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CRONOBIOLOGIA E NEUROLOGIA
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Gerson Magalhães

INTRODUÇÃO

A Neurologia da Noite deve, sem dúvida, estudar o sono, responsável por diversos sinais positivos ou negativos que, quando bem avaliados, são importantes no
diagnóstico. No sono, estão inseridos diversos ritmos envolvendo hormônios e substâncias participantes da cascata de coagulação. Além disso, em determinadas situações, a partir de posturas assumidas por quem dorme, há ocorrência de lesões por
pressão sobre os nervos periféricos.
ACIDENTES VASCULARES CEREBRAIS
É no despertar, nas primeiras horas da manhã, que predominam os acidentes

vasculares cerebrais. Diversos fatores têm sido apontados como responsáveis por
esta maior incidência, tais como a elevação da pressão arterial a partir das 6 horas
da manhã, o aumento do tônus simpático com mais catecolaminas e esteróides circulantes e o incremento da adesividade plaquetária relacionada com a maior excreção de
tromboxano A2, diminuição da antitrombina III e redução da atividade fibrinolítica .
Neste período do dia, ocorrem tanto acidentes isquêmicos como hemorrágicos. Elliot
(1998) analisou 11.816 acidentes vasculares , observando que à noite havia 29%
menos acidentes vasculares e que no período de 6 às 12h estavam 55% dos 8.250
acidentes isquêmicos, 34% dos 1.801 acidentes hemorrágicos e 50% das 405
isquemias transitórias. Kleinpeter, Schatzer e Bock (1995) estudaram 120 casos
com hemorragias subaracnóideas, em que a hora da ocorrência pôde ser determinada.
Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com as cifras tensionais que
apresentavam: o grupo A com 80 hipertensos e o B com 40 normotensos. Os autores
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notaram preponderância das hemorragias subaracnóideas pela manhã, de 6 às 9 horas,
nos hipertensos, mas não havia horário preferencial no caso dos normotensos, sugerindo a pressão arterial como gatilho importante para as hemorragias subaracnóideas.
A noite testemunha redução na incidência dos acidentes vasculares cerebrais,
fato provavelmente resultante da queda da pressão arterial neste período. Porém, é
preciso considerar que muitos relacionamentos sexuais são noturnos e que elevações
da pressão arterial são freqüentes nestas ocasiões, quando muitas hemorragias
cerebrais e subaracnóideas já foram relatadas. Ademais, há doentes que se apercebem
do acometimento neurológico quando acordam, o que, sem a observação precisa do
momento em que ocorreu o evento, deslocaria a maior incidência destas doenças para
a madrugada. Contudo, eventos cardíacos, como crises de angina e infartos, que se
manifestam claramente através da dor, também predominam nas primeiras horas da
manhã, após o acordar.
CRISES CONVULSIVAS NO SONO

Segundo Janz (1962), em 45% dos pacientes, as crises convulsivas só acontecem no sono; em 21 %, indiferentemente no sono ou na vigília; e, em 34%,
somente na vigília. O sono não-REM é considerado convulsivante, com ênfase
neste aspecto para a fase 2; por outro lado, o sono REM é importante no que
concerne à generalização das descargas epilépticas que se identificariam mais
facilmente neste período. As crises expõem os pacientes a aspirações de vômitos,
asfixia e quedas do leito. Degen e Degen (1989) encontraram 18% de irregularidades nos EEG de epiléticos, que se elevavam a 45% no sono. A freqüência das
crises é maior na primeira hora do sono, nas crises tônicas da síndrome de
Lennox-Gastaut, nas crises parciais do lobo frontal e nas crises rolândicas da
infância; por outro lado, são do despertar os espasmos infantis e as crises generalizadas tônico-clônicas ou mioclônicas da adolescência. Durante as crises epiléticas podem ocorrer alterações significativas no ECG, como no paciente cujo
traçado sonográfico mostra crise no estágio 2 e taquicardia supraventricular
após a crise (Figura 1).
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Figura 1 - Alterações do ECG antes e após crise convulsiva. Em A, início da crise convulsiva; em B, crise convulsiva e
artefatos no ECG; em C, término da crise convulsiva e taquicardia supraventricular
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Figura 1 - Alterações do ECG antes e após crise convulsiva. Em A, inicio da crise convulsiva; em B, crise convulsiva e
artefatos no ECG; em C, término da crise convulsiva e taquicardia supraventricular (continuação)
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Figura 1 - Alterações do ECG antes e após crise convulsiva. Em A, início da crise convulsiva; em B, crise convulsiva e
artefatos no ECG; em C, término da crise convulsiva e taquicardia supraventricular (continuação)
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SíNDROME DAS PERNAS INQUIETAS

