Nervos
cranianos

Semiologia

Nervo Trigêmeo
• Caso clínico
Paciente feminina, 20 anos, comparece ao consultório do neurologista devido a
episódios de dor excruciantes bilateralmente em face, principalmente em região
mandibular. Relata que a duração dos episódios é curta (“são apenas segundos”),
entretanto, apresenta uma média de 8 episódios por dia. Professora primária,
afirma também que estes surgem após falar longos períodos. Após exaustiva
anamnese, a médica conseguiu verificar uma parestesia já resolvida em membro
inferior há 02 anos (“durou 4 dias e sumiu”) e turvação visual com melhora após
uso de “colírio” após menos de uma semana.
No exame físico, apresentou leve diminuição da capacidade de marcha sobre artelhos em membro inferior esquerdo, leve diminuição de força em flexão do pé
esquerdo (4-/5) e em extensão de braço esquerdo (4-/5), leve dismetria à prova
índex-nariz do braço esquerdo, além de reflexos aquileu e patelar exaltados em
dimidio esquerdo, porém sem clônus. Sinal de Babinski ipsilateral. Hipopalestesia
em ambos os membros inferiores. Sem alterações de reflexos em face ou em
qualquer exame dos nervos cranianos, exceto por diminuição leve da acuidade
visual de ambos os olhos ao ser submetida à avaliação mediante escala de Snellen. Percebeu-se, também, Sinal de Lhermitte (sensação de descarga elétrica ao
fazer flexão da região cervical do paciente) e que durante o calor seus sintomas
e sinais pioram (fenômeno de Unthoff?).
Qual seria sua conduta diagnóstica e hipótese principal?

• Introdução
O Nervo Trigêmeo (V nervo craniano – V NC) é o maior e um dos mais complexos
NC. Apresenta grande parte sensorial com intrincada anatomia e parte motora
muito menor e com anatomia mais simples. Como o foco do livro não são as
questões anatômicas, apenas parte pertinente será abordada.
A parte motora do V NC tem sua origem no terço inferior do córtex motor contralateral, embora cada núcleo motor do trigêmeo receba inervação bilateral. As
fibras descem no trato corticobulbar até a ponte, onde há decussação. Posteriormente, a raiz motora sai pela parte lateral da ponte, passa sob o gânglio de
Gasser (trigeminal), sai do crânio pelo forame oval e, depois, une-se por uma
curta distância à divisão sensorial mandibular antes de inervar os músculos da
mastigação.
A parte sensorial, a qual apresenta no gânglio de Gasser o seu principal ponto
extrapontino - situado na cavidade trigeminal, logo ao lado da ponte - divide-se
em dois conjuntos de fibras intraganglionares: as que conduzem tato fino discriminativo e as que conduzem dor e temperatura. Posteriormente ao gânglio, existem 3 divisões das fibras do trigêmeo: oftálmica, maxilar e mandibular. A primeira
com 3 terminações e as outras 2 com 4 cada.
Entretanto, apesar de parecer simples essa divisão, a sensibilidade locorregional
em face é intrincada, recebendo, inclusive, aferências vindas de C2 e C3, o que
faz com que a sensibilidade do rosto apresente um aspecto em cebola e não com
faixas pré-determinadas.

A divisão oftálmica (NC V1) supre a córnea, parte importante do nariz, parte da
fronte até o vértice do couro cabeludo, seio etmoidal e tenda do cerebelo. A divisão maxilar (NC V2) supre as bochechas, parte lateral da fronte, lateral do nariz,
lábio, gengiva e dentes superiores, além de palato, parte nasal da faringe e meninges das fossas média e anterior do crânio. A divisão mandibular, maior divisão, conduz a sensibilidade da face interna da bochecha, região temporal, face
lateral do couro cabeludo, meato acústico externo, membrana timpânica e todo
o restante inferior da face até agora não supracitado.
• Semiotécnica
O exame das funções motoras é feito mediante análise dos músculos da mastigação e suas forças. A mastigação apresenta base em 4 pares de músculos principalmente: pterigoideos mediais e laterais, masseteres e temporais. Solicitar que
o paciente abra a boca e feche, verificar possíveis desvios da linha dos incisivos,
posteriormente, solicitar que este mobilize a mandíbula para um lado e para o
outro. Lembrando que a fraqueza neste movimento é, possivelmente, causada
por fraqueza do pterigoideo ipsilateral.
Outro movimento possível de ser solicitado é a retração e a prostração da mandíbula. A fraqueza unilateral dos músculos inervados pelo V NC geralmente significa lesão do tronco encefálico, do gânglio de Gasser ou da raiz motora do V
NC na base do crânio. Já a lesão bilateral se deve, na maioria das vezes, a doenças neuromusculares ou doença do neurônio motor.
O exame da parte sensorial é feito mediante a análise da sensibilidade térmica,
dolorosa e tátil, sempre perguntando ao paciente se as duas hemifaces estão
iguais. Lembrar sempre de verificar cada divisão do nervo trigêmeo (região da

