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Palavra do Presidente

A nova gestão da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

(SBN) se iniciou em janeiro deste ano. Assumimos com

muitos desafios a superar. E estes desafios vêm de múltiplas

fontes. A primeira delas corresponde à heterogeneidade da

formação neurocirúrgica, fazendo-se necessário eliminar os

gargalos que acabam por dificultar a formação técnica de

muitos neurocirurgiões. Para superar estes obstáculos,

traçamos ações estratégicas específicas. A primeira delas

corresponde à UniversidadeSBN, uma nova plataforma de cursos de formação com proposta

pedagógica definida e que já apresentou dois cursos até o momento, a saber Neurocirurgia

Minimamente Invasiva de Coluna Vertebral e Neurocirurgia Endovascular. A cada mês

apresentaremos um curso novo. Adicionalmente, apresentaremos a partir de abril a nossa

programação de cursos internacionais, o primeiro versará sobre Gliomas. Paralelamente,

organizamos o projeto SBNMentoria com a finalidade de facilitar o acesso de jovens

neurocirurgiões a Programas de Complementação Especializada (fellowship), Pós-Graduação

Strict Sensu (Mestrado e Doutorado) e Pós-doutorado, abrangendo todo o espectro de

formação neurocirúrgica que pode ser oferecida aos interessados. Consulte em breve o

nosso Portal para maiores informações.

Organizamos também o programa SBN Ligas Acadêmicas com a finalidade de congregar e

orientar alunos de medicina com interesse em neurocirurgia ou neurociências, oferecendo

conteúdo importante para a formação médica e acadêmica. Ambas as iniciativas já

mostraram êxito a ponto de terem inspirado outras federações de neurocirurgia da América

Latina a proporem projetos semelhantes.

A defesa profissional também será prioridade. Reativamos o Projeto Juntas Médicas e

retomamos o acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo para atuarmos como parceiros

do Tribunal em casos em disputa. Definimos quatorze metas que pretendemos alcançar até

o final da gestão, que incluem:
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META No 1: Atualização dos Portes cirúrgicos da Neurocirurgia

META No 2: Revisão dos Manuais de Codificação Saúde Suplementar e SUS

META No 3: E-book "Descomplicando a Codificação”

META No 4: Master Class da Codificação

Meta No 5: Certificação SBN para Auditores

META No 6: Registro dos Manuais de Codificação no INPI e Biblioteca Nacional

META No 7: Campanhas explicativas para Operadoras Saúde

META No 8: Codificação nas Redes Sociais

META No 9: Seminários em Codificação (trimestral)

META No 10:Mapa Brasil da Codificação

META No 11: Criação de Novos Códigos CBHPM

META No 12: Submissão de procedimentos ao Rol ANS

META No 13: Selo SBN de Transparência Remuneração

META No 14: Curso Online Neurocirurgia no SUS

Foi recentemente disponibilizado gratuitamente pelo seu organizador e nosso Diretor de

Defesa Profissional, Dr Wuilker K. Campos, um aplicativo com a finalidade de consultar as

codificações de cada procedimento e então facilitar o preenchimento dos documentos

relacionados aos pedidos de cirurgia, modelos de justificativas, pareceres etc. Enfim, todo

conteúdo necessário para que o neurocirurgião brasileiro, na sua localidade, se capacite para

lutar por uma remuneração mais justa, ética e condizente com seus anos de estudos e

treinamentos. O aplicativo já pode ser acessado através dos links:

• https://pwa.app.vc/codificacao_nc (roda em IOS e Androide);

• Para saber mais sobre o aplicativo, clique no link abaixo:

• https://youtu.be/ssgBYk84vDQ

• Como transformar o Link dos Manuais em um app nativo do seu celular/iPad IOS:

• https://youtu.be/I2BSgOv2NIg

Lançamos também a Revista eletrônica NeuroemSinopse que tem o objetivo de trazer

uma atualização crítica em neurocirurgia, discutindo de forma analítica e independente

como os resultados de estudos científicos recém-publicados podem ser translacionados de

forma crítica à prática diária dos neurocirurgiões.
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É preciso também inserir de forma mais significativa a SBN na sociedade civil. Com esta

finalidade criamos os projetos de podcast SBN no AR e o SBNLives (BatePapo SBN) que vão

trazer convidados que vão discutir temas de interesse geral e específico aos neurocirurgiões.

