
 I 

Denis Bernardi Bichuetti 
 

 

 

 

Neuromielite óptica: estudo retrospectivo das 
características clínicas, radiológicas e análise do 

tratamento dos pacientes acompanhados no Setor de 
Neuroimunologia, Disciplina de Neurologia, da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 
de Medicina 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Doutor em Ciências. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2010 



 II 

Denis Bernardi Bichuetti 
 

 

 

 

Neuromielite óptica: estudo retrospectivo das 
características clínicas, radiológicas e análise do 

tratamento dos pacientes acompanhados no Setor de 
Neuroimunologia, Disciplina de Neurologia, da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 
de Medicina 

 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal 

de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Doutor em Ciências. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Alberto Alain Gabbai 

Coorientadora: Dra. Enedina Maria 

Lobato de Oliveira 

 

 

 

São Paulo 

2010 



 III 

 
Bichuetti, Denis Bernardi 
 
Neuromielite óptica: estudo retrospectivo das características clínicas, 
radiológicas e análise do tratamento dos pacientes acompanhados no Setor 
de Neuroimunologia, Disciplina de Neurologia, da Universidade Federal de São 
Paulo – Escola Paulista de Medicina / Denis Bernardi Bichuetti. –São Paulo, 
2010. 
 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de 
Medicina. Programa de Pós-graduação do Departamento de Neurologia e 
Neurocirurgia. 
 
Título em inglês: Neuromyelitis optica: retrospective study on clinical, 
radiological and treatment analysis of patients followed at the Universidade 
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. 
 
1. Neuromielite óptica. 2. Esclerose múltipla. 3. Epidemiologia. 4. Prognóstico. 
5. Imagem por ressonância magnética. 6. Terapêutica 
 



 IV 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola Paulista de Medicina 

Departamento de Neurologia e Neurocirurgia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento 

Prof. Dr. Mirto Nelso Prandini 

 

Coordenadora do Curso de Pós-graduação 

Profa. Dra. Maria da Graça Naffah Mazzacoratti 

 



 V 

Denis Bernardi Bichuetti 
 

 

Neuromielite óptica: estudo retrospectivo das 
características clínicas, radiológicas e análise do 

tratamento dos pacientes acompanhados no Setor de 
Neuroimunologia, Disciplina de Neurologia, da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista 
de Medicina 

 

 

 

 

PRESIDENTE DA BANCA: 

 

Prof. Dr. Alberto Alain Gabbai 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

1. Prof. Dr. Charles Peter Tilbery 

2. Profa. Dra. Claudia da Costa Leite 

3. Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado 

4. Prof. Dr. Luiz Eduardo Coelho de Andrade 

 

SUPLENTES 

 

1. Dra. Doralina Guimarães Brum Souza 

2. Dr. Isac de Castro 



 VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tese foi realizada no Setor de Neuroimunologia da Disciplina de Neurologia Clínica 

do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo 

– Escola Paulista de Medicina, durante o Curso de Pós-graduação em Neurologia. 



 VII 

DEDICATÓRIA 

 

 Este trabalho é dedicado ao Prof. Dr. Benjamin Lebensztajn. 



 VIII 

AGRADECIMENTOS 

 

• Aos meus pais, que me criaram; 

• Aos meus irmãos, que me inspiram; 

• À Eunice, que me ensinou a traçar um caminho; 

• Aos meus amigos, que sempre me apoiaram; 

• Aos colegas de faculdade, que enfrentaram dificuldades ao meu lado; 

• Aos meus colegas de residência, que me ajudaram a aprender neurologia; 

• Aos vários funcionários da UNIFESP, em especial àqueles da Neurologia e 

Neuromuscular, que muito me ajudaram em assuntos que não conseguiria resolver 

sozinho; 

• Ao Dr. René, pela parceria; 

• Aos vários amigos que ganhei nestes oito anos de UNIFESP: Pronto Socorro, 

Neuromuscular, Disciplina de Neurologia, Professores, Residentes, Alunos; 

• Ao Setor de Investigação e Tratamento de Doenças Neuromusculares, pelo 

acolhimento; 

• Ao Prof. Alain e à Dra. Enedina, por acreditarem. 



 IX 

SUMÁRIO 
PÁG. 

DEDICATÓRIA..............................................................................................................VII 

AGRADECIMENTOS....................................................................................................VIII 

LISTA DE ABREVIATURAS..........................................................................................XI 

LISTA DE FIGURAS......................................................................................................XII 

LISTA DE TABELAS....................................................................................................XIV 

RESUMO.......................................................................................................................XV 

1. INTRODUÇÃO............................................................................................................1 

1.1. Definição...............................................................................................................2 

1.2. Aspectos históricos...............................................................................................2 

1.3. Epidemiologia.......................................................................................................4 

1.4. Fisiopatologia........................................................................................................4 

1.5. Quadro clínico.......................................................................................................5 

1.6. Exames complementares.....................................................................................7 

1.7. Associação com doenças autoimunes.................................................................9 

1.8. Critérios diagnósticos.........................................................................................10 

1.9. Tratamento.........................................................................................................12 

2. OBJETIVOS..............................................................................................................13 

2.1. Objetivos primários.............................................................................................14 

2.2. Objetivos secundários........................................................................................14 

3. MÉTODOS................................................................................................................15 

3.1. Critérios de inclusão...........................................................................................16 

3.2. Critérios de exclusão..........................................................................................17 

3.3. Variáveis estudadas...........................................................................................17 

3.4. Avaliação por espectroscopia por meio de ressonância magnética da substância 

branca de aparência normal do encéfalo...........................................................18 

3.5. Análise de tratamento.........................................................................................22 

3.6. Análise estatística...............................................................................................22 

3.7. Aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa......................................................22 

4. RESULTADOS..........................................................................................................23 

5. DISCUSSÃO.............................................................................................................49 

6. CONLUSÕES............................................................................................................57 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................59 



 X 

8. ANEXOS...................................................................................................................65 

9. ABSTRACT...............................................................................................................73



 XI 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AQP-4: aquaporina-4 

aRM:  pacientes com neuromielite óptica e ressonância magnética de encéfalo 

  alterada, mas que não preenchem critérios para esclerose múltipla 

BOC:  bandas oligoclonais 

Cho:  colina 

Cr:  creatina 

DP:  desvio padrão 

EDSS: escala expandida do estado de incapacidade 

EM:  esclerose múltipla 

EMRR: esclerose múltipla remitente recorrente 

FAN:  fator antinúcleo 

Grupo AZA: pacientes que receberam azatioprina com ou sem adição de prednisona 

Grupo OT: pacientes que receberam tratamentos outros que não azatioprina 

IC:  intervalo de confiança 

IHH:  imunoglobulina humana hiperimune 

In:  mioinositol 

IP:  índice de progressão 

LCR:  líquido cefalorraquiano 

LES:  lúpus eritematoso sistêmico 

MG:  miastenia gravis 

MRS:  espectroscopia por ressonância magnética 

Naa:  n-acetil-aspartato 

NMO-IgG: anticorpo antiaquaporina-4 

NMO:  neuromielite óptica 

nRM:  pacientes com neuromielite óptica e ressonância magnética de encéfalo 

  normal 

RM:  ressonância magnética 

SBAN: substância branca de aparência normal 

SNC:  sistema nervoso central 

TAS:  taxa anualizada de surtos 

UNIFESP: Universidade Federal de São Paulo 



 XII 

LISTA DE FIGURAS 

 

PÁG 
Figura 1: Capa da Tese de Fernand Gault.......................................................................3 

 

Figura 2: Exemplo de posicionamento da região de interesse (volume of interest - VOI) 

na espectroscopia por RM..............................................................................................20 

 

Figura 3: Exemplo de obtenção dos diferentes espectros por MRS..............................21 

 

Figura 4: Taxa anualizada de surtos de acordo com apresentação inicial.....................28 

 

Figura 5: Índice de progressão de acordo com apresentação inicial.............................29 

 

Figura 6: Curva de Kaplan-Meier com desfecho em EDSS 6, de acordo com evento 

inicial...............................................................................................................................30 

 

Figura 7: Exemplos de alterações encefálicas observadas na RM em pacientes com 

NMO...............................................................................................................................33 

 

Figura 8: Comparação do índice de progressão entre os grupos com RM de encéfalo 

normal e alterada............................................................................................................35 

 

Figura 9: Comparação da taxa anualizada de surtos entre os grupos com RM de 

encéfalo normal e alterada.............................................................................................36 

 

Figura 10: Curva de Kaplan-Meier comparando os pacientes que alcançaram EDSS 6 

entre os grupos com RM de encéfalo normal e alterada, com ajuste para tempo de 

doença de 100 meses....................................................................................................37 

 

Figura 11: Curva de Kaplan-Meier comparando os pacientes que alcançaram EDSS 6 

entre os grupos com RM de encéfalo normal e alterada, com ajuste para tempo de 

doença de 79 meses......................................................................................................37 



 XIII 

 

Figura 12: Naa/Cr em pacientes com NMO e voluntários sadios...................................39 

 

Figura 13: Naa/Cr em pacientes com NMO com e sem alteração na RM de encéfalo..40 

 

Figura 14: Número de surtos antes e após tratamento com azatioprina, com ou sem 

adição de prednisona (grupo AZA) ................................................................................43 

 

Figura 15: EDSS antes e após uso de azatioprina, com ou sem adição de prednisona 

(grupo AZA) ...................................................................................................................43 

 

Figura 16: EDSS antes e após implementação de outros tratamentos (grupo OT).......44 

 

Figura 17: Gráfico ilustrativo da ocorrência de surtos clínicos em pacientes com NMO 

tratados com azatioprina................................................................................................45 

 

Figura 18: Variação na incapacidade medida pela EDSS nos grupos AZA e OT..........46 

 

Figura 19: Número de surtos com azatioprina e após adição de prednisona................47 

 

Figura 20: EDSS com uso de azatioprina e após adição de prednisona.......................47 

 

 



 XIV 

LISTA DE TABELAS 

 

Pág. 
Tabela 1: Diferenças clínicas, radiológicas e laboratoriais entre neuromielite óptica e 

esclerose múltipla [adaptado de Wingerchuk(Wingerchuk 2006)] ..................................6 

 

Tabela 2: Critérios diagnósticos para NMO de 1999......................................................11 

 

Tabela 3: Critérios diagnósticos para NMO atualizados em 2006.................................11 

 

Tabela 4: Dados demográficos e clínicos dos 41 pacientes com NMO acompanhados 

na UNIFESP de fevereiro de 1994 a julho de 2007.......................................................25 

 

Tabela 5: Comparação entre os dados clínicos dos pacientes que alcançaram e não 

alcançaram EDSS 6.......................................................................................................26 

 

Tabela 6: Comparação entre os 41 pacientes de acordo com apresentação inicial......27 

 

Tabela 7: Topografia das lesões encefálicas observadas em 24 pacientes com NMO.32 

 

Tabela 8: Comparação clínica entre os pacientes com e sem alterações encefálicas na 

RM..................................................................................................................................34 

 

Tabela 9: Valores médios de Naa/Cr medidos na substância branca periventricular 

posterior esquerda em pacientes com NMO e voluntários sadios.................................38 

 

Tabela 10: Valores médios de Naa/Cr medidos na substância branca periventricular 

posterior esquerda em pacientes com NMO e voluntários sadios.................................38 

 

Tabela 11: Dados demográficos e clínicos dos 36 pacientes com NMO acompanhados 

na UNIFESP de fevereiro de 1994 a julho de 2007 selecionados para análise de 

tratamento......................................................................................................................41 



 XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 



 XVI 

Introdução: Neuromielite óptica (NMO) é uma doença inflamatória, desmielinizante e 

autoimune do sistema nervoso central, associada à produção de anticorpos contra a 

aquaporina-4, caracterizada por episódios de neurite óptica e mielite e de apresentação 

recorrente em 85% das pessoas acometidas. Objetivos: Descrever as características 

demográficas, clínicas, aspectos de neuroimagem, avaliar a relação entre as alterações 

na ressonância magnética (RM) de encéfalo com o prognóstico clínico de pacientes 

com NMO e a resposta ao tratamento imunossupressor dos pacientes acompanhados 

na UNIFESP. Métodos: Estudo retrospectivo dos pacientes acompanhados por NMO 

na UNIFESP no período de fevereiro de 1994 a julho de 2007. Foram selecionados 

para análise aqueles que preenchessem os critérios diagnósticos de 1999 e/ou 2006 

para NMO recorrente e apresentassem mais de seis meses de acompanhamento. Um 

subgrupo de pacientes foi selecionado para um estudo de avaliação da substância 

branca de aparência normal (SBAN) por meio de espectroscopia por ressonância 

magnética (MRS). Resultados: Quarenta e um pacientes preencheram os critérios de 

inclusão e foram selecionados para análise. A idade média de início de sintomas foi de 

32,6 anos, 69% dos pacientes eram do sexo feminino e a média de tempo de 

acompanhamento foi de 52 meses. A taxa anualizada de surtos média encontrada foi 

de 1,0 surto/ano e o índice de progressão médio foi de 0,9 ponto EDSS/ano. Trinta e 

nove por cento alcançaram EDSS 6 e o principal fator relacionado a este desfecho foi a 

incapacidade residual após os surtos iniciais da doença. Cinquenta e nove por cento 

dos pacientes apresentaram alterações à RM de encéfalo, não apresentando maior 

gravidade clínica que aqueles com RM de encéfalo normal. O estudo da SBAN não 

evidenciou alterações. Azatioprina associada ou não à prednisona foi um tratamento 

eficaz em 76% dos pacientes com NMO. Conclusões: Em pacientes com NMO, a 

incapacidade residual causada por surtos é o principal fator relacionado à incapacidade 

a longo prazo e a presença de alterações à RM de encéfalo não se correlaciona com 

maior gravidade clínica. Azatioprina associada à prednisona é um tratamento eficaz 

para redução de atividade clínica e estes pacientes não apresentam alterações 

estruturais da SBAN avaliada por MRS. 
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1.1 Definição 
 

 Neuromielite óptica (NMO), ou doença de Devic, é uma doença inflamatória, 

desmielinizante e autoimune do sistema nervoso central (SNC) caracterizada pela 

produção de anticorpos contra a aquaporina-4 na barreira hematoencefálica (Matiello, 

Jacob et al. 2007; Wingerchuk 2007). Hoje, reconhecem-se duas formas clínicas: (1) 

NMO monofásica ou Doença de Devic, classicamente descrita em 1894 (Gault 1894) e 

(2) NMO recorrente (ou Síndrome de Devic), com curso recorrente de neurites ópticas 

e mielites, não necessariamente de forma simultânea (Wingerchuk, Hogancamp et al. 

