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Neuro em Sinopse – Funcional

Ponto de Vista – “Subthalamic Nucleus Deep

Brain Stimulation induces sustained

neurorestoration in the mesolimbic

dopaminergic system in a Parkinson’s Disease

model”

Autor: Daniel Benzecry Almeida

Neurocirurgião: Instituto de Neurologia de Curitiba –

atual presidente do capítulo brasileiro da International

Neuromodulation Society - Sociedade Brasileira de

Neuromodulação

“Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation induces sustained neurorestoration in the

mesolimbic dopaminergic system in a Parkinson’s Disease model”, in Neurocrit Dis. 2021

156:105404. Mareike Fauser, Manuel Ricken,  Franz Markert,  Nikolai Weis, et al

A ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NO NÚCLEO SUBTALÂMICO MOSTRA

SINAIS DE RECUPERAÇÃO CELULAR DOPAMINÉRGICA EM MODELOS ANIMAIS

Nos últimos dois meses, dois artigos reforçaram o papel do implante de estimulador

cerebral profundo (DBS) no Núcleo Subtalâmico (STN) no tratamento de pacientes

portadores de Doença de Parkinson (DP).

O primeiro deles, publicado pelo grupo de Grenoble, em conjunto com pesquisadores

da Itália e Suíça, mostrou que os efeitos benéficos do DBS em escores motores foram

mantidos no longo prazo (verificados após 15 anos após o implante).1 Mais precisamente,

persiste a melhora das complicações motoras e a redução de drogas dopaminérgicas neste

período tardio e, a despeito do conhecimento de que a DP mantém sua progressão natural

(em especial com relação aos sintomas não-motores como alterações cognitivas, disfagia,

modificações posturais e de marcha), a melhora na qualidade de vida mostrou-se

significativamente melhor no grupo operado.

Apesar de não ser o primeiro estudo demonstrando o benefício da terapia DBS no

longo prazo, fica claro que o grupo tratado mostra vantagens inequívocas, reafirmando que,

em um grupo selecionado de pacientes, essa técnica neuromodulatória deve continuar

sendo de interesse constante dos neurologistas e neurocirurgiões.

O segundo trabalho, no entanto, realizado pelo grupo alemão de Rostock e Berlim, foi

além, mostrando que em animais submetidos a DBS no STN, havia a indução de efeitos
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modificadores no sistema dopaminérgico, compatíveis com a ocorrência de restauração por

plasticidade celular.2

O estudo experimental utilizou ratos, no qual era induzido um quadro

hemiparkinsoniano pela injeção de 6-hidroxidopamina no feixe do prosencéfalo medial. Após

4-8 semanas, os ratos eram submetidos ao implante de DBS em núcleo subtalâmico

bilateralmente. A partir daí, uma semana após o implante, os animais eram divididos em dois

grupos, sendo o primeiro grupo composto por ratos no qual este sistema era ligado (grupo

STN-DBS) enquanto no segundo grupo o gerador era mantido desligado (grupo Sham).

Algum tempo depois do implante, após cinco semanas de estimulação real ou sham,

os animais eram sacrificados com a finalidade de avaliar eventuais mudanças nos neurônios

dopaminérgicos e nas fibras do sistema nigroestriatal e mesolímbico.

O grupo no qual o DBS manteve-se desligado mostrou sinais típicos de lesões

parkinsonianas, havendo uma perda de células tirosino-hidroxilase positivas (TH+) na ordem

de 90% na substância nigra e de 65% na área ventral tegmentar em comparação com o

cérebro não lesado.

Em contraste, o grupo com estimulação ativa em NST manifestou nítidos sinais de

reversão dos danos celulares nas duas áreas dopaminérgicas estudadas. Mais do que isso, o

grupo do DBS também foi capaz de reverter sinais típicos de ativação glial (ou seja, de

processo neuroinflamatório).

Interessantemente, os autores demonstram os resultados de um estudo adicional

avaliando se a estimulação palidal teria um potencial neurorregenerador semelhante a

estimulação do STN, mas, baseado nos dados obtidos, os pesquisadores verificaram que este

efeito não ocorreu quando o alvo era o globo pálido.