Descrita por Ekbom (1944), a crise das pernas inquietas caracteriza-se por
sensação de mal-estar afetando as pernas, mormente ao final do dia, quando o paciente deita-se ou senta-se para ver televisão, ou está no cinema; com a movimentação
das pernas os sintomas aliviam, e, para isto, o caminhar é a solução. A síndrome
pode ocorrer juntamente a neuropatias, como a urêmica, no diabetes, na carência de
ácido fólico , na amiloidose, na anemia ou em outras doenças, nos últimos meses de
gravidez, em situações de estresse e fadiga e, por vezes, com caráter genético autossômico dominante em certas famílias. Muitos pacientes com a síndrome têm também
associados movimentos periódicos dos membros, principalmente das pernas, durante o sono. Várias medicações foram propostas, geralmente em pequenas doses, so bressaindo a L-dopa e os agonistas dopaminérgicos - pergolide, bromocriptina, pramipexol (0,125 mg, 2 a 3 vezes por dia) , sendo este último bastante efetivo. Foram
também utilizados benzodiazepínicos, barbitúricos e valproato. Nos pacientes que
apresentam concomitantemente depressão , o bupropion pode ser prescrito porque
existem relatos da síndrome relacionados com antidepressivos tricíclicos e inibidores da captação da serotonina.
MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS E O SONO

Em relação aos movimentos involuntários, cumpre considerar as estruturas
responsáveis. Assim, os de origem medular, como fasciculações e mioclonias espinhais, bem como os espasmos faciais resultantes da compressão deste nervo persistem no sono. Durante o sono, desaparecem os movimentos involuntários que têm
sede nos núcleos da base ou no tronco cerebral, como tremor parkinsoniano, tremo r
essencial, balismo, coréia, atetose, opsoclono e mioclono do palato. Já os fenômenos
corticais, como as crises convulsivas focais jackinsonianas e as mioclonias corticais epiléticas, tendem a diminuir quando o paciente adormece.
Em contrapartida, o sono proporciona o surgimento de vários movimentos ,
como abalos mioclônicos e movimentos involuntários dos membros, principalmente
os inferiores, em sua fase inicial (predormitum) , despertando por vezes o paciente.
Esses movimentos podem assumir caráter distônico (distonia paroxística noturna,
que deve ser diferenciada das epilepsias do lobo frontal através do video-EEG). Cabe
registrar, ainda, o bruxismo (ranger de dentes) , o sonilóquio (fala durante o sono) , o
terror noturno, em que o paciente grita e, assustado, senta-se ao leito, e o sonambulismo, em que caminha dormindo.
Fenômenos opostos são as paralisias do sono, em que há o despertar, mas,
durante alguns segundos, o indivíduo não consegue movimentar-se. Muitas vezes
são fenômenos isolados, mas, em outros casos estas paralisias podem estar associadas às alucinações hipnagógicas e à cataplexia (perda abrupta do tônus com queda ao
solo do paciente ou do objeto que segura) , fazendo parte da tétrade da narcolepsia.
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Nesta condição, surge sonolência excessiva, mas o sono é caracteristicamente iniciado pelo período REM. As paralisias do sono estão relacionadas ao desaparecimento
de células hipotalâmicas produtoras de orexina (hipocretina), talvez a partir de lesões
imunológicas. Para o tratamento da doença são recomendados tricíclicos, como a
imipramina e cloriprimamina, inibidores da captação da serotonina, anfetamina,
ritalina e, mais recentemente, o modafenil.
MORTE DURANTE O SONO

