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Risco de contágio ocupacional pelo sangue
do doente durante os procedimentos
neurocirúrgicos
Flávia Elisa Antunes Lemes de Oliveira*, Claudia Reiko Akamoto Sato*,
Milton K. Shibata**
Centro de Estudos em Enfermagem e Serviço de Neurocirurgia do Hospital 9 de Julho, São Paulo, SP

RESUMO
A exposição ocupacional dos profissionais da área de saúde às doenças
transmitidas pelo sangue tem sido preocupação crescente. Este estudo
prospectivo foi realizado com o objetivo de avaliar a freqüência com que os
profissionais que atuam na sala de operações neurocirúrgicas possam ser
potencialmente contaminados através de contato direto com o sangue do doente.
A ocorrência do contato dos profissionais com o sangue do doente, em 62
operações consecutivas, foi anotada em protocolo pré-estabelecido pela
enfermeira da neurocirurgia do centro cirúrgico. O cirurgião foi o elemento da
equipe cujo contato evidente com o sangue (através de ferimento perfurocortante ou através de contato cutâneo-mucoso sem ferimento) ocorreu com
maior freqüência. Nesse profissional, contatos evidentes ocorreram, pelo
menos uma vez, em 19,3% das operações realizadas, um terço deles por
meio de ferimentos perfurocortantes. Seguiram-no, em ordem decrescente, a
instrumentadora (9,7%) e a enfermeira (6,4%). Nenhum profissional que atua
na sala de operações esteve livre do risco.
Este estudo demonstrou que a incidência, no cirurgião e na instrumentadora,
de pelo menos um episódio de contato direto com o sangue, ou com outro
material orgânico contaminado pelo sangue do doente, é elevada. Há, portanto,
a necessidade de se dispor de protocolos escritos para notificação imediata
das exposições ocupacionais aos patógenos transmitidos pelo sangue do
doente. A notificação é importante para que o Serviço de Controle da Infecção
Hospitalar da instituição analise os riscos de contágio e, se necessário, institua
a profilaxia recomendada. É importante, também, que se adotem medidas,
naquele ambiente, visando à prevenção de novos acidentes.

PALAVRAS-CHAVE
Exposição ocupacional. Sala de cirurgia.

ABSTRACT
Risk of occupational blood exposures among members of the
operative team during neurosurgical procedures
Blood exposures are clearly recognized as a risk for healthcare personnel in the
operating room. Nurses trained to work in neurosurgical operating room at the
Hospital Nove de Julho, São Paulo, Brazil, carried out this prospective study. The
occurrence of contact with blood among the operative team during neurosurgical
procedures was collected under the surveillance of the operating room nurse in
62 consecutive routine procedures (27 craniotomies, 17 laminectomies, 9
trepanations, 6 shunt procedures and 3 carotid endarterectomies). Blood contacts
were defined as percutaneous (accidental cuts or punctures with blood
contaminated instruments) and muco-cutaneous (visible blood on the apparently
intact skin or mucous membrane of an operative team member).
The senior surgeon was the element of the team that suffered the highest
incidence of blood contact. Blood contact occurred, at least once, in 19.3% of
the surgeries in this professional, a third of which through percutaneous
exposure. He was followed by scrub nurse (contact with blood in 9.7% of the
procedures); operating room registered nurse (6.4%), assistant surgeon (3.2%),
anesthetist (3.2%) and circulating nurse (1.6%). The percentage of blood contact
observed in our study is too high if compared to the results of a multicenter
study reported by White and Lynch. Moreover, if we consider that our study
excluded the emergency procedures and that all the participating surgeons,
* Enfermeira de Neurocirurgia.
** Neurocirurgião.
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including the assistants, are in practice, for at least, 15
years. We wonder if the modern high rotation powerful
drills and sharp instruments have not increased the risk
of exposure to blood-borne pathogens among the
operative team in neurosurgery.

KEY WORDS
Occupational exposure. Operating room.

Introducão
A exposição ocupacional dos profissionais da área
de saúde aos patógenos transmitidos pelo sangue tem
sido preocupação crescente, acompanhando o aumento
da prevalência da AIDS, da hepatite B e da hapatite C
na população. Em 1988, o relato do Centers of Disease
Control (CDC) dos EUA enfatizou dois pontos
fundamentais relacionados a esses riscos profissionais:
1. o sangue é, isoladamente, a fonte mais importante de contágio pelo HIV e pelo HBV
(vírus da hepatite B) entre esses profissionais;
2. a prevenção do contágio dos profissionais por
esses patógenos deve ser fundamentada no
maior número de recursos possíveis para evitar
o contato com sangue e na imunização contra o
HBV4.
A neurocirurgia moderna, aliada à tecnologia atual,
incorporou inúmeros instrumentos que são utilizados
durante os procedimentos operatórios. O craniótomo
e o drill de alta rotação e potência proporcionam, ao
cirurgião, craniotomias rápidas com pouco esforço.
Entretanto, durante a utilização desses dispositivos, há
a necessidade de irrigação contínua. A alta rotação
desses instrumentos faz com que a solução utilizada
na irrigação, misturada ao sangue e ao pó de osso do
paciente, respingue de volta naqueles que estão no
campo cirúrgico. Os instrumentos utilizados na etapa
microcirúrgica da maioria dos procedimentos neurocirúrgicos permitem cortes precisos e eficientes. No
entanto, a extremidade perfurocortante desses
instrumentos, muito afiados e de dimensões reduzidas,
é causa adicional de ferimentos e acidentes nos
profissionais que atuam no centro cirúrgico.
O risco de infecção pelo HIV, após exposição
percutânea ao sangue contaminado, é baixo, estimado
em 0,3%, pelo menos dez vezes inferior ao risco de
infecção pelo HBV e HBC1. No entanto, o HIV é o
mais temido, a ponto de Heifetz 9, discutindo Ethics ,
AIDS and the neurosurgeon, ter ponderado que, se de
um lado há o dever médico de atender ao paciente com
AIDS, de outro, há o direito ético da recusa do cirurgião
de se expor ao risco, mesmo mínimo, de contrair doença
fatal.
Risco de contágio ocupacional em neurocirurgia
Oliveira FEAL e cols.

O presente estudo foi realizado pela Enfermagem
de Neurocirurgia do Centro Cirúrgico do Hospital 9
de Julho, com o objetivo de avaliar a freqüência com
que os profissionais, que atuam em procedimentos
neurocirúrgicos, possam ser potencialmente contaminados por contato direto com o sangue ou com o
material orgânico contendo sangue dos pacientes operados. A equipe de neurocirurgia do hospital é formada
por oito neurocirurgiões e dois anestesistas, além de
três instrumentadoras, duas enfermeiras de neurocirurgia e duas auxiliares de enfermagem (circulantes
de sala), devidamente treinadas para atender a essa
especialidade. Realiza, em média, 50 operações ao mês,
somando-se os procedimentos eletivos (que incluem
neurocirurgia funcional) e os de emergência. O centro
cirúrgico dispõe de uma sala equipada e de uso
exclusivo para neurocirurgia.

Casuística e métodos
Este estudo prospectivo abrangeu apenas os
profissionais titulares envolvidos exclusivamente nos
procedimentos eletivos realizados na Sala de Neurocirurgia do Centro Cirúrgico do Hospital 9 de Julho,
no período de junho a outubro de 1996. Ao todo, foram
realizadas 69 cirurgias com a participação de cinco
neurocirurgiões, dois anestesistas, três instrumentadoras, duas enfermeiras e duas circulantes de sala de
operação. Todos os profissionais envolvidos estavam
cientes do estudo em andamento.
Não foram acompanhados os procedimentos
realizados por três outros neurocirurgiões da equipe
que se dedicam, quase exclusivamente, à neurocirurgia
funcional. A maioria desses procedimentos tem início
fora do centro cirúrgico, por exemplo, com a colocação
do quadro de estereotaxia nos setores de tomografia
computadorizada ou de ressonância magnética do
hospital, dificultando a aplicação do protocolo
preestabelecido.
O protocolo estabelecia que a ocorrência do contato
dos profissionais com o sangue e com outros materiais
orgânicos do paciente seria sempre anotada pela
enfermeira da neurocirurgia do centro cirúrgico. Foram
considerados dois tipos de contato:
1. contato evidente: incluíram-se os ferimentos
perfurocortantes sofridos pelos profissionais
durante os procedimentos, e os contatos
cutâneo-mucosos, sem ferimentos, mas caracterizados pela presença, visível a olho nu,
de sangue ou outros materiais orgânicos
contaminados pelo sangue do doente, na pele
ou na mucosa dos profissionais;
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Quadro 1
Relação das cirurgias

2. contato presumível: incluíram-se, como
contatos presumíveis, as perfurações nas luvas,
percebidas ou não durante o ato cirúrgico,
porém, sem a constatação de sangue visível na
região correspondente da mão do profissional
que a utilizou.
O contato evidente foi constatado pela observação
direta durante e ao término de cada procedimento.
Todas as luvas utilizadas e consideradas íntegras foram
identificadas e submetidas ao método do “jato d’água”
para se definir a presença ou não de perfurações não
detectadas durante o uso. Essas observações foram
feitas exclusivamente pelas enfermeiras da neurocirurgia.
Foi considerada, na análise dos resultados, apenas
uma única ocorrência de cada tipo de contato para cada
função profissional, em cada procedimento. Não foram
consideradas as repetições do mesmo tipo de contato,
durante um procedimento, no mesmo profissional. Na
eventualidade da concomitância de ferimento
perfurocortante com outros tipos de contato sem lesão,
foi considerado apenas o ferimento (ocorrência
potencialmente mais grave).
O tipo de atividade que estava sendo realizada
quando ocorreu a contaminação, o profissional acometido, o tipo e a duração da cirurgia foram analisados.
Foram incluídos neste estudo, os dados obtidos em
62 das 69 cirurgias realizadas. Os dados de sete
operações foram excluídos por haver falha no
preenchimento do protocolo. A relação das cirurgias
realizadas durante o estudo encontra-se no quadro 1.
Não se fez teste anti-HIV pré ou pós-operatório dos
doentes operados, bem como nenhum era, sabidamente,
portador da doença.

