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A iMpORtÂnCiA dO  ELEtROEnCEFALOGRA-
MA nO diAGnÓStiCO dE HipERtEnSÃO intRA-
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introdução: O eletroencefalograma(EEG) é um exame com seu papel 
bem definido no diagnóstico de síndromes epilépticas e em outras 
patologias do SNC. Com o advento dos exames de neuroimagem, 
vem sendo visto como desnecessário no diagnóstico de tumor cerebral. 
Objetivo: Descrever o papel diagnóstico do EEG na hipertensão in-
tracraniana compensada secundária a um tumor intracraniano numa 
criança com diagnóstico hemiparesia aguda. Relato de Caso: Menina, 
4 anos de idade, história de déficit de força muscular aguda em dimidio 
direito há 2 meses, e referida com diagnóstico de Hemiplegia Aguda 
da Criança. Negava queixa de cefaleia, vômitos e diplopia. Exame 
neurológico mostrava: hemiparesia completa à direita com predomínio 
braqui-crural; reflexo patelar vivo à direita; sinal de Babinski bilateral, 
mais evidente à direita; marcha ceifante à direita. O EEG evidenciou 
desorganização bilateral e surtos intermitentes de ondas deltas rítmicas 
frontais, predominando à esquerda sugestivo de hipertensão intracra-
niana, provavelmente compensada pela ausência de sintomas típicos. 
Face ao achado do EEG solicitou-se na urgência estudo com a RM 
de encéfalo que revelou: presença de volumosa formação expansiva 
heterogênea, localizada em região frontal esquerda, apresentando im-
portante efeito expansivo e significativo desvio da linha média para 
a direita. Paciente evolui com quadro de mudança comportamental, 
hipoatividade, rebaixamento de nível de consciência, sendo interna-
da na UTI. Realizou neurocirurgia para ressecção parcial do tumor 
com histopatológico compatível com teratoide/rabdoide. Conclusão:
O diagnóstico de tumor intracraniano é radiológico e histopatológico, 
mas o eletroencefalograma ainda tem sua importância, como ferra-
menta de investigação clínica demonstrado neste relato de caso. 

ACHAdOS ELEtROFiSiOLÓGiCOS dA SÍndROME 
dE MiLLER-FiSHER: RELAtO dE SEiS CASOS

Vitor Marques Caldas1, Julianne Tannous Cordenonssi1, Alberto 
Andrade De Mello1, Carlos Otto Heise1

1. Setor de Eletroneuromiografia da Divisão de Clínica Neurológica 
do Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, Brasil.

introdução: A síndrome de Miller-Fisher (SMF) é uma variante 
rara da síndrome de Guillain-Barré (SGB), caracterizada pela 
tríade ataxia, arreflexia e oftalmoplegia. Encontra-se no espec-
tro das doenças relacionadas ao anticorpo anti-GQ1b, sendo 
controverso o papel da avaliação neurofisiológica. Objetivos: 
Descrever os achados eletrofisiológicos de pacientes com di-
agnóstico de SMF. Metodologia: Foram avaliados, retrospecti-
vamente, seis pacientes admitidos no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, entre os 
anos de 1996 e 2015, com o quadro clínico de SMF.  O resul-
tado do líquor estava disponível em quatro casos, todos com 
dissociação proteíno-citológica confirmada. Todos os pacientes 
foram submetidos a estudo de condução nervosa motora e ondas 
F dos nervos mediano, ulnar, fibular e tibial; condução nervosa 
sensitiva dos nervos mediano, ulnar, radial, fibular e sural; e 
reflexo H do nervo tibial. Resultados: O estudo de condução 
motora foi normal em todos os casos. O estudo de condução sen-
sitiva demonstrou comprometimento axonal sensitivo (redução 
das amplitudes dos potenciais de ação sensitivos) em quatro 
casos. Alteração do reflexo H do nervo tibial foi identificada 
em todos os pacientes, com latência aumentada em dois casos 
e ausência da resposta em quatro casos. Conclusão: Apesar de 
ser considerada uma variante da SGB, a SMF apresenta-se como 
uma polineuropatia axonal sensitiva, devendo portanto possuir 
critérios eletrofisiológicos próprios. 

Referências: (1) N Engl J Med 255: 57–65, 1956; (2) Neurology 37: 
1493–1498, 1987; (3) J Clin Neurosci 17: 410–411, 2010.

AtiVAÇÃO nEUROpSiCOLÓGiCA dEVE SER RO-
tinA nO EEG?

Tiago Silva Aguiar1, Cláudia Cecília da Silva Rêgo1, Valéria Coelho 
Santa Rita Pereira1, Soniza Vieira Alves-Leon1

1. Departamento de Neurologia, Hospital Universitário Clementino 
fraga filho - UfRJ, RJ, Brasil.

introdução: As atividades mentais superiores podem precipitar 
descargas epilépticas generalizadas nas epilepsias generalizadas 
idiopáticas (EGI)1,2. A investigação  por vídeo-eletroencefalo-
grama (VEEG) com ativações fisiológicas típicas é rotina, mas a 
ativação neuropsicológica (ANP) é uma ferramenta eficaz para 
demonstrar descargas epilépticas3. A fisiopatologia das descargas 
associadas à ANP provavelmente relaciona-se com a disfunção 
em circuitos complexos ativados por envolvimento cortical. As 
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descargas induzidas pela ANP são semelhantes às espontâneas e 
as crises mioclônicas ou as ausência são as apresentações clínicas 
mais comuns3. Objetivos: Demonstrar a importância da ANP 
como método de ativação. Metodologia: Relato de casos sub-
metidos monitorização VEEG com protocolo de ANP em cen-
tro de tratamento de epilepsias. Resultados: Caso 1 Homem, 
28 anos, diagnóstico de epilepsia ausência juvenil com vários 
exames eletroencefalográficos normais foi submetido a regis-
tro videoeletroencefalográfico com protocolo de ANP, houve 
registro de crise de ausência típica durante leitura de livro em 
inglês com descargas complexos ponta-onde e poliponta onda 
3-4Hz bilarerais simétricas e síncronas. Caso 2 Mulher, 25 anos, 
epilepsia mioclônica juvenil submetida a registro videoeletro-
encefalográfico com protocolo de ANP com registro de crise 
mioclônica em ambos braços com surto de descarga generalizada 
4-6Hz ponta-onda.  Conclusões: A ANP é essencial durante a 
aquisição dos exames eletroencefalográficos, e o protocolo de 
ANP provavelmente colabora no registro de descargas epilép-
ticas, principalmente na investigação de síndromes epilélpticas 
que cursem com mioclonias ou ausências.
Agradecimentos: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro - FAPERJ.

Referências: (1) Ferlazzo E, Zifkin BG, Andermann E, Andermann 
F. Cortical triggers in generalized reflex seizures and epilepsies. Brain 
2005;128:700-710; (2) Yamamoto S, Yamamoto J, Kawasaki T,
et al. A pathophysiological consideration of 21 cases of reflex ep-
ilepsy induced by higher mental activity. Jpn J Psychiatry Neurol 
1992;46:440-443; (3)Matsuoka H, Takahashi T, Sasaki M, et al. 
Neuropsychological EEG activation in patients with epilepsy. Brain 
2000;123 ( Pt 2):318-330.

CARACtERiZAÇÃO dA nEUROpAtiA pERiFÉRiCA 
(np) ASSOCiAdA À VASCULOpAtiA LiVEdOidE

Bruna Nadiely Victor da Silva1, Alberto R. M. Martinez1, Ingrid f. de 
Vasconcellos1, Diego C. Cavalcanti1, Andrea f. E. A. da C. frança1, 
Anamarli Nucci1, Marcondes C. frança-Jr1

1. Departamento de Neurologia, faculdade de Ciências Médicas, 
UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil.

introdução: Vasculopatia Livedoide (VL) ou Atrofia Branca 
(AB) é uma doença rara, crônica, trombótica, geralmente res-
trita à pele. Caracterizada por máculas purpúricas e ulcerações 
dolorosas recorrentes das extremidades inferiores, resultando em 
cicatrizes esbranquiçadas e atróficas. Alguns pacientes apresentam 
sintomas sensoriais e dor com características neuropáticas, suger-
indo assim, um envolvimento também dos nervos periféricos. Há 
vários relatos de casos de NP em VL, mas nenhuma avaliação 
sistemática. Objetivos: Determinar a frequência e o perfil de NP 
associada à VL. Metodologia: Oito pacientes com VL confirmada 
através de biópsia da pele foram submetidos à avaliação neurológica
(que incluía o INCAT sensory subscore, LANSS e o Inventário 
Breve de Dor) e à eletroneuromiografia com testes da função au-
tonômica (Resposta Simpática-cutânea [RSS] e Variabilidade da 
Frequência Cardíaca [VFC]). Resultados: As médias das idades 
dos pacientes e da duração da doença foram, respectivamente, de 
39,5 anos (14-50a) e 12,88 anos (1-25a).  Todos estavam em trata-
mento com antiplaquetários ou anticoagulantes. Seis relataram sin-
tomas sensitivos em membros inferiores, mas nenhum com queixa 
motora ou ataxia sensitiva. Dor com características neuropáticas 
foi referida por quatro pacientes com uma média na escala LANSS 

de 16,25 (Normal  < 12). O estudo  neurofisiológico revelou: 
neuropatia axonal, assimétrica e sensitivo-motora em 03 paci-
entes; neuropatia axonal, exclusivamente sensitiva e simétrica 
em 02 pacientes. Do total avaliado, 05 indivíduos apresentavam 
RSS abolida em membros inferiores, simetricamente, inferindo 
um acometimento também de fibras finas. Conclusão: NP é um 
achado frequente em pacientes com VL (62,5%). Fibras sensiti-
vas são predominantemente afetadas em um padrão multifocal. 
Esses achados sugerem que a dor em VL deve ser devido não 
somente a úlceras de pele, mas também ao dano nervoso. Desse 
modo, o tratamento efetivo necessita abordar o componente 
neuropático da dor.

