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Neuro em Sinopse – Revisão de artigo

Ponto de Vista – “Evidence that nerve

surgery improves functional outcome for

obstetric brachial plexus injury”

Autor: Ricardo de Amoreira Gepp

Coordenador do Serviço de Neurocirurgia da Rede

Sarah de hospitais de reabilitação. Mestre em

neurociências pela UnB. Coordenador do

departamento de nervos periféricos da SBN.

“Evidence that nerve surgery improves functional outcome for obstetric brachial plexus

injury”, in Journal of Hand Surgery (European Volume) 2021, Vol. 46(3) 229–236. 2020.

Willem Pondaag, Martijn J. A. Malessy, et al

Ponto de vista e avaliação do artigo:

A paralisia braquial obstétrica (PBO) é uma lesão neurológica que pode ter alto

impacto na qualidade de vida de crianças e seus familiares. Apesar de raro, com incidência

menor de 1% dos partos, esse número cresce para 6% dos partos em crianças com mais de 4

kg ao nascimento. Os principais fatores associados com a sua ocorrência são: obesidade

materna, pós-datismo e diabetes gestacional. A PBO ocorre especialmente quando há

desproporção entre o tamanho do feto e a pelve materna.

Dos pacientes que apresentam alguma alteração motora logo após ao parto, cerca de

20 a 30% dos pacientes não melhoram espontaneamente. Apesar desse dado, muitos

médicos ainda têm o conceito de que as crianças apresentarão melhora na quase totalidade

dos casos. A cirurgia é geralmente indicada nos casos em que a recuperação não ocorreu

após 3 a 6 meses após o parto.
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Apesar dos resultados demonstrados em vários estudos, não existe na literatura uma

evidência robusta do valor da cirurgia reconstrutiva e isto se deve a dificuldade de se realizar

estudos clínicos randomizados e prospectivos. Essa é uma dificuldade encontrada em vários

temas cirúrgicos e, apesar deste fato, diversos autores buscam essas evidências, objetivo do

presente estudo.

Dessa forma os autores analisaram a literatura com duas estratégias específicas:

1. Comparar casos de reconstrução do plexo com casos não operados na mesma

série;

2. Utilizar estudos históricos sem reconstrução nervosa que pudessem ser

comparados a séries semelhantes com cirurgia de reconstrução nervosa.

Avaliação dos resultados encontrados

Comparando os resultados da reconstrução do nervo com aqueles de tratamento não

cirúrgico

Utilizando a primeira estratégia de busca e com base em publicação prévia dos

mesmos autores, foram selecionados 9 artigos. A primeira observação dos autores foi de

haver grande heterogeneidade dos artigos. Todos os estudos são observacionais, séries de

casos, estudos de coorte com controles históricos ou estudos de baixa qualidade e, portanto,

fornecem apenas nível IV de evidência.

Como exemplo cita-se artigo importante publicado por Gilbert e Tassin em 1984.

Nesse estudo, as séries de dois hospitais de Paris foram comparadas; cada um desses

hospitais adotou o tratamento cirúrgico ou conservador. O grupo operado apresentou

recuperação Mallet IV em 63% dos pacientes, enquanto no grupo clínico o melhor resultado

atingido foi classificado como Mallet III (quanto maior a pontuação na escala, melhor é o

resultado).

Outro estudo importante foi realizado por Clarke em 1996 no hospital Sick Children

de Toronto. Ele demonstrou que pacientes submetidos a reconstrução com enxertos após
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ressecção de neuroma apresentam melhores resultados em comparação com os pacientes

submetidos a neurólise. Crianças que foram submetidas a enxerto tiveram mais chances de

atingir os graus 6 e 7 da Active Movement Scale (AMS).

Strombeck na Suécia realizou duas análises, uma em 2000 e outra em 2007.

Inicialmente um grupo de 470 crianças foram estudadas, mas com mais de 5 anos de

acompanhamento apenas 247 pacientes foram analisados. Apesar do numeroso grupo de

pacientes, os critérios de seleção e formação dos grupos não ficaram claros e os resultados

foram inconsistentes. No grupo com lesões C5-C6, as crianças que foram tratadas

cirurgicamente tiveram recuperação de ombro melhor do que as não tratadas pela cirurgia.

Outros estudos semelhantes não demonstram metodologia científica adequada ou

eram constituídos por pequenas casuísticas. Apesar de alguns estudos clássicos as evidências

são baixas, mas todos apontam melhores resultados nos grupos cirúrgicos, especialmente

nas crianças que não adquiriram flexão ativa de cotovelo.