Algumas circunstâncias podem provocar a morte durante o sono. Crises convulsivas levam à queda do leito ou à aspiração de secreções; por outro lado, é no
período REM que ocorrem sonhos e pesadelos, que descargas adrenérgicas significativas chegam ao coração. Estas catecolaminas acoplam-se a receptores que abrem
canais de cálcio, provocando instabilidade elétrica e arritmias malignas, como taquicardia e fibrilação ventriculares, conforme observou DeSilva (1982) .
Lown, Tykocinshi e Garfein (1973) monitoraram, com Holter e EEG, durante o
sono, 54 pacientes portadores de arritmias e comprovaram que, em 22 casos, havia
redução de 50% nas extra-sístoles ventriculares, e, em 13, supressão de 25% a 50%.
Esta supressão era mais nítida nos estágios 3 e 4 do sono não-REM e não era
observada no sono REM.
Finalmente, é preciso mencionar as alterações respiratórias. A morte súbita no
berço é atribuída à imaturidade dos centros respiratórios. No adulto, as principais
causas de apnéia são de origem periférica; como causa central, está a síndrome da
praga de Ondina, assim chamada por relação com a mitologia germânica na qual
conta-se que a ninfa Ondina condenou o seu amado infiel a ter de controlar para
sempre funções automáticas, como a respiração, morrendo se não o fizesse. Lesões
ventrolaterais do bulbo, como infartos, hemorragias, tumores e processos desmielinizantes, abolem a respiração automática, e, durante o sono, sem o auxílio de aparelhos, os enfermos param de respirar.
PARALISIA PERiÓDICA HIPOCALÊMICA

o início da doença é na adolescência, começando-se a crise na segunda metade
da noite ou de manhã cedo, em geral depois de dia de muitos exercícios. A alimentação rica de carboidratos favorece os ataques, nos quais preponderam as paralisias
dos membros, poupando, na maioria das vezes, os músculos oculares, da face, da
deglutição e o diafragma. As deficiências motoras que duram horas são acompanhadas de fome , palpitações, sudorese, diarréia, nervosismo e fadiga; podem ocorrer
também crises diurnas, relacionadas a refeições copiosas. A doença apresenta caráter autossômico dominante, tendo sido identificados defeitos em genes responsáveis
por canal de cálcio na subunidade alfa 1 (cromossomo 1q32 - gen CACNA1S com
perda de função) que é a causa mais freqüente, canal de sódio (cromossomo 17q23
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com perda de função da subunidade a do canal) e canal de potássio (cromossomo
11 q13-14 responsável pelo gene KCNE3 que codifica a subunidade beta do canal). A
administração oral de potássio é recomendada durante as crises, que podem ser
prevenidas com acetazolamida (250 mgJdia), hidroclorotiazida (250 a 500 mgJdia),
5 a 10 g de cloreto de potássio oral e dieta pobre em carboidratos. Com a repetição
das crises, estes pacientes podem desenvolver miopatia.
PARALISIA HIPERCALÊMICA