1999). NMO já foi considerada como uma variante de esclerose múltipla (EM), porém 

hoje é reconhecida como doença de fisiopatologia, curso clínico e tratamento distintos 

da EM (Wingerchuk 2006). 

 

1.2 Aspectos Históricos 
 

 Em 1870, Albutt descreveu na Inglaterra um caso de mielite associada a neurite 

óptica bilateral*, seguido de relatos semelhantes na França, Alemanha, Estados Unidos 

e Japão (Miyazawa, Fujihara et al. 2002). Em 1894, Eugéne Devic relatou o caso de 

uma francesa de 45 anos que apresentou paraplegia seguida de perda visual com 

edema de papila bilateral após três dias, que faleceu dois meses após o início dos 

sintomas**. O estudo anatomopatológico desta paciente revelou lesões 

desmielinizantes com necrose, na medula espinhal e nervos ópticos, sem 

comprometimento encefálico. A lesão medular apresentava extensão de cinco 

centímetros. Devic avaliou mais 16 casos que, conjuntamente com seu caso inicial, 

foram apresentados e discutidos na tese de doutorado de seu aluno, Fernand Gault, 

“De La neuromyélite optique aiguë” (Gault 1894) (figura 1), em que o termo 

neuromielite óptica foi sugerido (neuro-myélite optique). O epônimo em homenagem a 

Devic foi proposto por Acchiote, em 1907***. 

 

 

 
                                            
* Albutt, T. C. On the ophtalmologic signs of spinal disease (1870) apud Miyazawa, I., K. Fujihara, et al. (2002). "Eugene Devic 
(1858-1930)." J Neurol 249(3): 351-352. 
** Devic E. Myélite subaiguë com- pliquée de névrite optique (1894) apud Miyazawa, I., K. Fujihara, et al. (2002). "Eugene Devic 
(1858-1930)." J Neurol 249(3): 351-352. 
*** Acchiote, P. Sur un case de neuromyélite subaiique ou maladie de Devic (1907) apud Miyazawa, I., K. Fujihara, et al. (2002). 
"Eugene Devic (1858-1930)." J Neurol 249(3): 351-352. 
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Figura 1 

Capa da Tese de Fernand Gault 

 
Fonte: Obtido no site da Universidade de Paris 5 (Gault 1894) 

 

 Em 1945, Assis e Maffei relataram o primeiro caso brasileiro compatível com 

NMO (Assis and Maffei 1945). Tratava-se de um homem de 29 anos com história de 

paraparesia, evoluindo para paraplegia ao longo de 30 dias, seguido de amaurose 

bilateral, líquido cefalorraquiano (LCR) inflamatório (131 células/mm3 de predomínio 

linfomonocitário) que faleceu 2 meses após o início dos sintomas em decorrência de 

provável quadro séptico. Em 1951, Assis descreveu um segundo caso, desta vez uma 

senhora de 52 anos, com quadro de perda visual e mielite recorrentes ao longo de 12 

meses, com LCR normal, que faleceu de insuficiência respiratória aguda (Assis, Aidar 

et al. 1951). O estudo anatomopatológico de ambos os casos revelou lesões extensas, 
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com desmielinização e necrose na medula cervical e torácica, além de lesões 

desmielinizantes no quiasma e nervos ópticos e ausência de lesões encefálicas, 

descrição semelhante às de Devic e Gault (Gault 1894). 

 

1.3 Epidemiologia 
 

 A incidência estimada de NMO é de 1% entre as doenças desmielinizantes e, 

espera-se que, entre 10 e 20% dos pacientes atendidos em um centro especializado 

em doenças desmielinizantes devem ter NMO (Wingerchuk 2006). No Setor de 

Neuroimunologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) foram atendidos, 

de fevereiro de 1994 a julho de 2007, 515 pacientes com EM e 63 com NMO 

(Comunicação pessoal)*. 

 

1.4 Fisiopatologia 
 

 Lesões crônicas de pacientes com NMO caracterizam-se por desmielinização 

em segmentos medulares e do nervo óptico, preferencialmente associada à necrose 

com cavitação, perda axonal em substâncias branca e cinzenta e pouca evidência de 

remielinização, um processo muito mais destrutivo quando comparado à EM 

(Lucchinetti, Mandler et al. 2002). Além disso, apoptose de oligodendrócitos e perda de 

glicoproteína associada à mielina, comumente observados em pacientes com EM, não 

são identificadas na NMO (Mandler, Davis et al. 1993; Lucchinetti, Mandler et al. 2002). 

Já as lesões em atividade apresentam, à macroscopia, edema importante na medula 

espinal e nervo óptico, podendo apresentar aspecto tumoral.  À microscopia, estas 

lesões caracterizam-se por infiltrado celular constituído de macrófagos, linfócitos B, 

eosinófilos e depósitos perivasculares de produtos da ativação do complemento e 

imunoglobulina da classe IgM, sugerindo uma desregulação da imunidade humoral, 

com produção de anticorpos e ativação do sistema de complemento. O predomínio do 

componente humoral da resposta imune na fisiopatologia da NMO foi reforçado em 

2004 após a identificação de uma imunoglobulina da subclasse IgG no soro de 

pacientes com NMO que se liga à aquaporina-4 (AQP-4) na pia-máter, arteríolas da 

substância branca e cinzenta da medula espinal, cerebelo, mesencéfalo, diencéfalo, 

corpo caloso e nervos ópticos de ratos (Lennon, Kryzer et al. 2005). Este anticorpo, 
                                            
* Oliveira EML. 2009. Dados não publicados  de arquivos. 
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hoje chamado de NMO-IgG, mostrou ter 91% de especificidade e 73% de sensibilidade 

para o diagnóstico de NMO (Lennon, Wingerchuk et al. 2004) que é atualmente 

considerada uma canalopatia autoimune do SNC. 

 

1.5 Quadro Clínico 
 

 A NMO é quatro vezes mais prevalente em mulheres e, ao contrário da EM, 

predomina em não caucasianos. Os primeiros sintomas ocorrem entre a terceira e 

quarta décadas de vida sob a forma de neurite óptica e/ou mielite inflamatória, com 

uma apresentação mais incapacitante do que na EM (tabela 1). A neurite óptica 

manifesta-se com perda visual além de 20/200, comprometimento bilateral e 

recuperação parcial (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999; Pirko, Blauwet et al. 2004; 

Papais-Alvarenga, Carellos et al. 2008). A mielite na NMO caracteriza-se por sintomas 

motores bilaterais com perda de força importante (além de grau 3 da graduação 

Medical Research Council), nível sensitivo bem definido e recuperação parcial (Papais-

Alvarenga, Miranda-Santos et al. 2002). Sintomas de acometimento do tronco cerebral 

são observados em alguns pacientes, como oftalmoparesia, vômitos e soluços 

paroxísticos ou em salvas com duração de dias a semanas (Wingerchuk 2006; 

Wingerchuk 2006; Takahashi, Miyazawa et al. 2008). 
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Tabela 1 

Diferenças clínicas, radiológicas e laboratoriais entre a neuromielite óptica e a 

esclerose múltipla [adaptado de Wingerchuk 2006 (Wingerchuk 2006)] 
  Neuromielite óptica Esclerose múltipla 

Idade de início 30 a 40 anos Média=30anos 

Neurite óptica 
Uni ou bilateral 

Grave, pouca recuperação 

Raramente bilateral 

Menor gravidade, boa recuperação inicial 

Mielite Bilateral e simétrica Assimétrica 

RM encéfalo 
Normal / inespecífica 

Comprometimento preferencial em regiões de AQP-4 

Positiva desde início 

Lesões evolutivas 

Critérios diagnósticos específicos (Polman, Reingold 

et al. 2005) 

RM medular 

Edema 

Comprometimento >3 níveis vertebrais 

Evoluí com cavitação 

Comprometimento de 1 a 2 níveis vertebrais 

LCR Pode ter >50cel/mm3  <20cel/mm3 em 95% dos casos 

Pleocitose em LCR Linfomonocitário, pode haver predomínio neutrofílico Linfomonocitário 

BOC Positiva em até 30% Positiva em mais de 85% dos casos 

Autoimunidade Comum, múltiplos autoanticorpos 
Incomum, geralmente doença tireoidiana ou apenas 

um autoanticorpo 

RM: ressonância magnética; LCR: líquido cefalorraquiano; BOC: bandas oligoclonais; AQP-4 canal de aquaporina-4 

 

 Os primeiros episódios de mielite e neurite óptica podem acontecer de forma 

simultânea ou em intervalos de tempo variáveis, de dias a anos. Define-se como 

evento índice a ocorrência de neurite óptica e mielite em um mesmo indivíduo, 

independentemente do intervalo de tempo transcorrido para a ocorrência de ambos os 

eventos. Apenas 10 a 15% dos pacientes apresentam eventos índices com intervalo 

menor do que 30 dias, e possuem maior chance de terem uma doença apenas 

monofásica (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999). Já pacientes com eventos índices 

de intervalo maior do que 30 dias apresentam maior probabilidade de evoluírem com 

doença recorrente (Wingerchuk and Weinshenker 1999). 

 Em alguns pacientes o primeiro sintoma pode acontecer após uma doença 

infecciosa, principalmente viral, em outros, a NMO pode estar associada a uma doença 

autoimune, como lúpus eritematoso sistêmico (LES) ou síndrome de Sjögren 

(Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999; Wingerchuk 2006). Os pacientes podem 

apresentar longos períodos de remissão intercalados por intensa atividade da doença, 

manifesta como salvas de surtos. Em média, 50% dos casos apresentam 

comprometimento visual ou medular importante após cinco anos de evolução e 20% 
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morrem por falência respiratória decorrente de lesões na medula cervical alta 

(Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999). 

 

1. 6 Exames complementares  
 

1.6.1 Neuroimagem 
 

 A lesão medular de pacientes com NMO, vista por RM, apresenta extensão de 

três ou mais níveis vertebrais, localização central na medula, edema importante com 

tumefação e intenso realce após uso de contraste, às vezes apresentando diagnóstico 

diferencial com tumores medulares (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999; Nakamura, 

Miyazawa et al. 2008). Lesões medulares antigas podem apresentar cavitação de 

aspecto semelhante à siringomielia (Matiello, Jacob et al. 2007; Nandhagopal, Al-Asmi 

et al. 2010). 

 Pacientes com NMO podem apresentar RM de encéfalo anormal, porém não 

compatível com EM [não preenchendo critérios de Barkhof (Barkhof, Filippi et al. 1997)] 

(Pittock, Lennon et al. 2006). Em 2006, Pittock et al descreveram alterações 

encefálicas em até 60% dos pacientes com NMO ao longo do tempo de doença, com 

um padrão preferencial pela transição bulbo medular, pedúnculos cerebelares, região 

periaquedutal, quiasma óptico, diencéfalo (tálamo e hipotálamo mediais) e corpo caloso 

(Nakashima, Fujihara et al. 2006; Pittock, Lennon et al. 2006). Alterações inespecíficas 

nos centros semiovais e substância branca subcortical também foram identificadas em 

alguns pacientes (Pittock, Lennon et al. 2006). As alterações descritas acima 

predominam nos locais de maior expressão da AQP-4 no encéfalo, justificando porque 

quase metade dos pacientes possui anormalidades na RM de encéfalo (Pittock, 

Weinshenker et al. 2006). O significado clínico destas alterações ainda permanece 

indefinido, pois ainda não sabemos se pacientes com alterações encefálicas 

apresentam uma forma mais agressiva da doença ou se evoluem de forma semelhante 

àqueles sem alterações à RM de encéfalo. 

 Uma técnica específica de RM denominada espectroscopia por ressonância 

magnética (MRS) pode ser usada para demonstrar e quantificar metabólitos cerebrais, 

como N-acetil-aspartato (Naa), um marcador específico de viabilidade neuronal (Birken 

and Oldendorf 1989; Urenjak, Williams et al. 1993). Estudos com uso de MRS em 

pacientes com EM identificaram lesão axonal em regiões de RM sem lesões 
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desmielinizantes evidentes, chamada de substância branca de aparência normal 

(SBAN), já em fases precoces da doença, sugerindo um componente de lesão axonal 

primária além de inflamatória, que não é restrito às lesões observadas nas sequências 

habituais (Fu, Matthews et al. 1998; Sarchielli, Presciutti et al. 1999). Um estudo que 

avaliou a SBAN de 8 pacientes com NMO falhou em demonstrar alterações como na 

EM (Filippi, Rocca et al. 1999), o que, associado ao fato de um curso secundariamente 

progressivo ser incomum na NMO (Wingerchuk, Pittock et al. 2007), reforça in vivo que 

NMO e EM apresentem mecanismos fisiopatológicos distintos. 

 

1.6.2 Líquido Cefalorraquiano 
 

 A análise do LCR de pacientes com NMO evidencia alterações inflamatórias em 

uma proporção maior de pacientes do que observado em EM, sendo comum a 

presença de mais de 50 células/mm3 durante os surtos, com presença de neutrófilos, 

linfócitos e eosinófilos. Existem relatos de pacientes com contagem celular de até 

1.000 células/mm3 (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999; Milano, Di Sapio et al. 2003; 

Zaffaroni 2004). Antes da identificação do NMO-IgG, o LCR possuía uma importante 

participação no diagnóstico, sendo um dos critérios de suporte maior para NMO a 

constatação de mais de 50 células/mm3 ou mais de 5 neutrófilos/mm3 no LCR de um 

paciente com manifestação clínica compatível com NMO (tabela 2) (Wingerchuk, 

Hogancamp et al. 1999). Bandas oligoclonais estão presentes no LCR de apenas 30% 

dos pacientes com NMO (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999) e não são necessárias 

para confirmação diagnóstica. 

 

1.6.3 NMO-IgG 
 

 O NMO-IgG liga-se à AQP-4 presente nos pés astrocitários, que compõe a 

barreira hematoencefálica, concentrados principalmente na medula espinal, tronco 

cerebral, quiasma óptico, hipotálamo, regiões periaquedutais e perimesencefálicas. 

