 sucção 246 
 superficiais 9, 56 
 tricipital 56
Reserpina 233, 236
Ressonância magnética 
 de crânio 82, 160, 251 
 de coluna 84, 251
Retenção urinária 27, 29
Rigidez de nuca 59, 169
Ritmo 
 alfa 76 
 beta 76 
 delta 76 
 teta 76
Rubéola 293

 
S

Sáculo 21 
Secção medular 11, 15, 65‑66 
Semiologia neurológica 
 da criança 295‑304 
 do adulto 51‑63 
Sensibilidade 
 cinético‑postural 12, 59 
 distúrbios 11 
 dolorosa 12, 57, 203‑210 
 exame 57, 59 
 exteroceptiva 11 
 gustativa 34, 37, 61, 62 
 interoceptiva 11 
 proprioceptiva 11, 12, 59 
 táctil 12, 57 
 térmica 12, 57 
 vibratória 12, 59 
Serotonina 207, 211, 215 
Shy‑Drager, doença de 227 
Sinal de 
 Babinski 10, 56 
 Brudzinski 59, 109 
 canivete 8 
 cortina 62 
 Kernig 59, 169 
 Lasègue 59 
 Lhermitte 66 
 rigidez de nuca 59 
 roda denteada 9, 226 
 Romberg 19, 54, 66 
 Romberg vestibular 22 
Sinapses e memória 43, 45, 48 
Síncope 187, 314 
Síndrome(s) (de) 
 alternas 69 
 bulbares 69‑71 
 cerebelares 9, 40, 54, 71 
 Claude Bernard‑Horner 59, 70, 71, 111, 112 

 cordonal posterior 66, 67 
 coréica 231‑234 
 extrapiramidais 9, 24, 25, 40, 223‑238 
 frontal 49 
 hipertensão intracraniana 87‑95 
 imunodeficiência (veja AIDS) 
 Korsakoff 47, 276 
 Lennox‑Gastaut 196, 312 
 Little 306 
 medulares 15, 65‑69 
 mesencefálicas 73, 74 
 motora periférica 3, 10, 67, 68 
 neurônio motor inferior (veja s. motora periférica) 
 parkinsoniana 224‑231 
 piramidal 7, 8, 10, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70 
 pontinas 71‑73 
 pseudobulbar 40 
 talâmicas 16 
 Tolosa‑Hunt 283 
 tronco cerebral 16, 69‑74 
 túnel do carpo 178, 262 
 um‑e‑meio 119 
 vestibulares 54, 72, 283‑285 
 West 196, 311, 312 
Siringomielia 15, 68 
Sistema(s) 
 endócrino 44 
 extrapiramidal 223
 límbico 12, 44, 45 
 neurovegetativo 25 
 parassimpático 25, 26, 27, 28, 29, 32, 44 
 simpático 25, 26, 27, 28, 29, 32, 44 
Steinert, moléstia de 17, 10 
Striatum 4, 223, 224, 232 
Substância negra 24, 73, 74, 223, 224 
Substância P 203, 207, 209 
Sulco central 4 
Sulco parieto‑occipital 4 
Sulfametoxazol‑trimetoprin 171 
Surdez 
 de condução 62 
 de percepção 62

T

Tabes 20, 67, 177‑178 
Tálamo 4, 12, 44, 47, 203, 224, 239 
Tenda do cerebelo 4, 32, 87 
Teoria da comporta 206 
Tetraparesia 1, 277 
Thomsen, moléstia de 270 
Tiamina, carência 47, 104, 133, 259, 275 
Ticlopidina 140 
Timoma 270 
Tomografia computadorizada 
 da coluna 83, 84 
 do crânio 80‑82 
Tomografia por emissão 
 de fóton único 83 
 de pósitrons 83 
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Tono muscular 8, 9, 24 
Tontura 61, 62, 283‑285 
Torcicolo espasmódico 235 
Toxoplasmose 
 congênita 293 
 diagnóstico 182 
 etiopatogenia 181 
 formas clínicas 181‑182 
 tratamento 182 
Trato(s) 
 comissurais; 4 
 corticonuclear 35, 40 
 corticospinal 3, 5, 6, 7, 67, 206 
 corticospinal anterior 6 
 corticospinal lateral 6 
 cuneiforme 12 
 encefalospinais 1, 7 
 espinal do trigêmeo 70 
 espinocerebelares 20 
 espinotalâmico 12, 67, 68, 74 
 espinorreticulotalâmico 12, 203, 206 
 grácil 12, 206 
 Lissauer 203, 211 
 óptico 31 
 paleoespinotalâmico 203 
 piramidal (veja corticospinal) 
 rubrospinal 74 
 solitário 69 
 tectospinal 73 
Traumatismos cranioencefálicos 
 abscessos cerebrais 165 
 conceito 149 
 contusões 150 
 corticosteróides 165 
 demência 243
 edema cerebral 154‑156 
 eletroencefalograma 160 
 escala de Glasgow 157 
 exame 156 
 fisiopatologia 149 
 fístula liquórica 165 
 fraturas 150 
 glicerol 165 
 hematoma extradural 152 
 intraparenquimatoso 153 
 lesão axonal difusa 150, 151 
 lesão isquêmica 156 
 lesão primária 150 
 lesão secundária 151 
 líquido cefalorraquidiano 160 
 manitol 165 
 meningites 165 
 monitorização da pressão intracraniana 160 
 osteomielite 165 
 potenciais evocados 160 

 raios X simples 159, 160 
 ressonância magnética 160 
 subdural agudo 152 
 swelling 154 
 tomografia computadorizada 160 
 tratamento 161‑165 
 tromboflebite 165 
 tumefação 154 
Tremores 
 cerebelar 236 
 conceito 25, 236 
 essencial 236
 disartria 40 
 fisiológico 236 
 parkinsoniano 227 
Trofismo 1, 10, 59, 255 
Tronco cerebral 4, 16, 69‑74, 206, 207 
Tumores 66, 67, 69, 74, 91, 135, 243

U

Ultra‑sonografia 83
Unidade motora 1, 78
Urgência miccional 29
Urgências neurológicas 273‑289
Utrículo 21

V

Vancomicina 171 
Velocidade de condução nervosa 12, 78, 79 
Ventriculites 171 
Ventriculografia 79 
Ventrículos 75, 167 
Vertigem 22, 61, 62, 283‑285 
Vilosidades aracnóideas 87 
Visão, distúrbios 29‑31 
Vitaminas, 
 carência B

12
 67, 259 

 tiamina 47, 104, 133, 259, 275

W

Wernicke, área 41, 44
Wernicke, encefalopatia 104, 275‑276
West, síndrome de, 
Wilson, doença de 232, 235, 242

Z

Zumbidos 62
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