Tipo de cirurgia

nº

Craniotomia

27

Laminectomia

17

Trepanação

9

Derivação ventricular interna

6

Endarterctomia carotídea

3

Total

62

Resultados
A freqüência em que ocorreu o contato evidente
de cada profissional com o sangue do paciente está
apresentada na tabela 1. O cirurgião foi o elemento da
equipe que mais teve contato com o sangue. Nesse
profissional, contatos evidentes ocorreram, pelo menos
uma vez, em 19,3% das cirurgias realizadas, um terço
por meio de ferimentos perfurocortantes. Seguiram-no,
em ordem decrescente, a instrumentadora (9,7%) e a
enfermeira (6,4%). Além do cirurgião, foram acometidos por ferimentos, embora mais raramente, a
instrumentadora e o anestesista.
As principais causas ou fontes do contato evidente
e as respectivas freqüências relativas estão relacionadas na tabela 2. Na maioria das vezes (62,9%), o contato
evidente ocorreu durante a manipulação de instrumentos cirúrgicos contaminados. Todos os integrantes
da equipe expuseram-se ao sangue do doente por meio
de algum instrumento, principalmente a instrumentadora.

Tabela 1
Freqüência de contato evidente em 62 cirurgias
Tipo

Cirurgião

Assistente

Instrumentadora

Anestesista

Enfermeira

Circulante

Sem ferimento

8 (12,9%)

2 (3,2%)

5 (8,1%)

1 (1,6%)

4 (6,4%)

1 (1,6%)

Com ferimento

4 (6,4%)

—

1 (1,6%)

1 (1,6%)

—

—

12 (19,3%)

2 (3,2%)

6 (9,7%)

2 (3,2%)

4 (6,4%)

1 (1,6%)

Total

Tabela 2
Fontes ou causas dos 27 contatos evidentes e respectivas freqüências relativas
Fonte

Cirurgião

Assistente

Instrumentadora

Anestesista

Enfermeira

Circulante

Total

Instrumental

4 (14,8%)

2 (7,4%)

5 (18,5%)

2 (7,4%)

3 (11,1%)

1 (3,7%)

17 (62,9%)

Campo operatório

7 (25,9%)

—

—

—

—

—

7 (25,9%)

Cuidados pré e pós-operatórios
imediatos
Não identificada
Total

1 (3,7%)

—

—

—

1 (3,7%)

—

2 (7,4%)

—

—

1(3,7%)

—

—

—

1 (3,7%)

12 (44,4%)

2 (7,4%)

6 (22,2%)

2 (7,4%)

4 (14,8%)

1 (3,7%)

27 (100%)
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No cirurgião, a maioria dos contatos teve origem
diretamente do campo operatório. O cirurgião foi o
único contaminado pelo respingo de sangue ou pelo
pó de osso durante a diérese, oriundos de vasos do
couro cabeludo e da solução de irrigação durante o
uso do craniótomo ou do drill. A região mais atingida
foi a face.
Em freqüência muito menor (7,4%), o contágio
ocorreu durante a manipulação do paciente nos cuidados pré e pós-operatórios imediatos, dentro da sala de
operação.
O índice de ocorrência de contatos presumíveis
evidenciados pela presença de perfurações nas luvas,
percebidas ou não pelo profissional que as utilizou,
está apresentado na tabela 3. O cirurgião também foi o
elemento que apresentou maior risco de contato
presumível. As perfurações nas luvas utilizadas pelo
cirurgião, sem sangue visível na região correspondente
da mão, foram notadas pelo menos uma vez em 37%
das cirurgias. O mesmo ocorreu nas luvas da instrumentadora, em 29% das cirurgias, e mais raramente,
nas do auxiliar. O cirurgião e seu auxiliar, ao contrário
da instrumentadora, não perceberam a existência desses
furos na maioria das vezes (Tabela 3).

Tabela 3
Perfurações encontradas nas luvas cirúrgicas
(contato presumível durante 62 procedimentos)
Componentes da equipe
Cirurgião

Percebida

Não percebida

Total

4 (6,4%)

19 (30,6%)

23 (37,0%)

Auxiliar

2 (3,2%)

7 (11,2%)

9 (15,5%)

Instrumentadora

8 (12,9%)

10 (16,1%)

18 (29,0%)

14 (22,5%)

36 (57,9%)

47 (80,5%)

Total

A tabela 4 mostra a distribuição da freqüência de
contato evidente e/ou presumível, em pelo menos um
dos profissionais da sala de operação, em relação ao
tipo de cirurgia. A incidência de contato evidente ou
presumível, acometendo pelo menos um elemento da
equipe, é cerca de duas vezes maior nas craniotomias
(81,5%) quando comparada às laminectomias (47%),
às trepanações (44,4%) e às derivações (50%).

Tabela 4
Incidência de contato observada em cada tipo de cirurgia
Tipo de cirurgia

nº

Contato

Craniotomia

27

22 (81,5%)

Laminectomia

17

8 (47,0%)

Trepanação

9

4 (44,4%)

Derivação

6

3 (50,0%)

Endarterectomia

3

3 (100%)

Total

62

40 (64,5%)
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A relação entre a duração do procedimento e o risco
de contato está apresentada na tabela 5.
Tabela 5
Relação entre duração da cirurgia e freqüência de contato
Duração

nº

Contato

Até 3 horas

41

25 (60,9%)

Mais de 3 horas

21

15 (71,4%)

Total

62

40 (64,5%)

Discussão
Estudos prospectivos, acompanhando diversos
profissionais da área de saúde (não somente aqueles
que atuam na sala de operações), estimam que o risco
de transmissão, após exposição percutânea ao sangue
infectado pelo HIV, é de aproximadamente 0,3%1 e,
após contato do sangue infectado com membranas
mucosas, de 0,1%10. Apesar de a transmissão do HIV
por meio da exposição da pele ter sido documentada,
o risco desse tipo de contágio deve ser menor, mas não
está quantificado, assim como não está determinado o
risco de contágio após o contato com secreções e com
outros materiais orgânicos que não sejam o sangue de
doentes HIV-positivos. Até junho de 1997, haviam sido
notificados, ao Centers for Disease Control nos EUA,
52 casos documentados de soroconversão em
profissionais da área de saúde, associados à exposição
ocupacional ao HIV: em 47, o contato havia sido direto
com o sangue infectado; em um, com secreção
visivelmente sanguinolenta; em três, com concentrado
do vírus no laboratório; noutro, não foi especificado.
Em 45, o contato havia sido percutâneo; em cinco, o
contato foi muco-cutâneo; um havia sofrido contato
percutâneo e muco-cutâneo; noutro, não foi determinada a via de contato. O objeto responsável pelo
contágio percutâneo foi a agulha, em 41 casos; artefatos
de vidro que se quebraram, em dois; bisturi, em um; e
objeto cortante não identificado, noutro7.
Outros 114 possíveis casos de contágio ocupacional
pelo HIV em profissionais da área de saúde estavam
registrados até aquela data no CDC 7.
Estudos epidemiológicos e laboratoriais sugerem
que muitos fatores influenciam o risco de se contrair
HIV após ferimento ocupacional percutâneo com o
sangue infectado. O risco aumenta, proporcionalmente,
com a quantidade do sangue contaminado com o qual
ocorreu o contato (evidenciado pela presença visível
de sangue do doente no instrumento que provocou o
ferimento), com a profundidade do ferimento e com o
estado do doente na evolução da doença. A exposição
ocupacional de ferimentos profundos a grandes
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volumes de sangue de doentes, em fases avançadas da
doença (nos quais a carga viral está provalvelmente
elevada), deve exceder o risco médio, estimado em
0,3% de contágio3,5,12 .
Visando à determinação do risco de exposição
ocupacional ao sangue, entre os profissionais que atuam
em salas de operação, foi realizado, em 1992, um
estudo multicêntrico envolvendo 8.502 cirurgias
realizadas em nove hospitais dos EUA14. Nesse estudo,
foi observado que o contato dos profissionais da sala
cirúrgica com o sangue do doente ocorreu em 10,2%
dos procedimentos, e que o contato cutâneo (pele
íntegra) foi cinco vezes mais freqüente que o contato
parenteral (aqui incluídos, além dos ferimentos, os
contatos com pele não íntegra e mucosa). O cirurgião
foi o profissional sob maior risco, e mais da metade
das exposições cutâneas ou percutâneas com o sangue
ocorreu nele. Além disso, esse estudo concluiu que o
risco do contato com sangue é maior nos procedimentos
de duração maior que 90 minutos e nos procedimentos
de emergência do que naqueles eletivos 14.
Nosso estudo envolveu apenas as cirurgias
realizadas sob condições ideais de trabalho da equipe,
em sala cirúrgica própria, com pessoal fixo e treinado
para os procedimentos neurocirúrgicos. Foram
excluídas as cirurgias de urgência e mesmo as eletivas,
quando realizadas em outras salas, nas quais atuam
profissionais de enfermagem, que não estavam préestabelecidas no protocolo. As repetições do mesmo
evento durante o mesmo procedimento, não foram
compiladas como agravante do risco, para facilidade
do cálculo. Mesmo assim, a ocorrência de contato dos
profissionais com o sangue do doente foi elevada se
comparada à relatada no estudo multicêntrico14. A nossa
equipe utilizou a seguinte paramentação cirúrgica: a
máscara, o gorro, o avental, as luvas cirúrgicas
esterilizadas e os propés. Os óculos de proteção são
utilizados somente quando se usa o laser e, também,
quando o paciente é sabidamente portador de alguma
doença transmissível, a exemplo da hepatite B/C e da
AIDS, diferente do que preconiza o CDC4. Alega-se
que incomodam, que embaçam e que não é possível
utilizá-los com óculos de grau. Excetuando um
cirurgião, os demais usam óculos de grau.
De maneira geral, no nosso estudo, o contato
simples cutâneo-mucoso, com o sangue, foi 3,5 vezes
mais freqüente que os acidentes perfurocortantes. O
cirurgião foi o elemento da equipe com maior risco de
contaminação, pelo menos com o dobro do risco dos
demais, dado comparável ao evidenciado no estudo
multicêntrico 14. Na nossa investigação, contatos
evidentes ocorreram no cirurgião, pelo menos uma vez,
em 19,3% das cirurgias realizadas, um terço dos
mesmos através de ferimentos perfurocortantes.
Risco de contágio ocupacional em neurocirurgia
Oliveira FEAL e cols.