Paralelamente, organizamos a ação SBNSolidária cujo primeiro projeto envolve parceiros

como Detran, Polícia Militar, Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal em campanhas

de prevenção de acidentes. Um projeto-piloto está sendo organizado no estado do Piauí,

com perspectivas de ser nacionalizado.

A SBN deve ser a casa do neurocirurgião brasileiro, ao mesmo tempo que promove ações

que otimizem a sua formação técnica e acadêmica e melhorem suas condições de trabalho e

remuneração, o que se reflete necessariamente em melhores serviços prestados à população

brasileira. Esta é uma tarefa a ser executada por todos. Estamos juntos e contamos com

vocês.

Eberval Gadelha Figueiredo

Presidente, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
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Palavra do Editor

À Sociedade Brasileira de Neurocirurgia

É com imensa satisfação e orgulho que iniciaremos em março de

2021 a Revista Eletrônica NeuroemSinopse. A convite e juntamente

com nosso presidente, Prof. Eberval Gadelha Figueiredo, temos

como objetivo levar mensalmente aos associados, de maneira

sucinta e crítica, as principais atualizações da literatura

neurocirúrgica. Abrangendo todas as áreas de atuação do

especialista, com o apoio de equipe editorial composta por

renomados colegas de todo o país, levaremos o conteúdo de

artigos científicos de impacto em nossa especialidade aos membros

da SBN, juntamente com o ponto de vista de nossos especialistas.

Esperamos com isso engrandecer nossa sociedade, elevando ainda

mais o nível da neurocirurgia brasileira.

Prof. Andrei Fernandes Joaquim

Editor Chefe – Revista NeuroemSinopse
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NeuroemSinopse - Funcional

Ponto de vista: “Epidural Stimulation Combined with
Triple Gene Therapy for Spinal Cord Injury Treatment”

Autor: Daniel Benzecry Almeida

Neurocirurgião: Instituto de Neurologia de Curitiba – atual

presidente do Capítulo Brasileiro da International

Neuromodulation Society - Sociedade Brasileira de

Neuromodulação.

“Islamov R et al. Epidural Stimulation Combined with Triple Gene Therapy for Spinal Cord
Injury Treatment”. Int J Mol Sci. 2020 Nov 24;21(23):8896. doi: 10.3390/ijms21238896

As sequelas neurológicas provocadas após uma lesão medular se constituem num verdadeiro

desafio para a ciência moderna. A despeito de tantos avanços no conhecimento, muito

pouco se conseguiu para que, de fato, consiga-se reverter os múltiplos déficits sensitivos,

motores e esfincterianos que acompanham o paciente lesado medular. Diversos estudos nos

últimos anos vêm demonstrando um papel significativo da estimulação medular no processo

de reabilitação de pacientes com lesão na medula. Contudo, muitas lacunas ainda existem

sobre quais fatores poderiam favorecer ou otimizar tais resultados.

Neste sentido, Islamov et al publicaram, em novembro de 2020, um estudo experimental em

porcos submetidos a um modelo experimental de contusão medular. Seis animais foram

divididos em três grupos. No primeiro grupo, dois deles ficaram intactos, sem lesão medular;

um segundo grupo serviu de controle havendo a lesão medular, sem a infusão de substâncias

nem implante de sistema de estimulação; enquanto que um terceiro grupo foi submetido ao

implante de estimulador medular em níveis cervical e em L2, associada a infusão de células

mononucleares de cordão umbilical, com vetores adenovirais carregando genes

recombinantes humanos de três fatores neurotróficos (a saber: fator de crescimento

endotelial vascular-VEGF; fator neurotrófico derivado da glia- GDNF e molécula de adesão da

célula neural- NCAM) 2. Além disso, com o término do experimento após 60 dias, foram

coletadas amostras da medula espinal no local da lesão (nível medular T9) e em dois

segmentos abaixo (níveis T10 e T11) para análises adicionais.

