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Susanie Rigatto / Presidente da SONG

Gratidão pelo ano que se finda e coragem
para os desafios que nos aguardam
Apesar de 2017 ter sido um ano difícil, nós, da SONG, temos
muito a agradecer. Tivemos a oportunidade de realizar o 1º Simpósio
do Sono – Regional Centro-Oeste – e o VIII Congresso Goiano
de Neurologia. Além disso, os neurologistas goianos participaram
de diversos eventos, como o 8º Simpósio Regional Brasileiro de
Esclerose Múltipla - Curso de Atualização e Conceitos sobre Doenças
Desmielinizantes, do Curso De Atualização em Neuroinfecção e
Líquor, do X Curso Compacto de Atualização em Neurologia, dentre
outros, eventos que denotam o trabalho e empenho dos neurologistas
locais no profícuo e contínuo aperfeiçoamento profissional.
Por essas, e tantas outras razões, nós da diretoria 2017/2019
assumimos o comando da Entidade com alegria e satisfação no dia 10
de outubro. Parte desse festejo decorre do afinco da gestão anterior,
a quem agradeço em nome da Dra. Denise Sisterolli. Inspirados pelas
diretorias que sucedemos, almejamos dar continuidade no incentivo

da atualização científica e na educação continuada e, assim, valorizar
cada vez mais nossa categoria.
A manutenção deste periódico sinaliza o desejo da SONG
em manter associados e sociedade informados sobre os principais
acontecimentos e debates de nosso meio. Nesta edição, por exemplo,
discutimos a aplicação terapêutica da toxina botulínica e a narcolepsia.
Esse último, em particular, coaduna com o crescente fortalecimento
do estudo do sono em nosso Estado. Prova disso é que Goiânia
sediará, em 2021, o XVIII Congresso da ABSono.
Muitas outras conquistas e desafios nos aguardam nos próximos
anos. Espero contar com a colaboração e envolvimento de toda a
Sociedade. A gestão 2017/2019, que começou há pouco seu trabalho,
está aberta a crítica e sugestões. Procure-nos, junte-se, efetivamente,
à SONG!
Aguardamos você! Boa leitura
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Benefícios
neurológicos
da toxina
botulínica
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Aplicação da substância apresenta
baixos riscos e efeitos colaterais.
Além disso, apresenta resultados
após o terceiro dia

Produzida pela bactéria anaeróbida Clostridium Botulinium,
a toxina botulínica foi apresentada à medicina entre os séculos
XVIII e XIX como causadora do botulismo, ou o popular
“veneno da salsicha”. Porém, atualmente, apresenta resultados
positivos em tratamentos estéticos e, também, neurológicos
como cefaleias e espasmos hemifaciais.
O médico alemão Justinus Andreas Christian Kerner
(1786-1862) foi o primeiro a descrever o botulismo e intuir
o efeito terapêutico da toxina botulínica. Contudo, somente
em meados de 1980 que o testes de Alan Scott, que consistia
na aplicação da substância nos músculos extraoculares de
voluntários com estrabismo, foram aprovados como técnica
pelo Food and Drug Administration (FDA).
Segundo o neurologista Paulo Phelipe Barbosa Monteiro
(CRM-GO 16094 / RQE 10378), fellowship em Transtornos
do Movimento pelo Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás, a toxina botulínica pode ser utilizada como
opção terapêutica de doenças e condições neurológicas
como espasticidade, diferentes tipos de distonia, espasmo
hemifacial e migrânea crônica.
Uma das vantagens da substância são os baixos riscos e
efeitos colaterais. “Devido ao efeito localizado, com pouca
difusão para a musculatura adjacente, é possível utilizar como
único tratamento para determinadas patologias, como, por
exemplo, as distonias localizadas, poupando o organismo de