Comparando o resultado de séries não cirúrgicas da literatura com as séries de

reconstrução de nervo

Outra opção utilizada pelo autor para investigar os benefícios da reconstrução de

plexo braquial com enxertos foi comparar o resultado da cirurgia com o resultado de

recuperação espontânea em outras séries históricas. A principal dificuldade nesta

comparação é que existem poucas séries caracterizando a história natural do PBO que

avaliem e relatem o resultado de forma qualitativamente boa.

Foi feita uma revisão de séries de história natural aplicando quatro critérios de

qualidade. Apenas sete artigos atenderam dois critérios de qualidade. Nas séries de casos

avaliadas o que se encontrou foi uma diversidade grande de casuística e mesmo nas séries

onde se pretendia estudar pacientes apenas acompanhados, alguns pacientes mais graves

foram operados. O ideal seria identificar nas séries os pacientes com indicação cirúrgica mas

que não foram operados.

Mesmo na comparação entre as séries cirúrgicas há muita heterogeneidade das

avaliações, técnicas cirúrgicas adotadas e descrição dos resultados obtidos. As comparações

entre diferentes grupos articulares também é complexa. Os pacientes onde o objetivo foi
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mensurado com a análise da função de ombro apresenta resultados inferiores quando

comparados a pacientes que a mensuração foi a flexão de antebraço. Na maioria dos

estudos, apenas 20% das crianças melhoram a rotação externa do ombro enquanto que a

flexão de cotovelo é alcançada em 80 a 90% dos casos. Já a recuperação da mão tem uma

recuperação que varia de 50% a 70% nas séries da literatura.

Conclusões

As dificuldades apresentadas mostram como é complexa a busca de evidência

científica mais robusta na avaliação do tratamento da PBO.

Não existem estudos com randomização do tratamento e as condutas atuais são

baseadas em séries de casos, mesmo tipo de estudo que, no passado, chegou a demonstrar

que, na maioria absoluta dos pacientes, ocorria recuperação espontânea.

Nos casos com lesão grave, com presença de sinal de Horner e perda de função na

mão, não há dúvida que o tratamento cirúrgico é a melhor opção. Geralmente devido a

gravidade da lesão esses pacientes são melhor estudados e logo encaminhados a serviços

com maior experiência. No entanto, esses pacientes correspondem a apenas 10 a 15% dos

casos de PBO.

A maior dificuldade ocorre nos pacientes com lesões menos graves, classificadas

como Narakas 1 e 2, que persistem com déficit após 3 meses do parto. Provavelmente a

melhor indicação ocorre nos casos em que não há recuperação motora relacionada à flexão

do antebraço em até seis meses. Esses pacientes devem ser operados e os resultados

avaliados de forma sistematizada, lembrando que a indicação e o resultado cirúrgico são

avaliados pela flexão do antebraço e que, muitas vezes, a criança manterá dificuldade de

rotação externa do ombro.
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Apêndices classificações

Narakas

Grupo Nome Raízes

lesionadas

Local da

fraqueza ou

paralisia

Prognóstico

1 Erb C5, C6 Abdução e

rotação externa

do ombro, flexão

de cotovelo

Boa recuperação

espontânea em

80% dos casos

2 Erb extendido C5, C6,C7 Abdução e

rotação externa

do ombro, flexão

de cotovelo e

mão caída

Boa recuperação

espontânea em

60% dos casos
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3 Paralisia total

sem sinal de

Horner

C5,C6,C7,C8 e T1 Paralisia

completa sem

sinal de Horner

Boa recuperação

de ombro e

cotovelo em 30%,

pouca

recuperação de

mão.

4 Paralisia total

com sinal de

Horner

C5,C6,C7,C8 e T1 Paralisia

completa com

sinal de Horner

Sem recuperação

do membro

superior sem

cirurgia

Mallet

Active Movement Scale (AMS)

Escore Movimento Observado

Avaliação sem a ação da gravidade

1 Sem resposta

2 Contração sem movimento

3 Movimento <50% da amplitude

articular

4 Movimento >50% da amplitude

articular

Avaliação do movimento com a ação da gravidade

5 Movimento observado

6 Movimento <50% da amplitude

articular

7 Movimento >50% da amplitude

articular
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Neuro em Sinopse – Neurocirurgia Endovascular

Ponto de Vista – “Embolization of brain

arteriovenous malformations with intent to

cure: a systematic review”