O VEGF é uma proteína sinalizadora, conhecida por seu poder de angiogênese, além de um

efeito neuroprotetor e neurotrófico. Da mesma forma, o GDNF tem um importante papel,

atuando como guia no crescimento axonal, na sobrevivência neuronal e na formação de

sinapses. Por fim, o NCAM tem demonstrado atuação fundamental no processo de

neurogênese, incluindo na formação de sinapses e neuroplasticidade.
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O resultado desse estudo mostrou um claro efeito positivo no grupo tratado, mostrando uma

melhora funcional e anatômica. Apesar de que, quatro semanas após a lesão medular o

grupo controle e o grupo tratado mostravam sinais de paralisia, houve diferença na evolução

após a sexta semana, quando os animais no grupo tratado passaram a demonstrar sinais de

reação vocal e motora frente a um estímulo doloroso, havendo um ganho de 2/10 pontos na

escala motora de porcos (PTIBS). Além disso, houve o restabelecimento de micção

voluntária.

Do ponto de vista histopatológico, as modificações no grupo tratado incluíam sinais de

reorganização da celularidade glial, melhora na reação inflamatória e do padrão sináptico.

Embora preliminares, muitos estudos ainda serão necessários para que isso possa ser

utilizado na prática clínica. Mas, começamos a entender que a direção a ser seguida deve

passar por uma combinação de estímulos químicos e elétricos e, quem sabe, no futuro, ainda

veremos algum grau de recuperação funcional em um paciente com lesão medular.

No entanto, algumas considerações devem ser feitas relativas a este trabalho, tais como:

- O número de casos foi pequeno – apenas dois animais em cada grupo.

- O trabalho não mostrou qual dos fatores foi mais importante na recuperação neurológica

(se a estimulação medular ou a injeção) – o que sugere a necessidade de novos estudos

individuais sobre cada item

- Da mesma forma, não podemos afirmar quais os parâmetros de estimulação são ideais,

tanto no sentido de seu local de implantação, como sua regulagem quanto a amplitude,

frequência e duração de pulso.

- O pouco tempo de acompanhamento dos animais

Acreditamos que a combinação do estimulador medular com fatores neurotróficos devem

ser melhores estudados tendo em vista o potencial benefício nesses pacientes.

1. Rejc E, Angeli CA. Spinal Cord Epidural Stimulation for Lower Limb Motor Function

Recovery in Individuals with Motor Complete Spinal Cord Injury. Phys Med Rehabil

Clin N Am. 2019 May;30(2):337-354.

2. Islamov R, Bashirov F, Fadeev F, Shevchenko R, Izmailov A, Markosyan V, Sokolov M,

Kuznetsov M, Davleeva M, Garifulin R, Salafutdinov I, Nurullin L, Chelyshev Y, Lavrov I.

Epidural Stimulation Combined with Triple Gene Therapy for Spinal Cord Injury

Treatment. Int J Mol Sci. 2020 Nov 24;21(23):8896.
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NeuroemSinopse - Coluna

Ponto de vista: “Postoperative Kyphosis in Cervical
Spondylotic Myelopathy: Cut-off Preoperative Angle for
Predicting the Postlaminoplasty Kyphosis”

Autor: Jeronimo B. Milano

Neurocirurgião - Instituto de Neurologia de Curitiba

“Postoperative Kyphosis in Cervical Spondylotic Myelopathy: Cut-off Preoperative Angle for
Predicting the Postlaminoplasty Kyphosis.” Spine (Phila Pa 1976). 2020 May
15;45(10):641-648. doi: 10.1097/BRS.0000000000003345. PMID: 32358304

A mielopatia espondilótica cervical é a causa mais comum de comprometimento medular
não traumático em adultos. As opções de tratamento conservador não costumam ser
eficazes, sendo o tratamento cirúrgico indicado na grande maioria dos casos sintomáticos. De
modo geral, opta-se por tratamento por via anterior nas compressões uni-ou
bissegmentares, sendo que a via posterior costuma ser a preferida quando a necessidade de
se descomprimir três ou mais segmentos, desde que não haja cifose cervical, pois a presença
da mesma impede o deslocamento posterior da medula espinhal e a consequente
descompressão indireta. Além disso, a descompressão por via posterior sem fusão
(laminectomia ou laminoplastia, independentemente da técnica) acarreta risco de
deformidade cifótica a longo prazo, em especial em pacientes com alguma perda da lordose
cervical.