A paralisia hipercalêmica tem início na infância com paralisias que duram
menos que as crises da condição anterior. A doença apresenta caráter autossômico
dominante e está relacionada a ganho de função da subunidade a do canal de sódio
(cromossomo 17q23; gene SCN4A). Nela, pode coexistir miotonia. As crises podem
ser prevenidas com hidroclorotiazida (250 mg) e com dieta rica em carboidratos, que
promovem a migração de potássio para o interior da célula. Para a miotonia, têm
sido utilizados procainamida e tocainida (400 a 800 mg) , bem como mexiletine
(200mg). Na vigência do ataque, é útil o gluconato de cálcio (1 a 2 g) . Muito semelhante em sua sintomatologia com a hipercalêmica é a variedade normocalêmica, só
que mais rara.
Nas paralisias periódicas, os doentes devem ter o potássio dosado, serem monitorizados com eletrocardiograma durante as crises, realizarem eletromiografia e,
eventualmente, biópsia muscular que pode caracterizar miopatia vacuolar na forma
hipocalêmica.
CÂIMBRAS

As câimbras são bastante dolorosas e ocorrem freqüentemente à noite, em indivíduos normais , principalmente quando executam contrações mais violentas das
pernas e pés, em ambientes com temperaturas baixas. São mais comuns na gravidez, na vigência de desidratação e sudorese excessiva, na doença do neurônio mo tor, no hipotireoidismo , em polineuropatias crônicas e em pacientes submetidos à
hemodiálise. Se freqüentes e intensas, estas câimbras podem ser aliviadas com sulfato de quinina (300 mg), difenidramina (50 mg) , procainamida (500 mg); outros
casos respondem ao tratamento com fenitoína, carbamazepina e clonazepam.
COMPROMETIMENTO DOS NERVOS PERIFÉRICOS NO SONO
Nervo Radial

A paralisia do nervo radial. também chamada de 'paralisia dos amantes', se
deve à compressão do nervo radial quando há peso sobre o braço. Nela, o paciente
acorda impossibilitado de estender os dedos e a mão.
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NeNO Cubital

A paralisia do nervo cubital é mais comum quando as goteiras cubitais são
rasas, ficando o nervo à mercê de compressões com o braço fletido. Há parestesias
na borda interna da mão. Nestes pacientes, pode estar indicada a transposição do
nervo, sobretudo nos casos de fraturas que comprometam o nervo neste nível. O
nervo pode também estar comprometido no carpo, no túnel do cubital.
NeNO Mediano

Na síndrome do túnel do carpo, são mencionadas parestesias na borda externa
da mão e dores, principalmente noturnas, no carpo e acima dele. O exame evidencia
atrofia tenar, dor à flexão, extensão e percussão do carpo e parestesias no polegar,
anular e médio. A síndrome aparece quando há infiltração amilóide, como no mieloma múltiplo, nos espessamentos do tecido conjuntivo, na artrite reumatóide, na
acromegalia, nas mucopolissacaridoses, no hipotireoidismo e, transitoriamente, nos
últimos meses da gravidez. O uso excessivo das mãos, expondo-as a traumas repetidos, é importante na etiopatogenia da condição. O tratamento cirúrgico visa descomprimir o nervo através da secção do ligamento transverso do carpo.
NeNO Ciático

A paralisia do nervo ciático poplíteo externo no nível da cabeça do perôneo leva
à queda do pé, marcha escarvante e parestesias na face externa da perna e borda
correspondente do pé. Os indivíduos malnutridos e emagrecidos, alcoólatras, diabéticos, renais crônicos e com síndrome de Guillain-Barré, e os pacientes em coma são
particularmente sujeitos a este tipo de mononeurite. Uma forma hereditária da doença com predisposição para neuropatias de compressão foi descrita por Earl e colaboradores (1964). Sabe-se hoje que tal condição está ligada a deleções no gene que é
responsável pela PMP 22 (proteína da mielina periférica 22).
CEFALALGIA 'EM SALVAS' (CLUSTER OU ENXAQUECA NEURÁLGICA)