Sua positividade apresenta especificidade de 91% e sensibilidade de 73% para o 

diagnóstico de NMO (Lennon, Wingerchuk et al. 2004), e foi incluído no novo conjunto 

de critérios diagnósticos da doença, publicado em 2006 (Wingerchuk, Lennon et al. 

2006) (tabela 3). A positividade do NMO-IgG foi avaliada por diversos autores em 

populações distintas, com resultados de sensibilidade e especificidade semelhantes à 
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descrição original (Jarius, Franciotta et al. 2007; Paul, Jarius et al. 2007; Takahashi, 

Fujihara et al. 2007; Marignier, De Seze et al. 2008), validando seu uso no auxílio e 

confirmação diagnóstica da NMO.  

 A análise da titulação do NMO-IgG por estudos retrospectivos demonstrou que a 

atividade clínica (surtos de mielite ou neurite óptica) acompanha-se de elevação nos 

títulos do anticorpo, enquanto na remissão clínica este teste pode ser negativo 

(Takahashi, Fujihara et al. 2007; Jarius, Aboul-Enein et al. 2008; Weinstock-Guttman, 

Miller et al. 2008). Estes achados podem explicar a baixa sensibilidade do NMO-IgG 

caso avaliado em situações de remissão, mas seu uso de forma prospectiva no 

acompanhamento e previsão de recaídas ainda não foi definido. 

 A avaliação do NMO-IgG após um primeiro episódio de meilite ou neurite óptica, 

que não preencham critérios para EM, pode auxiliar a identificar pacientes com chance 

de recorrência destes eventos e evolução clínica para NMO. Um estudo avaliou 29 

pacientes com mielite inflamatória extensa (extensão > 3 corpos vertebrais), onde 11 

foram positivos para NMO-IgG, e demonstrou a ocorrência de um novo evento 

desmielinizante em 56% dos pacientes positivos após um ano de acompanhamento (5 

apresentaram mielite e 1 desenvolveu neurite óptica), com valor preditivo positivo 

calculado para recidivas após um primeiro evento de mielite inflamatória extensa de 

54% (Weinshenker, Wingerchuk et al. 2006). Outro estudo, que avaliou pacientes com 

neurite óptica recorrente, identificou 20% de positividade para NMO-IgG e, entre estes, 

metade apresentou um primeiro episódio de mielite longitudinal extensa durante 

acompanhamento prospectivo (Matiello, Lennon et al. 2008). Após estas observações, 

alguns autores têm considerado NMO como uma síndrome, em que se incluem as 

mielites transversas de repetição e neurite óptica de repetição (chronic inflammatory 

optic neuritis – CRION), como doenças inflamatórias recorrentes de fisiopatologia 

comum relacionada à agressão contra a AQP-4 (Wingerchuk, Lennon et al. 2007), e 

que não preenchem os critérios clínicos formais para NMO. 

 

1.7 Associação com doenças autoimunes 
 

 Pacientes com NMO podem apresentar outras alterações imunológicas, 

principalmente doenças da tireoide e positividade para fator antinúcleo (FAN) 

(Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999; Wingerchuk 2006). Relatos de associação entre 

NMO, miastenia gravis (MG) e outras doenças autoimunes sugerem a possibilidade de 



 

 

10 

existir predisposição a múltiplas manifestações autoimunes em um mesmo paciente 

(Martikainen, Nikoskelainen et al. 1986; Furukawa, Yoshikawa et al. 2006; Kister, Gulati 

et al. 2006; Bichuetti, Barros et al. 2008; Pittock, Lennon et al. 2008). 

 Avaliação de NMO-IgG em pacientes com LES, e síndrome de Sjögren sugere 

diferenciar o que seriam manifestações neurológicas destas doenças da coexistência 

de doenças autoimunes. Pittock et al avaliaram a positividade do NMO-IgG em 183 

pacientes, incluindo casos de NMO, mielite longitudinalmente extensa, neurite óptica 

de repetição, LES ou síndrome de Sjögren. Indivíduos com LES e/ou Sjögren e 

manifestações neurológicas compatíveis com NMO (NMO, mielite transversa, ou 

neurite óptica de repetição) apresentaram positividade para NMO-IgG, enquanto 

aqueles com LES e/ou Sjögren e manifestações neurológicas variadas (polineuropatia, 

encefalite, acidente vascular encefálico) mostraram-se negativos para NMO-IgG 

(Pittock, Lennon et al. 2008). Apesar de esta diferença ter sido apontada em apenas 

um estudo, sugere que pacientes com quadro clínico compatível com NMO 

concomitante a outra enfermidade autoimune sistêmica devem ter duas doenças, e não 

apenas consequência neurológica de uma doença autoimune específica. 

 

1.8 Critérios diagnósticos 
 

 O primeiro conjunto de critérios diagnósticos formais para NMO foi proposto em 

1999, conhecido como critérios de Wingerchuk (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999) 

(tabela 2). 
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Tabela 2 

Critérios diagnósticos para NMO de 1999 (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999) 

 
Critérios Absolutos 

 ! Neurite óptica 

 ! Mielite aguda 

Não há limite de tempo entre a ocorrência de neurite óptica e mielite 

 

Critérios de Suporte Maior 
 ! Lesão medular acometendo >3 níveis vertebrais 

 ! RM de encéfalo que não preencha critérios para EM 

 ! LCR com >50 células/mm3 ou > 5 neutrófilos 

Critérios de Suporte Menor  
 ! Neurite óptica bilateral 

 ! Neurite óptica grave (acuidade visual <20/200 em um dos olhos) 

 
! Mielite grave, com força muscular menor que 2 na escala MRC(Campbell 2005), em 

pelo menos um membro 

 

Diagnóstico de NMO: Critérios absolutos + 1 de suporte maior ou 2 de suporte menor 

LCR: líquido cefalorraquiano; EM: esclerose múltipla; MRC: Medical Research Council; RM: ressonância magnética 

 

 Estes critérios foram revisados em 2006, com a inclusão e a valorização do teste 

para o anticorpo antiaquaporina-4 (tabela 3). 

 

Tabela 3 

Critérios diagnósticos para NMO atualizados em 2006 (Wingerchuk, Lennon et al. 

2006) 

 
Critérios Absolutos 

 ! Neurite óptica 

 ! Mielite aguda 

Não há limite de tempo entre a ocorrência de neurite óptica e mielite 

Critérios de Suporte 
 ! Lesão medular acometendo >3 níveis vertebrais 

 ! RM de encéfalo que não preencha critérios para EM 

 ! NMO-IgG positivo 

 

Diagnóstico de NMO: Critérios absolutos + 2 de suporte 

NMO-IgG: anticorpo antiaquaporina 4; RM: ressonância magnética; EM: esclerose múltipla 
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1.9 Tratamento 
 
 O tratamento da NMO envolve a intervenção nos eventos agudos (surtos de 

neurite óptica e/ou mielite) e a prevenção de novos surtos (Wingerchuk 2007). 

Recomenda-se que os eventos agudos sejam tratados com pulsoterapia com corticóide 

endovenoso (metilprednisolona 1g/dia por 3 a 5 dias) e plasmaférese, em casos 

refratários a corticoterapia (Jacob, Matiello et al. 2007). 

 Sobre a prevenção de recidivas, é consenso que NMO recorrente não responde 

aos tratamentos utilizados para EM, como betainterferonas e acetato de glatirâmer 

(Cree, Goodin et al. 2002). O tratamento de manutenção mais usado é associação de 

azatioprina (2 a 3mg/kg/dia) com prednisona (0,5 a 1mg/kg inicialmente) (Mandler, 

Ahmed et al. 1998; Papeix, Vidal et al. 2007). Recentemente, um estudo retrospectivo 

analisou o uso de micofenolato de mofetila nas doses de 750mg a 3.000mg/dia em 24 

pacientes, com ou sem adição de prednisona, e demonstrou estabilidade ou melhora 

neurológica em 88% dos casos (Jacob, Matiello et al. 2009). Relatos de pacientes 

tratados com imunoglobulina humana hiperimune (IHH) (0,4g/dia por 5 dias) e 

plasmaférese sugerem que terapias direcionadas à modulação da resposta humoral 

podem ser uma alternativa naqueles que não respondem adequadamente à 

imunossupressão inicial (Weinshenker, O'Brien et al. 1999; Keegan, Pineda et al. 2002; 

Bakker and Metz 2004; Okada, Tsuji et al. 2007). Imunossupressores como 

ciclosporina e mitoxantrone também mostraram resultados favoráveis, em pequenas 

séries (Falcini, Trapani et al. 2006; Weinstock-Guttman, Ramanathan et al. 2006; 

Jacob, Weinshenker et al. 2007). 

 Em 2005, Cree et al relataram o uso de rituximabe, um anticorpo monoclonal 

anti CD-20, em oito pacientes, obtendo bom resultado em sete deles até um ano após 

tratamento (Cree, Lamb et al. 2005). O uso de rituximabe é hoje justificado naqueles 

pacientes que falharem na imunossupressão inicial. Ainda sim, um estudo 

observacional de 25 pacientes com uso de rituximabe demonstrou eficácia terapêutica 

em apenas 2/3 dos casos (Jacob, Weinshenker et al. 2008). Estudos subsequentes 

com uso de rituximabe em pacientes com NMO demonstraram resultados também 

variados (Capobianco, Malucchi et al. 2007; Cassinotto, Joux et al. 2008), reforçando 

que o melhor tratamento preventivo para pacientes com NMO ainda não está definido. 
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2.1. Objetivos primários: 
 

• Descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com diagnóstico de NMO; 

 

• Avaliar a resposta ao tratamento imunossupressor com azatioprina em pacientes com 

NMO. 

 

2.2. Objetivos Secundários: 
 

• Avaliar a relação entre a presença de alterações encefálicas na RM de encéfalo dos 

pacientes com NMO; 

 

• Avaliar a existência de alterações da substância branca de aparência normal na RM 

de encéfalo de pacientes com NMO. 
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 O Setor de Neuroimunologia da UNIFESP é uma clínica especializada no 

tratamento de pacientes com EM e outras doenças desmielinizantes, com atividades 

iniciadas em 1994. Desde a sua criação, este Setor mantém um banco de dados com 

informações sobre o estado clínico, avaliação laboratorial, avaliação radiológica e 

tratamento de todos os pacientes em acompanhamento atual ou prévio. Até julho de 

2007, este banco de dados apresentava 63 pacientes cadastrados sob o diagnóstico 

de NMO (Comunicação pessoal)*. 

 

3.1 Critérios de inclusão 
 

 Dos 63 pacientes cadastrados sob o diagnóstico de NMO, foram selecionados 

para esta análise retrospectiva, por meio de revisão de prontuários, aqueles com 

acompanhamento com duração maior do que seis meses, quadro clínico predominante 

óptico-espinal, sintomas recorrentes, RM de crânio que não preenchesse os critérios 

para EM (McDonald, Compston et al. 2001; Polman, Reingold et al. 2005), RM de 

medula espinal com lesão de extensão maior do que três níveis vertebrais (mielite 

longitudinal extensa), logo, que preenchesse os critérios de Wingerchuk para NMO de 

1999 ou 2006 (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999; Wingerchuk, Lennon et al. 2006). 

O exame para avaliação do NMO-IgG foi realizado para todos os pacientes em 

acompanhamento regular a partir do ano de 2007, devido à sua indisponibilidade no 

Brasil antes desta data. A presença do anticorpo foi avaliada por método de 

imunofluorescência indireta e realizado no laboratório Fleury®, por meio de exame 

comercialmente disponível. 

 Todos os pacientes foram avaliados para doenças inflamatórias com os exames 

de fator antinúcleo (FAN), fator reumatoide, anti-DNA, anti-ENA, anticorpo 

anticardiolipina, crioglobulinas e ANCA, e descartadas as doenças infecciosas hepatite 

B, hepatite C, vírus da imunodeficiência humana, HTLV 1 e 2 e sífilis, como parte de 

investigação habitual para doenças desmielinizantes. A maioria dos pacientes recebeu 

tratamento imunomodulador com uma ou combinação das seguintes drogas: 

corticosteroides, azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida, betainterferona ou IHH. 

 

 

 
                                            
* Oliveira EML. 2009. Dados não publicados de arquivos. 
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3.2 Critérios de exclusão 
 

 Foram excluídos da análise clínica os pacientes que não preencheram os 

critérios de inclusão, aqueles com doença monofásica e aqueles que apresentaram 

informações incompletas em seus prontuários médicos. 

 

3.3 Variáveis estudadas 
 

 As seguintes variáveis foram estudadas:  

 

• Dados demográficos: idade no início da doença e sexo; 

 

•  Dados clínicos: tempo de doença, tempo de acompanhamento, apresentação inicial 

(mielite, neurite óptica ou mielite e neurite óptica simultâneas) e intervalo entre neurite 

óptica e mielite (evento índice). A gravidade clínica foi mensurada por meio da escala 

expandida do estado de incapacidade de Kurtzke (Expanded Disability Status Scale – 

EDSS) (Kurtzke 1983), uma escala com pontuação de 0 a 10, em que 0 se refere a 

um exame neurológico normal e 10 à morte decorrente de doença desmielinizante. A 

escala EDSS foi avaliada periodicamente a cada consulta e sua pontuação na 

primeira e última consultas considerada para esta análise. Os pacientes foram 

divididos, posteriormente, em 3 grupos de acordo com o tipo de evento inicial para 

comparação de sua evolução clínica: neurite óptica (grupo NO), medular (grupo M) e 

neurite óptica e medular simultaneamente (grupo OM); 

 

• Dados laboratoriais: exame de LCR, positividade do NMO-IgG, quando disponível, e 

FAN; 

 

• Dados radiológicos: RM de encéfalo, coluna cervical e torácica. Os exames de RM 

foram avaliados de forma combinada com as imagens disponíveis no arquivo do 

Setor e laudos impressos arquivados. Como alguns pacientes realizaram exames em 

laboratórios e épocas diferentes, a técnica de obtenção das imagens não pode ser 

padronizada. Os pacientes com anormalidades na RM de encéfalo (grupo aRM) 

foram selecionados, posteriormente, para comparação de evolução clínica e 

gravidade de doença com aqueles com RM de encéfalo normal (nRM); 
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 Para evitar o viés do tempo de doença foram usados como variáveis de 

evolução e gravidade os seguintes índices: taxa anualizada de surtos (TAS, número 

total de surtos/tempo de doença) e índice de progressão (IP, EDSS última 

consulta/tempo de doença) (Weinshenker, Bass et al. 1989). O momento em que um 

determinado paciente recebeu pontuação de seis na escala EDSS (necessidade de 

apoio unilateral para deambular) foi considerado um marco clínico de gravidade, uma 

vez que este ponto representa um grau importante de incapacidade clínica e impacto 

na vida social do indivíduo comprometido. 