Num estudo de coorte prospectivo, Machino et al acompanharam 1025 pacientes com
mielopatia espondilótica cervical submetidos a laminoplastia por um período pós-operatório
médio de 30 meses. Foram excluídos pacientes com ossificação do ligamento longitudinal
posterior e outros doenças que poderiam afetar a evolução do processo degenerativo ou o
diagnóstico (artrite reumatóide, lesões traumáticas, espondiloartropatia relacionada à
hemodiálise), bem como cirurgias prévias e cifose pré-operatória maior do que 15º. A idade
média dos pacientes estudados foi de 64,4 anos (23-93), sendo que 642 eram do gênero
masculino e 383 do feminino. Foi realizada a medida do ângulo do Cobb entre C2 e C7
através de radiografias laterais, na posição neutra e em flexão e extensão máximas, no
pré-operatório e no último segmento pós-operatório. A técnica utilizada foi a de
laminoplastia em porta dupla (double door, técnica de Kurokawa modificada). A grande
maioria dos pacientes (949/1025) teve os segmentos C3 a C7 operados. Encontraram um
alinhamento pré-operatório na posição neutra de 11,5º±9,9º, com amplitude de movimento
média de 39,4º±10,9. 911 pacientes (88,9%) tinham angulação lordótica no pré-operatório,
enquanto 114 (11,1%) já apresentavam alguma cifose pré-operatória. Após a laminoplastia,
48 dos 911 (5,3%) pacientes com angulação lordótica tinham desenvolvido cifose; no grupo
com angulação cifótica, 53 dos 114 (46,5%) apresentaram angulação cifótica no
pós-operatório final. A curva ROC (receiver operator characteristic) obtida revelou um ângulo
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de 6,5º como preditivo geral de cifose tardia, sendo observada cifose em 20 de 720 pacientes
(2,8%) com lordose pré-operatória maior que 6,5º, e em 80 (26,2%) dos 305 pacientes com
lordose inferior a 6,5º. Quando analisados apenas os pacientes com angulação lordótica no
pré-operatório, a análise da curva ROC demostrou um ângulo de 7º como preditor de cifose
pós-operatória (P<0.0001, sensibilidade de 58%, especificidade de 81%). Os autores
concluíram que em pacientes sem alinhamento cifótico no pré-operatório, o ponto de corte
do ângulo C2-C7 para predizer o desenvolvimento de cifose pós-laminoplastia foi de 7%.

Comentários:

Sabe-se que o desenvolvimento de cifose após descompressões posteriores cervicais está
associado a pior desfecho clínico na mielopatia espondilótica. Entretanto, cifoses de menor
grau (<10º) podem ser suportadas por boa parte dos pacientes sem piora neurológica, e
ocasionalmente com dor cervicais de menor impacto na qualidade de vida. Como o artigo
não avaliou o desfecho funcional pós-operatório, o real impacto do desenvolvimento de
alguma cifose tardiamente não pode ser avaliado.

A mudança média de alinhamento foi significativamente maior no grupo com lordose inferior
a 7º (4,6º±8,6 versus 1,9±7.5, P=0,0001). Mesmo assim, uma mudança de lordose final de
cerca de 5 graus pode ter impacto mínimo, se algum, na qualidade de vida de pacientes com
mielopatia espondilótica. Ainda, a redução da amplitude de movimento foi similar nos dois
grupos, sendo inferior a 10%. Essa manutenção da amplitude de movimento pode resultar
em importante mecanismo compensatório, minimizando assim o impacto de uma pequena
cifose tardia.

A lordose cervical como medida isolada de alinhamento sagital cervical tem menos
importância clínica que quando associada a outras medidas, como a linha de prumo de C2 a
C7; ainda, há grande variação individual na lordose cervical considerada “normal”, sendo esta
em geral proporcional à inclinação (slope) de T1 ou C7. O estudo de Machino et al não
contemplou a análise do impacto dessas medidas pré-operatórias no desenvolvimento de
cifose pós-laminoplastia.