Autor: Guilherme Cabral de Andrade

Neurocirurgia Vascular e Endovascular – CINN (Centro

Integrado de Neurologia e Neurocirurgia - Maringá -

PR)

“Embolization of brain arteriovenous malformations with intent to cure: a systematic

review”, J Neurosurg. 2019 Feb 1;132(2):388-399. Eva M Wu, Tarek Y El Ahmadieh,

Cameron M McDougall, Salah G Aoun, et al

Historicamente o tratamento endovascular/Embolização das Malformações

arteriovenosas (MAV´s) tem se colocado como um método adjuvante no tratamento dessas

lesões no intuito de eliminar fatores de risco preparando-as para a intervenção

microcirúrgica, sendo estabelecido como tratamento curativo a microcirurgia e exérese

completa. Com o intuito de melhor entender a história natural dessas malformações,

baseando-se na “equipoise”, ou seja, o princípio da incerteza médica, o estudo randomizado

“ARUBA” (A Randomized Trial of Unruptured Brain Arterio Venous Malformation)1 foi

desenhado randomizando MAV’s não rôtas tratadas conservadoramente/clinicamente e

cirurgicamente com todas as modalidades de tratamento (microcirurgia, embolização e

radiocirurgia) iniciado em 2007. Seus resultados iniciais mostraram uma superioridade do

tratamento clínico/conservador, forçando o estudo a ser interrompido em 2013. Dentre

todos os métodos de tratamento invasivo, a embolização foi inicialmente despreterida com

os piores resultados e complicações, no entanto isso ocorreu em virtude de vários vieses de

seleção, desfavorecendo os resultados da técnica endovascular. De maneira geral, esses
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resultados impactaram nas decisões quanto ao tratamento invasivo das MAV’s não rôtas e

assintomáticas, passando a ser um “dilema” com premissas contraditórias e excludentes.

Simultaneamente a esse resultados, ocorreu uma evolução natural tecnológica de

todo o arsenal terapêutico que envolve técnicas endovasculares no tratamento dessas lesões

(melhora da qualidade de imagem, novos materiais de acesso com cateteres e microcateter

com ponta destacável, novos líquidos embólicos, incorporação de novas técnicas de acesso

arterial e venoso). Em muitos centros de referência no tratamento de doenças

neurovasculares, as técnicas endovasculares passaram por um período de transição da

embolização com tratamento adjuvante para uma modalidade de tratamento definitivo,

mesmo ainda podendo ser controverso.

Na população geral das MAV’s, as taxas de oclusão completa após embolização

mostram-se inferiores a 40%2. Na embolização de MAV com intenção de cura, podemos

encontrar na literatura dados que mostram resultados com oclusão total entre 80-90% dos

casos, quando são lesões com nidus pequeno, pedículos alimentadores de um único

território vascular, com identificação clara da drenagem venosa, margem de segurança para

refluxo durante a embolização3,4. No entanto, os dados relativos à segurança e eficácia do

tratamento endovascular com intenção de cura, são confinados principalmente a uma série

de casos retrospectivos, de centro único e com amostras restritas.

A revisão sistemática realizada nesse estudo incluiu como critérios de seleção estudos

com pacientes com evidência de MAV tratada com intenção de cura radiológica. Como

critérios de exclusão: estudos com pacientes tratados com outras terapias (microcirurgia,

radiocirurgia ou embolização adjuvante), não definiu características que permitiram

embolização com intenção curativa, não apresentou dados dos resultados, estudos de

história natural, notas técnicas, modelos animais, meta análises ou revisões sistemáticas.

Os principais dados extraídos dos estudos selecionados foram: desenho do estudo,

população, braço do estudo, tamanho da amostra, características da MAV (classificação de

Spetzler-Martin, aneurisma associado, aferência arterial, drenagem venosa, agente embólico

usado, número de sessões, oclusão angiográfica imediata pós embolização, oclusão na

avaliação de Follow-up, complicações durante o procedimento e complicações clínicas). No

total foram selecionados 15 estudos, com 597 pacientes e 598 MAV’s, sendo destas 34%
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MAV Spetzler-Martin Grau III. O tratamento foi considerado completo em embolização com

intenção de cura e oclusão total em 58,3% das MAV’s. O follow-up médio foi de 23 meses,

sendo realizado follow-up angiográfico aos 6 meses, evidenciando estabilidade do

tratamento entre 95-98%. Como complicação clínica associando novo déficit neurológico,

mostrou-se uma taxa de 5.5% e mortalidade de 1.5%.