 Um subgrupo de pacientes foi selecionado para avaliação específica por 

espectroscopia por meio de ressonância magnética, conforme descrito abaixo. 

  

3.4 Avaliação por espectroscopia por meio de ressonância magnética da 
substância branca de aparência normal do encéfalo 
 

 Ao longo dos anos de 2004 e 2005, 15 pacientes desta coorte e um paciente 

com NMO monofásica, em acompanhamento no mesmo Setor, foram selecionados 

para um estudo comparativo caso-controle da avaliação da SBAN do encéfalo por 

MRS. Este estudo foi possível graças a uma colaboração do Dr. René Leandro 

Magalhães Rivero, médico do setor de Neuroradiologia do Departamento de 

Diagnóstico por Imagem da UNIFESP. 

 Este estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP 

sob registro 0750/05, teve como objetivo avaliar a SBAN por meio de espectroscopia 

por RM de encéfalo de pacientes com NMO confirmada pelos critérios de Wingerchuk 

(Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999), vigentes na época, e compará-las à SBAN de 

indivíduos sadios. 

  

3.4.1 Metodologia 
 

 Dezesseis pacientes com diagnóstico confirmado de NMO e com 

acompanhamento regular no Setor de Neuroimunologia da UNIFESP foram 

aleatoriamente selecionados para este estudo, assim como 16 voluntários sadios 

usados como controle. Os exames de RM e MRS de encéfalo foram realizados em um 

aparelho de 1,5 T (Magneton Sonata, Siemens Medical Solutions, Erlangen, 

Alemanha), com um gradiente de 45mT/m. As seguintes sequências foram obtidas: 
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• Fluid-atenuated inversion recovery (FLAIR): TR=9620ms; TE=107ms; TI=2500ms; 

espessura=3,0mm; intervalo entre cortes=0,3mm (cortes sagitais); 

 

• Sequência Turbo spin echo (TSE) ponderada em T2: TR=4130ms; TE=89ms; 

espessura=5,0mm; intervalo entre cortes=0,5mm (cortes axiais); 

 

• Sequência Turbo spin echo (TSE) ponderada em T2: TR=3000ms; TE=85ms; 

espessura=5,0mm, intervalo entre cortes=0,5mm (cortes coronais); 

 

• Sequência Spin echo (SE) ponderada em T1: TR=4130ms; TE=89ms; 

espessura=5,0mm, intervalo entre cortes=0,5mm (cortes axiais). 

 

 Aquisições de espectroscopia por ressonância magnética usando um volume 

único foram obtidas através da metodologia PRESS (point resolved spectroscopy - 

espectroscopia por resolução de pontos) com geração de um volume cúbico de 

15x15x15mm (volume de interesse) adquirido através de três pulsos ortogonais, um de 

90o seguido de dois de 180o. Três sequências T2 ou FLAIR avaliando todo o encéfalo 

nos planos axial, coronal e sagital foram utilizadas para adequar o posicionamento do 

volume de interesse (volume of interest – VOI) na região da substância branca 

periventricular posterior (SBPP) nos pacientes, e em posição semelhante nos controles 

sadios (figura 2). Os parâmetros desta sequência foram TR=1500ms, TE=30ms, 128 

mensurações, 1024 pontos de dados, frequência delta= -2,7ppm e largura de 

banda=1000Hz. Antes de se obter esta sequência o campo magnético do volume de 

interesse foi otimizado automaticamente (shimming), observando-se a intensidade do 

sinal de água, através de mensurações duplas com inversão de gradiente e um passo 

de repetição. Supressão do sinal de água foi obtida utilizando pulsos de 

radiofrequência seletivos ao desvio químico (CHESS) antes de PRESS. No momento 

desta avaliação por MRS não havia lesões dentro do volume de interesse, evitando 

alterações decorrentes de lesões desmielinizantes agudas ou crônicas. 
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Figura 2: Exemplo de posicionamento da região de interesse (VOI) na espectroscopia 

por RM 

 
Localização do VOI na substância branca periventricular posterior esquerda por meio de voxel único de 1H MRS em paciente com 

NMO. Inicialmente foi locado o VOI nos cortes axiais e, em seguida, usados os planos coronais e sagitas para assegurar que não 

havia contaminação do VOI com LCR ventricular. 

 

 As informações obtidas acima foram transferidas para uma estação à parte e 

processadas usando um programa desenvolvido para 1H MRSI (Syngo MR 

Spectroscopy Evaluation Programme – Syngo v.2004A, Siemens Medical Solutions). 

Os dados espectrais foram preenchidos com dados nulos para 2048 pontos a partir de 

1024 e multiplicados por uma função Hanning (centro=0ms; largura=700ms); a 

transformada de Fourier foi aplicada para transformação do sinal obtido em domínio de 

tempo (FID) em sinal no domínio de frequência (espectro). Uma correção polinomial foi 

atribuída aos dados base (6a ordem) e, no espectro de base, uma correção de fase 

automática foi aplicada utilizando os picos de colina e creatina para determinar o 

melhor ponto do espectro, seguido de um ajuste automático da curva. Os dados do 

volume único da 1H MRS foram corrigidos analiticamente para a radiofrequência do 

perfil de recepção do campo de indução magnético B1 do sistema de bobinas de 

cabeça phased array. Após estas correções, os espectros foram analisados para o 

cálculo de amplitude e área das ressonâncias de colina (Cho; 3,2ppm), creatina (Cr; 

3,0ppm), n-acetil-aspartato (Naa; 2,0ppm) e mioinositol (Mio; 3,56ppm). As relações 

Naa/Cr, Cho/Cr e Mio/Cr foram calculadas pela área sob o pico de espectro (figura 3) e 

o índice Naa/Cr foi utilizado para  avaliar a existência de alterações metabólicas e 

lesão axonal na SBAN (Urenjak, Williams et al. 1993; Fu, Matthews et al. 1998; 

Sarchielli, Presciutti et al. 1999). 
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Figura 3: Exemplo de obtenção dos diferentes espectros por MRS 

 
MRS de paciente com NMO demonstrando boa resolução dos picos metabólitos. Ins=mioinositol; Cho=colina; Cr=creatina; Naa=N-

acetil-aspartato 

 

3.5 Análise de tratamento 
 

 Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão do item 3.1 e não 

apresentaram nenhum dos critérios de exclusão do item 3.2 foram, posteriormente, 

selecionados para análise de tratamento. 

 O medicamento utilizado para cada paciente (corticosteroides, azatioprina, 

metotrexate, ciclofosfamida, betainterferona ou IHH) baseou-se em cada apresentação 

clínica individual e disponibilidade do medicamento no Sistema Único de Saúde 

brasileiro. A avaliação da resposta clínica a cada medicamento foi realizada por meio 

da avaliação da escala EDSS, TAS e número total de surtos no momento do início de 

um determinado tratamento (pré-tratamento) e após o fim do tratamento em questão 

ou, no momento em que esta análise foi realizada, caso o paciente ainda estivesse sob 

tratamento (pós-tratamento). Cada medicamento ou associação de medicamentos 

deveria ter sido utilizado por seis meses contínuos ou mais para ser incluído nesta 

análise e pacientes que receberam apenas corticosteroide endovenoso em pulsos para 

tratamento de agudizações da doença não foram considerados para esta análise. 
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3.6 Análise estatística 
 

 A análise estatística foi realizada com auxílio do programa GraphPad Prism, 

versão 5.0b (GraphPad Software Incorporated®). O teste de Kolmogorov-Smirnov 

(distância KS) foi utilizado para avaliar se os dados apresentam uma distribuição 

normal (paramétrica) ou não (não paramétrica). Os testes t não pareados (se dados 

paramétricos) ou Mann-Whitney (se dados não paramétricos) foram utilizados para a 

comparação entre dois grupos; teste de qui quadrado, qui quadrado com correção de 

Yates ou teste exato de Fisher quando apropriados; e análise de variância (analysis of 

variance – ANOVA) ao se compararem 3 grupos. O teste t pareado de Wilcoxon foi 

utilizado na análise de tratamento para comparação de número total de surtos e 

variação de EDSS em um mesmo indivíduo antes e após implementação de 

tratamento. O método de sobrevida de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar o tempo 

até um determinado paciente receber pontuação de seis na escala EDSS, considerado 

marcador clínico de incapacidade grave. Por tratar-se de uma coorte aberta (estudo 

não prospectivo), na elaboração de curvas de sobrevida considerou-se um tempo de 

doença de 100 meses como intervalo para o desfecho EDSS 6 (intervalo de confiança 

de 95% do tempo de doença) (Carvalho, Andreozzi et al. 2005). Os dados serão 

apresentados como média e ± desvio padrão se paramétricos e como mediada e 

intervalo interquartis (75o-25o) se não paramétricos. Um valor de p<0,05 foi 

considerado como estatisticamente significante. 

 

3.7 Aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
 

 Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP sob 

protocolo de número 1749/07 em 15 de fevereiro de 2008. 
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4.1 Análise das variáveis estudadas 
 

 Quarenta e um pacientes preencheram os critérios de inclusão e exclusão e 

foram selecionados para a análise clínica. Vinte e dois pacientes foram excluídos da 

análise clínica: um por apresentar doença monofásica, dois devido à incerteza 

diagnóstica e os outros 19 por terem um tempo de acompanhamento no Setor menor 

do que seis meses. 

 Encontrou-se uma proporção maior de mulheres do que homens (2,4:1), com 

média de idade de início dos sintomas de 32,6 anos (20-60), mediana de tempo de 

acompanhamento de 45 meses (7-200) e mediana de duração da doença de 6,0 anos 

(1-20). A apresentação inicial deu-se como mielite em 17 pacientes, neurite óptica em 

14 e de forma simultânea com neurite óptica e mielite em 10 pacientes. Para aqueles 

que apresentaram mielite ou neurite óptica como primeira manifestação, a mediana do  

tempo transcorrido até o evento índice foi de 11 meses (1-200). As informações 

clínicas dos 41 pacientes encontram-se na tabela 4 e a exposição das variáveis 

estudadas de cada paciente, no anexo 1.  
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Tabela 4 

Dados demográficos e clínicos dos 41 pacientes com NMO acompanhados na 

UNIFESP de fevereiro de 1994 a julho de 2007 

 

Característica 
Média (± DP) 

Mediana (75o-25o) 

Idade de início (anos) 32,6 (± 11,5) 

Sexo (F:M) 2,4:1 

Tempo de acompanhamento (meses) 45,0 (62,0-26,5) 

Primeiro surto, n (%) 

Medular 
Neurite óptica 

Medular + neurite óptica 

 

17 (42%) 

14 (34%) 

10 (24%) 

Tempo até evento índice (meses) 11 (25,3-3,1) 

Tempo de doença (anos) 6,0 (9,0-4,0) 

EDSS na primeira consulta 4,0 (4,5-3,0) 

EDSS na última consulta   4,5 (7,03,5) 

Número total de surtos, n (%) 

Medular 
Neurite óptica 

Medular + neurite óptica 

224 (100%) 

120 (54%) 

69 (31%) 

35 (16%) 

Taxa anualizada de surtos  1,0 (± 0,8) 

Índice de progressão 0,9 (0,5-1,0) 

RM de encéfalo anormal, n (%) 24 (59%) 

Pacientes com EDSS 6, n (%) 16 (39%) 

LCR (número de pacientes avaliados) 

Células/mm3 

> 5 células/mm3, n (%) 

> 50 células/mm3, n (%) 
BOC (todos negativos) 

31 

20 (0,8-93) 

20 (49%) 

4 (13%) 

10 

NMO-IgG, avaliados/positivos (%) 20/7 (35%) 

FAN, avaliados/positivos (%) 35/12 (34%) 

DP=desvio padrão; F=feminino; M=masculino; Evento índice=tempo transcorrido entre os episódios de neurite óptica e mielite 

(para aqueles pacientes que não apresentaram eventos de neurite óptica e mielite simultâneos no início da doença); EDSS=escala 

expandida do estado e incapacidade; Taxa anualizada de surtos=número total de surtos/tempo de doença; Índice de 

progressão=EDSS final/tempo de doença; RM=ressonância magnética; LCR=líquido cefalorraquiano; BOC=bandas oligoclonais; 

NMO-IgG=anticorpo antiaquaporina-4; FAN=fator reumatoide; Avaliados/positivos=denota o número de pacientes avaliados para 

este dado e o número de resultados positivos para os avaliados; n=denota o número de indivíduos com resultado positivo para este 

dado 

 

 O número total de surtos observado nesta população foi de 224, sendo eventos 

medulares os mais frequentes (54% de todos os eventos agudos). A mediana da EDSS 

na primeira avaliação foi de 3,9 (1,0-8,0) e na última avaliação 4,5 (1,0-10). Dezesseis 

pacientes (39%) alcançaram EDSS 6 e a única variável relacionada a este desfecho foi 

o EDSS na primeira consulta (tabela 5).  
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Tabela 5 

Comparação entre os dados clínicos dos pacientes que alcançaram e não alcançaram 

EDSS 6 

 
 Não alcançaram 

EDSS 6 (n=25) 

Alcançaram 

EDSS 6 (n=16) 

Valor de p Teste utilizado 

Sexo (F:M) 3,2:1 1,7:1 0,4850 exato de Fisher 

(razão de chances) 

Idade de início de sintomas 32,2 (± 9,9) 32,9 (± 14,1) 0,8533 t não pareado 

EDSS na 1a avaliação 3,3 (± 1,2) 3,5 (4,0-2,8) 0,0155 Mann Whitney 

Tempo de doença (meses) 75,0 (112-51,5) 77,9 (± 35,1) 0,8307 Mann Whitney 

Tipo de surto inicial 

(número de indivíduos) 
Medular 

Neurite óptica 
Medular + neurite 

óptica 

 

 

8 

11 

6 

 

 

9 

3 

4 

 

 

0,2010 

 

 

 

qui quadrado 

(razão de chances) 

Tipo de surto inicial 

(número de indivíduos) 
Neurite óptica 

Medular* 

 

 

11 

14 

 

 

3 

13 

 