Diversas técnicas de laminoplastia são descritas com resultados clínicos e radiológicos
similares; descompressão ampla do canal com consequente melhora (ou interrupção da
piora) neurológica ocorre de forma similar, quase independente da técnica utilizada.
Entretanto, a preservação muscular, ligamentar e óssea é bastante variável nas diversas
técnicas, sendo portanto difícil extrapolar os resultados para outras técnicas.

Uma série de mais de 1000 casos com seguimento pós-operatório razoável (média 30 meses)
permite uma conclusão estatística difícil de ser igualada. Encontrar um ponto de corte a ser
utilizado como preditor de cifose pós-operatória, mesmo com todas as ressalvas acima, é
digna de grande relevância na tomada de decisão. A escolha da técnica cirúrgica na
mielopatia espondilótica cervical é influência por diversos fatores, tais como número de
níveis, presença de dor associada, presença de radiculopatia, alinhamento sagital cervical e,
claro, experiência do cirurgião. A utilização do ponto de corte de 7º, em conjunto com outros
dados clínicos e radiológicos, passa a ser ferramenta útil para o neurocirurgião na
individualização do tratamento de pacientes com espectros tão variáveis de doença tão
complexa.
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NeuroemSinopse – Pediátrica

Ponto de vista – “Posterior Calvarial Augmentation for
Chiari Malformation Type 1 Refractory to Foramen
Magnum Decompression”

Autor: Prof. Dr. Enrico Ghizoni

Neurocirurgião – Coordenador da Disciplina de Neurocirurgia da
UNICAMP

"Posterior Calvarial Augmentation for Chiari Malformation
Type 1 Refractory to Foramen Magnum Decompression" in World Neurosurg. (2020)
139:70-7. Afshari et al.

A malformação de Chiari tipo I (MCI) é definida por muitos autores como a presença de
herniação de 5 mm ou mais das tonsilas cerebelares pelo forame magno, sendo
relativamente comum na população pediátrica (incidência de 3.6%) e com história natural
benigna em pacientes assintomáticos (apenas 2-3% desenvolvem siringomielia). Os pacientes
portadores de MCI sintomáticos e com siringomielia são candidatos a tratamento cirúrgico,
sendo a descompressão da junção crânio-cervical o procedimento de escolha. Contudo, a
presença de diversas técnicas cirúrgicas descritas para o tratamento (apenas descompressão
óssea, descompressão óssea e expansão dural, com ou sem coagulação das tonsilas,
drenagem da siringomielia) e uma taxa de falha relativamente alta, variando entre 3 a 15%,
revelam que os conhecimentos sobre a fisiopatologia da MCI ainda são insuficientes. A falha
no tratamento da MCI é uma situação ainda mais desafiadora e pouco compreendida, onde
diversas condutas são propostas, tais como: ampliação da descompressão óssea; liberação
de bandas de aracnóide; coagulação ou ressecção das tonsilas cerebelares; fixação da junção
crânio-cervical ou atlanto-axial; derivação da siringomielia.