Obviamente, após a leitura deste estudo, é inevitável que pensemos na possibilidade

de estabelecer que o DBS teria também o poder de reverter alterações celulares em seres

humanos. Contudo, como esperado, esta afirmação não pode ser generalizada, levando em

consideração que até o momento, nenhum estudo sério comprova esta hipótese.

O próximo questionamento se refere ao fato de que em estudos experimentais, o

implante de estimuladores ocorre numa fase muito próxima da lesão indutora do

Parkinsonismo. Será então que estamos tratando nossos pacientes tarde demais, quando

muitas alterações celulares já ocorreram e poderiam ser irreversíveis?

Por fim, outra crítica em potencial seria pensar que o modelo utilizado neste estudo

não seria exatamente o mesmo que acontece em seres humanos, no qual as alterações

tóxicas de alfa-sinucleinas têm um papel importante.

Resta então conclamar aos pesquisadores do mundo todo sobre a necessidade de

estabelecer estudos sérios sobre o potencial neurorestaurador neuronal em humanos,

utilizando preferencialmente exames funcionais do sistema dopaminérgico em indivíduos

tratados cirurgicamente versus aqueles submetidos apenas ao tratamento conservador.
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Neuro em Sinopse

Ponto de Vista – “Does eloquence subtype influence outcome following

arteriovenous malformation surgery”

Autores: Prof. Eric Homero Albuquerque Paschoal (MD. MBA. PhD)* 1

Antônio Carlos de Souza Côrrea (MD) 2

1. Diretor de Ensino e Pesquisa da Poli Metropolitana Policlínicas do Pará – ISSAA

Coordenador do Grupo de Neurocirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Ophir Loyola.

2. Residente do quinto ano de formação do Hospital Ophir Loyola.

“Does eloquence subtype influence outcome following arteriovenous malformation

surgery”, in J Neurosurg. 2018 5;131(3):876-883. Justin R Mascitelli, Seungwon Yoon, Tyler

S Cole,  Helen Kim, et al

O tratamento cirúrgico das malformações arteriovenosas cerebrais (MAVC)

representa, de longa data, um desafio contínuo para obtenção do melhor desfecho clínico. A

despeito de tantos avanços tecnológicos e no conhecimento de neurofisiologia e

neuroimagem, inúmeros déficits neurológicos podem ser provocados ao paciente.

Diversos estudos têm procurado demonstrar a importância da elegibilidade e

seletividade das indicações no que tange às diferentes apresentações clínicas e estruturais,
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tendo em vista diversas críticas direcionadas ao estudo ARUBA. Muitas dúvidas ainda

persistem sobre quais grupos e como os pacientes devem ser submetidos ao tratamento

cirúrgico.

As MAV representam um grupo bastante heterogêneo de lesões vasculares

intracranianas, sendo distribuídas de acordo com angio-arquitetura, podendo apresentar

inúmeras formas de abordagem terapêutica, ou, o que comumente é observado na prática, à

combinação entre as mesmas.

Alguns fatores contribuem para a abordagem das MAVC. Entre elas destacam-se:

a) critérios morfológicos e funcionais, dependentes da área comprometida;

b) critério de viabilidade do tratamento com cura;

c) critério de disponibilidade dos métodos (microcirurgia, endovascular e radiocirurgia) e das

ferramentas terapêuticas (microscópio com injeção de contraste, monitorização

neurofisiológica, awake surgery entre outras);

d) critérios de experiência da equipe assistencial.

O tratamento das MAVC “em áreas eloquentes” situadas na região adjacente ou

dentro da considerada área eloquente é considerado um desafio cirúrgico1. Mascitelli e col.

comentam que embora exista um interesse particular na compreensão da distância das

lesões eloquentes (LED - lesion-to-eloquence distance), já descrito por alguns autores como

limite de segurança (a distância < 5mm em relação à lesão é muitas vezes sugerida), não há

consenso quanto às informações da distância mínima para que a lesão venha a ser

considerada como “limite de segurança”.

Entre as escalas que avaliam a chance de risco na exérese cirúrgica, destacam-se a

escala clássica de Spetzler-Martin, assim como a escala suplementar de Lawton-Young que,

recentemente, acrescentou novos parâmetros de estimativa para o risco do tratamento

microcirúrgico.