 

0,1761 

 

 

exato de Fisher 

(razão de chances) 

Alteração em RM de encéfalo 

(RM normal/ RM anormal) 

13/12 4/12 0,0869 

 

0,1129 

qui quadrado 

(razão de chances) 

exato de Fisher 

(razão de chances)** 

Taxa anualizada e surtos 1,0 (± 0,7) 1,0 (± 0,8) 0,1416 t não pareado 

F=feminino; M=masculino; EDSS=escala expandida do estado e incapacidade; Taxa anualizada de surtos=número total de 

surtos/tempo de doença; RM=ressonância magnética 

Os dados são apresentados como média (± DP), mediana (75o-25o) ou como número de indivíduos para cada dado 

* Neste momento consideram-se todos os pacientes que apresentaram manifestação medular como primeiro surto (medular + 
óptico medular) 
** Os dois testes distintos foram utilizados para cálculo de razão de chances por tratar-se de grupos pequenos, com intenção de 

confirmar este resultado 

 

 Na comparação entre os dados de acordo com o tipo de surto inicial, a TAS 

mostrou-se mais elevada no grupo M do que OM, porém a gravidade da doença 

avaliada pelo IP e porcentagem de pacientes que alcançaram EDSS 6 não foi diferente 

entre os grupos avaliados (tabela 6 e figuras 4, 5 e 6). 
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Tabela 6 

Comparação entre os 41 pacientes de acordo com apresentação inicial 

 
 NO  

(n=14) 

M  

(n=17) 

OM  

(n=10) 

valor de p Teste utilizado 

Idade de início de sintomas (anos) 32,4 (± 9,8) 33,4 (± 9,8) 31,5 (± 14,2) 0,9240 ANOVA 

Tempo de doença (meses) 6,5 (9,0-4,0) 5,9 (± 3,6) 9,4 (± 6,5) 0,1811 ANOVA 

Tempo até evento índice (meses) 10,1 (22,8-2,83) 10,1 (28,9-2,6) NA 0,9842 Mann Whitney 

EDSS na 1a avaliação 4,0 (4,5-3,5) 3,6 (± 1,7) 4,0 (± 2,2) 0,8005 ANOVA 

EDSS na última avaliação 4,0 (8,5-4,0) 5,3 (± 2,7) 4,6 (± 2,8) 0,7108 ANOVA 

Taxa anualizada de surtos 0,9 (± 0,5) 1,0 (± 0,9) 0,7 (± 0,6) 0,0285* ANOVA 

Índice de progressão 0,8 (± 0,4) 1,0 (± 1,0) 0,6 (± 0,4) 0,0729 ANOVA 

Pacientes que alcançaram 

EDSS 6; n (%) 

3 (21%) 9 (53%) 4 (40%) 0,2010 qui-quadrado 

(razão de 

chances) 

Tempo até EDSS 6 (meses) 32 (± 7.6) 43 (± 27) 29 (± 14) 0.5870 ANOVA 

NO=neurite óptica; M=medular; OM=neurite óptica e mielite simultâneos; Evento índice denota a ocorrência de neurite óptica e 

mielite em um mesmo indivíduo; EDSS=escala expandida do estado de incapacidade; ANOVA=analysis of variance 

Os dados são apresentados como média (± DP), mediana (75o-25o) ou como número de indivíduos para cada dado 

*Pacientes do grupo M apresentaram taxa anualizada de surtos maior do que do grupo OM 
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Figura 4 

Taxa anualizada de surtos de acordo com apresentação inicial 

 
NO=neurite óptica; M=medular; OM=neurite óptica e medular simultâneos 

Grupo M apresentou TAA maior que OM na análise por ANOVA 
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Figura 5 

Índice de progressão de acordo com apresentação inicial 

 

 
NO=neurite óptica; M=medular; OM=neurite óptica e medular simultâneos 
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Figura 6 

Curva de Kaplan-Meier com desfecho em EDSS 6, de acordo com evento inicial 

 
NO=neurite óptica; M=medular; OM=neurite óptica e medular simultâneos 
 

 Posteriormente, comparamos os pacientes que apresentaram evento inicial 

medular (grupos M e OM em conjunto) com aqueles que apresentaram inicialmente 

apenas neurite óptica (grupo NO), e novamente não encontramos diferença na 

gravidade da doença avaliada pelo IP (p=0,4881; teste t não pareado), TAS (p=0,7384; 

teste t não pareado) e porcentagem de pacientes que alcançaram EDSS 6 (p=0,1761, 

teste exato de Fisher).  

 Dez pacientes apresentaram sintomas ou sinais clínicos referentes ao 

comprometimento de estruturas além da medula espinal ou nervos ópticos: seis 

apresentaram salvas de soluços com duração de dias a semanas aliviados com uso de 

metilprednisolona em pulso (3g em 3 dias) e os outros quatro apresentaram, cada um, 

alteração do estado mental com rebaixamento do nível de consciência, afasia motora, 

paresia de nervos cranianos e crises epilépticas. 

 Quatro pacientes desta coorte faleceram em decorrência de mielite cervical com 

insuficiência respiratória e complicações de quadros infecciosos sistêmicos. 

 

4.2 Análise dos dados laboratoriais 
 

 Informações sobre o resultado da análise do LCR encontravam-se disponíveis 

em 31 pacientes, sendo que apenas quatro exames apresentavam celularidade acima 

de 50/mm3, estes obtidos durante episódio agudo de mielite. Avaliação de bandas 
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oligoclonais foi realizada para 10 pacientes, todos com resultado negativo. O FAN, 

avaliado em 35 pacientes, mostrou-se positivo em 12 (34%) e a positividade para 

NMO-IgG encontrada nesta população foi de 35% para os 20 pacientes testados. 

 Dois pacientes apresentaram positividade para o anticorpo anti-Ro e quatro 

apresentaram anticorpo anticardiolipina positivo. Destes, um paciente com anti-Ro e 

um com anticardiolipina apresentaram biópsias de glândula salivar compatível com 

sialoadenite, sugerindo o diagnóstico de Síndrome de Sjögren. Um de nossos 

pacientes possuía diagnóstico de MG quatro anos antes do diagnóstico de NMO e 

apresentou positividade para o anticorpo antireceptor de acetilcolina, apesar de 

negativo para NMO-IgG (Bichuetti, Barros et al. 2008). 

 

4.3 Análise dos dados radiológicos 
 

 Todos os pacientes apresentavam RM de medula espinal com comprometimento 

extenso (> 3 corpos vertebrais) e 24 (59%) apresentaram lesões encefálicas não 

compatíveis com EM ao longo do período de acompanhamento. A avaliação encefálica 

por volume de lesão não foi possível, pois os pacientes realizaram exames em 

aparelhos diferentes e devido à disponibilidade apenas do laudo impresso em alguns 

casos. Logo, as alterações encefálicas foram avaliadas por topografia de acometimento 

apenas.  

 Um total de 47 sítios topográficos de lesão encefálica foi observado nos exames 

destes 24 pacientes, sendo a maioria lesões bulbares que se estendiam até a medula 

cervical alta, lesões restritas ao corpo caloso e alterações inespecíficas de substância 

branca subcortical (tabela 7). Um grupo de pacientes desenvolveu lesões semelhantes 

àquelas descritas por Pittock (Pittock, Lennon et al. 2006; Bichuetti, Rivero et al. 2008), 

que estão fortemente associadas à localização predominante dos canais de AQP-4 no 

encéfalo (Pittock, Weinshenker et al. 2006) (figura 7) 
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Tabela 7 

Topografia das lesões encefálicas observadas em 24 pacientes com NMO 

 

Paciente Bulbo* Ponte Mesencéfalo 
Quiasma 

óptico 
Diencéfalo 

Cápsula 

interna 

Corpo 

caloso 

Substância 

branca** 

28       x x 

36        x 

25  x       

40        x 

21         

9 x  x x   x x 

31 x   x x    

34 x x       

19 x x x   x x x 

37 x x x x  x x x 

2 x   x x    

7       x x 

30        x 

32        x 

13        x 

24        x 

14        x 

23        x 

11 x        

6       x x 

1        x 

20        x 

42 x       x 

5        x 

 8 (17%) 4 (9%) 3 (6%) 4 (9%) 2 (4%) 2 (4%) 6 (13%) 18 (38%) 

*A maioria das lesões bulbares é contínua com lesões da medula cervical 

**Lesões em substância branca eram, em sua maioria, alterações observadas nas sequência T2 e FLAIR nas regiões subcorticais, 

não compatíveis com EM (Polman, Reingold et al. 2005) 
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Figura 7 

Exemplos de alterações encefálicas observadas na RM em pacientes com NMO 

(Bichuetti, Rivero et al. 2008) 

 
Imagens de RM de encéfalo na sequência FLAIR de 6 pacientes com NMO acompanhados na UNIFESP. A: comprometimento 

bulbar (paciente 9); B e C: lesões comprometendo o diencéfalo e quiasma óptico (paciente 2); D e E: comprometimento dos 

pedúnculos cerebrais, mesencéfalo e cápsula interna (paciente 37); F: comprometimento de substância branca subcortical com 

cavitação sugerindo perda axonal precoce (paciente 42); G: comprometimento da substância branca subcortical, periventricular e 

corpo caloso (paciente 9); H: lesões restritas ao corpo caloso; I: lesões restritas ao corpo caloso e pequena lesão em substância 

branca periventricular esquerda. 

 

 Na comparação dos pacientes em grupos de acordo com a presença ou 

ausência de alterações em RM de encéfalo (grupos aRM e nRM), não observamos 

diferença estatística entre os parâmetros estudados (tabela 8), nem tampouco notamos  

diferença na gravidade da doença entre os grupos, avaliada pelo IP e TAS (figuras 8 e 

9). Na avaliação por curva de sobrevida, parece haver uma tendência do grupo aRM de 

alcançar EDSS 6 em uma proporção maior do que o grupo nRM (figura 10), porém, os 

pacientes neste grupo apresentam um tempo de doença significativamente menor do 

que no grupo aRM (5,2 x 8,9 anos, p=0,0167), fator que pode influenciar este resultado 

por permitir que um número maior de indivíduos alcancem EDSS 6 no grupo aRM 
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(Ghezzi, Bergamaschi et al. 2004). Para evitar este viés, normalizamos o tempo de 

observação para 79 meses (IC 95% do grupo nRM), evidenciando então uma curva de 

sobrevida que não mais apresenta esta tendência (figura 11), pois um dos indivíduos 

não atinge o desfecho neste tempo. 

 

Tabela 8 

Comparação clínica entre os pacientes com e sem alterações encefálicas na RM  
 Pacientes sem alterações 

encefálicas na RM (n=17) 

Pacientes com alterações 

encefálicas na RM (n=24) 

Valor de p Teste utilizado 

Idade de início dos 

sintomas 
(anos) 

31,0 (± 8,4) 33,7 (± 13,4) 0,4662 t não pareado 

Tempo de doença 

(anos) 

5,2 (± 2,7) 8,9 (± 5,6) 0,0167 t não pareado 

EDSS na 1a 

avaliação 

2,7 (± 4,4) 4,1 (± 1,6) 0,3447 t não pareado 

EDSS na última 

avaliação  

2,9  (± 5,9) 5,7 (± 2,4) 0,1231 t não pareado 

Taxa anualizada de 

surtos 

1,3 (± 0,7) 1,0 (± 0,8) 0,2495 t não pareado 

Índice de 

progressão 

0,9 (± 0,5) 0,9 (± 0.2) 0,6414 t não pareado 

Pacientes com 

EDSS 6, n (%)* 

4 (24%) 12 (50%) 0,0869 

 

 

0,1129* 

qui quadrado 

(razão de 

chances) 

exato de Fisher 

(razão de 

chances) 

Tempo para 

alcançar EDSS 6 
(meses) 

41 (± 14) 36 (± 25) 0,4665 t não pareado 

* Os dois testes distintos foram utilizados para cálculo de razão de chances por tratar-se de grupos pequenos, com intenção de 

confirmar este resultado 
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Figura 8 

Comparação do índice de progressão entre os grupos com RM de encéfalo normal e 

alterada 

 
RM anormal: pacientes com alterações na RM de encéfalo não compatíveis com EM; RM normal: pacientes sem alterações na RM 

de encéfalo 
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Figura 9 

Comparação da taxa anualizada de surtos entre os grupos com RM de encéfalo normal 

e alterada 

 

 
RM anormal: pacientes com alterações na RM de encéfalo não compatíveis com EM; RM normal: pacientes sem alterações na RM 

de encéfalo 
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Figura 10 

Curva de Kaplan-Meier comparando os pacientes que alcançaram EDSS 6 entre os 

grupos com RM de encéfalo normal e alterada, com ajuste para tempo de doença de 

100 meses 

 
RM normal: pacientes sem alterações na RM de encéfalo; RM anormal: pacientes com alterações na RM de encéfalo não 

compatíveis com EM 
 

Figura 11 

Curva de Kaplan-Meier comparando os pacientes que alcançaram EDSS 6 entre os 

grupos com RM de encéfalo normal e alterada, com ajuste para tempo de doença de 

79 meses 

 
RM normal: pacientes sem alterações na RM de encéfalo; RM anormal: pacientes com alterações na RM de encéfalo não 

compatíveis com EM 
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4.4 Avaliação por espectroscopia através de ressonância magnética da 
substância branca de aparência normal 
 

 A medida do índice Naa/Cr para pacientes e voluntários sadios foi, 

respectivamente, 2,20 (± 0,40) e 2,20 (±  0,41), não demonstrando diferença estatística 

entre estes valores (p=0,7462) (tabela 9 e figura 12). Dos 16 pacientes, oito 

apresentavam alterações na RM de encéfalo não compatíveis com EM e estão 

incluídos no grupo aRM da análise previamente discutida. Ao se dividir o grupo de 

pacientes em aqueles com e sem alterações encefálicas observadas na RM, também 

não se demonstrou diferença entre os índices médios de Naa/Cr (tabela 10 e figura 

13), sugerindo não haver alterações na SBAN de pacientes com NMO, 

independentemente da presença ou não de alterações encefálicas.  