Em resumo as principais características angio arquiteturais que podem ser associadas

à oclusão completa de uma MAV, após a embolização com intenção de cura, foram: tamanho

do nidus <30mm, lesão fora de córtex eloquente, localização profunda, baixo grau na escala

de Spetzler-Martin – Grau I-III, pedículos nutridores superficiais ou grandes com único

pedículo arterial com território vascular facilmente acessível, área de refluxo de segurança

2-3cm e veias de drenagem únicas.

Portanto, a embolização de MAV’s cerebrais com intenção de cura, considerada como

uma base individual, pode ser mais significativa. Mas, o tratamento das MAV’s

assintomáticas e não rôtas ainda permanece um paradigma, pois ainda nos permeia seu alto

índice de complicações. Nessa revisão sistemática, destaca-se que a avaliação cuidadosa e

criteriosa na seleção dos pacientes, deve sempre sobrepor a uma abordagem global com a

intenção de curar todas as MAV’s. No entanto, nos mostra que houve uma grande mudança

no paradigma do tratamento endovascular das lesões, que por muito tempo foi considerado

como um adjuvante, podendo hoje ser considerado também como uma opção curativa em

casos selecionados, sabendo que tal patologia da mais alta complexidade deve ser sempre

avaliada por um time multidisciplinar e a embolização curativa atingindo melhores

resultados e menores taxas de complicações quando encarada como um benefício

inesperado ao invés da cura angiográfica a qualquer custo.
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Neuro em Sinopse – Radiocirurgia

Ponto de Vista – “Preoperative Radiosurgery

for Resected Brain Metastases: The

PROPS-BM Multicenter Cohort Study”

Autor: João Gabriel Ribeiro Gomes

Membro titular da Sociedade Brasileira de

Neurocirurgia. Presidente da Sociedade Brasileira de

Radiocirurgia 2021-2022.

“Preoperative Radiosurgery for Resected Brain Metastases: The PROPS-BM Multicenter

Cohort Study”, In J Radiat Oncol Biol Phys. 2021 Nov 1;111(3):764-772. Roshan S Prabhu ,

Reshika Dhakal,  Zachary K Vaslow, et al

As metástases encefálicas são os tumores intracranianos mais frequentes e a

sobrevida média dos pacientes sem tratamento algum é de apenas um mês. O Objetivo

primário no manejo da doença encefálica metastática é a prevenção e a paliação dos

sintomas neurológicos debilitantes para uma sobrevida longa e com qualidade3.

O manejo da doença metastática intracraniana é essencialmente multidisciplinar,

envolvendo o oncologista, o radioncologista e o neurocirurgião. Estes profissionais possuem

conhecimentos e técnicas de tratamento distintas que, quando somadas, apresentam

resultado mais eficaz e seguro ao paciente.

Classicamente, no manejo de lesões metastáticas grandes e sintomáticas, o uso da

microcirurgia para ressecção da lesão aliada à irradiação do leito no pós-operatório é bem

estabelecido4,9. O uso de radiação focal (Radiocirurgia) em detrimento da irradiação de

cérebro total (WBRT - Whole Brain Radiotherapy) apresenta controle local e sobrevida

similares, com menos disfunções cognitivas, sendo a escolha em muitos centros do mundo.
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Entretanto, alguns pontos negativos necessitam de ressalva: 1) A definição do leito

tumoral pós-operatório para irradiação é por vezes difícil e desafiadora, com a necessidade

de uso de margens, e por conseguinte, aumento do risco de radionecrose9; 2) Na prática

clínica, ocorre uma dificuldade de se conseguir realizar a radiocirurgia em tempo adequado

em alguns casos7. No Brasil, a difícil acessibilidade à radiocirurgia em certos locais alia-se à

morosidade na autorização do procedimento pelas operadoras de saúde; 3) Risco de

disseminação leptomeníngea no ato cirúrgico; 4) Nos pacientes em uso de imunoterapia, há

uma diminuição das chances de efeito abscopal, uma vez que a irradiação é do leito

cirúrgico, e não do tumor6,7.

Na tentativa de superação dos problemas citados anteriormente, vem se tornando

crescente a aplicação da radiocirurgia pré-operatória ou neoadjuvante para lesões

metastáticas grandes (principalmente >3cm)6,8,. Asher et al em 2014, constatou de forma

pioneira bons resultados com este tipo de abordagem, sugerindo novos trabalhos

multiinstitucionais1.