Seguiram-no, em ordem decrescente, a instrumentadora
e a enfermeira, e não o assistente como se esperava.
Embora mais raramente, a instrumentadora e o anestesista também sofreram ferimentos provocados por
instrumentos contaminados pelo sangue (Tabela 1).
A via principal de contato do profissional com o
sangue do doente variou conforme a função. Verificamos
que, na maioria das vezes (62,9%), o contato ocorreu
através de instrumentos cirúrgicos (Tabela 2). Todos os
integrantes da equipe tiveram esse tipo de contato.
Entretanto, a instrumentadora foi a mais vulnerável ao
contato por meio do instrumental, mais que o próprio
cirurgião, provavelmente devido ao tipo de manipulação
do instrumental e não à duração da manipulação. O sangue
espirrado diretamente do campo cirúrgico foi responsável
por mais da metade dos contatos sofridos pelo cirurgião.
Essa ocorrência não foi observada em nenhum outro
membro da equipe. O instrumental foi o responsável por
um terço dos contatos observados no cirurgião.
O cirurgião e a instrumentadora também foram os
elementos que apresentaram maior risco de contato
presumível. É interessante notar que, na maioria das
vezes, o cirurgião e seu auxiliar não perceberam a
existência de furos. A instrumentadora mostrou-se mais
atenta à ocorrência desse episódio (Tabela 3).
De acordo com os resultados obtidos, a incidência de
contato evidente ou presumível, acometendo pelo menos
um elemento da equipe, é cerca de duas vezes maior nas
craniotomias quando comparada às laminectomias, às
trepanações e às derivações. Isso, provavelmente, resulta
do uso de maior número de instrumentos e do tempo
prolongado do uso de equipamentos de alta rotação
durante as craniotomias. O resultado obtido nas endarterectomias carotídeas não pode ser considerado devido à
amostra pequena. Entretanto, pode estar relacionada à
técnica empregada pelo mesmo cirurgião, de soltar o
clamp com a artéria aberta para testar o fluxo retrógrado.
O contato ocorreu sempre nesse mesmo momento pelo
sangue jorrado diretamente da artéria.
Neste estudo, houve relação entre a duração do
procedimento e o risco de contato (Tabela 5), quando
os procedimentos foram divididos em dois grupos (até
3 horas e mais de 3 horas de duração). No estudo
multicêntrico, foi constatado que, em cirurgias com
duração maior que 90 minutos, há um risco significativamente maior da ocorrência de contato da equipe com
o sangue do doente14.
No nosso meio, Lacreta 11, em revisão sobre
bioprevenção, acompanhou um grupo de obstetras,
mostrando o alto índice de perfurações e de contaminações da equipe cirúrgica por meio de instrumentais
e materiais perfurocortantes em procedimentos
distintos. Citou que, às vezes, as lesões na pele não
são percebidas pelo cirurgião, e que diversos autores
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chegaram à conclusão de que o risco de acidente
depende da técnica empregada, da habilidade dos
participantes da equipe e do equipamento utilizado.
Após o relato dos dados obtidos no estudo
multicêntrico 14, três hospitais que participaram desse
estudo inicial continuaram a investigação durante o ano
seguinte15. Nesses, foram tomadas medidas adicionais
visando à prevenção contra o contato com o sangue. A
comparação dos novos dados obtidos com os do estudo
anterior, nesses três hospitais, mostrou uma diminuição
estatisticamente significante na incidência de contatos,
em geral, com o sangue. Entretanto, proporcionalmete,
a maior parte da diminuição foi a de contatos do sangue
com pele íntegra. Os índices referentes ao contato
percutâneo não apresentaram diferenças com significância estatística. Como no primeiro estudo, os
cirurgiões sofreram o maior número de contatos com
o sangue, tanto percutâneos como cutâneos. A duração
da operação e a situação de emergência do procedimento continuaram como fatores presuntivos de
maior risco de contato com o sangue14,15.
Está estabelecido, há mais de dez anos, que a
prevenção à exposição ao sangue é o ponto primordial
para evitar a infecção ocupacional pelo HIV entre
profissionais da área de saúde. Recentemente, o CDC
vem tentando estabelecer as normas a serem adotadas
quando essa prevenção falha, isto é, o que fazer após o
contato. As normas recomendadas, atualmente, pelo
CDC, quando ocorre exposição, com risco potencial
de um profissional da área de saúde, ao sangue de um
doente, incluem: registro detalhado das condições e
do tipo de contato; cuidados imediatos sobre a área do
contato; avaliação dos riscos determinados, tanto pelas
condições do doente como do profissional (incluindo
os estados sorológicos de ambos), e o uso criterioso
de profilaxia anti-retroviral. Não se tem, ainda, a
avaliação dos resultados dessa profilaxia pósexposição7.
O contágio ocupacional, documentado pelo CDC,
provocou síndrome compatível à infecção primária pelo
HIV em 81% dos casos, 25 dias após a exposição, em
média 7. Em 95%, a soroconversão ocorre dentro de
seis meses, tal qual o observado em pessoas que
adquirem o HIV por outras formas2. O CDC considera
que o contágio ocupacional deva ser considerado
urgência médica para assegurar a administração, em
tempo, da profilaxia pós-exposição.

episódio de contato direto com o sangue, ou com outro
material orgânico contaminado pelo sangue do doente,
é elevada. Foi, seguramente, muito maior que aquela
que havíamos estimado baseados na lembrança do
registro voluntário na nossa memória. Apesar de todos
os cirurgiões que participaram do estudo exercerem a
especialidade há mais de 15 anos, contaminaram-se,
diretamente, em quase 20% dos procedimentos e, as
instrumentadoras, em cerca de 10%. Nenhum profissional que atuou na sala de operações esteve livre desse
risco.
Há, portanto, a necessidade de dispor-se de protocolos escritos para notificação imediata, avaliação,
aconselhamento, tratamento e seguimento das exposições ocupacionais aos patógenos transmitidos pelo
sangue do doente. A notificação é importante para que
o Serviço de Controle da Infecção Hospitalar analise
os riscos de contágio e, se necessário, institua uma
profilaxia recomendada. É importante, também, para
que se adotem medidas naquele ambiente visando à
prevenção de novos acidentes.

Conclusão

8.

Este estudo demostrou que a incidência, no
cirurgião e na instrumentadora, de pelo menos um
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Abscesso epidural raquiano
Análise de 15 casos
Celestino Esteves Pereira, José Carlos Lynch
Serviço de Neurocirurgia do Hospital dos Servidores do Estado e Clínica São Vicente, Rio de Janeiro, RJ

RESUMO
Quinze pacientes com abscesso epidural raquiano foram tratados entre janeiro
de 1986 e janeiro de 1996. Dez eram homens e 5, mulheres, com idade mediana
de 50 anos. A associação de patologias que levam à imunodepressão, como
diabetes e infecções, ocorreu em 67% dos casos. Todos os pacientes tinham
dor na coluna vertebral, 11 apresentavam fraqueza muscular, 6 tinham
parestesias e 5, alterações esfincterianas.
Dezesseis procedimentos cirúrgicos foram realizados nos 15 pacientes. Em 6
casos, o abscesso continha material francamente purulento; em 3, a coleção
epidural apresentava-se como tecido de granulação e, em outros 4 casos,
ambos estavam presentes. O Staphylococcus aureus foi isolado em 53% dos
abscessos, e o bacilo da tuberculose em 20%. A coluna lombar foi comprometida em 8 casos e a cervical em 3.
O tratamento de escolha consiste na imediata drenagem cirúrgica do abscesso
antes do desenvolvimento de déficit neurológico grave, combinado com
antibioticoterapia específica.
Onze pacientes recuperaram suas funções neurológicas normais, e 4
permaneceram com alguma seqüela. Nesta série não ocorreu óbito.

PALAVRAS-CHAVE
Abscesso epidural raquiano. Osteomielite vertebral.

ABSTRACT
Spinal epidural abscess. Analysis of 15 cases
Fifteen patients with spinal epidural abscess were treated between January
1986 and January 1996. There were ten males and five females, with a median
age of 50 years. Concurrent illness resulting in immunodepression, such as
diabetes mellitus and infections, were present in 67% of the cases. All patients
had back pain, eleven presented with muscle weakness, six had sensory deficit
and five, bowel and/or bladder incontinence.
Sixteen surgical procedures were performed on fifteen patients. In six cases,
the abscess consisted of frankly purulent material; in three, the epidural
collection consisted of granulation tissue and both in other four cases.
Staphylococcus aureus was isolated in 53% of the abscesses and BAAR in
20%. The lombar spine was the most affected region with a total of eight cases,
followed by the cervical with three cases.
Immediate surgical drainage of the abscess, before the development of severe
neurological deficit, combined with specific antibiotics remains the treatment
of choice.
Eleven patients recovered their normal neurological function and four remained
with some neurological disability. There was no death in this series.