CURVA dE RECUpERAÇÃO dO BLinK dEMOnS-
tRA HipERExCitABiLidAdE dO tROnCO CERE-
BRAL nOS pACiEntES diStÔniCOS COM SCA3

Guilherme Perassa Gasque1, Carlos Roberto M. Jr1, José Darlan P. 
Domingues1, Alberto R. M. Martines1, Marcelo B. Nunes1, Anamarli 
Nucci1, Marcondes C. frança Jr1

1. faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP, Campinas, São Paulo, 
Brasil.

introdução: A distonia é comum nos pacientes com ataxia 
espinocerebelar tipo 3 (SCA3), mas ainda de fisiopatologia 
desconhecida. O blink reflex e a sua curva de recuperação são 
os testes neurofisiológicos mais conhecidos para a avaliação de 
excitabilidade do tronco cerebral. Estudos mostram que a curva 
de recuperação do blink (CRB) está anormalmente aumentada 
nos pacientes com distonia. Nesse contexto, resolvemos usar a 
CRB para investigar se existem alterações de excitabilidade neu-
ronal na distonia associada a SCA3.  Objetivos e metodologia: 
Comparar a CRB em 3 grupos de pacientes: grupo 1 – pacientes 
com SCA3 e distonia, grupo 2 - pacientes com SCA3 sem distonia 
e grupo 3 - controles saudáveis. Foi realizada montagem padrão 
para o blink com eletrodos de superfície no músculo orbicular 
dos olhos e aplicados estímulos pareados com intensidade de 
20 mA com intervalos progressivamente maiores (200, 300, 500, 
1000, e 3000ms). Para cada curva, foi calculada a área da res-
posta R2 e obtida a razão entre as áreas no 1º e 2º estímulo de 
cada par. Ao final, calculamos o valor médio da CRB para cada 
indivíduo através da média aritmética das razões nos 5 intervalos. 
Empregamos regressão linear para comparar os valores de CRB 
nos 3 grupos usando a idade como covariável e valor de p<0.05. 
Resultados e conclusões: Foram avaliados 37 sujeitos, sendo 
12 no grupo 1, 12 no grupo 2 e 13 grupo 3. A idade média em 
cada um dos grupos foi 39.5±14.5, 51.9±16.1 e 34.7±11.1 anos, 
respectivamente (p<0.05). Na regressão linear, observamos uma 
relação significativa e independente da idade entre a CRB e os 
grupos (p=0.016). Comparando os grupos 2 a 2, identificamos 
diferença significativa entre os grupos 1 e 3 (p=0.008) e uma 
tendência entre os grupos 1 e 2 (p=0.08). Não havia diferença 
significativa entre os grupos 2 e 3 (p=0.55). Estes dados indicam 
que o grupo com SCA3 e distonia apresentam aumento dos va-
lores médios da CRB comparado ao grupo SCA3 sem distonia 
e ao grupo controle. Em conjunto, estes dados sugerem que há 
uma hiperexcitabilidade do tronco encefálico subjacente à dis-
tonia na SCA3. Clinicamente, a CRB pode vir a ser útil como 
preditor de risco para o desenvolvimento de distonia na SCA3. 
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo- FAPESP.
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diStÚRBiO FOnOARtiCULAtÓRiO inCOMUM 
nA dOEnÇA dE MACHAdO JOSEpH: AVALiAÇÃO 
CLÍniCA E ELEtROMiOGRAFiA LARÍnGEA

Carlos Roberto Martins Junior1, Alberto R. M. Martinez1, Ingrid 
faber1, José Darlan P. Domingues1, Paulo A. T. kimaid1, Anamarli 
Nucci1, Guilherme Perassa Gasque1, Maximiliano Ramos Pinto1, 
Marcondes C. f. Jr.1

1. Departamento de Neurologia, faculdade de Ciências Médicas, 
UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil.

introdução: A Doença de Machado Joseph (SCA3) é uma desordem 
neurodegenerativa relativamente frequente no Brasil com grande 
heterogeneidade fenotípica, apresentando, entre outros sintomas, a 
disartria3. Grande parte dos pacientes apresenta disartria compatível 
com disfunção cerebelar pura, sem mais problemas articulatórios. 
Entretanto, nota-se em alguns pacientes distúrbios articulatórios não 
atáxicos, como a tartamudez, que proporciona piora substancial no 
discurso desses pacientes. Objetivo: Avaliação clínica e eletromio-
gráfica laríngea de alterações articulatórias não usuais, compatíveis 
com gagueira, nos pacientes com SCA3. Metodologia: Foram ava-
liados clinicamente 75 pacientes disártricos com SCA3 no ambu-
latório de neurogenética do Hospital de Clinicas da UNICAMP. 
Três pacientes apresentaram distúrbio articulatório classificado como 
tartamudez, sendo dois dos quais foram submetidos à eletromiografia 
laríngea para estudo dos músculos tireoaritenóideos, cricotireoideos e 
cricoaritenóideos posteriores. Resultados: A prevalência de gagueira 
foi de 4%, valor 4 vezes maior que a da população geral. Durante 
estudo eletromiográfico, os pacientes apresentaram potenciais de 
unidade motora com características neurogênicas em alguns mús-
culos e ativação reduzida com tônus aumentado ao repouso em 
outros, constituindo um misto de disfunções centrais e periféricas, 
provavelmente relacionadas às alterações anatômicas presentes na 
doença, como atrofia de tronco encefálico e cerebelar. Ademais,
verificou-se distonia de músculos extralaríngeos cervicais e da mí-
mica facial, causando movimento paradoxal da laringe para baixo 
durante a fonação. Conclusão: A tartamudez constitui distúrbio 
relativamente frequente nos pacientes com SCA3, podendo estar 
relacionada a fatores centrais e periféricos, envolvendo desde desner-
vação da musculatura intrínseca laríngea, até distonia de músculos 
externos ao aparelho fonatório. Agradecimentos: FAPESP - Fun-
dação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. 

dOEnÇA dE pOMpE: SÉRiE dE CASOS

Paula Raquel do Vale Pascoal Rodrigues1, Renata Dal-Pra Ducci1, 
Claudia Suemi kamoi kay1, Paulo José Lorenzoni1, Lineu Cesar 
Werneck1, Rosana Herminia Scola1

1. Serviço de Neuromuscular do Hospital de Clínicas da 
Universidade federal do Paraná.

introdução: A doença de Pompe é uma miopatia metabólica he-
reditária rara, autossômica recessiva, causada por mutações no gene 
codificador da enzima alfa-glicosidase ácida (GAA). Possui marcada 
variação fenotípica dependendo da idade de início. As formas de 
início tardio apresentam preservação da deambulação até tardia-
mente com comprometimento respiratório frequentemente precoce. 
Objetivos: Relatar série de casos da Doença de Pompe da forma 
juvenil e adulta, e realizar uma breve revisão da literatura. Série 
de Casos: Relatamos casos de 3 pacientes, com 33,  39 e  26 anos 
de idade, com fraqueza muscular em membros inferiores de início 
há 4, 7 e 12 anos, respectivamente. Em todos houve piora progres-
siva e acometimento dos membros superiores. Ao exame, marcha 

miopática, tetraparesia proximal, reflexos tendinosos hipoativos. 
Todos apresentavam aumento da CK e padrão miopático na ENMG. 
Em dois pacientes, encontramos descargas miotônicas em músculo 
gastrocnêmio e paraespinhal lombar. Biópsia muscular realizada em 
dois casos demonstrou miopatia vacuolar sugestiva de glicogenose. 
Redução da atividade enzimática e mutações no gene da GAA em 
todos pacientes caracterizaram Doença de Pompe. discussão: A 
atividade da GAA reduzida, leva ao acúmulo lisossomal de glicogê-
nio em diversos tecidos, principalmente nos músculos esqueléticos. 
Os sintomas nas formas juvenil e adulta assemelham-se aos da dis-
trofia muscular de cinturas. Contudo, o comprometimento respi-
ratório freqüente na Doença de Pompe e a presença de descargas 
miotônicas na ENMG são características diferenciais que levam à 
suspeita diagnóstica, e indicam a análise de DNA e da atividade  da 
enzima GAA. A terapia de reposição enzimática tem demonstrado 
benefício potencial, especialmente quando iniciada precocemente. 
Conclusão: A Doença de Pompe possui características clínicas e 
laboratoriais que permitem seu reconhecimento. O diagnóstico pre-
coce é imprescindível para que os pacientes possam se beneficiar da 
introdução terapêutica no início do curso.

EFEitO dAS MEdiCAÇÕES nA COnECtiVidAdE FUn-
CiOnAL nA EpiLEpSiA dE LOBO tEMpORAL MEdiAL

Elaine keiko fujisao1, fernanda furlanetto Bellentani1, Rayssa 
Modenessi1, Luiz Eduardo Betting1

1. Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria, faculdade 
de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP, 
Botucatu, SP, Brasil.

introdução: A conectividade funcional é anormal em epilepsia do 
lobo temporal mesial (ELTM). ELTM esquerda provavelmente está 
associada com uma anormalidade mais pronunciada. Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi investigar a lateralidade e efeito medica-
mentoso na conectividade funcional de ELTM. Métodos: Trinta 
pacientes com ELTM (15 à direita e 15 à esquerda) e 37 controles 
foram investigados. As imagens foram adquiridas com um aparelho 
de ressonância magnética (RM) de 3T. Sequências T1 volumétrica 
3D e imagens funcionais BOLD foram adquiridos. Dados de RM 
funcional foram processados e analisados usando Análise Funcional 
de Neuroimagem (AFNI). Basicamente, as imagens do EPI foram 
submetidas a fragmentação temporal e correção de movimento, 
filtro temporal, registro, borramento e mascaramento. Finalmen-
te imagens foram processadas a partir de regressão de geração de 
análise de erro residual de séries temporais. Regiões de interesse 
(ROI) foram bilateralmente criadas para o hipocampo, amígdala 
e giro para-hipocampal. Mapas de correlação foram produzidos e 
apresentados para a transformação de uma análise de Fisher. Análise 
estatística voxel-a-voxel do cérebro inteiro foi realizada utilizando o 
Teste T com p <0,05. As comparações foram realizadas entre con-
troles e pacientes com ELTM direita ou esquerda. Uma comparação 
posterior foi realizada de acordo com a dose de drogas antiepilép-
ticas (DAE). Resultados: O número total de voxels com conecti-
vidade funcional anormal era 579 para ELTM direita e 3400 para 
esquerda. Os principais clusters para pacientes com ELTM direita 
foram localizados nos lobos parietal inferior e frontal, e no cuneus
(Z = 3,5, -4,1 e -3,5) . Já para ELTM esquerda foram no giro frontal 
superior, médio e medial  (Z = 3,8, 3.9 e 4.3). Análise de acordo 
com DAE apresentaram 670 voxels anormais com alta dose (599 
esquerdo, 71 direita) e 1.094 para a baixa dose (868 esquerda, 246 à 
direita). Principais clusters se localizaram no parietal inferior, frontal 
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medial, giro temporal médio e hipocampo. Conclusões: Áreas com 
conectividade funcional anormal foram verificadas em pacientes 
com ELTM. ELTM esquerda apresentou um padrão mais difuso. 
As doses dos medicamentos podem influenciar estas observações. 
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo- FAPESP.

