Nervos
cranianos

Semiologia

Nervo Acessório
• Caso clínico
Paciente do sexo masculino, 20 anos, dá entrada em pronto-socorro apresentando crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Rapidamente, o processo é
abortado com uso de benzodiazepínicos. No entanto, trinta minutos após ocorre
recorrência do processo. Este se inicia com uma rotação da cabeça e dos olhos
para o lado direito antes de ocorrer a completa marcha jacksoniana para os membros.
Um acadêmico de medicina do 3º ano, muito curioso, percebe o fato e faz uma
pergunta bastante capciosa ao seu preceptor: - Professor, por que a cabeça dele
rodou para o lado antes dos membros começarem os movimentos clônicos?
O preceptor, neurologista experiente, rapidamente respondeu: -Você já estudou
os distúrbios da função dos núcleos supranucleares do XI nervo craniano (NC)?
O aluno rapidamente respondeu negativamente. Afinal de contas, o nervo acessório não servia de muita coisa nos seus resumos de neuroanatomia.
- Então vem para cá que eu irei te explicar!

• Introdução
O nervo acessório ou XI nervo craniano apresenta dois componentes: o ramo
interno ou raiz craniana – que é eferente visceral especial e acessória ao Nervo
Vago (X NC) – e a raiz espinal ou ramo externo, cuja principal função é inervar os
músculos esternocleidooccipitomastoideo (ECOM) e o trapézio. Esta última surge
a partir das células motoras nos núcleos do Nervo Acessório no corno ventral de
C2 a C5 (C6 segundo algumas referências).
A raiz espinal adentra no crânio pelo forame magno, sobe pelo clivo e se une a
raiz craniana, saindo do crânio pelo forame jugular junto do IX e X NC.
Não é objetivo do livro explicitar cada conexão do NC durante seu trajeto pelo
pescoço, entretanto, é bastante válido afirmar a conexão entre o XI NC com os
núcleos dos nervos oculomotor, troclear, abducente e vestibular pelo fascículo
longitudinal medial, fato que faz com que seja possível o desvio conjugado dos
olhos associado ao movimento de rotação de cabeça pelo pescoço.
A inervação supranuclear (acima do núcleo no bulbo) origina-se na área inferior
do giro pré-central. Os estímulos para neurônios motores do ECM são predominantemente ipsilaterais (do mesmo lado) e para os do trapézio são predominantemente contralaterais.
A função do ECOM é, ao ser contraído, tracionar a cabeça em direção ao ombro
ipsilateral e girada de modo que a região occipital é puxada em direção ao ombro
ipsilateral e a face é girada em sentido oposto e para cima. Quando os dois ECOM
atuam juntos, a cabeça é fletida para frente e para baixo.

Já a função do trapézio é retrair a cabeça e puxar para o lado contraído, elevar,
retrair e girar a escápula, além de ajudar a abduzir o braço acima do plano horizontal. A contração de ambos os lados do trapézio faz com que a face se desvie
para cima.
• Semiotécnica
Para avaliação da força do ECOM, peça que o paciente gire sua face para um
lado. Em seguida, segurando sua face para impedir que volte à linha média, solicite que este a centralize novamente. Neste momento, geralmente, o músculo se
contrai e se destaca, tornando observável e facilmente palpável. Deve-se avaliar
ambos os lados.
Para avaliação de ambos ao mesmo tempo, solicite que o paciente leve o mento
à região peitoral. Neste momento, o examinador confere resistência ao realizar
pressão contra a região frontal do paciente.
A avaliação de força do trapézio é dividido de acordo com a região que está
sendo analisada:
1- Tradicional: solicitar que paciente levante os ombros contra resistência.
2- Superior: solicite que o paciente leve o occipital para trás contra resistência.
3- Média e inferior: abduza o braço do paciente até a linha horizontal com as
mãos voltadas para cima. Posteriormente, tente empurrar o cotovelo para
frente. Compare a força bilateralmente.

• Achados e correlações clínicas
A paresia do ECOM unilateral causa pequena alteração na posição de repouso
da cabeça, tendo, às vezes, leve rotação da cabeça. A fraqueza dos dois ECOM
causa dificuldade de flexão anterior do pescoço e a cabeça pode assumir uma
posição estendida.
Já a atrofia de trapézio causa alteração visível no contorno do pescoço e do ombro, com depressão e achatamento regional. A fraqueza de trapézio unilateral
tende a fazer com que o braço ipsilateral fique mais baixo do que o outro, de
forma que a ponta dos dedos toca mais baixo na coxa do que o lado não-afetado.
Para testar esta situação, solicite que os pacientes coloquem as palmas das mãos
juntas com os braços estendidos anteriormente e um pouco abaixo do plano horizontal. Além disso, perturba o ritmo escapuloumeral, prejudicando o movimento pleno desta articulação.
A principal causa de lesão ao XI NC é a iatrogênica mediante abordagem cirúrgica (biópsia de linfonodo e endarterectomia carotídea, principalmente). Já entre
as doenças neurológicas, amiotrofia neurálgica (Síndrome de Parsonage-Turner), mononeurite múltipla, esclerose múltipla, miopatias inflamatórias, esclerose
lateral amiotrófica e miastenia gravis são evidentes causas de dano à função
plena do XI NC.
A atrofia e fraqueza dos dois ECOM é uma característica proeminente da distrofia miotônica. A “síndrome da cabeça caída” apresenta múltiplas etiologias e, é
facilmente diagnosticável à ectoscopia.

• Desfecho do caso clínico
Após a explicação anatômica e funcional supracitada, o preceptor completou
com o seguinte: - As lesões supranucleares irritativas podem causar rotação da
cabeça na direção oposta ao hemisfério onde ocorrem as descargas elétricas.
Agora, sabendo de tudo isso, você consegue entender como a epilepsia do nosso
paciente começou com o desvio da cabeça e, de modo elementar, entender o
movimento dos olhos! Sacou?
O aluno só pensou: - é, tenho que estudar mais...