A cefalalgia em salvas caracteriza-se por cefaléia unilateral, acompanhada de
fenômenos como lacrimejamento e congestão nasal, ocorrendo várias vezes ao dia e
com duração de 10 minutos a 2 horas. Este tipo de enxaqueca ocorre principalmente
à noite, despertando o doente. Após semanas, a crise desaparece e daí o nome c!uster,
que pode ser traduzido como cefaléia 'em cacho' ou 'em penca'. Em nosso meio,
recebe a denominação de 'em salvas', predominando francamente nos homens na
proporção de 6: 1 e, na maioria dos casos, na segunda ou terceira décadas de vida,
sendo particularmente intensa. Ao contrário da enxaqueca clássica em que os pacientes procuram o repouso, nesta condição os indivíduos andam de um lado para
outro, procurando alívio. O verapamil (80 a 240 mg), a prednisona (40 a 80 mg) e o
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carbonato de lítio (300 a 900 mg), com dosagens procurando manter níveis abaixo
de 1 mg/l, são terapêuticas recomendadas.
DORES DE DENTE

Dores de dente, em geral pulsáteis, piorando com a exposição ao calor ou frio e
com a percussão sobre o dente em questão, são caracteristicamente mais intensas à
noite, quando os estímulos são menores e maior é o silêncio. Em geral, elas não
permitem que o paciente durma, tendo que recorrer a analgésicos.
LESÕES EXPANSIVAS

As cefalalgias fazem parte dos sintomas das lesões expansivas intracranianas
(tumores, abscessos, hematomas) e costumam intensificar-se à noite. Lundberg (1960)
registrou as pressões intracranianas e descreveu as chamadas ondas A, B e C; as
ondas B estão relacionadas à respiração e as C são balísticas. Nos casos de hipertensão
intracraniana, são importantes as ondas A que apresentam flutuações rítmicas a cada
15 a 30 minutos e períodos de grande elevação, nos quais surgem os plateaux, com
pressões de até 100 mmHg. Estes plateaux parecem estar ligados à queda da pressão
arterial, fato usual à noite.
CEGUEIRA NOTURNA

A cegueira noturna surge em condições de baixa luminosidade. É sintoma de
degeneração pigmentar da retina, sendo também observada em situações de fadiga e
exaustão, na icterícia, no alcoolismo, na doença mitocondrial de Leber e na xeroftalmia por carência de vitamina A.
ANOSMIA

A anos mia é observada após traumatismos de crânio que fraturam a lâmina
cribriforme do etmóide por onde passam as pequenas fibras olfativas. Também é
freqüente com os meningeomas da goteira olfativa, com os aneurismas da artéria
comunicante anterior e das cerebrais anteriores, com o fumo excessivo e com o uso
de anfetamina e cocaína. No que diz respeito à Medicina da Noite, cumpre alertar os
pacientes com anosmia que, antes de deitar, verifiquem os botões de gás dos aquecedores e fogões de suas habitações.
PERDA DOS RITMOS CIRCADIANOS (INSÔNIA FAMILIAR MALIGNA)

Nesta enfermidade, uma das encefalopatias relacionadas à transformação do
príon N normal em príon patológico do tipo S, a característica é a insônia. As lesões
de espongiose predominam no tálamo e, com o tempo, os pacientes apresentam alu-
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cinações, estupor e, finalmente, coma. Distúrbios motores, como ataxia, disartria e
sinais piramidais, fazem-se presentes.
LESÕES HIPOFISÁRIAS E HIPOTALÂMICAS

Tais lesões podem desorganizar o ritmo circadiano normal da produção de diversos hormônios, seja por carência, seja por excesso de hormônios hipofisários ou
de fatores liberadores hipotalâmicos. Isto é observado com freqüência nos adenomas
hipofisários, nos craniofaringeomas, nos meningeomas da clinoíde anterior, nos
aneurismas gigantes da região, nas apoplexias pituitárias, na síndrome de Sheeham
da gravidez e nos tumores hipotalâmicos. Nas hemorragias subaracnóideas, alteram-se, com freqüência, o ritmo da produção de vasopressina e o fator natriurético,
responsáveis por alterações no nível sangüíneo do sódio.
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