ELEtROnEUROMiOGRAFiA nA AVALiAÇÃO dA 
RESpOStA À tERApiA EnZiMÁtiCA nAS MU-
COpOLiSSACARidOSES: O ExAME iniCiAL dE 
30 pACiEntES

Brunno de farias Brito1, Otávio Gomes Lins1, Vanessa Van Der 
Linden Mota2, Inaiana ferreira de Melo3

1. Departamento de Neurofisiologia, Hospital das Clínicas 
da  Universidade federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil; 2. 
CETREIM, IMIP, Recife, PE, Brasil; 3. faculdade de Ciências Médicas 
de Campina Grande-fCM-CG, Campina Grande, PB, Brasil.

introdução: As mucopolissacaridoses (MPS) são um grupo de 
doenças raras causadas pela deficiência inata de enzimas lisossomais 
específicas, afetando o catabolismo de glicosaminoglicanos que se 
acumulam em órgãos e tecidos, resultando em deterioração multis-
sistêmica. Estes erros enzimáticos categorizam subtipos de MPS, que 
variam em prevalência, manifestações clínicas e grau de severidade. 
Entre as disfunções causadas, a este trabalho interessa a síndrome 
do túnel do carpo (STC), que tem importante associação com as 
MPS. Objetivo: Analisamos o exame inicial em um trabalho que 
objetiva estabelecer a eletroneuromiografia (ENMG) como método 
quantitativo na avaliação da resposta terapêutica à reposição en-
zimática nos portadores de MPS. Assim, relatamos prevalência e 
grau de severidade do acometimento do nervo mediano no carpo 
e suas distribuições entre os subtipos de MPS. Métodos: Avaliamos 
os punhos de 30 portadores de MPS, através da primeira ENMG 
realizada anteriormente ou no curso da terapia de reposição en-
zimática. Padronizamos os testes realizando os estudos da condução 
antidrômica sensitiva dos nervos ulnar e mediano, assim como o 
testes comparativos motor e sensitivo entre estes nervos. Resultados: 
Foram 30 indivíduos com idades entre 2 e 39 anos, sendo 18 do 
sexo masculino. Vinte e seis - portadores de MPS I, MPS II e MPS 
VI – apresentaram acometimento do nervo mediano no carpo, todos 
bilateralmente, sendo de grau moderado ou grave em 43 punhos. Em 
apenas 3 pacientes o acometimento foi leve bilateralmente, tendo 
estes idades de 3 à 5 anos. Entretanto, nesta faixa etária já se encon-
tram lesões moderadas ou graves. Os quatro portadores de MPS IV 
não apresentaram qualquer acometimento dos nervos medianos. Em 
todos os pacientes estudados, não se identificaram lesões nos nervos 
ulnares. Conclusão: A prevalência de STC difere entre os subtipos 
de MPS. A relação do grau deste acometimento com os subtipos de 
MPS ou com o tempo de evolução da doença, não é clara. Devido 
à dificuldade de execução em indivíduos com baixa tolerabilidade à 
dor, como são as crianças, o exame deve ser simplificado.

ELEtROnEUROMiOGRAFiA nAS LESÕES dO 
pLExO BRAQUiAL: UMA ExpERiÊnCiA dE Cin-
CO AnOS EM UM SERViÇO dE REFERÊnCiA 
nO CEARÁ

José Marcelino Aragão fernandes1

1. Laboratório de Neurofisiologia do Centro de Diagnóstico Clínico  - 
CDC, Sobral, Ceará, Brasil. 

introdução: A eletroneuromiografia tem um importante papel na 
avaliação das lesões do plexo braquial, especialmente na identificação 
da topografia da lesão e na estimativa do prognóstico. Descrevemos 
a experiência de cinco anos na avaliação das plexopatias braquiais 
em um serviço de referência no Ceará. Objetivo: Descrever o perfil 
das lesões do plexo braquial, incluindo características dos pacientes 
atendidos, tipos de lesões e topografia, assim como avaliar a ocor-
rência de lesão pré-ganglionar associada. Metodologia: Trata-se de 
estudo retrospectivo, descritivo, através da revisão de oitenta laudos 
de eletroneuromiografias com diagnóstico de lesão do plexo braquial, 
no período de fevereiro de 2011 a julho de 2015. Os dados foram 
subdivididos de acordo com o sexo, faixa etária, natureza da lesão, 
topografia da lesão e, presença ou não, de sinais de acometimento 
pré-ganglionar. Resultados: O sexo masculino foi o mais acometido 
com 67 casos (83,75%), enquanto que as faixas etárias predominantes 
foram a terceira e quarta década de vida com 49 casos (61,25%). O 
traumatismo por tração em acidente com motocicleta foi a principal 
causa de lesão (71,25%), sobretudo na topografia supraventricular 
(77,5%). Os sinais de lesão pré-ganglionar estavam presentes em 
30 (37,5%) pacientes. Conclusão: Os resultados deste estudo cor-
roboram com os dados da literatura recente, que apontam a lesão 
traumática em acidentes com motocicletas, sobretudo em adultos 
jovens do sexo masculino, como principal causa de plexopatia bra-
quial, especialmente na topografia supraclavicular.

EnSAiO pROSpECtiVO pARA O REGiStRO dE 
OndAS A nO inStitUtO LAURO dE SOUZA 
LiMA - iLSL

Manuel Jose Aguilar Urriola1, Marianna Cossi Monseff Borela1, 
Daniel Rocco kirchner2, José Antonio Garbino2

1.Instituto Lauro de Souza Lima; 2. Programa de Ensino em 
Neurofisiologia Clínica do Programa de Ensino em Neurofisiologia 
Clínica do Instituto Lauro de Souza Lima – ILSL.

introdução: As Ondas A, são observadas durante os procedimentos 
para o registro das latências tardias, especialmente as Ondas F. Estas 
respostas estão correlacionadas com comprometimento do nervo, tan-
to mielínicas como axonal. Foram descritos tipos diferentes de Ondas 
A e a sua presença em processos de regeneração de nervo, doenças 
desmielinizantes agudas, diabetes e na hanseníase. O melhor método 
para identificá-las é sumariamente descrito na literatura consultada.  
Objetivo: Refinar a técnica para a observação dos tipos básicos de 
Ondas A durante o exame de eletroneuromiografia. Método: Foram 
selecionados os nervos medianos, ulnares, tibiais e peroneiros dos paci-
entes do Serviço de Neurofisiologia do ILSL que apresentaram Ondas 
A durante os estudos neurofisiológicos de rotina. O potencial de ação 
motor composto (PAMC) foi registrado com a estimulação realizada 
a uma distância padronizada de 80 mm do eletrodo de captação ati-
vo até atingir o estímulo supramáximo. São realizados 16 estímulos 
supra máximos para obtenção das ondas F e selecionados os nervos, 
nos quais foi realizada nova série de 30 estímulos, iniciando-se com a 
intensidade 20% acima do supra máximo e reduzindo-se a intensidade 
até o desaparecimento da Onda A e do PAMC. Resultados: Foram 
encontradas Ondas A em 11% dos pacientes durante os estudos de 
rotina em portadores de hanseníase, radiculopatias e neuropatia dia-
bética. As Ondas A estavam presentes em 88% dos nervos alterados. 
A intensidade mínima de estímulo para obtenção da onda A foi em 
média 29 mA, variando de 11 a 68 mA. Somente em três nervos 
a Onda A foi suprimida com estímulo supramáximo, sugerindo ser 
um subtipo. O padrão foi mielínico e axonal em 87% dos nervos 
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e axonal em 13%. Em 47% dos nervos com Onda A os pacientes 
apresentavam dor neuropática e os demais dor mista. discussão: A 
presença da Onda A mostrou-se associada à lesão de nervo periférico 
do padrão mielínico ou axonal. Como também se mostrou associada 
a dor neuropática. A maior atenção à pesquisa da Onda F leva a 
melhor observação da Onda A assim como a variação sistemática da 
intensidade de estimulo permite a identificação dos subtipos básicos. 
Agradecimentos: Instituto Lauro de Souza Lima.

EpiLEpSiA ASSOCiAdA A tUMOR dE FOSSA pOS-
tERiOR EM LACtEntE

Marcelo Amorim Araújo1, francisco Scornavacca1, Úrsula Thome 
Costa1, Ana Paula Andrade Hamad2

1. Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento 
da faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil; 2.Departamento de 
Neurociências e Ciências do Comportamento da faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, SP, Brasil.

introdução: Classicamente, as crises epilépticas originam-se no cór-
tex cerebral, cabendo às estruturas subcorticais como o cerebelo e 
tronco cerebral um papel neuromodulador. Raros estudos da litera-
tura, entretanto, relacionam epilepsia farmacorresistente a tumores 
de fossa posterior, como ganglioglioma cerebelar e hamartoma do IV 
ventrículo, sugerindo que crises poderiam ser evitadas após excisão 
cirúrgica. Objetivo: demonstrar um caso de epilepsia provavelmente 
originária de área não cortical. Metodologia: Relato de caso. Resulta-
do: Menina, 20 meses de idade, termo, sem intercorrências perinatais, 
com desenvolvimento normal, iniciou aos 2 meses de idade quadro 
de crises epilépticas refratárias ao tratamento medicamentoso. Vid-
eo-EEG: atividade de base simétrica e discretamente desorganizada, 
raras descargas epileptiformes em regiões centrais bilaterais, inde-
pendentes. Incontáveis crises, subentrantes, configurando estado de 
mal epiléptico não convulsivo. Semiologia: discognosia associada a 
movimentos oculares erráticos, clonias palpebrais e do seguimento 
cefálico para direita, acompanhadas por automatismo manual. Não 
houve registro ictal eletrográfico. Ressonância Magnética de encéfalo: 
formação nodular em pedúnculo cerebelar  à esquerda, protruindo 
para o interior do IV ventrículo. Paciente foi submetido à ressecção 
parcial do tumor. Estudo anatomo-patológico evidenciou hamar-
toma de neurônio e células da glia. No pós-operatório imediato, 
houve completa remissão de crises. Após uma semana, houve recidiva 
porém com melhora em frequência, intensidade e duração superior a 
50%. Conclusão: Relatamos um caso de epilepsia farmacorresistente 
provavelmente relacionada a tumor de fossa posterior, reforçando a 
hipótese de epileptogênese subcortical descrita por outros autores.