No tratamento microcirúrgico das MAVC deve ser considerado quais tipos de áreas

eloquentes possuem maior chance de déficits ao resultado final. Os autores do estudo em

questão procuram demonstrar que, embora lesões em áreas motoras e sensitivas estejam

em regiões eloquentes, possuem um curso clínico com menor possibilidade de sequelas

graves quando comparadas às lesões situadas nas regiões da linguagem, visão e

coordenação.

Neste contexto, visando determinar grupos de pacientes estimando os mais

susceptíveis às sequelas definitivas e/ou graves, Mascitelli e col. avaliaram 241 pacientes

com MAVC através de uma série retrospectiva, unicentro, no período de 20 anos de

experiência do autor sênior.

Os autores propuseram neste trabalho, o agrupamento das áreas eloquentes:
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- Região sensitiva/motora (córtex sensitivo /motor, tálamo, cápsula interna, núcleos da base

e tronco cerebral)

- Região visual

- Região de linguagem

- Região de coordenação (cerebelo, pedúnculos e núcleos do cerebelo)

Segundo os autores, todos os pacientes envolvidos no estudo foram submetidos a

tratamento cirúrgico, sendo distribuídos em microcirurgia isolada ou associada à outra

modalidade, conforme a tabela 1. As MAVC tratadas foram distribuídas em subtipos

eloquentes (tabela 2).

Tabela 1 – Tipo de abordagem terapêutica

Percentual Microcirurgia

isolada

Microcirurgia +

Embolização

Microcirurgia +

Radiocirurgia

Microcirurgia +

Embolização +

Radiocirurgia

% 32,8 51,9 7,9 7,5

Tabela 2 – Distribuição das MAVC segundo eloquência

Percentual Sensitivo-motor Linguagem Visual Coordenação

N 111 53 65 12

% 46 22 27 5

A estratégia de tratamento utilizada pelos autores foi definida conforme a

angioarquitetura, priorizando a excelência durante o resultado final. Complicações foram

observadas em 24 pacientes, sendo classificados segundo a escala de Rankim modificada

(mRS score), conforme tabela 3. As MAVCs nos casos estudados foram completamente

excluídas em 86,7% das abordagens.

Tabela 2 – Escala de Rankim modificada

Percent

ual

mRS

0-2

Resulta

do bom

mRS 3-5

Resulta

do ruim

mRS 6

Óbito

N 111 53 65

% 46 22 27
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O estudo confirmou a hipótese de que os subtipos de MAVC em áreas eloquentes

influenciam no resultado de desempenho funcional após a exérese das lesões. A eloquência

nas áreas sensitivo-motora teve associação com piores resultados quando comparado com

áreas não eloquentes, assim como as áreas de linguagem apresentaram piores resultados

que as áreas visuais e de coordenação motora.

Também são abordados três pontos como importantes mensagens para o tratamento

de lesões em áreas altamente eloquentes e seus respectivos subtipos:

Quanto à classificação das MAVC

A abordagem cirúrgica das MAVC necessita de um cuidado especial na seleção dos

pacientes, a fim de evitar complicações pós-operatórias e possíveis resultados de

performance neurológica desfavoráveis. A grande variabilidade das lesões com inúmeros

fatores de decisão para intervenção destacam-se: tamanho, anatomia e localização.

O sistema de graduação das MAVC pode auxiliar de forma clínica, didática e

psicológica na decisão do risco cirúrgico. Estudos prévios confirmam a importância da

seletividade de acordo níveis (graus) na tomada de decisão sobre intervenção em MAVS.

A Eloquência

O devido reconhecimento da “região eloquente” em relação às áreas encefálicas a

serem manipuladas adjacentes ao nidus necessitam de incorporação na prática do

tratamento das MAVC. Contudo, nenhum desses scores diferencia os tipos de eloquência.

Um dos scores estudados e com validação é o LED, o qual foi proposto recentemente

por Jiao e col com o estudo de ressonância magnética funcional, determinando o limite da

área eloquente adjacente ao nidus3.

Ainda que abordando os subtipos de eloquência, os autores afirmaram que utilizaram

apenas em 10% o mapeamento neurofisiológico.

Limitações do Estudo

Os autores consideraram como fatores limitantes a realização de procedimentos por

um único cirurgião e com base em achados retrospectivos não homogêneos, em razão do

longo período de abrangência da série, com grande heterogeneicidade.