fronte, maxilar e mandíbula, principalmente) e comparar a região perioral com a
região posterior da face para excluir um padrão em casca de cebola.
Existem 3 exercícios comuns na avaliação da sensibilidade facial: verificar se a
perda é orgânica ou não, identificar as modalidades acometidas e delimitar a distribuição. As queixas de dormência facial são comuns e boa parte destes pode
ser psicogênica (um sinal sugestivo disso é a dissociação das capacidades térmica e dolorosa, fato inviável pela anatomia).
Outro exame a ser realizado é a análise dos reflexos trigeminais: mandibular, esternutatório e corneano, principalmente. O reflexo mandibular é evocado mediante percussão do dedo indicador apoiado sobre a região mentoniana (queixo)
do paciente. Normalmente, este é ausente ou bastante sutil. Sua principal utilidade é distinguir a hiperreflexia dos membros causada por lesão da coluna cervical de um estado de hiperreflexia generalizada.
O reflexo corneano pode ser evocado mediante o toque sutil do olho do paciente
com um chumaço de algodão ou com lenço de papel. Neste momento, a resposta
esperada é o piscar do olho testado e do contralateral, mostrando a efetividade
da aferência pelo trigêmeo e da eferência pelo facial. Desta forma, este avalia, ao
mesmo tempo, a integridade do V e do VII NC, uma vez que, caso haja lesão do
V NC do mesmo lado do estímulo, este não apresentará piscar em nenhum dos
lados. Caso haja do VII NC ipsilateral, o olho testado não irá piscar e o contralateral irá.
Já o reflexo esternutatório (ou do espirro) pode ser evocado mediante o toque de
um pedaço de algodão na mucosa interna nasal. A resposta esperada é que o
nariz enrugue, os olhos fechem e o paciente espirre ou faça uma expiração

forçada. É um reflexo mediado pela porção oftálmica do V NC. Outro fenômeno
interessante é o espirro fótico ou fotoesternutatório (quando o paciente espirra
ao olhar para uma luz intensa).
• Achados e correlações clínicas
Diversas moléstias podem acometer o funcionamento pleno do nervo trigêmeo.
A principal delas é a neuralgia do trigêmeo ou Tic Doloroso (neuralgia de Forthergill), na qual o paciente apresenta episódios por dia de dor lancinante, com
curta duração, em topografia do nervo trigêmeo ou ocasionada por estimulação
de pontos (gatilhos) de dor. A maioria dos casos mostrou-se idiopático. Os livros
de semiologia afirmam que os pacientes do sexo masculino podem não fazer a
barba e as mulheres não se maquiarem no local do gatilho de dor. Pode ser provocada por falar, comer, exposição ao frio ou escovar os dentes. Pode haver remissão espontânea do caso ou necessitar de procedimento cirúrgico de afastamento das estruturas vasculares próximas ao nervo trigêmeo (fato correlacionado com a fisiopatologia da neuralgia, em grande parte das vezes). A prevalência desta na Esclerose múltipla (EM) é muito maior do que na população geral, de
modo que, diante de um paciente com aspecto de neuralgia trigeminal bilateral,
faz-se imperativo evocar a possibilidade de EM.
Outro distúrbio possível é o herpes-zóster trigeminal, principalmente em imunodeprimidos e idosos, causando dor excruciante e podendo gerar complicações,
como a neuralgia pós-herpética (quando a dor permanece por mais de 3 meses
após a erupção das vesículas). Esta afeta o NC V1 na maioria das vezes. Pode
ocorrer sem erupção cutânea, sendo conhecida por zoster sine zoster ou zoster
sine herpes.

• Desfecho do caso clínico
Em resultado da ressonância magnética solicitada, verificou-se a presença de
“dedos de Dawson” e a confirmação dos critérios de McDonald, fortalecendo o
diagnóstico de Esclerose Múltipla sendo iniciado o tratamento o mais em breve
o possível.