EStAdO dE MAL MiOCLÔniCO pERiORAL SEM 
AUSÊnCiA EM AdULtO JOVEM: RELAtO dE CASO

Meire Argentoni Baldocchi1, Daniele Azevedo da Silva1, Michele 
Rodrigues Demuner1, Valmir Passareli1

1. Serviço de Neurologia, Hospital Santa Marcelina, São Paulo, 
SP, Brasil.

introdução: Casos de mioclonia perioral como apresentação inicial 
de crises generalizadas são raros, e em sua maioria são descritos 
na literatura em contexto de entidades como a mioclonia perioral 
com ausência (POMA) ou da mioclonia ocorrendo durante ausên-
cias (MAE) em pacientes infanto-juvenis. Não obstante, o caso a 

ser relatado visa atenção para diagnóstico diferencial de mioclonia 
perioral com outros distúrbios do movimento e os diferentes tipos 
de epilepsia em idade adulta. Métodos e Resultados: Descrevemos 
um paciente masculino, 27 anos, com movimentos involuntários 
labiais contínuos, que iniciaram há um dia antes do atendimento, 
mantendo consciência e linguagem preservadas. História prévia de 
epilepsia há cinco anos, tratada com fenobarbital 100mg 12/12horas, 
com esporádicas crises tônico-clônico generalizadas, a última há 
sete meses. Relato de episódios semelhantes de espasmos periorais 
súbitos e fugazes com duração de segundos que se tornaram pro-
gressivamente mais freqüentes naquela semana. Tomografia com-
putadorizada de crânio da admissão sem alterações. Realizou exame 
de vídeo-eletroencefalograma contínuo por 18 horas. No início do 
exame apresentava movimento perioral contínuo sem alteração da 
consciência com concomitante atividade epileptiforme por complexo 
irregular de espícula-onda lenta e ondas agudas de projeção gener-
alizada com predomínio nas regiões fronto-centrais, quase contínuo 
(período máximo sem descargas de 1 segundo). Após administração 
de diazepam 10mg EV, o paciente manteve quadro clínico com dis-
creta alteração do traçado eletrográfico, com período máximo livre 
de descarga de 3 segundos. Após receber valproato de sódio cessaram 
os movimentos periorais e as descargas epileptiformes contínuas. 
Conclusão: O relato do caso de estado de mal mioclônico perioral 
sem ausência, que não preenche todos os critérios de POMA, MAE 
ou EMJ. Primeiro relato na literatura.

GAnGLiOnOpAtiA COMO MAniFEStAÇÃO ini-
CiAL dE nEOpLASiA pULMOnAR: RELAtO dE CASO

Lucas Martins de Exel Nunes1, Caio R. A. Gomes1, Bruno Nogueira 
Silva1, Arquimedes de Moura Ramos1

1. Instituto de Medicina física e Reabilitação – IMRea Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, SP, Brasil.

introdução: A ganglionopatia é uma entidade rara que consiste na 
afecção dos neurônios sensitivos da raiz dorsal, fazendo parte do gru-
po das polineuropatias periféricas do tipo exclusivamente sensitivo 
com comprometimento axonal e tendo seu diagnóstico feito através 
de estudo eletroneuromiográfico. A associação entre a ganglionopa-
tia e outras entidades como neoplasias, doenças autoimunes, doença 
celíaca, entre outras é amplamente citada na literatura. Objetivo: 
Descrever o caso clínico de um paciente com diagnóstico de neopla-
sia pulmonar cuja manifestação inicial foi a ganglionopatia, incluindo 
a descrição detalhada do exame eletroneuromiográfico que auxiliou 
no processo diagnóstico do médico assistente. Conclusão: É impor-
tante que o médico neurofisiologista tenha em mente as possíveis 
causas da ganglionopatia e saiba apontar o médico assistente para 
que a investigação possa ser realizada de maneira completa e precoce.

GRAVidAdE dAS CRiSES EpiLÉptiCAS, ASpECtOS 
CLÍniCOS E QUALidAdE dE VidA

Renato Buarque Pereira1, Gloria Maria Almeida Souza Tedrus1, Lineu 
Correa fonseca1, Marina Nobrega Augusto1, Rafael de Lima Silva1

1. faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas -PUC, Campinas, SP, Brasil.

introdução: Epilepsia é uma condição neurológica crônica e apre-
senta diversos e complexos efeitos na qualidade de vida (QoL) do 
indivíduo. Objetivo: avaliar a relação entre a gravidade das crises, 
os aspectos clínicos e do EEG e a QoL de pacientes adultos com 
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epilepsia (PCE). Casuística e métodos: Foram avaliados 66 PCE 
(gênero feminino, 57,5%) e submetidos a exame neurológico, EEG, 
Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-31) e a Seizure 
Severity Questionnaire (SSQ). Foram relacionados os aspectos 
clínicos e os dados do QOLIE-31 com a média e a avaliação global 
da gravidade do SSQ, com nível de significância p< 0,05. Resul-
tados: O diagnostico sindrômico foi epilepsia focal sintomática em 
42 casos, provavelmente sintomática em 20 e em 4 generalizada 
idiopática. Idade média: 43,8(±11,8) anos e idade na ocasião da 
1ª crise epiléptica (CE): 18,2(±12,6) anos.  Frequência das CE 
maior que uma ao mês ocorreu em 20(30,4%) casos. O escore 
total do SSQ foi 27,3(±22,0), da avaliação global, 4,0(±1,9) e 
do QOLIE-31, 59,5(±13,6). Vinte e sete (40,9%) PCE disseram 
que o período de recuperação foi o que mais incomodou. Houve 
correlação negativa entre a idade do PCE e o escore total do SSQ 
(Correlação de Spermann; -0.245; p=0.045) e entre o QOLIE-31 
total e a avaliação global do SSQ (-0.269; p=0.045). Não houve 
diferença significativa entre os escores da SSQ segundo a síndrome, 
localização da epilepsia, frequência e tipo das CE. Conclusão: A 
gravidade das CE correlaciona-se inversamente com a QoL e com 
a idade do PCE. Não foi encontrada relação entre os valores da 
SSQ com o controle e tipo das CE, aspectos do EEG e síndrome. 
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo- FAPESP e Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico -CNPq.

MiOpAtiA pOR CORpOS dE inCLUSÃO: diAG-
nÓStiCO diFEREnCiAL dE SÍndROME pÓS-pO-
LiOMiELitE

Renata Dal-Prá Ducci1, Paula Raquel Do Vale Pascoal Rodrigues1, 
Paulo José Lorenzoni1, Claudia Suemi kamoi kay1, Rosana Herminia 
Scola1, Lineu Cesar Werneck1.
1. Serviço de Doenças Neuromusculares, Hospital de Clínicas - 
UfPR, Curitiba, PR, Brasil.

introdução: A presença de fraqueza muscular progressiva que 
ocorre anos após a fase aguda da poliomielite geralmente é devida à 
síndrome pós-poliomielite. No entanto, essa não é a única etiologia 
para fraqueza nesses pacientes. A miopatia por Corpos de Inclusão 
(MCI) é a miopatia infamatória mais comum em indivíduos acima 
de 50 anos.  No nosso conhecimento, esse é o primeiro caso de 
MCI em um paciente com sequela de poliomielite. Metodologia: 
Relato de caso de uma paciente com diagnóstico de MCI e sequela 
de poliomielite. Resultados: Homem, 63 anos, com fraqueza mus-
cular proximal em membro inferior esquerdo desde os 53 anos. Ele 
apresentava fraqueza e atrofia muscular em membro inferior direito 
devido a poliomielite na infância. O exame neurológico revelou 
atrofia e fraqueza muscular proximal (MRC grau 3) em membros 
inferiores. Investigações para malignidade, etiologias tóxica, infec-
ciosa e inflamatória foram negativas. A maior CK dosada foi de 
534 U/L (Normal: 30-200 U/L). Estudo neurofisiológico mostrou 
padrão miopático com sinais de envolvimento do neurônio motor 
e desenervação aguda e crônica bilateral. A biópsia muscular rev-
elou infiltrado inflamatório endomesial, miofibras com vacúolos 
e inclusões, fibras vermelhas rasgadas e fibras COX-negativas. O 
diagnóstico de MCI foi feito e imunoglobulina realizada. O paciente 
apresentou discreta melhora da fraqueza muscular na evolução 
(MRC grau 4-). Conclusões: Em pacientes com sequela de polio-
mielite que apresentem tardiamente fraqueza muscular, MCI deve 
ser diferenciada de síndrome pós-poliomielite.

MiSMAtCH nEGAtiVitY (MMn) nOS EStAdOS 
VEGEtAtiVOS pERSiStEntES

Angela Maria Costa de Souza1, fernanda Vieira Moraes1, Alexandre 
Ariza Gomes de Castro1, Victor frak2

1.Centro de Reabilitação e Readaptação Henrique Santillo, CRER, 
Goiania, Goias, Brasil; 2. Universidade Quebec, Canadá.

Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a presença do 
potencial evocado de resposta a Eventos Mismatch Negativity 
(MMN), com resposta ao próprio nome, em pacientes em esta-
do vegetativo persistente e avaliar se o potencial apresentado 
prognostica o  despertar do coma. Métodos: Estudo longitudinal 
de maio de 2013 a junho de 2015, com 5 pacientes internados 
no Centro de Reabilitação e Readaptação Henrique Santillo, 
portadores de lesão encefálica: 1 sequela de acidente vascular 
encefálico, 2 sequela de trauma cranio encefálico e 2 com se-
quela de anoxia por parada cardiorespiratória. 5 homens, média 
de idade de 57 anos ( min.34, máx 71). MMN foi registrado 
na equipamento Neurosoft Neurospectrum 4, usando eletro-
dos de superficie Ag/AgCl ou eletrodos de inserção, sistema 
internacional 10-20 para colocação de eletrodos (Cz/ C3/C4/
M1/M2/ Fpz). O estimulo inclui sons frequentes de vozes ale-
atórias e randomicamente raros a chamada pelo próprio nome 
com voz familiar. Todos os pacientes foram classificados na escala 
de evolução de Glasglow. A presença do MMN foi correlacio-
nado com a evolução do nível de consciência. Resultados: O 
potencial MMN com resposta ao próprio nome foi observado 
em apenas 1 paciente. 2 pacientes com MMN negativo foram a 
óbito e nenhum dos pacientes sobreviventes mudaram o nível de 
consciência até o momento.  Conclusão: A presença do MMN 
não determinou a melhor evolução da consciência. Acreditamos 
que um maior numero de casos possa identificar a relação do 
MMN com o nível de consciência. Agradecimentos: Centro de 
Reabilitação e Readaptação Henrique Santillo- CRER.

Referências: (1) Logi F, Fischer C, Murri L, Mauguièrre F. The prog-
nostic value of evoked responses from primary somatosensory and 
auditory cortex in comatose patients. Clin Neurophysiol 2003;1615-
27; (2) Fischer C et al. Mismatch negativity and late auditory evoked 
potentials in comatose patients.Clin Neurophysiol 1999;1601-10; 
(3) Jennet B, Bond M. Assessment of outcome after severe brain 
damage. Lancet 1975:1(7905):480-485. 

nEUROMiOtOniA: UMA ApRESEntAÇÃO AtÍpi-
CA dE MiOpAtiA inFLAMAtÓRiA

Renata Dal-Prá Ducci1, Paula Raquel do Vale Pascoal Rodrigues1, 
Paulo José Lorenzoni1, Claudia Suemi kamoi kay1, Rosana Herminia 
Scola1, Lineu Cesar Werneck1

1. Serviço de Doenças Neuromusculares, Hospital de Clínicas da 
Universidade federal do Paraná UfPR, Curitiba, PR, Brasil.

introdução: Neuromiotonia é uma condição rara definida por ativ-
idade espontânea da fibra muscular de forma continua, com origem 
a partir do nevo periférico. Clinicamente é caracterizada por mio-
quimias visíveis, câimbras e pseudomiotonia. Neuromiotonia pode 
ter origem autoimune ou não, assim como, ocorrer de forma isolada 
ou em associação com outras doenças, como neoplasias, doenças 
autoimunes, degeneração do corno anterior da medula, síndrome de 
Schwartz-Jampel, entre outras. Neuromiotonia associada à miopatia 
inflamatória é raramente documentada. Metodologia: Demonstrar 
a associação entre neuromiotonia e miopatia inflamatória em um 
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relato de caso. Resultados: Mulher, 60 anos, apresentava disfagia 
e fraqueza em membros inferiores há 1 ano. O exame neurológico 
revelou fraqueza muscular proximal em membros inferiores (MRC 
grau 4-). Exames laboratoriais mostraram: CK 4,163 U/L (Normal: 
30-200 U/L) e VHS 72 mm/h (Normal: < 30 mm/h). Estudo neurofi-
siológico compatível com polineuropatia axonal-desmielinizante mo-
tora, potenciais miopáticos e descargas neuromiotônicas. A biópsia 
muscular revelou miopatia inflamatória. Investigação negativa para 
malignidade. O diagnóstico de miopatia inflamatória com neuro-
miotonia foi feito e optado por iniciar tratamento imunossupressor. 
Conclusões: A associação de neuromiotonia e miopatia inflamatória 
é muito rara. No nosso caso, a paciente apresentava um quadro 
clínico atípico e o diagnóstico de neuromiotonia foi feito através do 
estudo neurofisiológico. Portanto, a presença de neuromiotonia pode 
ser uma apresentação atípica de miopatia inflamatória.

nEUROpAtiA pERiFÉRiCA pOR intOxiCAÇÃO 
pOR MERCÚRiO MiMEtiZAndO pOLiRRAdiCULO-
nEUROpAtiA dESMiELiniZAntE inFLAMAtÓRiA 
AGUdA

José Darlan Pinheiro Domingues1, Carlos R Martins Jr1, Guilherme P 
Gasque1, Alberto R M Martinez1, Ingrid faber1, Maximiliano Ramos 
Pinto Carneiro1, Anamarli Nucci1, Marcondes C frança Jr1

1. Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Campinas, 
SP, Brasil.

Objetivos: Descrever uma causa tóxica incomum de neuropatia des-
mielinizante aguda. Relato de caso: mulher de 26 anos referiu inala-
ção acidental de grande quantidade de vapor de mercúrio metálico. 
Com pródromo de diarréia, após 2 semanas de exposição e com nadir 
de 4 semanas, apresentou sintomas motores e sensitivos periféricos, 
inicialmente em membros superiores, dor neuropática e sintomas cog-
nitivos-comportamentais. Em 04/12/2012, após dosagem sérica de 
mercúrio elevada (151,1 microg/g de creatina; limite da normalidade 
5,0 microg/g de creatina) iniciou uso de ácido dimercapto succínico. 
No 14o. dia de tratamento, evoluiu com melhora progressiva dos 
déficits. A ENMG de 02/05/2013 demonstrou processo neuropático 
difuso, relativamente simétrico, sensitivo e motor, com prolongamento 
de latências das ondas F, dos potenciais motores e sensitivos, com 
redução de velocidades nas respectivas neuroconduções, indicando 
comprometimento mielínico com envolvimento axonal secundário, 
subagudo a crônico, com sinais de atividade desnervativa em mus-
culatura distal dos membros inferiores, de moderada intensidade. Em 
maio de 2014, paciente apresentava melhora parcial da fraqueza, 
da palestesia e dos reflexos, com predomínio da fraqueza em mãos. 
ENMG de 08/05/2014 demonstrou processo neuropático em membros 
superiores, relativamente simétrico, exclusivamente sensitivo, mielí-
nico, de leve intensidade. Houve recuperação do reflexo aquileu em 
maio de 2015, mas manteve hipopalestesia e paresia de mãos de forma 
residual. Conclusões: neuropatia periférica aguda desmielinizante 
pode ser causada por intoxicação por mercúrio. Este promove estresse 
oxidativo lesivo aos componentes da membrana celular lipídica, tendo 
a mielina como exemplo. Modelos experimentais tem demonstra-
do desmielinização e destruição predominante de fibras mielínicas 
por exposição ao mercúrio (Carocci Rev Environ Contam Toxicol.
2014 ;229:1-18, Cao Neurol Sci 2013 34:663–66). Neuropatias tóxicas 
devem ser lembradas no diagnóstico diferencial eletrofisiológico da 
síndrome de Guillain-Barré. Agradecimentos: Fundacao de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP.

pAdRÃO nEUROFiSiOLÓGiCO dA RESpOStA dA 
nEUROpAtiA ULnAR dA HAnSEniASE AO tRA-
tAMEntO CLiniCO E CiRÚRGiCO nO LOnGO 
pRAZO

Marianna Cossi Monseff Borela1, Manuel José Aguilar Urriola1, 
Daniel Rocco kirchner1, José Antonio Garbino1

1. Programa de Ensino  em  Neurofisiologia Clínica  do Instituto 
Lauro de Souza Lima – ILSL.

introdução: A neuropatia da hanseníase no periodo mais crítico, ou 
seja, o reacional, se estende por cinco ou mais anos. A sua resposta ao 
tratamento tem sido estudada no curto prazo, mas a resposta no longo 
prazo é pouco conhecida. Por esse motivo os autores direcionaram sua 
análise aos estudos neurofisiológicos seriados nos períodos tardios. 
Objetivos: a) Avaliar os parâmetros da condução motora no nervo 
ulnar acima de dois anos após o tratamento; b) Comparar os resulta-
dos dos grupos clínico (n=6 nervos) e cirúrgico com descompressão 
associada (n=22 nervos) e; c) busca de fatores preditivos. Métodos: 
Foram selecionados 28 nervos em 22 pacientes, 17 homens e cinco 
mulheres com idade de 29 a 62 anos com neuropatia do ulnar. Foram 
incluidos pacientes com neuropatia ativa clinica e neurofisiologica-
mente de inicio há no máximo seis meses. Foram excluídos pacientes 
com comorbidades e contraindicações de esteroides. Os parâmetros 
neurofisiológicos: potencial de ação motor composto (PAMC), la-
tência distal, velocidade de condução (VC), a dispersão temporal 
através do cotovelo e a onda F foram avaliados antes do tratamento, 
em sua evolução e no final  do seguimento. Resultados: Todos os 
parâmetros apresentaram melhoras nos dois grupos. A melhora do 
PAMC foi a mais notável, com aumentos médios de 28% e variação 
de 3,2 antes a 4,1 mV depois nos casos cirúrgicos e, de 19% nos casos 
clínicos, variando de 4,8 antes a 5,7 mV depois. A VC através do 
cotovelo variou menos permanecendo em 32,2m/s (não obtida a 50,5 
a m/s) com ganho de 7% no grupo cirúrgico e 29,8 m/s (19,1 a 62,5 
m/s) com ganho de 3,4% no grupo clínico. discussão: O aumento 
do PAMC foi proporcionalmente maior no grupo cirúrgico,  embora 
esse dado mostre uma tendência favoravel, torna-se necessário am-
pliar e homogeneizar as amostras para conclusões quanto ao valor da 
descompressão. As VC no túnel do cotovelo, epicentro da lesão, se 
mantiveram baixas nos dois grupos mesmo nos pacientes submetidos 
à descompressão indicando remielinização parcial nesse sitio. Donde 
se conclui que a VC isoladamente e mantida nos valores encontrados 
não deve ser interpretada como neuropatia em atividade. Agradeci-
mentos: Instituto Lauro de Souza Lima-ILSL.

pAdRÕES dE SUdORESE EM pACiEntES COM 
nEUROnOpAtiA SEnSitiVA: UMA AnÁLiSE pOR 
Q-SWEAt