O ponto de vista

Indubitavelmente, o estudo demonstrou de forma objetiva a importância da

estratégia na seleção e condução das malformações arteriovenosas cerebrais, com a

finalidade de minimizar as sequelas na exérese cirúrgica.
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Embora os autores tenham selecionado como estratégia de abordagem às MAVC em

áreas eloquentes, a viabilidade prática desta metodologia não garante segurança na

manipulação.

Ainda que as MAVC estejam situadas de forma localizada no encéfalo (pequeno

tamanho), inúmeros estudos de RMF nestes pacientes sugerem a possibilidade da doença

causar impacto não apenas localizado, mas ocasionar um prejuízo global à organização

encefálica e à cognição.

A presença de conexões (inter- e intra-hemisféricas) influência na função cognitiva, e

consequentemente no resultado cirúrgico funcional das MAVC, por se tratar de uma doença

que se origina durante a formação dos vasos e do tecido encefálico afetado (Rousseau P-N et

al, 2019). Em última análise, a MAVC determina o deslocamento de áreas funcionais e/ou

eloquentes de posicionamento anatômico habitual, em função da plasticidade neuronal

presente.

Pacientes com lesão em área da linguagem, obviamente, apresentaram dificuldades

no mapeamento da lateralidade da linguagem como método de escolha através da

ressonância magnética funcional. Com isso, a seleção deve disponibilizar de outros critérios

que propiciem a escolha com mais segurança se aquela ou qualquer outra lesão vai

necessitar de intervenção.

Por outro lado, conhecer melhor todos os fatores que influenciam na tomada de

decisão quanto à necessidade cirúrgica ou não, deve ser outro ponto considerado.

Outro campo de extrema relevância é o uso das técnicas de ressonância magnética

com “vessel wall enhancement on black blood MRI” e/ou o uso de contrastes

paramagnéticos a base de ferro que podem inferir a possibilidade de mudança arquitetural

por ocasião da inflamação das lesões no nidus ou adjacente como fatores preditores de

sangramento.

Por fim, o uso de forma mais habitual do monitoramento intra-operatório funcional

como ferramenta fundamental para determinação da eloquência com seus subtipos e até

mesmo da “awake surgery” como tomada de decisão relevante para lesões na área visual e

na área da linguagem.
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Neuro em Sinopse – Nervos Periféricos

Ponto de Vista – “The Risk of Peripheral

Nerve Tumor Biopsy in Suspected Benign

Etiologies”

Autor: Prof. Dr. Roberto Sergio Martins

Neurocirurgião - Prof. Livre-Docente da Divisão de

Clínica Neurocirúrgica - Hospital das Clínicas - USP

“The Risk of Peripheral Nerve Tumor Biopsy in Suspected Benign Etiologies”, in

Neurosurgery. 2020 1;86(3):E326-E332. Roberto J Perez-Roman, S Shelby Burks, Luca

Debs,  Iahn Cajigas, et al

Tumores de nervos periféricos são infrequentes e podem ser divididos em tumores

de bainha neural (neoplasias primárias de nervos periféricos) e tumores não neurais,

originados dos tecidos adjacentes. Os tumores de bainha neural podem ser divididos em

benignos e malignos. Os tumores benignos de bainha neural são representados

principalmente pelos schwannomas e neurofibromas, estes últimos mais associados às

síndromes neurocutâneas como a neurofibromatose tipo I.

Os schwannomas são tumores benignos de nervos periféricos que se originam das

células de suporte das fibras neurais, as células de Schwann. São tumores de crescimento

lento, bem delimitados, encapsulados, geralmente oligossintomáticos e que são

frequentemente diagnosticados pela queixa de nódulo palpável no trajeto de um nervo em

associação variável com a dor neuropática. O déficit é incomum. A ressonância magnética é o

exame de escolha para a investigação dessas lesões que apresentam aspecto característico

de nódulos fusiformes com hipossinal na sequência T1, hipersinal em T2, sinal do alvo em T2

(sinal hiperintenso periférico com hiposinal central) e, menos frequentemente, sinal da

cauda. Mais recentemente outras aquisições de imagem como a neurografia em aparelhos 3