KEY WORDS
Spinal epidural abscess. Spinal osteomyelitis.
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Introdução
O abscesso epidural raquiano é uma patologia
rara1,4,5,7,16,18,21,26. Na revisão realizada por Darouiche e
cols.4, a taxa de prevalência variou de 0,18 a 1,96 por
10 mil internações em hospitais gerais. Na última
década, vários trabalhos foram publicados mostrando
a experiência com o diagnóstico e o tratamento dessa
patologia 4,5,10,12,13,16,17,19,22,23,25,26,28. No entanto, em nosso
meio, pouca atenção tem sido dada a essa grave doença.
Apesar dos avanços recentes no diagnóstico e no
tratamento do abscesso epidural raquiano, a mortalidade permanece elevada, variando de 4,6% a 31%.
O objetivo deste trabalho é chamar a atenção para
a importância do diagnóstico precoce, já que vários
autores enfatizam a estreita relação entre os melhores
resultados do tratamento e a rapidez com que se
estabelece o diagnóstico11,20,22,25,26,28.

Casuística e métodos
No período compreendido entre janeiro de 1986 e
janeiro de 1996, foram diagnosticados e tratados nos
Serviços de Neurocirurgia do Hospital dos Servidores
do Estado e da Clínica São Vicente, do Rio de Janeiro,
15 pacientes com abscesso epidural raquiano.
Realizamos análise retrospectiva dos prontuários,
exames radiológicos e relatos cirúrgicos. Dez pacientes
eram do sexo masculino e cinco, do sexo feminino. A
idade variou de 17 a 73 anos, com mediana de 50 anos.
Nesta série, pacientes com discite e/ou osteomielite só
foram incluídos quando houve a presença concomitante
de abscesso epidural raquiano com compressão do saco
dural.

casos. Seis (40,0%) queixavam-se de parestesias. O
tempo decorrido entre o início dos sintomas clínicos e
o tratamento cirúrgico variou de 5 dias a 3 meses, com
mediana de 15 dias. O tempo médio decorrido entre a
internação e a cirurgia foi de 48 horas.

Achados laboratoriais
A leucometria na admissão, realizada em 13 dos
15 casos, variou de 7.000/mm³ a 19.700/mm³, com
mediana de 13.900/mm³. A velocidade de hemossedimentação (VHS) estava elevada em todos os casos
em que foi avaliada, variando de 28 mm a 124 mm. As
hemoculturas foram positivas em 4 dos 6 casos em que
foram realizadas.

Fatores predisponentes
Em todos os casos, identificamos fatores predisponentes ao desenvolvimento da infecção. Diabetes
mellitus esteve presente em 4 casos (26,7%), todos
acima de 58 anos. Identificamos abuso de droga venosa
em 2 casos (13,3%), sendo que ambos tinham antiHIV negativo na ocasião da internação. Quadro
infeccioso prévio foi identificado em 5 pacientes
(33,3%), pneumonia, em 3, infecção do trato urinário,
em 1 e apendicite aguda, noutro. Relato de trauma na
coluna vertebral foi identificado em 4 casos (26,7%):
o trauma foi fechado em 3 e, em 1, foi provocado por
ferimento penetrante por projétil de arma de fogo
(Tabela 1).

Tabela 1
Fatores predisponentes
Fatores predisponentes

Resultados
Achados clínicos
O sintoma clínico predominante foi dor na coluna
vertebral e/ou sensibilidade à compressão, ocorrendo
em todos os pacientes. Oito indivíduos (53,3%)
apresentaram-se com febre na admissão. Onze
revelavam déficit motor na ocasião da internação, sendo
que 7 (46,7%) estavam paraparéticos, 3 (20%)
tetraparéticos e 1 (6,7%) apresentava paresia de
membros superiores. Detectamos alterações esfincterianas em 5 casos. Nenhum paciente estava plégico.
Ciatalgia ou braquialgia ocorreu em 5 (33,3%) dos 15
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Nº de casos*

% do total

Procedimento cirúrgico recente

5

33,3%

Diabetes mellitus

4

26,7%

Trauma na coluna vertebral

4

26,7%

Infecção

5

33,3%

Abuso de drogas venosas

2

13,3%

* Alguns pacientes apresentaram mais de um fator predisponente.

Origem provável da infecção
Como se observa na tabela 2, identificamos a
origem provável da infecção em 12 casos (80,0%).
Quatro pacientes (26,7%) haviam sido submetidos à
cirurgia recente na coluna vertebral; infecção urinária
foi identificada em 1 caso (6,7%). Nos dois usuários
de drogas venosas (13,3%), os pontos de injeção foram
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identificados como a provável porta de entrada. Em
um outro caso (6,7%), diagnosticamos abscessos
cutâneos (furunculose) iniciados duas semanas antes
da internação. Uma paciente (6,7%) havia sido operada
de apendicite aguda duas semanas antes. Trauma por
projétil de arma de fogo na região cervical resultou em
abscessos paravertebral e epidural, secundário à fístula
esofágica em um e, em outro caso, o abscesso teve
início após raquianestesia. Um paciente estava com
pneumonia na ocasião da internação. Em 3 pacientes
(20%) não foi possível identificar a origem provável
da infecção.

Tabela 2
Origem provável da infecção
Origem provável da infecção

Nº de pacientes

% do total

Pós-operatório cirurgia da coluna

4

26,6%

Abuso de droga venosa

2

13,2%

Infecção do trato urinário

1

6,7%

Furunculose

1

6,7%

Pneumonia

1

6,7%

Apendicite aguda

1

6,7%

Trauma cervical por projétil

1

6,7%

Pós-raquianestesia

1

6,7%

Não identificado

3

20,0%

Total

15

100,0%

Localização e extensão do abscesso
A localização do abscesso epidural e sua extensão,
mostradas na tabela 4, foram determinadas por achados
radiológicos, cirúrgicos ou ambos. A região lombar foi
a mais envolvida; em 8 dos 15 casos (53,3%), essa era
a localização do abscesso; a cervical foi o segundo
segmento mais comprometido, com um total de 3 casos
(20%). A localização torácica foi encontrada em 2
casos (13,3%) e a transição cervicotorácica, em 1
(6,7%) e a toracolombar, em outro.
A região posterior do espaço epidural foi a mais
afetada, com um total de 7 casos (46,7%); em 4
pacientes (26,6%), o abscesso localizava-se anteriormente. O comprometimento póstero-lateral ocorreu em
3 pacientes (20%), e o envolvimento circunferencial
incompleto (póstero-látero-anterior) do saco dural foi
observado em 1 paciente (6,7%).
Em relação à extensão, o envolvimento de dois
níveis vertebrais foi o mais comum, sendo identificado
em 12 pacientes (80%). O comprometimento de 3
níveis ocorreu em 1 indivíduo (6,7%), de 5, em outro
e, de 6, noutro.
Tabela 4
Localização do abscesso epidural
Localização (número de pacientes)
Nível

lateral*

Achados bacteriológicos

Lombar
Cervical

O agente infeccioso foi identificado em 13 (86,7%)
dos 15 pacientes. A identificação realizou-se a partir
do material operatório e/ou hemoculturas. O Staphylococcus aureus foi o germe predominante, tendo sido
identificado em 8 casos (53,3%). O Staphylococcus
epidermidis foi isolado em 1 caso (6,7%), o bacilo da
tuberculose (BAAR) em 3 (20%) e a Escherichia coli
foi isolada em 1 caso. Nos 2 pacientes restantes
(13,3%), nenhum microrganismo foi isolado. Hemoculturas foram realizadas em 6 pacientes, tendo sido
positivas em 4 deles; em todos os casos em que a
hemocultura foi positiva, o mesmo germe foi isolado
posteriormente no material operatório (Tabela 3).

Tabela 3
Achados bacteriológicos
Agente infeccioso

Nº de casos

% do total

Staphylococcus aureus

8

53,3%

BAAR

3

20,0%

Escherichia coli

1

6,7%

Staphylococcus epidermidis

1

6,7%

Não identificado

2

13,3%

Total

15

100,0%
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Anterior Posterior Ântero-póstero Póstero
6

2

3
1

1

1

Cervicotorácico

1

Total

4

8
3

Torácico
Toracolombar

Total

lateral

2
1
1

7

1

3

15

* Essa localização corresponde ao abscesso circunferencial incompleto.

Achados radiológicos
Realizamos radiografias simples da coluna vertebral
em 13 (86,7%) dos 15 casos. Esse estudo mostrou algum
grau de destruição óssea em 8 pacientes (61,5%),
configurando-se quadro de osteomielite. Em 1 caso
(7,7%), observou-se apenas redução do espaço discal e,
nos 4 restantes (30,8%), o estudo foi normal. O exame
mielográfico, realizado em 6 casos (40%), mostrou, em
4, bloqueio total no nível da lesão e, em outros 2, bloqueio
parcial. A tomografia computadorizada da coluna
vertebral realizada em 6 casos (40%) evidenciou, em 5
deles, compressão moderada do saco dural e, em 1 ,
compressão severa. Imagem de degeneração do espaço
discal, com erosão do platô vertebral, sugestiva de discite
associada ao abscesso, foi observada em 3 pacientes
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(20%), sendo em 2 deles relacionada à cirurgia para
estenose de canal lombar e, noutro, para a hérnia de disco
lombar. A ressonância nuclear magnética da coluna
vertebral foi obtida em 4 pacientes (26,7%). Em todos,
observamos imagem hiperintensa em T2 e hipointensa
em T1, que se realçou com a injeção do meio de contraste,
permitindo a visualização de toda a extensão do abscesso
nos cortes sagitais (Figura 1).