Alberto Rolim Muro Martinez1, Carlos R Martins Jr1, Ingrid faber1, 
Raphael f Casseb1, Jose Domingues1, Guilherme Gasque1, Paulo 
kimaid1, Anamarli Nucci1, Marcondes frança Jr1

1. Departamento de Neurologia, faculdade de Ciências Médicas 
da UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brasil.

introdução: As neuronopatias sensitivas (NS) constituem man-
ifestação do dano ao gânglio sensitivo da raíz dorsal. Expressa-se 
por ataxia sensitiva e déficits sensitivos multifocais sem critérios 
de comprimento-dependência. Diferentemente da participação de 
fibras sensitivas grossas na sintomatologia das NS, o envolvimento 
do sistema nervoso autonômico, apesar de já descrito, ainda não foi 
avaliado à luz de métodos localizatórios.  O teste do reflexo axonal 
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quantitativo sudomotor (Q-Sweat®) avalia a função colinérgica 
pós-ganglionar sendo portanto um método localizatório de possíveis 
alterações de sudorese. Objetivo: Descrição do padrão de sudorese 
à luz do reflexo quantitativo sudomotor em pacientes com NS. 
Métodos: Foram incluídos pacientes com diagnóstico clínico e 
neurofisiológico de NS.  Os pacientes foram convidados a participar 
da avaliação do reflexo sudomotor realizado por meio do aparelho 
Q-Sweat (WR Medical Electronic).  Foi quantificado o volume de 
suor produzido após iontoforese de solução de acetilcolina a 10% 
colocada em contato com 4 diferentes pontos da pele (antebraço 
distal, perna proximal/lateral, perna distal/medial e dorso do pé) 
sendo repedida a análise contralateralmente. Os valores obtidos 
foram considerados alterados se abaixo do percentil 5 para idade, 
gênero e altura. A temperatura ambiente era mantida em 24oC. 
Resultados: Dez pacientes com diagnóstico de NS foram incluídos 
com as seguintes etiologias:3 Síndrome de Sjögren, 1 HTLV, 1 he-
patite auto-imune e 5 idiopáticos, com média de idade e de duração 
da doença de 50,2±12,1 e 10,3±6,2 anos respectivamente. A ava-
liação por Q-Sweat mostrou-se alterada em pelo menos um ponto 
em todos os pacientes (média de 4,9 pontos/paciente, variando de 
7 a 2). Em todos os pacientes as alterações eram assimétricas e em 
90% os déficits não seguiam padrão comprimento-dependente. 
Conclusão: Anormalidades envolvendo a quantificação do volume 
de sudorese são frequentes nas NS. O padrão multifocal observado 
está em consonância com às alterações envolvendo fibras grossas. 
Tais achados em conjunto, auxiliam tanto na topografia da lesão 
quanto na demonstração do envolvimento de fibras finas na fisiopa-
tologia das NS. Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo- FAPESP.

pERÍOdO SiLEntE CORtiCAL COntRALAtERAL 
nÃO EStÁ ALtERAdO nA FORMA pRiMÁRiA dA 
SÍndROME dAS pERnAS inQUiEtAS / dOEnÇA 
dE WiLLiS-EKBOM

Samir Câmara Magalhães1, Joselisa Pérez Queiroz de Paiva1, 
Gilmar fernandes do Prado1, Adriana Bastos Conforto1

1. Instituto do Cérebro, Hospital Israelita Albert Einstein-HIAE, São 
Paulo, SP, Brasil; 2. Universidade federal de São Paulo- Unifesp, 
São Paulo, SP, Brasil.

introdução: A síndrome das pernas inquietas (SPI) é caracteri-
zada por sensações desagradáveis nos membros com urgência em 
movê-los. Uma redução da duração do período silente cortical 
(PSC) induzido por estimulação magnética transcraniana (EMT) 
têm sido demonstrada de forma inconsistente na SPI. Objetivos e 
metodologia: 1) Comparar a excitabilidade motora cortical através 
da duração e amplitude do PSC induzido por EMT em pacientes 
portadores de SPI primária e indivíduos saudáveis. 2) correlacionar 
com gravidade dos sintomas de SPI.  Voluntários foram submetidos 
à avaliação clínica e EMT. Portadores de SPI foram agrupados de 
acordo com a escala internacional de gravidade em síndrome das 
pernas inquietas (leve/moderada [EIGSPI<20] – SPILM ou grave/
muito grave [EIGSPI>20] - SPIMG]). As seguintes medidas de ex-
citabilidade cortical foram obtidas: Limiar motor em repouso (LMr) e 
em atividade (LMa) e período silente cortical. O estudo foi aprovado 
pelo comitê de ética local e os voluntários deram seu consentimento 
livre e esclarecido para participação no estudo. Resultados: Trinta e 
um portadores de SPI (25F/6M) com idade entre 18 e 69 anos (media 
± desvio padrão, dp, 42,08±14,0 anos) e 13 (11F/2M) controles 
saudáveis com idade entre 27 e 67 anos (45,81±14,6 anos) foram 

estudados.	Vinte	 e	um	portadores	 tinham	EIGSPI≥20	 (SPILM)	
e 10 EIGSPI<20 (SPIMG). Parâmetros fisiológicos induzidos por 
EMT foram (SPI x Controles):LMr (69,2±13,8% x 67,9 ± 13,2%; 
p=0,78); LMa (54,6±10,4% x 55,3±12,6%; p=0,88); duração do 
PSC (108,7±36,3 milissegundos (ms) x 106,1±36,5 ms; p=0,83). 
Em grupos com diferentes intensidades de sintomas, a duração do 
PSC não foi diferente (SPILM 112,3±34,7 x SPIMG 103,0±37,9; 
p=0,51). Conclusão: Acredita-se que a duração do período silente 
cortical reflete a atividade de receptores GABAB na região motora 
primária. Nossos resultados não indicam o envolvimento desses re-
ceptores na fisiopatologia da forma primária de SPI. Agradecimen-
tos: Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein.

pOLinEUROpAtiA dESMiELiniZAntE inFLAMAtÓ-
RiA CRÔniCA (pdiC) EM UMA pACiEntE COM dO-
EnÇA dE HASHiMOtO E pOSSÍVEL LESÃO REnAL 
MÍniMA

Cláudia Suemi kamoi kay1, Renata Dal-Prá Ducci1, Paulo José 
Lorenzoni1, Rosana Herminia Scola1

1. Serviço de Doenças Neuromusculares, Hospital de Clínicas, 
Universidade federal do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil.

introdução: A fisiopatologia precisa da PDIC é desconhecida, 
mas acredita-se que tenha um componente inflamatório, suge-
rindo um mecanismo autoimune. Objetivo: Relato de um caso 
de PDIC em uma paciente com dano renal e tireoideo, ambos 
causados por mecanismos autoimunes.Relato do Caso: Pacien-
te do sexo feminino, 23 anos de idade, com fraqueza muscular 
progressiva simétrica distal e perda de sensibilidade vibratória 
em membros superiores e inferiores há dois meses. Relato disú-
ria e urina espumosa. Exame neurológico revelou paresia facial 
periférica, fraqueza proximal e distal em membros superiores e 
inferiores, arreflexia global, apalestesia distal de membros e mar-
cha atáxica. Exames laboratoriais: TSH > 100 mUI/L, T4 livre
< 0.4 ng/dl, microalbuminúria e hematúria. Estudo neurofisioló-
gico demostrou polineuropatia desmielinizante sensitivo-motora 
crônica com comprometimento axonal secundário. Análise de 
líquor com hiperproteinorraquia (428 mg/dl). Imagem de resso-
nância magnética mostrou espessamento de raízes motoras e sen-
sitivas com captação de contraste. Biópsia renal revelou injúria 
mínima devido a depósito agranular difuso moderado de IgG nos 
capilares e em células mesangiais intraglomerulares. discussão: 
Raramente PDIC, doença de Hashimoto e nefropatia são vistas 
concomitantemente. Essa associação poderia refletir uma disfun-
ção do sistema imune e indicar que alguns anticorpos podem ter 
maior afinidade para ligar-se a determinados antígenos em lugares 
diferentes, tais como sistema nervoso periférico, tireoide e rim. 

pORFiRiA AGUdA intERMitEntE: AnÁLiSE RE-
tROSpECtiVA dO pAdRÃO ELEtROFiSiOLÓGiCO 
EM CinCO pACiEntES

Julianne Tannous Cordenonssi1, Vitor Marques Caldas1, Marcelo 
Zini Megale1, Carlos Otto Heise1

1. Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina da Universidade 
São Paulo, Setor de Eletroneuromiografia da Divisão de Clínica 
Neurológica, São Paulo, São Paulo, Brasil.

introdução: As porfirias são doenças metabólicas hereditárias 
em que há o comprometimento da biossíntese do grupo heme. 
A porfiria aguda intermitente (PAI), resultado da deficiência 
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de porfobiinogênio deaminase, é a principal porfiria associada 
à neuropatia. Objetivo: Avaliação do padrão eletrofisiológico 
de casos com confirmação bioquímica de PAI. Métodos: Foram 
avaliados retrospectivamente pacientes submetidos à avaliação 
neurofisiológica no setor de eletroneuromiografia da clínica neu-
rológica do HC-FMUSP com diagnóstico bioquímico confirmado 
de PAI. Foram identificados cinco pacientes no período de 1999 a 
2015. Todos os pacientes foram submetidos a estudo de condução 
nervosa motora dos nervos mediano, ulnar, fibular, tibial, axilar 
e femoral; estudo de condução nervosa sensitiva dos nervos me-
diano, ulnar e sural; e eletromiografia com agulha em repouso e 
durante a contração de vários músculos. Apenas dois pacientes 
foram submetidos a estudos autonômicos incluindo resposta cutâ-
neo-simpática e avaliação da variabilidade da frequência cardía-
ca. Resultado: O estudo de condução nervosa motora demon-
strou comprometimento axonal motor em quatro pacientes: todos 
apresentavam redução das amplitudes dos potenciais de ação 
motores proximais e apenas dois pacientes apresentavam redução 
das amplitudes dos potenciais de ação motores distais. O estudo 
de condução nervosa sensitiva evidenciou redução das amplitudes 
dos potenciais de ação sensitivos em apenas um paciente. Quanto 
à eletromiografia com agulha, alterações no repouso (fibrilações e 
ondas positivas) foram evidenciadas em quatro pacientes, sendo 
que apenas um exibia sinais de reinervação crônica durante a con-
tração voluntária. O estudo autonômico foi realizado apenas em 
dois pacientes, estando alterados em ambos. Conclusão: Assim 
como descrito em literatura, a PAI apresenta preferencialmente 
uma polineuropatia motora aguda, de padrão axonal e predomínio 
proximal. Embora raramente realizada, a avaliação autonômica 
pode ser muito útil nos quadros de PAI.