 

Tabela 9 

Valores médios de Naa/Cr medidos na substância branca periventricular posterior 

esquerda em pacientes com NMO e voluntários sadios 

 
 Pacientes Voluntários 

sadios 
Valor de p Teste utilizado 

Naa/Cr, média (± DP) 2,20 (± 0,40) 2,20 (± 0,41) 0,7462 t não pareado 

Naa: N-acetil-aspartato; Cr: creatina. Dados apresentados como média ± desvio padrão 

 

Tabela 10 

Valores médios de Naa/Cr medidos na substância branca periventricular posterior 

esquerda em pacientes com NMO com e sem alterações na RM de encéfalo 
 Pacientes sem alterações 

encefálicas na RM 

Pacientes com alterações 

encefálicas na RM 

Valor de p Teste 

utilizado 

Naa/Cr, média (± DP) 2,20 (± 0,44) 2,10 (± 0,36) 0,6232 t não pareado 

Naa: N-acetil-aspartato; Cr: creatina. Dados apresentados como média ± desvio padrão 
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Figura 12 

Naa/Cr em pacientes com NMO e voluntários sadios 

 
RM normal: pacientes sem alterações na RM de encéfalo; RM anormal: pacientes com alterações na RM de encéfalo não 

compatíveis com EM 
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Figura 13 

Naa/Cr em pacientes com NMO com e sem alteração na RM de encéfalo 

 
RM normal: pacientes sem alterações na RM de encéfalo; RM anormal: pacientes com alterações na RM de encéfalo não 

compatíveis com EM 
 

4.5 Análise de tratamento 
 

 Trinta e seis dos 41 pacientes preencheram os critérios de inclusão para análise 

de tratamento, descritos no item 3.5 da sessão Métodos, pois cinco pacientes não 

receberam tratamento preventivo à parte de corticosteroides em agudizações da 

doença (tabela 11).  
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Tabela 11 

Dados demográficos e clínicos dos 36 pacientes com NMO acompanhados na 

UNIFESP de fevereiro de 1994 a julho de 2007 selecionados para análise de 

tratamento 

 

Característica 
Média (± DP) 

Mediana (75o-25o) 

Idade de início (anos) 32,3 (± 11,0) 

Sexo (F:M) 3,5:1 

Tempo de acompanhamento (meses) 47,2 (± 23,3) 

Primeiro surto, n (%) 

Medular 
Neurite óptica 

Medular + neurite óptica 

 

15 (42%) 

14 (39%) 

7 (19%) 

Tempo de doença (anos) 6,0 (8,8-5,0) 

EDSS na primeira consulta (média) 4,0 (4,5-3,5) 

EDSS na última consulta (média)  4,5 (7,0-4,0) 

Número total de surtos, n (%) 
Medular 

Neurite óptica 
Medular + neurite óptica 

218 (100%) 

120 (55%) 

65 (30%) 

33 (15%) 

Taxa anualizada de surtos  1,1 (± 0,8) 

Índice de progressão 0,9 (1,0-0,5) 

NMO-IgG, avaliados/positivos (%) 20/7 (35%) 

DP=desvio padrão; F=feminino; M=masculino; EDSS=escala expandida do estado e incapacidade; Taxa anualizada de 

surtos=número total de surtos/tempo de doença; Índice de progressão=EDSS final/tempo de doença; NMO-IgG=anticorpo 

antiaquaporina-4; Avaliados/positivos=denota o número de pacientes avaliados para este dado e o número de resultados positivos 

para os avaliados; n=denota o número de indivíduos com resultado positivo para este dado 

 

 Sessenta e quatro tratamentos foram implementados para estes 36 pacientes, 

incluindo betainterferona 1a (3 e 6 milhões de unidades três vezes na semana, em 

aplicações subcutâneas), metotrexate oral (7,5mg/semana), ciclofosfamida 

(administrada em pulsos mensais com doses de 500 a 750mg/m2), IHH endovenosa 

(dose de 2g/kg por cinco dias, em pulsos mensais ou bimestral), prednisona (5 a 

60mg/dia) e azatioprina (2 a 3mg/kg/dia), com ou sem adição de prednisona. No 

momento de sua última avaliação no Setor, 25 pacientes encontravam-se em uso de 

azatioprina, com ou sem associação de prednisona, dois em uso de azatioprina em 

associação com betainterferona, dois em uso de betainterferona exclusivamente, dois 

haviam recebido ciclofosfamida e os outros três encontravam-se cada um em uso de 

metotrexate oral, prednisona e IHH. A dose média de azatioprina utilizada foi de 

2mg/kg e prednisona de 5 a 60mg e, no momento da realização deste estudo, as doses 
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médias utilizadas eram as seguintes: azatioprina, média 125mg/dia (50-150mg); 

prednisona, média 23mg/dia (5-40mg) se utilizada em associação com azatioprina e 

33mg/dia (20-40), se utilizada em monoterapia. 

 Para a adequada interpretação destes dados, os pacientes foram divididos em 

grupos de acordo com os tratamentos implementados ao longo do período de 

acompanhamento: pacientes tratados com azatioprina associada ou não à prednisona 

(grupo AZA, 29 tratamentos) e pacientes que receberam outros medicamentos (grupo 

OT, 20 tratamentos). Os pacientes incluídos no grupo OT receberam medicamentos 

distintos em momentos diferentes de seu acompanhamento, não sendo possível avaliar 

cada um individualmente, e seu EDSS inicial foi comparado ao EDSS no final de todos 

os medicamentos usados antes de azatioprina. Logo, o número de tratamentos 

realizados (64) é maior do que o número de tratamentos analisados (49). Ambos os 

pacientes em uso de betainterferonas em associação com azatioprina foram incluídos 

no grupo AZA e alguns pacientes tornaram-se parte de ambos os grupos de tratamento 

ao longo de seu acompanhamento. No momento desta análise, pacientes haviam 

permanecido no grupo OT por um tempo médio de 19 (± 17) meses e no grupo AZA 

por 28 (± 14) meses. 

 Pacientes no grupo AZA apresentaram uma mediana de 4 (7-3) surtos antes do 

início deste tratamento, com redução para uma mediana de 0 (2-0) surto após o uso da 

terapia, diferença estatisticamente significante (p< 0,0001; teste t pareado de 

Wilcoxon), independentemente do tratamento previamente utilizado (figura 14). Estes 

mesmos pacientes também apresentaram estabilização clínica avaliada pela escala 

EDSS após o uso de azatioprina, ou seja, não foi identificada alteração nas medidas de 

incapacidade pela EDSS antes e após implementação deste tratamento (p=0,6276; 

teste t pareado de Wilcoxon) (figura 15). 
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Figura 14 

Número de surtos antes e após tratamento com azatioprina, com ou sem adição de 

prednisona (grupo AZA) 

 
Cada número no eixo x representa 1 paciente. Pacientes 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 26, 36, 37 e 40 receberam outros 

tratamentos antes de azatioprina.  

 

Figura 15 

EDSS antes e após uso de azatioprina, com ou sem adição de prednisona (grupo AZA) 

 
EDSS: escala expandida do estado de incapacidade. Cada número no eixo x representa 1 paciente. Pacientes 6, 11, 12, 13, 14, 

15, 19, 21, 26, 36, 37 e 40 receberam outros tratamentos antes de azatioprina. 

 

 Os pacientes do grupo OT apresentaram uma mediana de 4,0 (5,5-3,0) surtos 

antes do início do tratamento e 2,0 (2,5-0,5) surtos após sua implementação 

(p=0,0002). Entretanto, estes pacientes apresentaram incremento médio da EDSS de 

4,2 (± 1,7) para 6,5 (± 2,7), conferindo um aumento estatisticamente significativo da 

incapacidade durante o uso das terapias incluídas neste grupo (p=0,0028) (figura 16).  
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Figura 16 

EDSS antes e após implementação de outros tratamentos (grupo OT) 

 
EDSS: escala expandida do estado de incapacidade. Cada número no eixo x representa 1 paciente. Pacientes 6, 11, 12, 13, 14, 

15, 19, 21, 26, 36, 37 e 40 receberam outros tratamentos antes de azatioprina. 

 

 A comparação da TAS pré- e pós-implementação de tratamento em cada grupo 

mostrou-se marginalmente significativa nos pacientes do grupo OT, caindo de 1,8 (3,2-

0,63) surtos/ano pré-tratamento, para 0,6 (2,7-0,1) (p=0,0497), ao contrário dos 

pacientes no grupo AZA, onde esta diferença foi marcadamente significativa, caindo de 

1,1(2,6-0,5) surtos/ano pré-tratamento, para 0,4 (0,8-0) (p<0,0001). A figura 17 ilustra a 

eficácia de tratamento na prevenção de surtos nos 29 pacientes em que azatioprina foi 

utilizada. 
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Figura 17 

Gráfico ilustrativo da ocorrência de surtos em pacientes com NMO tratados com 

azatioprina 

 
O eixo x representa uma linha do tempo, onde tempo=0 marca o início do uso de azatioprina. Os números no eixo y não 

representam os mesmos pacientes que em outras figuras. Os pacientes 3, 9, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 receberam 

outros tratamentos antes de azatioprina. O paciente de número 20 foi avaliado pela última vez durante um surto, portanto sua data 

de última avaliação coincide com a data de um surto. 

 

 Após as análises acima descritas, comparou-se a variação da incapacidade 

mensurada pela EDSS nos grupos AZA e OT. Pacientes no grupo OT apresentaram 

um incremento médio de 2,3 (±2,8) na EDSS, enquanto os pacientes no grupo AZA 

apresentaram variação de apenas 0,04 (± 1,6) pontos após o início deste tratamento. 

Esta diferença de variação mostrou-se estatisticamente significante (p=0,0017; teste t 

não pareado), favorecendo estabilização clínica mensurada pela EDSS nos pacientes 

tratados no grupo AZA (figura 18). 
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Figura 18 

Variação na incapacidade medida pela EDSS nos grupos AZA e OT 

 
EDSS: escala expandida do estado de incapacidade; grupo AZA: pacientes que receberam azatioprina com ou sem adição de 

prednisona; grupo OT: pacientes que receberam outros tratamentos que não azatioprina; Tratamentos 1 a 29 referem-se ao grupo 

AZA, tratamentos 30 a 49 referem-se ao grupo OT; as barras no eixo y referem-se à variação de EDSS durante o tratamento em 

cada grupo. 
 

 Um subgrupo de 12 pacientes que, inicialmente, fizeram parte do grupo OT por 

um período médio de 22 (± 15) meses e migraram para o grupo AZA foi posteriormente 

analisado. Enquanto no grupo OT, estes pacientes apresentaram um incremento médio 

na EDSS de 1,8 (± 2,8) (75% pioraram, 17% permaneceram estáveis e apenas 8% 

melhoraram). Estes mesmos pacientes, após um tempo médio de 31 (± 13) meses de 

iniciado o uso de azatioprina, com ou sem adição de prednisona, apresentaram uma 

redução mediana na EDSS de 0,3 (0 a -0,9), devido à melhora em 50% e estabilização 

em 33%. Dois destes 12 pacientes mantiveram surtos mesmo em uso de azatioprina e 

melhoraram após aplicação bimestral de imunoglobulina humana hiperimune e um 

paciente faleceu. Notou-se uma diferença estatisticamente significante na variação da 

EDSS destes pacientes antes e após integrarem o grupo AZA (p=0,0154; teste de 

Mann Whitney). 
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 Seis pacientes do grupo AZA iniciaram uso de azatioprina isoladamente, mas só 

apresentaram interrupção ou redução dos surtos clínicos após adição de prednisona 

(figuras 19 e 20). 

 

Figura 19 

Número de surtos com azatioprina e após adição de prednisona 

 
 

Figura 20 

EDSS com uso de azatioprina e após adição de prednisona 

 
 

 Os seguintes efeitos adversos foram observados com o uso de azatioprina: 

perda de peso, linfopenia, elevação de enzimas hepáticas menor do que três vezes o 
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valor normal, desconforto gástrico e infecções leves. Um paciente apresentou 

farmacodermia levando à sua descontinuidade, porém não se observou nenhum efeito 

adverso grave. 

 Três pacientes receberam IHH a cada dois meses por seis meses a dois anos. 

As indicações foram: persistência de surtos e agravo clínico mesmo em uso de 

azatioprina associada à prednisona, intolerância e alergia à azatioprina, e uso como 

tratamento inicial por três doses para controle de surtos. Estes três pacientes 

apresentaram estabilidade clínica da EDSS e redução do número de surtos após uso 

de imunoglobulina. 

 No momento da realização deste estudo, quatro pacientes haviam falecido, 

todos por insuficiência respiratória e sepse, decorrente de lesões cervicais 

inflamatórias. Três pacientes pertenciam ao grupo OT, enquanto apenas um paciente 

em uso de azatioprina faleceu.  
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 Este trabalho descreve as características clínicas, radiológicas e resposta 

terapêutica de um grupo de 41 pacientes com NMO acompanhados na UNIFESP ao 

longo de 14 anos e sugere que, nesta população, a incapacidade causada pelos surtos 

é o principal fator relacionado ao prognóstico a longo prazo, as alterações na RM de 

encéfalo não estão relacionadas à incapacidade e azatioprina associada à prednisona 

oferece um adequado controle clínico em 76% dos pacientes. 

 Foi observada uma idade de início de sintomas abaixo da descrita previamente e 

uma menor relação entre sujeitos femininos e masculinos (Wingerchuk, Hogancamp et 

al. 1999; Papais-Alvarenga, Miranda-Santos et al. 2002; Ghezzi, Bergamaschi et al. 

2004; Marignier, De Seze et al. 2008; Rivera, Kurtzke et al. 2008; Collongues, Marignier 

et al. 2010). Dezesseis pacientes (39% do total) alcançaram pontuação de 6 na escala 

EDSS, em média 37 meses (três anos) após o primeiro sintoma, um tempo dez anos 

menor que o observado para pacientes com EMRR (Confavreux and Vukusic 2006).  