Achados cirúrgicos e tratamento
Dezesseis procedimentos cirúrgicos foram realizados nos 15 pacientes. Laminectomia descompressiva
com drenagem e desbridamento do abscesso foi o
procedimento mais freqüente, realizado em 10 casos.
Em 3 dos 4 pacientes de pós-operatório de cirurgia da
coluna vertebral, a laminectomia já havia sido realizada
anteriormente para tratamento de estenose de canal
lombar (2 casos) e para instrumentação de fraturaluxação lombar (1 caso); nessas situações, realizou-se
drenagem do abscesso. Em 2 desses casos, instalamos
um sistema de irrigação e drenagem contínua no local
do abscesso, conforme descrito por Garrido e cols.9.
Em 3 pacientes, abordamos o abscesso pela via anterior.
Em 2 desses 3 casos, realizamos corpectomia total de
C5 em 1 e, corpectomia parcial de C6-C7 em outro,
seguidas de artrodese com enxerto ósseo autólogo.

O achado cirúrgico mais freqüente foi pus em 6
casos (40,0%), pus e tecido de granulação em 4 (26,7%)
e só tecido de granulação nos 3 (20,0%) restantes. Nos
3 pacientes com tuberculose, identificaram-se
granuloma caseoso em 2 e tecido de granulação em 1.
Todos os pacientes (exceto os com BK) receberam
antibioticoterapia, de acordo com a sensibilidade, por
um período que variou de 6 a 8 semanas. Nas primeiras
quatro semanas, por via venosa, seguida de antibioticoterapia oral por mais 2 a 4 semanas. Os tratamentos
mais prolongados restringiram-se aos casos em que
havia osteomielite vertebral associada ao abscesso
epidural raquiano. Os pacientes com BK foram tratados
no pós-operatório com esquema tríplice.

Evolução
Como se observa na tabela 5, dos 15 pacientes
analisados nesta série, 11 (73,3%) evoluíram de forma
satisfatória, apresentando deambulação independente e
sem alterações esfincterianas. Dos 4 pacientes que se
apresentaram na internação com apenas dor na coluna e/
ou com dor radicular e sem déficit motor, todos obtiveram
recuperação completa dos sintomas. O mesmo ocorreu
com os 5 pacientes que deambulavam com algum grau de
paresia. Dos 6 casos com incapacidade da marcha e com
alterações esfincterianas no pré-operatório, 2 obtiveram
recuperação completa e 1 teve recuperação parcial do
déficit motor que, no entanto, permitiu recuperar a
deambulação. Em 3 casos, o resultado foi ruim,
permanecendo os pacientes com incapacidade funcional
motora e esfincteriana. Não houve óbito nesta série.

Discussão

Figura 1 – Ressonância magnética da coluna cervicotorácica
em T1, com contraste, mostrando extenso abscesso epidural
circunferencial com sinal hiperintenso, provocando
compressão medular anterior e posterior (setas).

Abscesso epidural raquiano
Pereira CE & Lynch JC

O abscesso epidural raquiano é uma patologia
supurativa pouco freqüente 1,4,5,7,16,18,21,26, que pode
ocorrer em associação ou independente de osteomielite
vertebral2,4,12,13,15,22,24,25,26. Sua incidência parece estar
aumentando e isso se deve a diversos fatores tais como:
maior número de usuários de drogas venosas, crescente
número de procedimentos sobre a coluna vertebral,
como cirurgias, raquianestesias, colocação de cateteres
para alívio de dor e ao aumento da expectativa média
de vida13,15,22. Alguns autores sustentam que a maior
incidência de abscesso epidural raquiano em pessoas
idosas se deve à maior ocorrência de condições
predisponentes nessa faixa etária4,13. Em nosso estudo,
53% dos pacientes tinham 50 anos de idade ou mais.
Outro fator para esse aumento seria a maior atenção
que vem sendo dada ao diagnóstico dessa patologia22 .
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Tabela 5
Resultados do tratamento
Quadro neurológico pré-operatório

Quadro neurológico pós-operatório
Deambulação com
Normal

déficit residual

Não-deambulação

Óbito

Total*

Dor na coluna ou dor radicular

4

–

–

–

4

Deambulação com déficit motor

5

–

–

–

5

Não-deambulação

2

1

3

–

6

Paralisia

–

–

–

–

–

Total

11

1

3

0

15

* Esses valores correspondem também às condições neurológicas do pré-operatório.

A taxa de prevalência estabelecida no estudo
realizado por Darouiche e cols.4 variou de 0,18 a 1,96
por 10 mil internações/ano. Em nossa série, essa taxa
foi de 0,73/10.000, sendo o sexo masculino mais
freqüentemente acometido (67%) que o feminino
(33%), em uma proporção de 2:1. Esses dados estão
de acordo com a literatura mundial.

Aspectos clínicos
O abscesso epidural raquiano deve ser suspeitado
quando um quadro progressivo de dor intensa na coluna
vertebral, seguido de dor radicular e fraqueza muscular
ou paralisia, instala-se de forma aguda ou subaguda.
Nussbaum e cols.22 sustentam que, apesar de o abscesso
epidural raquiano ser definido na literatura como “uma
síndrome dolorosa e febril”, em 18% dos 40 casos de
sua série esse quadro esteve ausente, principalmente
nas formas rapidamente progressivas da doença. Em
nossa série, todos tinham dor na coluna vertebral,
aproximadamente metade apresentava-se febril e 73%
dos casos tinham algum grau de paresia. Relatos
anteriores mostram que a contagem de leucócitos nem
sempre está elevada, mas uma elevação da VHS é forte
indicativo de presença da doença5,13,22 . Em nossos
casos, observamos uma relação direta entre as altas
taxas de leucócitos e de VHS com as formas agudas
da doença; os pacientes com evolução mais longa
(principalmente com BK) tinham essas taxas menos
elevadas. Nos casos em que a VHS foi acompanhada
de forma seriada, observou-se uma nítida relação entre
sua diminuição e a melhora dos sintomas clínicos. O
exame liquórico é de pouca especificidade e,
usualmente, reflete uma infecção parameníngea com
pleocitose, elevação das proteínas e glicose normal4,13,22 . A obtenção do líquor não deve ser um
procedimento de rotina devido ao risco de disseminação acidental da infecção para o espaço subdural
e meningite5,13,25,28, além do risco de deterioração do
quadro neurológico quando a punção lombar é
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realizada abaixo do nível da lesão com bloqueio total,
como descrito por Hollins e cols. 14
A extensão da infecção para o espaço epidural se
dá por contigüidade ou como resultado da disseminação
hematogênica de uma infecção à distância4,13,25 . Em
nossa série, a infecção por contigüidade ocorreu em 6
pacientes (40%), e no restante foi relacionada à
disseminação hematogênica.
Se o dano causado à medula ocorre diretamente
por compressão mecânica ou indiretamente como
resultado de oclusão vascular, ainda é controverso.
Feldenzer e cols.7, em estudos experimentais com
coelhos, concluíram que a disfunção medular
conseqüente ao abscesso epidural raquiano é resultante
do efeito compressivo, e não da isquemia. Russel e
cols.27descreveram significativa compressão venosa
com preservação do suprimento arterial, trombose,
tromboflebite epidural e medular, infarto venoso e
edema da medula em exames post-mortem. Hlavin e
cols.13 julgam ser razoável que a associação de efeitos
compressivos e isquêmicos, atuando em sinergismo,
produza as seqüelas neurológicas.

Fatores predisponentes
Em todos os casos, foi possível identificar fatores
predisponentes ao aparecimento da infecção, como
em algumas das séries estudadas 2,4,5,7,13,25 . Diabetes
mellitus, trauma na coluna vertebral, abuso de drogas
venosas e processos infecciosos preexistentes são
condições patológicas que levam ao aparecimento
do abscesso epidural raquiano, provavelmente por
diminuírem a resistência imunológica. Outros
fatores, como alcoolismo, cirrose, doença renal
crônica, neoplasias e AIDS também aumentam o
risco de aparecimento da doença. Em três de nossos
casos, uma história de trauma fechado na coluna foi
identificada. Segundo alguns autores, o trauma
levaria ao aparecimento de pequeno hematoma que
determinaria um locus minoris resistentiae, faci88

Arq Bras Neurocir 18(2): 84-92, 1999

litando o implante bacteriano por via hematogênica4,26.