pOtEnCiAL EVOCAdO p300 nOS pACiEntES 
COM LESÃO EnCEFÁLiCA

fernanda Vieira Moraes1, Angela Maria Costa de Souza1, Victor frak2

1. Laboratorio de Neurofisiologia Clinica, Centro de Reabilitação 
e Readaptação Henrique Santillo- CRER, Goiania, Goiás, Brasil;
2. Universidade Quebec, Canadá.

introdução: O potencial P300 tem sido estudado amplamente com 
registros intracranianos demonstrando vários locais como possíveis 
geradores deste potencial.  A exata origem cortical do P300 ainda 
permanece inconclusiva. Nosso estudo avalia 77 pacientes porta-
dores de lesão encefálica e analisa a presença ou ausencia deste 
potencial em relação aos pacientes com lesão de hemisferio direito 
ou esquerdo e portadores ou não de afasia. Vários estudos apontam 
a origem bihemisférica do potencial. Nós discutimos tal afirmação. 
Métodos: O potencial evocado relacionado a eventos (P300) foi 
avaliado em 77 pacientes portadores de lesão encefálica, com media 
de idade de 57 anos ( min: 20 ; max: 90 ) 33 sexo feminino, 44 sexo 
masculino.  Foram divididos entre lesão do hemisfério direito ou es-
querdo e portadores ou não de afasia e comparados,  com a presença 
ou ausencia do potencial. Foi avaliado latencia e amplitude, quando 
na presença do potencial,  Todos os pacientes foram submetidos ao  
P300 no equipamento Nicollet Viking Quest, no clássico paradigma 
de odd-ball, com captação em Cz e Pz, com eletrodos de superficie 
Ag/Cl ou eletrodos de inserção. Os resultados são analisados esta-
tisticamente, com Qui-Quadrado e Teste-z,  discutidos e compara-
dos com a literatura. Resultados: Houve uma maior incidencia de 
ausencia de p300 nos pacientes com afasia. Entre os pacientes não 
afasicos não houve diferença no percentual de ausencia entre os 

hemisférios, idade, genero. Houve uma maior amplitude do P300 
quando o hemisfério direito estava integro. Conclusão: A litera-
tura aponta a origem bihemisférica do P300 sem identificar algum 
hemisfério como dominante para a origem deste potencial. Nosso 
trabalho aponta para a possível dominancia do hemisfério esquer-
do na origem do P300, notadamente a área da linguagem. Mais 
estudos com neuroimagem e EEG poderiam esclarecer este achado. 
Agradecimentos: Centro de Reabilitação e Readaptação Henrique 
Santillo, CRER, Goiania, Goias, Brasil.

Referências: (1) Soltani M, Knight RT. Neural origins of the P300. 
Crit Rev Neurobiol.  2000;14(3-4):199-224; (2) David E.J. Linden. 
The P300: Where in the Brain Is It Produced and What Does It 
Tell Us?. Neuroscientist December 2005 vol. 11 no. 6 563-576; (3) 
Wronka E, Kaiser J, Coenen AML. Neural generators of the auditory 
evoked potential components P3a and P3b. Acta Neurobiol Exp 
2012, 72:51-64.

pRESEnÇA dE dESCARGAS MiOtÔniCAS EM ExA-
MES dE ELEtROMiOGRAFiA

Cláudia Suemi kamoi kay1, Rosana Herminia Scola1, Paulo José 
Lorenzoni1, Lineu Cesar Werneck1

1. Serviço de Doenças Neuromusculares do Hospital de Clínicas 
da Universidade federal do Paraná, PR, Brasil.

introdução: A presença de descarga miotônica (DM) no exame 
de eletromiografia (EMG) deve ser descrita, pois dá importantes 
pistas com relação à investigação diagnóstica. Objetivo: Verificar 
a frequência de DM em exames de EMG do Serviço de Doenças 
Neuromusculares do HC-UFPR e relacioná-la ao diagnóstico clíni-
co e histológico. Métodos: Análise retrospectiva dos exames reali-
zados nos últimos 6 anos. Foram analisadas frequência, localização 
e quando possível característica da DM. Resultados: Nesse período 
foram realizados 1803 exames de EMG no nosso serviço. Desses, 
51 (2,83%) tinham DM, realizados em 44 pacientes. O diagnóstico 
mais comum nesse grupo foi distrofia miotônica (n=21), além de 
doenças miotônicas não-distróficas (n=5), que incluiu doenças de 
Thomsen (2), paramiotonia congênita (2), síndrome de Schwartz-
Jampel (1). Com outros diagnósticos (n=16) foram encontrados 
distrofia muscular de cinturas (4), distrofia muscular óculo-faríngea 
(1), doença de Pompe (2), miopatia miofibrilar (2), miopatia cen-
tronuclear (2), miopatia inflamatória (2), atrofia muscular espinhal 
(1), doença do neurônio motor (1) e siringomielia (1).  Tivemos 2 
pacientes com diagnóstico indeterminado. Em média, foram estu-
dados 5,88 músculos em cada paciente. As DM foram encontradas 
distribuídas em 163 músculos num total de 300 analisados, mais 
frequente na região proximal de membros superiores. Os músculos 
que mais comumente encontramos DM foram bíceps braquial e 
tibial anterior. Em 11 pacientes, o exame foi realizado também em 
musculatura paraespinhal. Em 6 deles foi encontrada DM, sendo 
que em um paciente esse foi o único local onde encontramos tal 
alteração. discussão: A DM pode ser vista tanto em miopatias 
quanto em doenças com perda axonal, como encontramos no 
nosso grupo de pacientes. Devido o seu significado diagnóstico, 
os eletromiografistas devem estar atentos à sua presença, especial-
mente nos músculos bíceps braquial e tibial anterior, onde mais 
frequentemente encontramos DM. A musculatura paraespinhal 
pode, por vezes, ser o único local onde a encontramos devendo, 
portanto, ser estudada em todos os pacientes que se apresentarem 
fraqueza muscular.
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REVALÊnCiA E CORRELAÇÕES CLÍniCO-RAdiO-
LÓGiCAS dO pAdRÃO iRdA nO SERViÇO dE EEG 
dO HOSpitAL dE BASE dO dF

Hugo Rafael Vaz Bretones1, Jeana Torres Corso1, Pedro Alessandro 
Leite de Oliveira1,2

1. Hospital de Base do Distrito federal, Brasil; 2. faculdade de 
Medicina da Universidade de Brasília-UnB, faculdade de Medicina 
da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS, Df, Brasil.

introdução: A atividade delta rítmica intermitente (IRDA) é um 
padrão eletrográfico inespecífico que pode ser encontrado em diver-
sas situações tais como alterações metabólicas sistêmicas e patologias 
no sistema nervoso central. De acordo com a região cortical em 
que predomina pode ser classificada em: FIRDA (frontal), OIRDA 
(occipital) ou TIRDA (temporal). Objetivo: Avaliar as correlações 
clínico-radiológicas entre os pacientes que apresentavam FIRDA, 
OIRDA ou TIRDA nos eletrencefalogramas realizados entre 1º de 
janeiro de 2008 e 12 de dezembro de 2012, em um hospital terciário 
do Distrito Federal e comparar com os dados disponíveis na liter-
atura. Materais e métodos: Foi realizada busca ativa no livro de 
registro de laudos do serviço de neurofisiologia clínica do Hospital 
de Base do Distrito Federal. A partir dos laudos, foram resgatados 
os cadastros dos pacientes e os prontuários físicos ou eletrônico. 
Foram coletados dados demográficos (idade, sexo), clínicos (an-
tecedentes de crise epilépticas, diagnóstico no momento do exame) 
e radiológicos (resultado de tomografias computadorizadas de crânio 
ou ressonância magnética de encéfalo). Resultados: Do total de 
exames realizados no período (11065), 130 apresentavam atividade 
delta rítmica intermitente, o que correspondeu a 127 pacientes. 
Desses, 96 foram incluídos no estudo. Os demais não apresentavam 
os dados necessários. Dos 96 pacientes, 3 apresentavam IRDA não 
especificada, 54 FIRDA, 9 TIRDA e 30 OIRDA. Os resultados 
foram condizentes com o encontrado na literatura: FIRDA foi asso-
ciada com alterações metabólicas sistêmicas e patologias do sistema 
nervoso central, TIRDA foi encontrada predominantemente em 
pacientes com antecedentes de crise epilépticas e OIRDA quase 
que exclusivamente em crianças. Conclusão: A atividade delta rít-
mica intermitente é um padrão inespecífico de eletrencefalograma 
que pode ser encontrada em diversas situações e conforme a região 
cortical em que predomina apresenta algumas particularidades que 
devem ser consideradas ao se avaliar o exame.

