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Memória Descritiva do Trabalho  
 

Análise visual da Neuromelanina e do Nigrossoma-1 na Doença de Huntington 

Com este trabalho, o nosso objetivo foi utilizar métodos de ressonância magnética 

introduzidos mais recentemente na prática clínica - a RM sensível à neuromelanina (RM-

NM) e a visualização do Nigrosoma-1 (N1) em imagens de suscetibilidade magnética 

(SWI) - para caracterizar o envolvimento da substância nigra (SN) e do locus coeruleus 



(LC) na doença de Huntington (DH), para caracterização in vivo das alterações nigro-

estriadas nesta patologia. Fizemos esta avaliação através da análise visual, uma vez que 

este método está mais facilmente acessível na prática clínica, sem ser necessário utilizar 

software dispendioso ou de aplicação morosa. 

O que fizemos foi um estudo comparativo transversal entre doentes com DH recrutados 

a partir da Unidade de doenças de Movimento do CHULN e controlos saudáveis. 

Realizámos a avaliação visual da área e intensidade de sinal da neuromelanina na SN e 

LC, classificando-a como normal/reduzida e do N1 como presente/ausente. Doze doentes 

com DH e 13 CS foram incluídos. Encontrámos uma redução significativa do sinal da NM 

na SN e LC, sugestiva de perda de neurónios dopaminérgicos na DH, em concordância 

com achados neuropatológicos anteriores. Por outro lado, a área da NM na SN e o sinal 

do N1 parecem estar mantidos, um padrão que é distinto da doença de Parkinson. Os 

resultados do nosso estudo exploratório parecem indicar que a RM-NM é promissora 

para continuar a estudar a DH, por exemplo para a avaliação de intervenções terapêuticas 

em ensaios clínicos e explorar a correlação com sintomas motores e não motores. Além 

disso, reforçam a ideia de que a utilização da avaliação visual da RM-NM e do N1 é uma 

forma simples e acessível, não invasiva, de estudar a função nigrostriada. 

 

Áreas de interesse: 
 
Opinião sobre o congresso virtual. 

O ano de 2020 trouxe muitos desafios e um deles para a comunidade médica foi como 

poderíamos continuar a ter momentos de formação, de partilha de conhecimento e de 

discussão entre pares. A forma encontrada pela SPDMov de realizar o congresso foi 

particularmente original, aproximando-se mais da experiência de um congresso 

presencial, o que considerei muito positivo. Foi interessante a ideia de podermos ter os 

nossos avatars e interagir com os outros participantes dessa forma. Contudo, houve 

alguns problemas técnicos que prejudicaram a qualidade das apresentações. Mas, no 

geral, a experiência foi boa, sobretudo tendo em conta que foi uma completa mudança 

face a todas as experiências prévias de organização de congressos.  

 

Qual a sessão/tema que mais lhe interessou no congresso? 

A sessão de Update em doença de Parkinson e Tremor. 



 

Qual lhe parece ser o grande desafio na área das doenças do movimento atualmente? 

Falando na área da imagem, como neurorradiologista, penso que tem havido um boom 

de novas técnicas de imagem nos últimos anos que poderão ter aplicação na área das 

doenças de movimento como auxiliares de diagnóstico e para seleção de doentes para 

ensaios e avaliação da resposta a terapêuticas novas. Assim, penso que o grande desafio 

atualmente é perceber quais destes são os melhores biomarcadores de imagem e como 

é que podem ser usados para ajudar os clínicos. 

 

Objetivo pessoal na área das doenças do movimento. 

Durante a minha formação em neurorradiologia, as doenças do movimento têm sido uma 

área com a qual tenho tido muito contacto, não só na prática clínica, mas principalmente 

na área de investigação com o grupo do Laboratório de Farmacologia Clínica de 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Gostaria de continuar a explorar estas 

duas vertentes nos próximos anos e de me tornar mais especializada na leitura de exames 

na área de doenças do movimento. 
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