Origem provável da infecção
A origem provável da infecção foi identificada em
80% de nossos casos, sendo a mais freqüente um
procedimento cirúrgico prévio (33,3%). Lamport e
cols.17 relatam um caso de abscesso epidural associado
ao abscesso bilateral de músculo psoas em paciente
com doença de Crohn, mostrando a possibilidade de
comprometimento do espaço epidural por contigüidade, a partir de patologia intra-abdominal. Em um
de nossos casos, a apendicite aguda foi identificada
como a provável origem da infecção epidural; no
entanto, o processo infeccioso foi localizado, não tendo
sido encontrado nenhum trajeto fistuloso para órgãos
adjacentes.
É interessante observar o aumento progressivo do
número de usuários de drogas venosas que desenvolvem abscesso epidural. Em publicação recente,
Nussbaum e cols.22 relataram o impressionante número
de 16 pacientes, de um total de 40 casos (47%). Na
série de Kaufman e cols.15, com 19 casos, 4 foram
relatados como sendo abscesso epidural secundário a
uso de droga venosa. O aparecimento de abscesso
epidural raquiano após raquianestesia é extremamente
raro e está relacionado a fatores traumáticos com
formação de hematoma e subseqüente contaminação,
conforme relatado por Abdel-Magid e cols.1

Achados bacteriológicos
Todas as séries da literatura têm enfatizado o fato
de o Staphylococcus aureus ser o agente mais comum
nessa infecção. Entretanto, recentes publicações
mostram que o espectro dos microrganismos está se
tornando mais diverso, com infecções gram-negativas
assumindo um papel mais proeminente, principalmente
em usuários de drogas venosas5,13. As razões para a
maior freqüência do Staphylococcus aureus devem-se
à maior capacidade de produzir abscessos, à natureza
onipresente e à habilidade desse microrganismo em
infectar tanto indivíduos sadios como doentes13. Em
nossa série, o Staphylococcus foi identificado em 8
(53,3%) dos 13 casos em que a cultura foi positiva.
Em 3 pacientes (20%), isolou-se o bacilo da tuberculose, sendo a coluna vertebral o foco primário da
atividade da doença em todos os casos. Kaufman e
cols.15 enfatizam que os abscessos epidurais raquianos
de etiologia bacteriana são mais comuns em pessoas
idosas e raros em crianças. Ao contrário, pacientes com
abscessos tuberculosos, normalmente, são jovens.
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Localização e extensão do abscesso
Darouiche e cols.4 mostram que, nas séries mais
recentes, ocorreu maior incidência desses abscessos
na região lombar. Outros autores diagnosticaram a
maior incidência na região torácica2,16. A região cervical
é a menos comprometida, e o abscesso, com freqüência,
associa-se à osteomielite vertebral18,26. Nussbaum e
cols.22 relataram um grande número de abscessos epidurais cervicais em pacientes usuários de drogas venosas.
O espaço posterior do canal vertebral foi o mais
acometido, e isso se deve a considerações anatômicas,
como presença do rico plexo venoso de Batson, ao fato
de o espaço epidural posterior ser mais amplo e menos
aderente que na região anterior e à presença de gordura
e tecido conjuntivo, que levariam a menor resistência
à infecção2,10,15,16,22.
Importantes séries mostram grande variação no
número de níveis comprometidos pelo abscesso,
podendo envolver de um a todos os segmentos da
coluna vertebral com a média de quatro níveis2-4,11,13 .
Em nossa casuística, o maior número de abscessos
ocorreu na região lombar posterior, a maioria
comprometendo dois níveis vertebrais.

Achados radiológicos
Radiografias simples podem mostrar sinais de
osteomielite vertebral, fraturas com deformidades e
evidências de massa paravertebral22. No entanto, em
muitos casos, esses exames podem ser normais na
ocasião do diagnóstico, só apresentando sinais de
comprometimento ósseo tardiamente2,14,20 . Em nosso
estudo, dos 13 pacientes que realizaram radiografias,
8 apresentavam alterações ósseas sugestivas de
osteomielite. Seis pacientes realizaram tomografia
computadorizada com injeção intratecal de contraste,
que mostrou compressão do saco dural moderada em
5 e leve em 1. Alguns autores relatam alta sensibilidade
da mielo-TC em determinar a extensão do abscesso e
o envolvimento de tecidos adjacentes, informações que
são de ajuda durante a exploração cirúrgica3,19 .
Séries recentes mostram, entretanto, que podem
haver falhas no diagnóstico com este método19. A
ressonância magnética, por sua natureza não-invasiva
e por sua alta sensibilidade e especificidade em
determinar a extensão da lesão e o envolvimento de
estruturas adjacentes, tem-se mostrado o método mais
eficaz no diagnóstico desses abscessos3,4,11,19-21,22,25 . A
imagem mais comum é a de uma lesão produzindo
efeito de massa com sinal iso ou hiperintenso em T1,
que se reforça com a injeção de Gadolínio e com um
sinal não-homogêneo e hiperintenso em T2 4,11.
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Tratamento
Está definido na literatura que, quando o diagnóstico de abscesso epidural raquiano é estabelecido, devese realizar cirurgia de urgência com drenagem do
abscesso e desbridamento completo dos tecidos
infectados, seguido de antibioticoterapia2-4,9,11,12,14,16,1923,27
. A laminectomia descompressiva é o procedimento
de escolha, reservando-se a abordagem por via anterior
aos abscessos localizados nessa região15,19. Exceção
deve ser feita no tratamento de crianças que podem
desenvolver deformidades na coluna vertebral e
agravamento do déficit neurológico após laminectomias extensas, devendo ser a laminotomia o procedimento de escolha3,6.
A literatura ainda é controversa em relação ao uso
de instrumentação e colocação de enxerto ósseo na
presença de infecção da coluna vertebral, pelo risco
de se perpetuar a infecção. Entretanto, Dietze e cols. 6,
Rath e cols.24 e Nussbaum e cols.23 mostraram ser
possível manter a instrumentação da coluna vertebral
em presença de osteomielite piogênica, sendo
necessária a remoção completa de todo o tecido
infectado e a manutenção de antibioticoterapia prolongada. Esses autores obtiveram um índice de sucesso
sem recidiva da infecção em 93% a 94% dos casos.
Levi e cols.19 analisaram uma série de 452 pacientes
que receberam instrumentação da coluna vertebral, dos
quais 17 (3,8%) desenvolveram infecção da ferida
operatória. Concluíram não ser necessária a remoção
da instrumentação nem do enxerto ósseo, bastando um
extenso desbridamento dos tecidos infectados e a
instalação de um sistema de lavagem-drenagem
contínua, acompanhada de antibioticoterapia específica. Em nossa série, um paciente com instrumentação
com haste metálica necessitou de remoção de toda a
fixação para uma adequada retirada dos tecidos
infectados e drenagem do abscesso epidural, seguido
da instalação de sistema de lavagem contínua.
Também controverso é o tratamento da tuberculose
vertebral. Nussbaum e cols.23 determinaram que, em
pacientes com suspeita de tuberculose, a intervenção
cirúrgica pode estar indicada para diagnóstico por
biópsia, drenagem de grandes abscessos paravertebrais,
descompressão de elementos neurais, correção de
deformidades e/ou estabilização da coluna, reservandose o tratamento clínico apenas àqueles pacientes sem
déficit neurológico e sem significativa destruição óssea.
Em nossos 3 casos de abscesso por BK, 2 foram
submetidos à laminectomia e outro à abordagem por
via anterior, com remoção parcial dos corpos de C6 e
C7 e com interposição de enxerto ósseo autólogo. Nos
3 casos, foi instituído uso de esquema tríplice por um
ano.
Abscesso epidural raquiano
Pereira CE & Lynch JC

Não existe consenso quanto ao tempo de uso dos
antibióticos 3; no entanto, tem sido aceito que um
esquema de quatro a seis semanas por via venosa,
seguido de duas a quatro semanas por via oral, seja
suficiente para erradicação da doença4,17,23 . Nos casos
associados à osteomielite, esse tempo deve ser
estendido para oito semanas3,11,15,21,23.
Têm sido relatados resultados favoráveis somente
com tratamento clínico, em situações em que os
pacientes não tenham condições de cirurgia devido à
severidade do quadro clínico, naqueles sem nenhum
déficit neurológico ou com paralisia por mais de 72
horas e que tenham o germe identificado em cultura8,17,18. Hlavin e cols.13 afirmam que o tratamento só
com antibiótico não protege contra a progressão aguda
e, algumas vezes, irreversível dos sintomas neurológicos. Em sua série, 9 pacientes pioraram o quadro
durante o tratamento clínico e só 3 se recuperaram
totalmente. Todos os pacientes de nossa série receberam
tratamento cirúrgico, sendo que dos 6 casos que
apresentavam paresia grave no pré-operatório, apenas
2 se recuperaram totalmente após a cirurgia. Isso
reforça a idéia de que os melhores resultados se
associam a um diagnóstico precoce, seguido de
imediato tratamento cirúrgico antes que ocorra a
deterioração neurológica3,21.
Baker e cols. 2 e Danner e cols. 3 demonstraram que
a severidade do déficit neurológico preexistente e a
duração dos sintomas antes da cirurgia são significativos fatores prognósticos da evolução do paciente.
Danner 3 mostrou que somente 2 dos 7 pacientes com
fraqueza muscular ou com paralisia por mais de 36
horas melhoraram, enquanto todos os 7 pacientes com
dano neurológico, por menos de 36 horas, tiveram
alguma recuperação neurológica após a cirurgia.
Khanna e Rosenblum16, analisando os fatores que
influenciam os resultados, demonstraram que apenas
33% dos pacientes plégicos e 45% dos pacientes com
paresia melhoraram após o tratamento cirúrgico. Nessa
série, nenhum dos doentes com sepses teve recuperação
neurológica. Em nossa série, os 4 pacientes que se
apresentavam inicialmente com dor radicular e sem
paresia tiveram recuperação completa dos sintomas.
De 5 pacientes que deambulavam com algum grau de
paresia dos membros inferiores, todos obtiveram
recuperação total da força muscular. Dos 6 casos que
apresentavam incapacidade para a marcha por paresia
grave e que apresentavam alguma alteração esfincteriana no pré-operatório, somente 2 conseguiram boa
recuperação. Em 3 pacientes (20%), o resultado foi
considerado ruim, permanecendo os pacientes com
déficit neurológico grave. Não ocorreu óbito nesta
série. Isso nos permite concluir que o diagnóstico
precoce da patologia, seguido do tratamento cirúrgico
antes do desenvolvimento de sinais neurológicos,
90

Arq Bras Neurocir 18(2): 84-92, 1999

melhora consideravelmente o prognóstico dos
pacientes.
Khanna e Rosenblum16 relataram mortalidade de
19,5% em uma série de 41 pacientes com abscesso
epidural raquiano. Na série de Nussbaum22, com 40
casos, houve apenas 2 óbitos (5%). Dois óbitos também
ocorreram no estudo de 43 casos (4,6%) relatados por
Darouiche e cols.4
Apesar dos recentes avanços no diagnóstico e no
tratamento dessa patologia, persiste ainda elevado
índice de mortalidade, que varia de 4,6% a 31%, e
também elevado índice de morbidade, principalmente
quando o diagnóstico é tardio 2,4,13,15,22,25.