RELACÃO EntRE GRAVidAdE CLÍniCA E EStAdO 
FUnCiOnAL COM ACHAdOS ELEtROFiSiOLÓGi-
COS EM pACiEntES COM SÍndROME dO tÚnEL 
dO CARpO: REViSÃO SiStEMÁtiCA

Lucas Martins de Exel Nunes1, Andressa Silvia fae Nunes1, Tae Mo 
Chung1, Marcelo Riberto2

1. Instituto de Medicina física e Reabilitação –  IMRea Hospital 
das Clínicas da Universidade de São Paulo - USP , São Paulo, SP, 
Brasil; 2. faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de  
Ribeirão Preto- USP, SP, Brasil.

introdução: A neuropatia do mediano no punho constitui a afecçâo 
nervosa compressiva mais frequente na população geral e quando 
não bem avaliada e reconhecida, leva a sintomas incapacitantes. 
Objetivo: sistematizar as evidências científicas para verificar se há 
correlação entre a gravidade clínica e estado funcional com achados 
eletrofisiológicos , em pacientes com Síndrome do Túnel do Carpo 
(STC). Métodos:  revisão sistemática nas bases de dados Pubmed, 
Medline, Embase, Cochrane, CINAHL, LILACS e SCIELO, sem 

delimitação de tempo ou idioma. Utilizou-se da estratégia PICO 
para a pesquisa, as palavras-chave foram selecionadas a partir dos 
descritores em ciências de saúde e relacionaram-se com síndrome do 
túnel do carpo, eletroneuromiografia (ENMG) e sinais e sintomas. A 
qualidade dos estudos foi avaliada através de uma escala da Agency 
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) e incluídos quando a 
pontuação mostrou-se > 50. Resultados: a busca inicial identificou 
857 artigos dos quais, 24 foram excluídos devido a duplicidade e 780 
foram excluídos durante a análise dos títulos e resumos. Somente 
10 estudos obedeceram aos critérios de inclusão, sendo 3 estudos de 
caso controle e 7 estudos observacionais transversais. Dos 10 estu-
dos incluídos, cinco não evidenciaram correlação entre a gravidade 
clínica e a gravidade eletroneuromiográfica, enquanto os demais 
demonstraram essa concordância, sendo que dois correlacionaram 
a gravidade na ENMG com medidas objetivas de sinais no exame 
físico. Conclusão: apesar dos resultados apresentados, verificou-se 
uma expressiva heterogeneidade existente entre os estudos incluí-
dos, associado à uma discrepância metodológica, e um limitado 
tamanho amostral em alguns deles. Estudos com melhor padrão 
metodológico mostram-se necessários assim como avaliações mais 
homogêneas e precisas.

RESULtAdO CiRÚRGiCO dE pACiEntES COM Epi-
LEpSiA dE LOBO tEMpORAL COM E SEM REGiStRO 
iCtAL nA inVEStiGAÇÃO pRÉ-OpERAtÓRiA

Marina koutsodontis Machado Alvim1, Clarissa Lin Yasuda1, Márcia 
Elisabete Morita1, fernando Cendes1

1. Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP, SP, Brasil.

introdução: A importância do registro de crises na investigação 
pré-operatória em pacientes com epilepsia de lobo temporal e 
esclerose hipocampal (ELT-EH) é inquestionável. Porém, para 
obtê-lo, há necessidade de internação, tornando a investigação 
pré-operatória prolongada e dispendiosa. Já foi demonstrado que, 
em casos selecionados de ELT-EH, o EEG interictal seriado pode 
ser suficiente para lateralização da zona epileptogênica (Arch 
Neurol 57:497-500,2000). Não existem evidências, no entan-
to, baseadas em resultados cirúrgicos. Objetivos: Comparar os 
resultados cirúrgicos de pacientes com ELT-EH unilateral com 
e sem registro de crises lateralizatórias na investigação pré-oper-
atória. Métodos: Incluímos 105 pacientes com ELT-EH unilateral 
refratária, com seguimento pré-operatório de 8,9 anos (média). 
Excluímos pacientes com suspeita de eventos não epilépticos, 
outras lesões em ressonância magnética (RM), EH bilateral ou 
RM normal. Pacientes foram agrupados em:  ictal-pos (51 com 
registro de crises localizatórias em EEG de rotina ou em vídeo-
EEG (vEEG)), e ictal-neg (54 que não apresentaram crises na 
investigação ou as crises registradas não foram localizatórias, 
porém apresentavam mais de 85% dos registros eletrográficos com 
atividade epileptiforme interictal unilateral concordante com a 
EH). Resultados: Os grupos eram semelhantes em relação a idade 
na cirurgia e de início de crises, duração da epilepsia e frequência 
de crises pré-operatória. Foram realizados em média 12 EEGs am-
bulatoriais.O acompanhamento pós-operatório foi, em média, de 
8,4 anos (mínimo de 2 anos). Os grupos apresentaram resultados 
semelhantes: 83,3% dos pacientes ictal-neg e 78,4% do ictal-pos 
foram classificados como Engel I (p=0,296). O tempo médio 
entre a primeira consulta e a cirurgia foi menor no grupo ictal- 
(93 vs 99 meses), porém sem diferença estatística (p= 0,392). 
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Conclusão: Pacientes com ELT-EH unilateral, semiologia típica, e 
clara lateralização do foco epileptogênico em EEG seriados ou vEEG 
sem registro ictal apresentaram o mesmo prognóstico cirúrgico dos 
pacientes com eventos ictais na investigação pré-operatória. 

SÍndROME dE dOOSE: EFEtiVidAdE dA diEtA 
CEtOGÊniCA SOBRE AS ALtERAÇÕES ELEtREn-
CEFALOGRÁFiCAS

Juliana de Lucena ferreira1, Valônia Linard Mendes1, Áurea 
Nogueira de Melo1

1. Departamento de Pediatria, Serviço de Neurologia Infantil 
UfNR, Natal, RN, Brasil.

introdução: A síndrome de Doose (SD) / Epilepsia mioclôni-
ca-astática foi descrita em 1970 por Hermann Doose. Na nova 
classificação/2010 denomina-se Epilepsia com Crises Mioclôni-
cas-atônicas. As estratégias de tratamento utilizando-se fármacos 
antiepilépticos tem sido descritas como parcialmente efetivas. 
Atualmente desponta como primeira opção de tratamento não-
farmacológico a Dieta Cetogênica (DC) pelo sucesso no controle 
da SD. Objetivo: Descrever a efetividade da DC em um caso de 
SD sobre as anormalidades do padrão do EEG. Relato de Caso: 
Menino, 3 anos e 7 meses de idade, apresentava crises epilépticas 
atônicas  com frequência de até 30 episódios/dia. Clinicamente 
manifestava irritabilidade, hiperatividade, dificuldades na fala 
e ao exame neurológico: marcha atáxica. A investigação para 
doenças metabólicas e exames de neuroimagens foram normais. 
O EEG intercrítico mostrava ondas aguda negativas difusas ou 
frontais, surtos semelhantes à hipsarritmia, ocasionalmente onda 
aguda onda lenta e poliponta difusas. O quadro clínico e o padrão 
do EEG foram consistentes com o diagnóstico da SD. A criança 
apresentava refratariedade ao tratamento com fármacos antiepi-
lépticos convencionais. Foi instituída a DC de 4:1, monitorizan-
do-se os parâmetros: cetose, glicemia, funções intestinais/vesicais, 
exames clínicos e bioquímicos. Após uma semana de tratamento 
com a DC, observou-se o desaparecimento das descargas epilép-
ticas e controle completo das crises atônicas. Dois meses após 
introdução da DC a família suspendeu o tratamento, com retorno 
das crises atônicas e do mesmo padrão EEG. A mãe orientada 
pela equipe retornou com a DC havendo desaparecimento das 
descargas e concomitante controle das crises. Conclusão: Este 
relato mostra que a DC sem dúvida desponta como primeira
opção no tratamento da SD e esta observação é sedimentada pelo 
desaparecimento das anormalidades no EEG, que é um parâmetro 
importante na avaliação da reposta terapêutica.

UM ÚniCO EStUdO ELEtROFiSiOLÓGiCO É AdE-
QUAdO pARA O diAGnÓStiCO dA SÍndROME dE 
GUiLLAin BARRÉ?

Mário Emílio Teixeira Dourado Júnior1

1. Departamento de Medicina Integrada da Universidade federal 
do Rio Grande do Norte-UfRN, RN, Brasil.

Objetivo: a frequência e distribuição das variantes desmielinizante 
e axonal variam consideravelmente entre estudos. A razão para isso 
não está esclarecida (suscetibilidade genética, fatores ambientais ou 
se os critérios eletrofisiológicos são baseados por um ou múltiplos 
estudos?). Propomos investigar se pelo menos dois exames seriados 
podem modificar a classificação inicial da SGB. Métodos: revisão 
do banco de dados de 241 pacientes consecutivos admitidos com 
diagnostico de SGB em Natal, Brasil, entre os anos de 1994 a 2015.  
Selecionamos pacientes que tinham pelo menos 2 estudos em, ao 
menos, 3 nervos motores e 2 sensitivos. 65 pacientes cumpriam esses 
requisitos. Também foi avaliado o título de anticorpo anti-GM1 
IgG. Foram utilizados os critérios de Ho e col (1995) e Feasby e 
col (1993) para definição das variantes. Comparamos a frequência 
das variantes entre os dois estudos. Resultados: o primeiro teste foi 
realizado em 16,9 dias de média (3 a 45 dias). A média de tempo 
entre o inicio e o segundo teste foi de 46 dias (12 a 90 dias). No 
primeiro teste, 47 de 65 pacientes (72,3%) foram classificados como 
desmielinizante, 17 pacientes (14) com neuropatia axonal motora 
aguda, 3 com neuropatia axonal motora e sensitiva aguda; 26,15%)  
como variante axonal; 1 (1,53%) classificado como indefinido. No 
segundo estudo, foram reclassificados 40 (61,53%) como variante 
desmielinizante e 24 (36,92%) para a axonal. Entre os 7 pacientes 
que foram reclassificados para a variante axonal, 4 apresentaram 
resolução rápida do bloqueio de condução. Não havia dispersão 
temporal. Em 3 pacientes, a amplitude distal do PACM diminui, 
sem evidencias de alterações desmielinizantes. Anti-GM1 foi testada 
em 48 pacientes, sendo positivo em 6/26 (23%) dos pacientes com 
variante desmielinizante e 17/22 (77,27%) da variante axonal.  O 
anti-GM1 era positive em 6/7 pacientes reclassificados como axo-
nal; em 4 que tiveram bloqueio de condução reversível e em 2 com 
padrão de redução da amplitude do PACM. Conclusão: nos nossos 
65 pacientes com SGB, a frequência da variante axonal modificou 
de 26% para 36,9% num segundo exame. Essa mudança é atribuída 
a falha reversível da condução e padrão de redução da amplitude do 
PACM comprimento dependente. Além disso, 77,2% dos pacientes 
com variante axonal tinham anti-GM1 positivo. Nosso estudo con-
firma a associação de variante axonal com anti-GM1. Esse estudo 
demonstra que na fase aguda da SGB, a distinção entre as variantes 
desmielinizante e axonal pode ser difícil.
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