 Em pacientes com EMRR avaliados em estudos de história natural, isto é, 

pacientes não tratados, identificam-se como fatores clínicos de mau prognóstico: idade 

de início, sintoma inicial cerebelar ou piramidal, recuperação neurológica incompleta 

dos primeiros surtos e alta TAS nos primeiros anos de doença (Weinshenker, Bass et 

al. 1989; Weinshenker, Rice et al. 1991; Confavreux and Vukusic 2006). Nos pacientes 

com NMO avaliados neste estudo, o único dado clínico relacionado à incapacidade a 

longo prazo (chance de alcançar pontuação 6 na EDSS) foi a presença de déficit 

neurológico residual decorrente dos eventos iniciais (p=0,0166), pois o tipo de evento 

inicial (neurite óptica, mielite ou óptico medular) não se correlacionou com chance de 

alcançar EDSS 6, nem tampouco houve diferença de gravidade clínica quando 

comparados os índices IP e TAS entre os grupos, de acordo com sintoma 

inicial(Bichuetti, Oliveira et al. 2009). De fato, Ghezzi et al demonstraram que uma 

pontuação de três na EDSS após um primeiro evento clínico de NMO correlaciona-se 

com a incapacidade futura (Ghezzi, Bergamaschi et al. 2004), sugerindo associação 

entre a gravidade e a recuperação incompleta de surtos com o prognóstico a longo 

prazo. Apesar da TAS de 1 surto/ano não ser considerada muito alta, se comparada a 

séries históricas de pacientes com EMRR não tratados (Weinshenker, Bass et al. 

1989), um IP de 0,9 aponta que o acúmulo de incapacidade ocorre de forma acelerada 

e, de acordo com os parâmetros estudados, relaciona-se à ocorrência de agudizações 

clínicas e à recuperação incompleta destes surtos, uma vez que não é descrita 
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progressão linear de sintomas em pacientes com NMO (Wingerchuk, Pittock et al. 

2007).  

 A análise do LCR demonstrou celularidade anormal (>5/mm3) em metade dos 

pacientes, porém apenas quatro apresentaram celularidade elevada (>50/mm3). 

Justifica-se esta observação pelo fato de muitos pacientes realizarem exame de LCR 

distante do momento de agudizações clínicas, como parte da rotina de investigação 

para pacientes encaminhados em caráter ambulatorial. Entretanto, observamos que os 

20 resultados anormais foram obtidos durante episódio de agudização e os quatro com 

mais de 50 células/mm3 foram obtidos durante episódio de mielite, reforçando o valor 

no auxílio diagnóstico deste exame, se realizado no momento da atividade clínica, 

como descrito nos critérios diagnósticos de 1999 (Wingerchuk, Hogancamp et al. 

1999). A pesquisa de BOC não foi possível em todos os pacientes por indisponibilidade 

desta metodologia em nosso serviço, porém mostrou-se negativa nos 10 pacientes em 

que foi realizada, compatível com o observado por Wingerchuk et al (Wingerchuk, 

Hogancamp et al. 1999). Um terço dos pacientes apresentou positividade para FAN, 

dois apresentaram sinais de síndrome de Sjögren e um paciente apresentava MG 

antes de desenvolver NMO(Bichuetti, Barros et al. 2008), associações que sugerem a 

possibilidade da coexistência de NMO com outras doenças autoimunes, situação 

descrita por Pittock et al (Pittock, Lennon et al. 2008). A associação entre MG e NMO 

em um mesmo indivíduo também já foi previamente descrita na literatura médica 

(Martikainen, Nikoskelainen et al. 1986; Furukawa, Yoshikawa et al. 2006; Kister, Gulati 

et al. 2006). 

 A positividade para o NMO-IgG nesta amostra foi de 35%, número 

substancialmente menor do que observado em outras séries (Lennon, Wingerchuk et 

al. 2004; Jarius, Franciotta et al. 2007; Paul, Jarius et al. 2007). Diversos autores têm 

relatado a influência do tratamento e da estabilidade clínica na positividade e titulação 

do NMO-IgG (Takahashi, Fujihara et al. 2007; Jarius, Aboul-Enein et al. 2008; 

Weinstock-Guttman, Miller et al. 2008), informação que pode explicar o motivo da baixa 

positividade nesta série, uma vez que a maioria dos pacientes encontrava-se sob 

tratamento com azatioprina com ou sem prednisona no momento da coleta para 

análise de NMO-IgG. 

 Na série original de Wingerchuck et al (Wingerchuk, Hogancamp et al. 1999), 

que estabeleceu os critérios diagnósticos de 1999, 21% dos pacientes apresentavam 

alterações encefálicas não compatíveis com EM na RM. Atualmente, sabe-se que até 
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60% dos pacientes com NMO podem apresentar alterações na RM de encéfalo 

(Pittock, Lennon et al. 2006) e que estas predominam nos locais de maior 

concentração dos canais AQP-4 (Pittock, Weinshenker et al. 2006). Nesta série, 

observaram-se alterações encefálicas na RM de encéfalo em 59% dos pacientes, 

predominando no tronco encefálico, quiasma óptico, restrita ao corpo caloso e em 

substância branca subcortical, achados de percentagem e topografias semelhantes à 

série de Pittock et al (Pittock, Lennon et al. 2006). Além disso, nesta série, a presença 

de alterações encefálicas não se correlacionou com gravidade clínica da doença 

mensurada pela TAS e IP (Bichuetti, Oliveira et al. 2009).  

 A curva de sobrevida do grupo aRM sugere, inicialmente, que uma proporção 

maior de pacientes deste grupo alcança EDSS de 6 quando comparado ao grupo nRM 

(figura 10), porém os pacientes no grupo aRM apresentam um tempo de doença 

significativamente maior que o grupo nRM (8,9 x 5,2 anos; p=0,0167). Ghezzi et al já 

demonstraram que há maior incapacidade com maior tempo de doença em pacientes 

com NMO (Ghezzi, Bergamaschi et al. 2004), fato que pode ter permitido a um número 

maior de pacientes no grupo aRM alcançarem EDSS 6. Para corrigir esta análise 

normalizou-se o tempo de doença de ambos os grupos em 79 meses (intervalo de 

confiança de 95% do tempo de doença do grupo nRM), não mais demonstrando esta 

tendência na curva de Kaplan-Meier (figura 1). Este aspecto mostra a dificuldade de 

confecção de uma curva de sobrevida em estudos retrospectivos ou coortes abertas 

(Carvalho, Andreozzi et al. 2005), e o achado descrito deve ser confirmado em um 

estudo de desenho prospectivo. Seis pacientes realizaram sua primeira RM de 

encéfalo mais de cinco anos após seu primeiro sintoma, enquanto outros já 

apresentaram alterações encefálicas no momento do primeiro sintoma compatível com 

NMO, impossibilitando determinar se as alterações encefálicas observadas tendem a 

aparecer tardiamente no decorrer da doença ou não. 

 Estudos anatomopatológicos já demonstraram que há lesão axonal em regiões 

macroscopicamente normais no cérebro de pacientes com EM, e isto correlaciona-se 

diretamente com a incapacidade clínica (Davie, Barker et al. 1997; Trapp, Peterson et 

al. 1998; Trapp, Ransohoff et al. 1999). Esta observação pode ser avaliada in vivo com 

uso de MRS, onde demonstrou-se redução da razão Naa/Cr na SBAN de pacientes 

com EM (Fu, Matthews et al. 1998; Sarchielli, Presciutti et al. 1999). Fillipi et al 

demonstraram ausência de anormalidades da SBAN em pacientes com NMO por meio 

de RM com transferência de magnetização (Filippi, Rocca et al. 1999), entretanto, esta 
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técnica não avalia os distintos metabólitos encefálicos de forma individualizada como 

pela MRS, não sendo capaz de demonstrar integridade neuronal. A análise por MRS 

de 15 indivíduos desta coorte e um paciente com NMO monofásica demonstrou que a 

SBAN destes pacientes não apresenta alteração metabólica, quando comparada com 

voluntários sadios, sugerindo a ausência de alterações estruturais e integridade axonal 

na SBAN de pacientes com NMO (Bichuetti, Rivero et al. 2008). A observação de 

ausência de lesão neuronal na SBAN avaliada pela razão Naa/Cr, demonstrada pela 

primeira vez neste trabalho, reforça a diferença fisiopatológica entre EM e NMO e 

ausência de processo de perda axonal em locais com ausência de lesão na RM de 

encéfalo. 

 Dez (24%) dos pacientes descritos neste estudo apresentaram sintomas 

relacionados a outras estruturas do SNC que não a medula e nervos ópticos, como 

manifestações bulbares, pontinas ou encefalíticas, como por exemplo: alterações de 

nível de consciência, afasia, oftalmoparesia, vômitos e soluços em salvas com duração 

de dias a semanas, como já descrito por outros autores (Wingerchuk 2006; Wingerchuk 

2006; Takahashi, Miyazawa et al. 2008). A relação entre estas manifestações e 

alterações encefálicas objetivas não pode ser feita, uma vez que não se exige, em 

nosso Setor, que os pacientes realizem uma nova RM no momento de novos sintomas 

antes de serem tratados com corticoterapia. 

 A análise de tratamento realizada para os 36 pacientes que receberam 

imunomoduladores ou imunossupressores ao longo do acompanhamento demonstrou 

que azatioprina, com ou sem adição de prednisona, foi eficaz no controle de novos 

surtos e progressão de incapacidade acumulada em 22 (76%) dos 29 pacientes 

pertencentes ao grupo AZA (Bichuetti, Oliveira et al. 2010). Apesar de os pacientes do 

grupo OT apresentarem redução da TAS durante o tratamento, em 70% houve 

incremento na pontuação de seu EDSS, sugerindo uma maior gravidade e recuperação 

incompleta da incapacidade neurológica após os surtos se comparado àqueles no 

grupo AZA. A própria azatioprina já foi utilizada para prevenção de isquemia medular e 

hepática em modelos experimentais (Matsuda, Yamaguchi et al. 1998; Akgun, Tekeli et 

al. 2004), sugerindo um efeito neuroprotetor nestas situações, possivelmente 

relacionado à redução de atividade inflamatória e agressão neuronal (Matsuda, 

Yamaguchi et al. 1998; Akgun, Tekeli et al. 2004). É possível que, nos pacientes 

tratados com azatioprina, a agressão inflamatória ao SNC seja menor, permitindo uma 
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melhor recuperação, mas esta hipótese ainda deve ser confirmada em modelos 

experimentais de NMO. 

 O uso de azatioprina é preconizado como prevenção de agudizações clínicas 

em pacientes com NMO desde a publicação do trabalho de Mandler et al, em 1998 

(Mandler, Ahmed et al. 1998) e mitoxantrone (Weinstock-Guttman, Ramanathan et al. 

2006), imunoglobulina humana hiperimune (Bakker and Metz 2004) e plasmaférese 

(Weinshenker 2001; Watanabe, Nakashima et al. 2007) também são utilizados com 

sucesso variável. Apesar de um estudo recente demonstrar que 88% dos pacientes em 

uso de micofenolato, em doses de 750mg a 3.000mg, apresentaram estabilidade 

clínica (Jacob, Matiello et al. 2009), não é possível afirmar que esta medicação seja 

superior à azatioprina, pois 1/3 dos pacientes neste estudo nunca havia sido tratado e 

apenas metade foi previamente tratada com azatioprina. Além disso, como se trata de 

um estudo também observacional, não é possível realizar comparação direta com os 

resultados apresentados neste estudo, e ambas dividem o posto de drogas de primeira 

linha. 

 Nos últimos anos, relatos do uso do anticorpo anti CD-20 rituximabe tem 

demonstrado uma boa eficácia deste agente no controle clínico de pacientes com NMO 

e colocaram esta droga no posto de terapia de resgate para aqueles que falham na 

imunossupressão inicial (Cree, Lamb et al. 2005; Jacob, Weinshenker et al. 2008). 

Entretanto, o desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) 

após seu uso para controle de doenças inflamatórias e neoplasias (Kranick, Mowry et 

al. 2007; Bonavita, Conforti et al. 2008; Harris 2008) pede cautela para sua indicação 

de forma indiscriminada. 

 Seis pacientes tratados com azatioprina continuaram a apresentar surtos e só 

obtiveram controle após adição de prednisona, sugerindo que o uso de corticosteróides 

seja necessário para controle da doença em alguns pacientes (Bichuetti, Oliveira et al. 

2010). Este fato já foi observado por Watanabe et al, em que a redução de prednisona 

para doses abaixo de 10mg/dia suscitou um aumento da taxa de surtos em uma 

população de 25 pacientes com NMO (Watanabe, Misu et al. 2007). 

 Três pacientes desta amostra receberam doses intermitentes de IHH ao longo 

do período de acompanhamento, todos com consequente interrupção de surtos e 

estabilização clínica. O uso de IHH não é muito estudado para pacientes com NMO 

(Bakker and Metz 2004), ao contrário da plasmaférese (Weinshenker 1999; 

Weinshenker, O'Brien et al. 1999; Weinshenker 2001; Keegan, Pineda et al. 2002; 
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Watanabe, Nakashima et al. 2007; Bonnan, Valentino et al. 2009), mas justificou-se 

seu uso nestes pacientes por uma restrição à disponibilidade de plasmaférese em 

nosso Setor, e pelo fato de ambas as terapias possuírem um efeito em doenças 

mediadas por anticorpos (Dalakas 2008; Hartung 2008; Hughes 2008; Hughes 2008). A 

resposta observada nestes três pacientes sugere um efeito protetor contra recidivas 

clínicas. No entanto, o tempo de uso e duração do efeito não podem ser determinados 

ou recomendados por esta análise exclusivamente. Nesta série não se observou 

benefício clínico com uso de ciclofosfamida, metotrexate, betainterferona ou 

prednisona sem adição de azatioprina. Quatro (10%) pacientes acompanhados nesta 

série faleceram, proporção menor que a observada por dois outros grupos brasileiros: 

Adoni et al, 14% (Adoni, Lino et al. 2010) e Papais-Alvarenga et al, 23% (Papais-

Alvarenga, Carellos et al. 2008). Esta diferença deve-se, provavelmente, ao tratamento 

implementado aos pacientes apresentados nesta série, uma vez que 3 óbitos 

ocorreram no grupo OT e apenas um no grupo AZA. 

 NMO é uma doença rara e, portanto, a avaliação de novos tratamentos por meio 

de estudos prospectivos é mais difícil, ficando as recomendações terapêuticas 

embasadas em pequenas séries e opiniões de especialistas (Mandler, Ahmed et al. 

1998; Bakker and Metz 2004; Weinstock-Guttman, Ramanathan et al. 2006; Papeix, 

Vidal et al. 2007; Watanabe, Misu et al. 2007; Watanabe, Nakashima et al. 2007; 

Wingerchuk 2007). A despeito do bom controle clínico na maioria dos pacientes 

tratados com azatioprina neste estudo, sete apresentaram incremento de incapacidade 

neurológica e 12 persistiram com surtos clínicos, sendo que dois apresentaram 

aumento do número de surtos após sua implementação, indicando que um terço dos 

pacientes necessite de tratamentos alternativos. O uso do NMO-IgG como marcador de 

atividade clínica, evidenciado por elevação de seus títulos em momentos de 

agudização da doença e redução em momentos de quietude clínica (Takahashi, 

Fujihara et al. 2007; Jarius, Aboul-Enein et al. 2008; Weinstock-Guttman, Miller et al. 