Em um relato de caso, Afshari e cols. expuseram o caso de um garoto de quatro anos com
MCI e siringomielia extensa inicialmente assintomática, mas que progrediu durante o
acompanhamento radiológico. O paciente foi submetido inicialmente a uma descompressão
do forame magno e do arco posterior de C1, com ampliação do saco dural e coagulação das
tonsilas cerebelares. A RM de controle, seis meses após a cirurgia, demonstrou piora da
siringomielia, sendo o paciente submetido a uma cirurgia de revisão com aumento da
ressecção óssea, liberação da aracnóide, coagulação de tonsilas e nova ampliação do saco
dural. Foi então acompanhando por três anos, evoluindo com piora da siringomielia e
desenvolvimento concomitante de escoliose torácica. Diante do quadro progressivo e da
falha de dois procedimentos de descompressão na fossa posterior, o paciente foi submetido
a uma técnica utilizada no tratamento de MCI e siringomielia em pacientes portadores de
cranioestenose, a expansão aguda da porção posterior da abóbada craniana supratentorial
(Posterior Cavarial Augmentation - PCA). As RMs de controle, 3 e 18 meses, demonstraram
colapso da siringomielia. Os autores discutem que etiologias que aumentem a pressão
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intracraniana (como cranioestenose e hidrocefalia) devem ser o foco do tratamento,
reservando a descompressão do forame magno aos demais casos de MCI. Frente a uma falha
de tratamento, persistência da siringomielia, procedimentos como derivações siringo
subaracnóide ou pleural podem ser uma opção; contudo, não tratam a causa e estão muito
sujeitas a diversas complicações e diversas cirurgias de revisão. O aumento do volume
intracraniano através da expansão posterior da abóbada craniana visa a correção de uma
desproporção encéfalo craniana e redução da pressão intracraniana. Os autores sugerem que
a PCA possa ser uma alternativa para os casos de falha de descompressão do forame magno
em pacientes com MCI e siringomielia sintomáticos.

Alguns comentários sobre esse interessante relato de caso merecem ser feitos, tais como:

- O termo malformação de Chiari tipo I denota uma falha no desenvolvimento normal
devido a um erro da morfogenética durante a fase embrionária ou fetal. Ou seja, uma
patologia estática e com causa bem definida; contudo, a história natural da MCI apresenta
na verdade um caráter dinâmico. São comuns os relatos de regressão espontânea da
herniação das tonsilas e da inexistência de qualquer hérnia cerebelar em recém nascidos e
o aparecimento em imagens posteriores. Vários autores já advogam a retirada do termo
malformação e a utilização de “síndrome de Chiari”.

- Síndrome de Chiari reflete uma variedade de mecanismos fisiopatológicos que podem
levar a um mesmo quadro clínico. Tendo esse conceito em mente, é importante que se
investigue inicialmente a causa mais provável para o quadro sob avaliação e possa ser
proposta a melhor terapia possível. As principais causas de herniação tonsilar são:
instabilidades da junção crânio-cervical; hidrocefalia; hipertensão intracraniana
(cranioestenoses ou mesmo idiopática); hipotensão intra-espinhal; desproporção
encéfalo-craniana (fossa posterior ou supratentorial).

- A expansão posterior da abóbada craniana é uma técnica estabelecida e importante no
tratamento de pacientes portadores de cranioestenose. A expansão posterior aumenta o
volume intracraniano e reduz a pressão intracraniana levando a estabilidade da herniação
tonsilar e muitas vezes regressão desta e da siringomielia. Esta expansão pode ser
realizada de forma aguda com placas e parafusos para sustentar o flap ósseo, como
realizado pelos autores, ou através da distração osteogênica (Posterior Vault Distraction
Osteogenesis - PVDO).

- PVDO tem ganhado importante papel no tratamento inicial dos pacientes portadores de
cranioestenose sindrômica e é uma excelente técnica para ser utilizada em crianças, por
ser um procedimento rápido, com pequena perda sanguínea e baixas taxas de
complicações. O procedimento consiste na realização de uma craniotomia
parieto-occipital ampla sem descolar o periósteo ou a dura máter, sendo instalados os
distratores internos e realizada a distração de 1 mm por dia até 25 mm. As desvantagens
do procedimento consistem em necessidade de comparecer ao hospital ou clínica
diariamente, risco de infecção do sistema, cuidados com a pele sobre o distrator e
necessidade de uma segunda cirurgia para retirar o sistema.
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Por fim, parabenizamos os autores pelo interessante relato de caso e o pioneirismo em
utilizar uma técnica estabelecida no tratamento da MCI e siringomielia em pacientes
portadores de cranioestenose para o tratamento de um paciente com falha na
descompressão do forame magno. Acreditamos que o conceito de Síndrome de Chiari, com
diferentes causas para a herniação de tonsilas cerebelares, é fundamental para uma correta
avaliação pré-operatória e melhor conduta possível. A distração osteogênica posterior
(PVDO) é uma excelente técnica que deve ser considerada no armamentário daqueles que
tratam pacientes portadores de MCI.
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