Conclusão

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A progressão de febre, dor na coluna, dor radicular
e a eventual paralisia são uma constante nos abscessos
epidurais raquianos. O conhecimento da apresentação
clínica variável e insidiosa dessa doença é fundamental
para se estabelecer um diagnóstico rápido e correto. A
ressonância magnética tem sido o exame de escolha,
por mostrar toda a extensão da lesão e por possibilitar
um melhor diagnóstico diferencial. O tratamento
cirúrgico de urgência, seguido de antibioticoterapia
específica, mostrou-se como a forma mais segura e
eficaz de tratamento e prevenção de seqüelas
neurológicas graves. Nos pacientes que mostram sinais
de instabilidade da coluna vertebral, a artrodese com
instrumentação cirúrgica e a interposição de enxerto
ósseo devem ser consideradas. Quando o abscesso é
secundário à infecção após instrumentação da coluna
vertebral, deve-se evitar a retirada do material de
fixação e do enxerto, visando manter a estabilização.
O tratamento clínico deve ser reservado àqueles casos
em que há alto risco cirúrgico relacionado às condições
clínicas desfavoráveis. Entretanto, é desejável, nesses
casos, que o germe envolvido seja identificado. O
diagnóstico precoce e o imediato tratamento cirúrgico
têm melhorado consideravelmente o prognóstico dessa
doença. No entanto, apesar do tratamento agressivo
dos abscessos epidurais, ainda persistem elevadas taxas
de morbidade e mortalidade.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Referências
1.

ABDEL-MAGID RA, KOTB HIM: Epidural abscess after
anesthesia: a favorable outcome. Neurosurgery 27:310311, 1990.

Abscesso epidural raquiano
Pereira CE & Lynch JC

23.

B A K E R A S , O J E M A N N R G, S WAR T Z M N ,
RICHARDSON EP Jr: Spinal epidural abscess. N Engl
J Med 293:463-468, 1975.
DANNER RL, HARTMAN BJ: Update of spinal epidural
abscess: 35 cases and review of the literature. Rev
Infect Dis 9:265-274, 1987.
DAROUICHE RO, HAMILL RJ, GREENBERG SB,
WEATHERS SW, MUSHER DM: Bacterial spinal
epidural abscess. Review of 43 cases and literature
survey. Medicine 71:369-385, 1992.
DEL CURLING O Jr, GROWER DJ, MCWHORTER JM:
Changing concepts in spinal epidural abscess: A report
of 29 cases. Neurosurgery 27:185-192, 1990.
DIETZE DD, FESSLER RG, JACOB RP: Primary
reconstruction for spinal infections. J Neurosurg 86:981989, 1997.
FELDENZER JA, MCKEEVER PE, SCHABERG DR,
CAMPBELL JA, HOFF JT: Experimental spinal epidural
abscess: A pathophysiological model in the rabbit.
Neurosurgery 20:859-867, 1987.
FISCHER EG, GREENE CS Jr, WINSTON KR: Spinal
epidural abscess in children. Neurosurgery 9:257-260,
1981.
GARRIDO E, ROSENWASSER RH: Experience with the
suction-irrigation technique in the management of spinal
epidural infection. Neurosurgery 12:678-679, 1983.
HANIGAN WC, ASNER NG, ELWOOD PW: Magnetic
resonance imaging and the nonoperative treatment of
spinal epidural abscess. Surg Neurol 34:408-413, 1990.
HEUSNER AP : Nontuberculous spinal epidural
infections. N Eng J Med 239:845-854, 1948.
HITCHON PW, OSENBACH RK, YUH WTC, MENEZES
AH: Spinal infections. Clin Neurosurg 38:373-387, 1990.
HLAVIN ML, KAMINSKI HJ, ROSS JS, GANZ E: Spinal
epidural abscess: A ten-year perspective. Neurosurgery
27:177-184, 1990.
HOLLIS PH, MALIS LI, ZAPPULA RA: Neurological
deterioration after lumbar puncture below complete
spinal subarachnoid block. J Neurosurg 64:253-256,
1986.
KAUFMAN DM, KAPLAN JG, LITMAN N: Infectious
agents in spinal epidural abscess. Neurology 30:844850, 1980.
KHANNA RK, MALIK GM, ROCK JP, ROSENBLUM ML:
Spinal epidural abscess: Evaluation of factors
influencing outcome. Neurosurgery 39:958-964, 1996.
LAMPORT RD, CHESKIN LJ, MOSCATELLO AS,
NIKOONANESH P: Sterile epidural and bilateral psoas
abscess in a patient with Crohn’s disease. Am J
Gastroenterol 89:1086-1089, 1994.
LASKER BR, HARTER DH: Cervical epidural abscess.
Neurology 37:1747-1753, 1987.
LEVI ADO, DICKMAN CA, SONNTAG VKH: Management of postoperative infections after spinal
instrumentation. J Neurosurg 86:975-980, 1997.
MAMPALAM TJ, ROSEGAY H, ANDREWS BT,
ROSENBLUM ML, PITTS LH: Nonoperative treatment of
spinal epidural infections. J Neurosurg 71:208-210, 1989.
MESSER HD, LENCHNER GS, BRUST JCM, RESOR
S: Lumbar spinal abscess managed conservatively. J
Neurosurg 46:825-829, 1977.
NUSSBAUM ES, RIGAMONTI D, STANDIFORD H,
NUMAGUCHI Y, WOLF AL, ROBINSON WL: Spinal
epidural abscess: A report of 40 Cases and review. Surg
Neurol 38:225-231, 1992.
NUSSBAUM ES, ROCKSWOLD GL, BERGMAN TA,
ERICKSON DL, SELJESKOG EL: Spinal tuberculosis:
a diagnostic and management challenge. J Neurosug
83:234-247, 1995.

91

Arq Bras Neurocir 18(2): 84-92, 1999

24.

25.

26.

27.

RATH AS, NEFF U, SCHNEIDER O, RICHTER HP:
Neurosurgical management of thoracic and lumbar
vertebral osteomyelitis and discitis in adults: A review
of 43 consecutive surgically treated patients.
Neurosurgery 38:926-933, 1996.
REDEKOP GJ, DEL MAESTRO RF: Diagnosis and
management of spinal epidural abscess. Can J Neurol
Sci 19:180-187, 1992.
RODRIGUES FF, COSTA AA : Abscesso epidural
espinhal. Uma afecção incomum? Arq Bras Neurocir
14:89-95, 1995.
RUSSEL NA, VAUGAHN R, MORLEY TP: Spinal
epidural infection. J Can Sci Neurol 6:325-328, 1979
(abstr).

Abscesso epidural raquiano
Pereira CE & Lynch JC

28.

VERNER EF, MUSHER DM: Spinal epidural abscess.
Med Clin N Am 69:375-384, 1995.

Original recebido em agosto de 1998
Aceito para publicação em janeiro de 1999

Endereço para correspondência:
Celestino Esteves Pereira
Av. das Américas, 1.155, gr. 510 – Barra da Tijuca
CEP 22631-000 – Rio de Janeiro, RJ.

92

Arq Bras Neurocir 18(2): 93-96, 1999

Hematoma extradural no idoso
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RESUMO
O hematoma extradural tem sido cada vez mais freqüente no idoso. Nessa
faixa etária, a queda da própria altura é a principal causa. A tomografia
computadorizada é o principal meio de diagnóstico. O prognóstico encontrase diretamente relacionado ao escore na escala de coma de Glasgow à
admissão e à presença de lesões intracranianas associadas.

PALAVRAS-CHAVE
Hematoma extradural. Idoso. Traumatismo craniencefálico.

ABSTRACT
Extradural hematoma in elderly
Extradural hematoma in the elderly has become much common. It is reported
a series of nine patients older than 60 years with extradural hematoma. Falls
were the main cause of the hematomas. Computed tomography was the
procedure of choice for diagnosis. The prognosis was related to the Glasgow
Coma Scale score presented by the patients at admission, to the associated
intracranial lesions and systemic diseases.

KEY WORDS
Elderly. Extradural hematoma. Head injury.

Introdução
O hematoma extradural (HED) é mais comum entre adultos jovens1,3,9,17 ,
porém a incidência na população idosa tem crescido ultimamente, como
conseqüência da mudança do estilo de vida dos idosos, do aumento da
violência e do uso freqüente de álcool nessa faixa etária2,15 .
A raridade do HED no idoso deve-se à forte aderência da dura-máter à
tábua interna do crânio e ao fato de os acidentes que ocorrem nessa faixa
etária, serem mais leves que aqueles dos adultos jovens7,12 . O prognóstico
do paciente com essa lesão está diretamente relacionado ao escore obtido
na escala de coma de Glasgow no momento da admissão, à presença de
lesões intracranianas associadas e às doenças sistêmicas existentes2,4,7.
Os autores relatam nove casos de HED, em pacientes com idades acima
de 60 anos, discutindo as causas, o diagnóstico, a conduta e o prognóstico.