2008), pode ser útil no futuro para selecionar e monitorar candidatos a tratamentos 

mais agressivos. 

 Este estudo analisou uma população relativamente grande de pacientes com 

NMO comparada a outras séries (Papais-Alvarenga, Miranda-Santos et al. 2002; 

Ghezzi, Bergamaschi et al. 2004), porém possui algumas limitações: (1) um estudo 

retrospectivo está sujeito a viés por coleta de dados de prontuários tais como, não 

anotação manuscrita de surtos por parte do médico avaliador ou falha do paciente em 
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recordar todos os eventos; (2) muitos pacientes receberam tratamento 

imunossupressor ao longo do acompanhamento, o que pode ter influenciado a 

avaliação de fatores prognósticos de forma adequada; e (3) a avaliação dos 

tratamentos individualizados no grupo OT não foi possível neste estudo devido à 

metodologia de coleta de dados. Entretanto, por tratar-se de uma doença rara, este 

estudo é importante por descrever as características clínicas, radiológicas e resposta 

ao tratamento de uma população de pacientes brasileiros com NMO. 
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6. Conclusões 
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 Este trabalho descreve as características clínicas, radiológicas e resposta ao 

tratamento realizado de um grupo de 41 pacientes com NMO acompanhados na 

UNIFESP ao longo de 14 anos. Nesta série, demonstrou-se que: 

 

1. As características clínicas dos pacientes com NMO nesta população são 

semelhantes às descritas na literatura internacional, à exceção de uma menor idade 

de início dos sintomas e menor proporção de sujeitos do sexo feminino; 

2. A incapacidade causada por surtos é o principal fator relacionado ao prognóstico a 

longo prazo; 

3.  Azatioprina associada à prednisona oferece um adequado controle clínico em 76% 

dos pacientes; 

4. A presença de alterações em RM de encéfalo não está associada a uma maior 

gravidade clínica e pior prognóstico; 

5.  A análise por MRS demonstrou que a SBAN avaliada pela razão Naa/Cr nestes 

pacientes não esconde alterações, sugerindo não haver um processo degenerativo 

subjacente nestas regiões como identificado em estudos com pacientes com EM. 
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Anexo 1 
Características clínicas dos 41 pacientes com NMO selecionados para a análise clínica 
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RL( !3 4# ) ) % ' )3 &) !(! !3 '(3 '(! -12 -12 -. 
RP( $ # &(" 3(" "$ %0 )$ 0& "(% $ )() )(/ *+, *+, -. 

NO=neurite óptica; M=mielite; OM=neurite óptica e mielite simultâneas; EDSS= escala expandida do estado de incapacidade; 
Tempo até evento índice=tempo transcorrido entre os episódios de neurite óptica e mielite (para aqueles pacientes que não 
apresentaram eventos de neurite óptica e mielite simultâneos no início da doença);Taxa anualizada de surtos=número total de 
surtos/tempo de doença; Índice de progressão=EDSS final/tempo de doença; Alteração em RM de encéfalo denota alterações 
encontradas na RM de encéfalo que não sejam compatíveis com esclerose múltipla (McDonald, Compston et al. 2001; Polman, 
Reingold et al. 2005); NMO-IgG=anticorpo antiaquaporina-4; O indivíduo de numero 17 foi excluído da análise por não preencher 
os critérios de inclusão. 
*Participaram do estudo de espectroscopia por ressonância magnética 
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Anexo 2 
Escala Expandida do Estado de Incapacidade de Kurtzke(Kurtzke 1983) 

 
0 Exame neurológico normal (grau 0 em Sistemas Funcionais [SF]; Grau cerebral 1 aceitável). 

1 Nenhuma incapacidade, sinais mínimos em um SF (ou seja, grau 1 excluindo Grau cerebral 1). 

1,5 Nenhuma incapacidade, sinais mínimos em mais de um SF (mais de um grau 1 excluindo grau 

Cerebral 1). 

2 Incapacidade mínima em um SF (um SF grau 2, outros 0 ou 1). 

2,5 Incapacidade mínima em dois SF (dois SF grau 2, outros 0 ou 1). 

3 Incapacidade moderada em um SF (um SF grau 3, outros 0 ou 1), ou incapacidade leve em três 

ou quatro SF (três ou quatro SF grau 2, outros 0 ou 1) embora totalmente ambulatorial. 

3,5 Totalmente ambulatorial, porém com incapacidade moderada em um SF (um grau 3) e um ou 

dois SF grau 3; ou cinco SF grau 2 (outros 0 ou 1). 

4 Totalmente ambulatorial sem ajuda, autossuficiente, de pé por aproximadamente 12 horas por 

dia apesar da incapacidade relativamente grave, consistindo de um SF grau 4 (outros 0 ou 1), 

ou combinações de graus menores excedendo limites dos níveis anteriores. Capaz de andar 

sem ajuda ou sem descanso aproximadamente 500 metros. 

4,5 Totalmente ambulatorial sem ajuda, de pé por aproximadamente a maior parte do dia, capaz de 

trabalhar um dia inteiro, podendo por outro lado ter alguma limitação de atividade total ou 

requerer assistência mínima; caracterizado por incapacidade relativamente grave; normalmente 

consistindo de um SF grau 4 (outros 0 ou 1) ou combinações de graus menores excedendo 

limite dos níveis anteriores. Capaz de andar sem ajuda ou sem descanso por aproximadamente 

300 metros. 

5 Ambulatorial sem ajuda ou descanso para aproximadamente 200 metros; incapacidade grave 

suficiente para diminuir todas as atividades diárias (ou seja, trabalhar todo o dia sem provisões 

especiais). Os SF normalmente equivalentes são um grau 5 sozinho, outros 0 ou 1; ou 

combinações de graus menores normalmente excedem as especificações para nível 4. 

5,5 Ambulatorial sem ajuda ou descanso para aproximadamente 100 metros; incapacidade grave 

suficiente para impedir todas as atividades diárias. (Os SFs normalmente equivalentes são um 

grau 5 sozinho, outros 0 ou 1; ou combinações de graus menores, normalmente excedendo 

aqueles para o nível 4). 

6 Assistência constante intermitente ou unilateral (bengala, muleta ou suporte) capaz de andar 

aproximadamente 100 metros com ou sem descanso. Os SFs normalmente equivalentes são 

combinados com mais de dois SF grau 3 ou maior. 

6,5 Assistência bilateral constante (bengala, muleta ou suporte) capaz de andar aproximadamente 

20 metros sem descanso. Os SF normalmente equivalentes são combinados com mais de dois 

SF grau 3 ou maior. 

7 Incapaz de andar além de 5 metros mesmo com ajuda, essencialmente restrito a cadeira de 

rodas; se locomove sozinho na cadeira de rodas padrão e se transfere sozinho; de pé e 
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aproximadamente na cadeira de rodas por 12 horas ao dia. Os SF normalmente equivalentes 

são combinações com mais de um SF grau 4 ou maior; muito raramente, grau piramidal 5 

sozinho. 

7,5 Incapaz de dar mais que alguns passos; restrito a cadeira de rodas; pode requerer ajuda ara 

transferir-se; locomove-se sozinho, porém não consegue se manter na cadeira de rodas padrão 

o dia todo; pode requerer uma cadeira de rodas motorizada. Os SF normalmente equivalentes 

são combinações com mais de um SF grau 4 ou maior. 

8 Essencialmente restrito a cama ou cadeira ou conduzido em cadeira de rodas, podendo estar 

fora da cama maior parte do dia; preserva muita das funções de cuidados pessoais; 

normalmente possui uso eficiente dos braços. Os SF normalmente equivalentes são 

combinações, geralmente grau 4 ou maior, em diversos sistemas. 

8,5 Essencialmente restrito a cama maior parte do dia; possui pouco uso efetivo do(s) braço(s); 

preserva muita das funções de cuidados pessoais. Os SF normalmente equivalentes são 

combinações, geralmente grau 4 ou maior em diversos sistemas. 

9 Paciente de cama impotente; pode comunicar-se e alimentar-se. Os SF normalmente 

equivalentes são combinações, maior parte grau 4 ou maior. 

9,5 

10 

Paciente de cama totalmente impotente, incapaz de se comunicar efetivamente ou comer/ 

engolir. Os SF normalmente equivalentes são combinações, na sua maioria todo o grau 4 ou 

maior. Morte devido à EM.  
 
 
Sistemas Funcionais 
 

FUNÇÕES PIRAMIDAIS  

0 Normal. 

1 Sinais de anormalidades, porém sem déficits. 

2 Déficits mínimos. 

3 Paraparesia ou hemiparesia leve a moderada; monoparesia grave. 

4 Paraparesia ou hemiparesia marcantes, moderada quadriparesia; ou monoplegia. 

5 Paraplegia, hemiplegia ou quadriparesia marcante. 

6 Quadriplegia. 

V  Desconhecidas. 

  

FUNÇÕES DO TRONCO CEREBRAL  

0 Normal. 

1 Apena alguns sinais. 

2 Nitagmo moderado ou outros déficits leves. 

3 Nistagmo grave, fraqueza extraocular marcante ou déficits moderados de outros nervos cranianos. 

4 Disartria marcante ou outro déficit marcante. 

5 Incapacidade de engolir ou falar. 
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FUNÇÕES CEREBELARES  

0 Normal. 

1 Sinais de anormalidades, porém sem déficits. 

2 Ataxia leve. 

3 Ataxia moderada de tronco ou de algum membro. 

4 Ataxia grave de todos os membros. 

5 Ataxia levando à incapacidade de realizar movimentos coordenados. 

V Desconhecidas. 

 

FUNÇÕES SENSORIAIS  

0 Normal. 

1 Somente redução da sensibilidade à vibração ou ao desenho de uma figura, em um ou dois 

membros. 

2 

  

Redução leve da sensibilidade ao toque, à dor ou ao sentido de posição e/ou redução moderada 

da sensibilidade à vibração em um ou dois membros; ou redução isolada da sensibilidade 

vibratória/ desenho de  uma figura, em três ou quatro membros. 

3 

  

Redução moderada da sensibilidade ao toque, à dor ou ao sentido de posição e/ ou, 

essencialmente, perda da sensibilidade à vibração em um ou dois membros; ou redução leve da 

sensibilidade ao toque ou à dor e/ ou redução moderada em todos os testes proprioceptivos em 

três ou quatro membros. 

4 

  

Redução marcante da sensibilidade ao toque ou à dor ou perda da propriocepção, isolada ou 

combinada, em um ou dois membros; ou redução moderada da sensibilidade ao toque ou à dor e/ 

ou grave redução da propriocepção em mais que dois membros. 

5 

  

Perda da sensibilidade (essencialmente) em um ou dois membros; ou redução moderada da 

sensibilidade ao toque ou à dor e/ ou perda da propriocepção na maioria das áreas do corpo 

abaixo da cabeça. 

6 Sensibilidade essencialmente perdida nas áreas do corpo abaixo da cabeça. 

 

FUNÇÕES INTESTINAIS E VESICAIS   

0 Normal. 

1 Quadro leve de incerteza, urgência ou retenção urinária. 

2 Quadro moderado de incerteza, urgência ou retenção urinária ou intestinal ou episódios raros de 

incontinência urinária. 

3 Frequente incontinência urinária. 

4 Necessidade de cateterizações quase que constantes. 

5 Perda da função vesical. 

6 Perda da função vesical e intestinal. 
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FUNÇÕES CEREBRAIS  

0 Normal. 

1 Somente alterações do humor (sem afetar a DSS). 

2 Leve redução da atividade mental. 

3 Moderada redução da atividade mental. 

4 Marcante redução da atividade mental (moderado quadro de Síndrome Cerebral Crônica). 

5 Demência ou Síndrome Cerebral Crônica (incompetência grave). 
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Anexo 3 
Escala do Medical Research Concil para graduação de força muscular (Campbell 2005) 
 
 
Graduação Descrição 

0 Ausência de contração 

1 Presença de contração muscular, mas incapaz de deslocar membro no plano 

2 Capaz de movimentar membro, mas não vence gravidade 

3 Capaz de vencer gravidade e resistência leve 

4 Capaz de vencer gravidade e resistência moderada 

5 Força muscular preservada 
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Introduction: Neuromyelitis optica (NMO) is an inflammatory, autoimmune, 

demyelinating disease of the central nervous system associated to antibodies targeted 

at the aquaporin-4. It is characterized by episodes of acute bilateral optic neuritis and 

myelitis, and presents as a relapsing-remitting disease in 85% of the cases. 

Objectives: To describe the demographic, clinical, radiological characteristics, the 

relation of brain abnormalities to clinical prognosis and response to immunossupressive 

treatment of patients with NMO followed at the Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). Methods: Retrospective analysis of patients followed for NMO at UNIFESP 

from February 1994 to July 2007. All patients fulfilled the 1999 and/or 2006 diagnostic 

criteria for NMO and were followed for more than six months. A subgroup of patients 

was selected for a study of the normal appearing white matter (NAWM) by magnetic 

resonance spectroscopy (MRS). Results: Forty-one patients fulfilled the inclusion 

criteria and were selected for analysis. Mean age of onset was 32.6 years, 69% were 

female and the mean follow-up for the whole cohort was 52 months. Mean annualized 

relapse rate observed was 1.0 relapse/year and mean progression index was 0.9 EDSS 

points/year. Thirty-nine percent of the patients reached EDSS 6 and the only feature 

associated to this outcome was incomplete recovery from first relapses. Fifty-nine 

percent of the patients presented with brain MRI abnormalities, but this was not 

associated to a worse outcome. Study of the NAWM by MRS did not disclose hidden 

abnormalities. Azathioprine solely or in association to prednisone was able to reduce 

relapses frequency and halt disability progression in 76% of the cases. Conclusions: In 

this series, incomplete recovery from first relapses was the only feature associated to a 

worse prognosis and brain abnormalities seen on MRI did not correlate to disease 

severity. Azathioprine was able to control disease progression in 76% of patients and 

evaluation of the NAWM by MRS did not disclose abnormalities.  

 

 

 