possíveis efeitos indesejáveis de medicações orais. Sendo assim,
nestas patologias, constitui o tratamento de escolha”, explica.
A aplicação terapêutica da toxina botulínica consiste em injetar
o conteúdo no músculo em que o efeito é esperado. A definição
do local, segundo Monteiro, é feita por anatomia palpatória
ou exames complementares como eletroneuromiografia e
ultrassonografia.
Rápida e eficiente, a substância apresenta resultados a
partir do 3° dia de aplicação, com prazo máximo para efeitos
no 14° dia. “O efeito terapêutico decorre do bloqueio da
liberação de acetilcolina nas sinapses colinérgicas, inibindo
assim a contração muscular. O efeito dura por volta de 3 a 6
meses, pois o neurônio gera novas sinapses em um processo
denominado brotamento”, explica.
Entretanto, assim como quaisquer outros medicamentos,
a toxina botulínica denota contraindicações relativas ou
absolutas. As relativas dependem do histórico médico de cada
indivíduo e correspondem a doença neuromuscular associada,
coagulopatia, contraturas fixas e uso de potencializadores,
como aminoglicosideos. A restrição absoluta diz respeito a
alergias, infecção no local da aplicação, gravidez e lactação e
ausência de resposta por imunização contra a toxina.
De acordo com o especialista, as complicações relativas
ao procedimento, usualmente, são dor, hematoma e infecção
local. Das relativas a toxina são alergias, formação de

diminuição do número e recorrência das crises”.
No que diz respeito as doenças neurológicas, os resultados
são ainda mais sólidos e documentados, conforme indica o
neurologista. Contudo, o alto custo da medicação representa
o principal empecilho da popularização da técnica. “Por mais
que seja distribuída gratuitamente em alguns centros, o acesso
à população ainda não é o ideal”, lamenta.
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Neurologista Paulo Phelipe Barbosa Monteiro
(CRM-GO 16094 / RQE 10378)

anticorpos, alteração da sudorese, paralisia de músculos
locais e distantes, e hipotonia muscular em músculos
injetados continuamente. “Em caso de doses excessivas,
pode ocorrer complicações sistêmicas, insuficiência
respiratória e morte”, alerta. Assim, a escolha terapêutica
exige qualidade do profissional que realizará a aplicação.
No entanto, a literatura médica tem observado efeitos
positivos desta técnica, como no caso das cefaleias. “O
uso da toxina botulínica na migrânea crônica tem sido
extensivamente estudado, com grandes resultados. Alguns
pacientes irão apresentar crises mesmo usando as diversas
medicações preventivas disponíveis. Nesses casos, a
toxina botulínica constitui uma importante ferramenta na
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Conheça a nova diretoria da SONG
Com espírito harmonioso e festivo, a nova
diretoria da Sociedade de Neurologia de
Goiás (SONG) assumiu a gestão 2017/2019
no dia 10 de outubro na Viela Gastronômica,
localizada no setor Sul em Goiânia. Ao assumir
o compromisso com a Entidade, a presidente
eleita, Susanie Amâncio Gonçalves Rigatto, se
manifestou em nome dos novos membros com
a promessa de dar continuidade aos trabalhos
desenvolvidos. “Estamos assumindo uma
Sociedade consolidada e respeitada. Diante
disso, nosso objetivo é contribuir para que a
Neurologia em Goiás seja cada vez mais forte
e unida”. Desse modo, conheça a formação da
nova diretoria da SONG 2017/2019.

Presidente Susanie Amâncio Gonçalves Rigatto (CRM-GO 6064)

Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG), atua
como preceptora da Residência Médica em Neurologia e Neurofisiologia do
Hospital Geral de Goiânia (HGG), membro titular da Academia Brasileira de
Neurologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica.

Vice-presidente Vanessa Maia da Costa (CRM-GO 7589)

Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal
de Goiás, especializou-se pelo Instituto de Neurologia de
Goiânia em 1999, é membro titular da Academia Brasileira
de Neurologia (ABN) e membro consultora internacional
da Academia Americana de Neurologia (AAN).
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Diretor científico Hélio Fernandes da Silva Filho (CRM-GO 8485)

Graduou-se em Medicina pela Fundação Universidade Regional
de Blumenau em Santa Catarina em 1999. Atua como professor
voluntário e coordenador do Ambulatório de Epilepsia de Difícil
Controle da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás
(UFG) e como preceptor das Residências Médicas em Neurologia do
Hospital das Clínicas da UFG e em Fisiatria no Centro de Reabilitação
e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

1ª secretária Giuliana Macedo Mendes (CRM-GO 7375)

Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG), especializou-se
em Neurologia e Neurofisiologia pela Universidade de São Paulo (USP). É mestre em
Neurologia pela USP, presidente da Associação Regional do Sono Centro-Oeste, vinculada
a Associação Brasileira do Sono (ABS) desde 2015, preceptora de Neurologia do HGG,
médica assistente do HC e professora de Neurologia da PUC-GO.