Tesla e a imagem por tensor por difusão (Diffusion Tensor Imaging – DTI) e tratografia têm

fornecido importantes subsídios para o aprimoramento do diagnóstico por imagem dessas

lesões. Os achados de história, exame e de imagem permitem atualmente estabelecer o

diagnóstico altamente provável de tumor benigno de bainha neural.
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Quando essas lesões são pequenas, assintomáticas, geralmente identificadas como

achado de exame, e apresentam aspecto benigno na imagem podem ser apenas avaliadas de

forma seriada através de avaliação clínica e de imagem. Quando há déficit neurológico

progressivo, aumento do volume do tumor, dor espontânea, dúvidas em relação à natureza

histológica da lesão e problemas cosméticos há indicação de tratamento cirúrgico. A

realização de biópsia, aberta ou por agulha, em lesões malignas é bem estabelecida, porém

sua aplicação nos tumores benignos de nervos periféricos é discutível.

O presente artigo trata de tema recorrente em discussões a respeito da conduta em

tumores do sistema nervoso periférico: há indicação de biópsia pré-operatória na suspeita de

tumor benigno de nervo periférico? Uma vez indicada há risco? A biópsia pré-operatória

dificulta tecnicamente o tratamento cirúrgico subsequente?

Dentro do contexto exposto, os autores avaliaram de forma retrospectiva 151

pacientes com diagnóstico de tumores de nervos periféricos com características benignas

identificadas no exame físico e na investigação por imagem. Dessa casuística, 23.2% (n=35)

foram submetidos à biópsia antes da cirurgia. Destaca-se que, imediatamente após a biópsia,

42,9% desses pacientes apresentaram novos déficits ou piora do quadro neurológico. A

ocorrência de déficit neurológico após a ressecção definitiva do tumor foi significativamente

diferente entre os dois grupos (pacientes submetidos ou não à biópsia pré-operatória),

sendo que a porcentagem de piora neurológica nos doentes submetidos ou não à biópsia foi

60% e 19%, respectivamente. O cálculo da razão de chances (odds ratio) mostrou que a

chance do paciente desenvolver déficit neurológico pós-operatório foi 6,4 vezes maior nos

pacientes submetidos à biópsia em comparação com aqueles operados sem biópsia prévia. A

análise por regressão logística univariada relacionando déficit neurológico com vários fatores

como idade, gênero, tipo de tumor e biópsia mostrou que somente a biópsia esteve

associada à ocorrência de déficit pós-operatório. Nos casos que apresentaram déficit

neurológico após a biópsia, 53% delas não permitiram o estabelecimento do diagnóstico. O

trabalho suporta, portanto, a recomendação para que a biópsia seja evitada na suspeita bem

estabelecida de tumor benigno de nervo periférico.

Os schwannomas se desenvolvem de forma extrínseca em relação a um fascículo de

origem, deslocando os demais fascículos para a periferia do tumor. Se por um lado essa

última característica permite a exérese completa da lesão com frequente preservação

funcional, por outro expõe superficialmente fascículos funcionantes que podem ser lesados

por qualquer tipo de intervenção como a biópsia. A biópsia pode, assim, causar lesão desses

fascículos levando a novos déficits e provocar hemorragia, fibrose e aderências que

dificultam sobremaneira a exérese cirúrgica, ampliando a possibilidade de lesão dos

fascículos funcionais. Ademais, o material pode ser insuficiente ou não representativo para o

diagnóstico principalmente nos casos submetidos à biópsia por agulha.

É importante ressaltar algumas limitações do estudo, incluindo o fato de ser

retrospectivo e de analisar procedimentos tecnicamente diferentes como a biópsia a céu

aberto (utilizada em 60% dos casos biopsiados) e a realizada por agulha. No entanto, a

análise dos resultados sustenta as conclusões dos autores uma vez que, nos pacientes que

apresentaram déficit neurológico após o procedimento, não houve diferença entre as
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técnicas de biópsia utilizadas. Ressalta-se que a maioria dos pacientes incluídos no estudo foi

encaminhada de instituições externas, havendo a possibilidade de terem sido avaliados por

profissionais não habituados ao manejo dessas lesões. Essa situação também é observada

em serviços de referência no nosso meio, o que ressalta a importância da educação

continuada e permanente entre os profissionais de saúde.
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