Uma revisão comparativa entre a radiocirurgia pré-operatória e pós-operatória foi

feita por Prabhu et al em 2019. Foi evidenciado resultados similares em termos de sobrevida,

controle local e controle a distância com ambas as técnicas, porém com menores riscos de

disseminação leptomeníngea na radiocirurgia pré-operatória. Na revisão, foram incluídos

dados de 3 trabalhos retrospectivos que utilizaram a radiocirurgia pré-operatória6.

A maior série multicêntrica publicada até o presente momento é o foco deste artigo5.

Foram incluídos 5 centros e 242 pacientes, com 253 lesões metastáticas. No desenho do

estudo, foram admitidos pacientes que apresentavam ao menos uma lesão grande em que

fosse realizada a radiocirurgia pré-operatória e planejada a microcirurgia até 72h após. Foi

permitido o tratamento concomitante com radiocirurgia de lesões síncronas intactas.

Pacientes com lesões que apresentavam efeito de massa e necessidade urgente de cirurgia,

foram submetidos a microcirurgia e radiocirurgia após, sendo excluídos deste estudo. A

maior parte dos procedimentos de radiocirurgia foi realizada com LINAC (88,1%), dose única

(98,8%) e com uso de máscara de fixação (92,1%). A dose média prescrita foi de 15Gy em 1

fração, o volume médio tumoral foi de 9.9ml, e a maior parte dos tratamentos não utilizou
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margem (66,6%). O tempo médio entre a radiocirurgia e a microcirurgia foi de 1 dia. Com

relação à microcirurgia, um ponto negativo deste estudo é que 30,8% das ressecções não

foram relatadas se foram piecemeal ou en bloc. As lesões foram ressecadas completamente

(Gross total resection) em 93.7% dos casos. O risco de recorrência local em 1 ano foi de 15%

e em 2 anos foi de 17,9%, similar ao previamente reportado de lesões tratadas com

microcirurgia seguidas de irradiação pós operatória5,6. Ressecção subtotal foi um forte

preditor para recorrência local em comparação com ressecção total. Na nossa opinião, esta

forte associação se deveu à dose de radiocirurgia no limite inferior do aceito para tratamento

de lesões metastáticas cerebrais (15Gy). O risco de disseminação leptomeníngea do estudo

foi de 7.9%, menor que o previamente relatado com cirurgia seguida de radiocirurgia do leito

e a média de sobrevida foi de 16.9 meses, similar aos estudos mais recentes publicados5,6.

Eventos adversos relacionados a radiação ocorreram em 7,1% das lesões, sendo necessário

nova cirurgia em apenas 2 pacientes (0,8%) para melhora dos sintomas. Os eventos adversos

à radiação apresentaram incidência mais baixa quando comparados aos pacientes que

recebem cirurgia seguida de irradiação do leito5,6.

Dessa forma, Prabhu et al conseguiram demonstrar com este robusto estudo

retrospectivo multicêntrico, que a radiocirurgia neoadjuvante possui espaço para

crescimento no uso da nossa prática clínica. Vários centros no Brasil e no mundo já incluíram

em seu arsenal terapêutico recente o uso da radiocirurgia neoadjuvante. Diminuição dos

riscos de disseminação leptomeníngea, diminuição das complicações relacionadas à radiação

e melhor delineamento do alvo na radiocirurgia são os pontos fortes desta abordagem5,6. Ao

final do estudo, os autores sugerem a realização de um estudo prospectivo para ratificação

dos resultados5.

Até o presente momento, não há dados publicados de trabalhos prospectivos,

randomizados e multicêntricos avaliando os resultados da radiocirurgia pré-operatória em

relação à pós-operatória. Contudo, está em andamento o estudo STEP, que será o primeiro

estudo neste perfil realizado na Europa. A expectativa é que 70 pacientes sejam incluídos, e

que o estudo conclua os dados de análise em Julho de 2023. O objetivo principal é avaliar o

controle local após radiocirurgia pré-operatória em 6 meses. Os objetivos secundários

principais avaliados serão: controle local após 1 ano; incidência de radionecrose após 1 ano;
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sobrevida geral; toxicidades agudas e tardias; disseminação leptomeníngea; qualidade de

vida e função cognitiva2. Um ponto negativo do desenho do estudo é a adoção do uso da

margem de 2mm, podendo elevar os riscos de radionecrose no acompanhamento.

Aguardamos ansiosamente os resultados do estudo STEP, uma vez que poderá servir de base

na mudança de conduta da comunidade neurocirúrgica internacional.
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