2° secretário William Firmino Francisco Firmo (CRM-GO 9052)

Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso,
fez residência em Neurologia no Hugo e na Secretaria da Saúde do Estado
de Goiás (SES/GO). É médico da SES/GO, do Ambulatório de Cefaleias
do HGG e preceptor em Neurologia do HGG
1º tesoureiro Marco Túlio Araújo Pedatella (CRM-GO 10582)

Graduou-se em Medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atua como
preceptor da Residência de Neurologia do Hospital Geral de Goiânia (HGG), no Hospital
de Urgências de Goiânia (Hugo) e é responsável pelo ambulatório de Neurologia Vascular
do HGG. Além disso, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia.

2º tesoureiro Éder Cássio Rocha Ribeiro (CRM-GO 7766)
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Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia,
pós-graduado em Neurointensivismo pelo Hospital SírioLibanês, fellowship em Cefaleias HC/USP e membro da
Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica.

Diretor Técnico: elias fouad rabahi - CRM 7893
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Neurologista Eline Rozária Ferreira Barbosa (CRM-GO 12672 / RQE 14488)
membro titular da Associação Brasileira de Medicina do Sono

Implicações da narcolepsia
Estima-se que um em cada 2 mil indivíduos seja afetado pela narcolepsia, doença crônica neurológica
que desencadeia sonolência diurna excessiva (SDE). Os fatores que ocasionam a condição são inúmeros e,
na medida em que o diagnóstico e tratamento são postergados, os sintomas se agravam trazendo prejuízos
no desempenho social, acadêmico e profissional dos portadores que, usualmente, são acometidos pela
condição ainda na juventude. Apesar de não ter cura, pode ser controlada por medicamentos e mudança
nos hábitos de vida.
Existem diversas causas de SDE. Dentre as principais estão a Síndrome do Sono Insuficiente – dormir
menos do que o necessário, os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia obstrutiva do sono e as
consequências do trabalho em turno com sono irregular.
Dessa forma, os sintomas da narcolepsia se caracterizam por uma “pêntade clássica”, que nada
mais é do que SDE, cataplexia, paralisia do sono (sensação de estar acordado mas com o corpo imóvel),
alucinações hipnagógicas (transição vigília-sono) e sono noturno fragmentado. A narcolepsia também pode
se associar a pesadelos, déficits cognitivos, depressão, obesidade e Diabetes Mellitus tipo 2.
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NARCOLEPSIA TIPO 1 E TIPO 2
O diagnóstico da narcolepsia segue definições da 3ª edição da Classificação Internacional de Distúrbios
do Sono (CIDS-3). A narcolepsia tipo 1 é classificada pela presença de SDE por mais de 3 meses, associada
a presença de cataplexia e latência média de sono de menos de 8 minutos no teste de latência múltiplas
do sono (TLMS, precedida por uma polissonografia noturna) e pelo menos dois episódios de sono REM
precoce (SOREMP); ou um nível de hipocretina inferior a 110 pg/ml no líquido cefalorraquidiano (LCR).
Assim, a cataplexia acomete cerca de 60% dos narcolépticos e causa perda súbita de tônus muscular
desencadeada por emoções intensas como, por exemplo, risada, medo e raiva. A narcolepsia tipo 2 (sem
cataplexia) apresenta critérios semelhantes, com a exceção do nível de hipocretina >110 pg/ml ou não
aferido. A queixa de SDE não deve ser melhor explicada por outra causa, como privação de sono, apneia
obstrutiva do sono, distúrbios do ritmo circadiano, efeito de medicações ou abuso de substâncias.
Por essas razões, a sonolência diurna prejudica a qualidade de vida e aumenta o risco de acidentes não
só no trânsito, como nas indústrias e demais atividades. Pelo fato de iniciar em idade precoce, geralmente
entre 10 e 20 anos de idade, além dos efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, a narcolepsia
prejudica a aprendizagem acadêmica. Dificuldades profissionais, como baixa renda, perda de promoções,
demissões e desemprego são frequentes.
CAUSAS
Não foi comprovado que apenas um fator contribua para o aparecimento da narcolepsia, mas sim a
interação de fatores genéticos e ambientais. Estudos mostram concordância entre gêmeos monozigóticos
para narcolepsia tipo 1 de 25% a 31%, por exemplo.
Dessa maneira, a chance de um parente de primeiro grau desenvolver a doença é de dez a 40
vezes maior que a população em geral. É estabelecida a relação entre a presença do complexo maior de
histocompatibilidade HLA-DQB1*0602, que pode estar presente em 12-34% na população em geral, mas
cuja prevalência na narcolepsia tipo 1 varia de 88-98% e na tipo 2 (sem cataplexia) de 40-60%. Outros
genes envolvidos são polimorfismos na subunidade α do receptor de células T (TCRA) no cromossomo
14, TNFSF4, catepsina H, receptor purinérgico (P2RY11), DNA methyltransferase (DNMT1) e carnitina
palmitoyltransferase (CPT1B).
Dentre os fatores ambientais relacionados ao aparecimento da doença em indivíduos geneticamente
predispostos, estão infecções estreptocócicas e vacinação (H1N1 com adjuvante AS03).
A fisiopatologia da narcolepsia corresponde à perda de neurônios produtores de hipocretina no
hipotálamo, o que abaixa os níveis de hipocretina-1 no líquido cefalorraquidiano (LCR), possivelmente por
mecanismo autoimune.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
O diagnóstico da narcolepsia é clínico e fundamentado por investigação complementar. Testes de
sono (polissonografia e testes de latências múltiplas do sono) podem ser acrescidos da dosagem dos níveis
de hipocretina-1 no LCR (no tipo 1, inferiores a 110 pg/ml), que passou a fazer parte dos novos critérios
diagnósticos. Outros exames que podem ser úteis são: a tipagem do HLA e a ressonância nuclear magnética
de crânio para afastar causas associadas (tumores cerebrais ou doenças inflamatórias no hipotálamo, esclerose
múltipla, distrofia miotônica, síndrome Prader-Willi, síndromes paraneoplásicas, doenças neurodegenerativas e
trauma craniano.
As primeira linhas de escolha para o tratamento são a modafinila para a SDE e antidepressivos para a
cataplexia. Opções de segunda linha incluem estimulantes como metilfenidato e anfetaminas de liberação
prolongada. Há várias drogas em estudo atualmente, como tratamentos baseados em hipocretinas e
imunoterapia para prevenção de morte neuronal.
Outro medicamento utilizado é o Pitolisant, considerado antagonista inverso do receptor H3 da histamina
e foi aprovado em 2016 nos EUA e Europa. Além desse, usa-se o oxibato de sódio, considerado nesses locais
uma opção de primeira linha que melhora a fragmentação do sono, alucinações hipnagógicas e paralisia do
sono.
Ainda que não existam medidas eficazes de prevenção e cura da doença, a narcolepsia é passível
de controle com medidas medicamentosas e não medicamentosas. Dentre as medidas de controle não
farmacológico estão as estratégias educacionais, pausas programadas para o sono diurno, adaptação funcional e
acompanhamento regular.
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Goiânia sediará o XVIII
Congresso da ABSono
Evento será realizado no Centro de
Convenções e terá palestrantes internacionais
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Durante o XVI Congresso Brasileiro do Sono, realizado
neste ano de 1° a 4 de novembro em Joinville, Santa
Catarina, Goiânia foi eleita para sediar a XVIII edição do
evento que ocorrerá em 2021. A capital concorreu com
Natal, capital do Rio Grande do Norte. Após a escolha,
os neurologistas da região Centro-Oeste ficaram felizes.
Ainda que a notícia seja recente, já é possível informar
que o congresso será realizado no Centro de Convenções
de Goiânia no mês de novembro. A neurologista Giuliana
Macedo (CRM-GO 7375), presidente da Associação
Regional do Sono Centro-Oeste, filiada a ABS, e secretaria da
SONG, presidirá o evento e está animada com a experiência.

“As expectativas são enormes, pois teremos palestrantes
internacionais e, além disso, Goiânia apresenta uma Medicina
do Sono bem avançada com vários institutos de sono”. Mais
informações sobre o XVIII Congresso Brasileiro do Sono
serão divulgadas nas próximas edições deste periódico.
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