Casuística
No período compreendido entre março de 1994 e dezembro de 1998,
foram internados, no Serviço de Neurocirurgia do Hospital João Alves
Filho (Aracaju, Sergipe), nove pacientes com idade acima de 60 anos,
portadores de hematoma extradural agudo.
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Não houve predominância de sexo e a média etária
foi de 72 anos (Quadro 1). As causas do trauma foram:
queda da própria altura, em quatro casos; acidente
automobilístico, em dois; assalto, em dois, e de causa
desconhecida, em um (Quadro 2). No exame clínico,
déficit motor unilateral foi constatado em cinco casos,
crise convulsiva, em três casos, e anisocoria, em dois
(Quadro 3). O escore na escala de coma de Glasgow,
apresentado pelo paciente no momento da admissão,
foi útil para o prognóstico. Dentre os três pacientes,
com escores abaixo de 10, dois morreram (Quadro 4).
Houve predominância da localização do hematoma na
região parietal (Quadro 5). A tomografia computadorizada foi realizada em todos pacientes e quatro
apresentaram outras lesões intracranianas associadas
(Quadro 6). Todos os pacientes foram submetidos à
craniotomia osteoplástica e à drenagem do hematoma.
Cinco pacientes evoluíram de forma excelente e dois
morreram.

Quadro 4
Escore na escala de coma de Glasgow
Paciente

Escore

1

12

2

13

3

12

4

8*

5

11

6

9*

7

10

8

10

9

8

* óbito

Quadro 5
Localização do hematoma
Localização do hematoma
Parietal

N° de pacientes
6

Frontoparietal

1

Frontal

1

Temporal

1

Quadro 1
Idade e sexo dos pacientes
Paciente

Idade (anos)

Sexo

1

60

F

2

62

F

Paciente

3

62

M

1

Hematoma Extradural

4

68

M

2

Hematoma Extradural

5

69

M

3

Hematoma Extradural

6

74

M

4

Hematoma Extradural + Hematoma Subdural

7

80

F

5

Hematoma Extradural

8

80

F

6

Hematoma Extradural + Contusão Cerebral

9

93

M

7

Hematoma Extradural + Contusão Cerebral

8

Hematoma Extradural

9

Hematoma Extradural + Hemorragia Intraventricular

Quadro 6
Achados de tomografia computadorizada
Resultado de TC

Quadro 2
Causas do traumatismo
Causas

N° de pacientes

Queda da própria altura

4

Acidente automobilístico

2

Assalto

2

Desconhecida

1

Total

9

Quadro 3
Sinais e sintomas
Sinais e sintomas
Hemiparesia

N° de pacientes
5

Cefaléia

5

Convulsão

3

Anisocoria

2
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Discussão
O hematoma extradural está presente em 0,2% a
6% dos pacientes internados com traumatismos
craniencefálicos graves11,13,19 e é mais comum em
pacientes adultos jovens e do sexo masculino1,3,9,17. O
HED é menos freqüente no idoso devido ao fato de a
dura-máter estar mais aderida à tábua interna craniana
e, também, ao fato de que os traumatismos sofridos
pelos mais idosos serem menos violentos que aqueles
sofridos pelos adultos jovens7,12 .
Os pacientes idosos, com traumatismos craniencefálicos, apresentam um prognóstico péssimo6,14 , pois
apresentam uma deficiência fisiológica em todos os
setores do organismo, lesões sistêmicas associadas e
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maior susceptibilidade às complicações como
broncopneumonia, insuficiência cardíaca e infarto do
miocárdio8,14,21.
Em nossa casuística, formada por indivíduos com
idade superior a 60 anos, não houve diferença
significante quanto ao sexo. As causas mais freqüentes
do trauma, em nossos pacientes, foram a queda
acidental no lar, seguida de acidentes automobilísticos
e de assaltos; essas ocorrências, também foram
constatadas por outros autores 2 ,8,17,21. A queda da
própria altura, freqüente entre os idosos, deve-se, em
parte, às doenças sistêmicas associadas, ao uso de
medicamentos, à diminuição da acuidade visual e, entre
os idosos do sexo masculino, ao uso abusivo de
álcool2,15,22.
A avaliação dos pacientes, utilizando a escala de
Coma de Glasgow, à admissão é de fundamental
importância para o prognóstico2,4,7,16,20. Observamos que
aqueles com escores abaixo de 10 têm pior prognóstico.
Os sinais e sintomas do HED no idoso são inconstantes,
a presença do intervalo lúcido é infreqüente, sendo a
cefaléia, o déficit motor e as crises convulsivas, os
achados mais freqüentemente observados em nossos
pacientes.
Em nossa casuística houve uma predominância da
localização do hematoma na região parietal. Segundo a
literatura médica, os HED nos idosos têm predileção
pela região frontal devido à maior ocorrência de queda
da própria altura como causa5. A tomografia computadorizada é bastante útil no diagnóstico, pois trata-se de
um exame rápido e preciso para o diagnóstico e localização do hematoma, demonstrando as lesões intracranianas associadas. Em nossa casuística, as lesões

associadas presentes foram contusões (Figura 1),
hemorragia intraventricular e hematoma subdural agudo.
O tratamento do HED é cirúrgico18. Illingwort e
Shawdon10 indicaram o tratamento conservador em
casos selecionados e apresentaram resultados excelentes. Nossos pacientes foram todos submetidos à
craniotomia osteoplástica, seguida da drenagem do
hematoma. Os resultados foram excelentes em cinco,
regular, em dois, e óbito, nos demais. Dos casos de
óbito, um foi devido à septicemia em paciente portador
de doença pulmonar obstrutiva crônica que desenvolveu
broncopneumonia, e o outro foi decorrente de contusões
cerebrais associadas, de fraturas múltiplas e de
hemorragia digestiva. Ambos tinham o escore abaixo
de 10, na escala de coma de Glasgow na admissão.
O HED no idoso tem sido pouco relatado na
literatura médica. Entretanto, sua incidência é cada vez
maior, em parte pelo aumento da longevidade, da
violência e da ingestão de álcool.
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RESUMO
Determinados procedimentos cirúrgicos na face, no crânio e na órbita podem
desencadear o reflexo trigeminovagal. É feita a revisão sobre fisiopatologia,
diagnóstico, tratamento e profilaxia.

PALAVRAS-CHAVE
Complicações intra-operatórias. Reflexo oculocardíaco. Reflexo trigeminovagal.

ABSTRACT
Trigeminovagal reflex. An review
Operative procedures in face, skull and orbit may develop the so called
trigeminovagal reflex. Its phisiopathology, diagnosis, treatment and prophylaxis
are reviewed.

KEY WORDS
Intraoperative complications. Oculocardiac reflex. Trigeminovagal reflex.

Introdução
O reflexo oculocardíaco tem sido relatado na literatura médica como
parte integrante do reflexo trigeminovagal8,14,31,36. Manifesta-se clinicamente
por bradicardia, náuseas e palidez11,25 e pode ser desencadeado através de
estímulos mecânicos na região orbitária e adjacências1,2,4,5,6,10,12,18-21,27,30,33,34,38 .
Uma vez estimulado, esse reflexo, se não for diagnosticado precocemente
e tratado adequadamente, poderá ocasionar a morte9,21,22.
A parada cardíaca decorrente do reflexo trigeminovagal, tem sido
relatada com incidência de 1:3.500 procedimentos cirúrgicos na área do
globo ocular21. Knobloch e Lorenz 22 relataram seis óbitos entre 300 mil
pacientes submetidos a operações oftalmológicas para cura do estrabismo.
Atualmente, os métodos de monitorização cardíaca intra-operatória e
o maior conhecimento do anestesiologista e da equipe cirúrgica, a respeito
desse reflexo, têm evitado a ocorrência dessa complicação36.
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Revisão histórica

Fisiopatologia

Aschner4 e Dagnini12 descreverem pela primeira
vez, no ano de 1908, o reflexo oculocardíaco, após
pressão sobre o globo ocular durante intervenção
cirúrgica na região orbitária. Após esses relatos, vários
autores descreveram casos similares na literatura
médica1,2,5,6,7,10,13,14,18,-22,27,29,30,33,34,36.
Antigamente, esse reflexo era usado com finalidade
terapêutica para o controle transitório de pacientes
portadores de taquicardia atrial paroxística24. O reflexo
oculocardíaco8,11,20,37 e o reflexo de bradicardia16,35,36
fazem parte de um reflexo mais amplo, denominado
reflexo trigeminovagal (RTV) devido ao envolvimento
do nervo trigêmeo no impulso aferente e à resposta
eferente via nervo vago8,14,31,36.
As vias anatômicas desse reflexo foram estudadas
inicialmente por Katz e Bigger 19 . Em 1970, eles
relataram que a secção dos nervos óptico, oculomotor,
troclear e abducente na órbita não eliminam o reflexo,
sugerindo que a via aferente é o ramo oftálmico do
quinto nervo craniano.
Demonstrou-se que a administração endovenosa de
drogas anticolinérgicas (atropina e/ou glicopirrolato)
é efetiva na prevenção desse reflexo nos atos cirúrgicos
realizados na órbita e estruturas circunjacentes26.

O RTV tem sido descrito associado à tração da
musculatura extrínseca do olho durante procedimentos
cirúrgicos, como o do tratamento de estrabismo1,2,3,33,36,
a manipulação cirúrgica na cavidade orbitária vazia20,
o tratamento cirúrgico de fraturas do complexo
zigomático6,30 , a fratura blowout da órbita11, a cirurgia
craniofacial35,36, a osteotomia maxilar para acesso
cirúrgico da base do crânio18, a diatermia na região da
tenda do cerebelo18, a artroscopia da articulação
temporomandibular16, a cirurgia para tratamento do
descolamento de retina5 e, também, associado a outras
condições como glaucoma agudo, fibrose da musculatura ocular, pressão do globo ocular devido ao
hematoma retroorbitário5,10,20,21. Nesses casos, existe
uma zona de gatilho para o desencadeamento do RTV35.
As vias anatômicas responsáveis por esse reflexo,
foram estudadas por Katz e Bigger19. Do ponto de vista
anatômico (Figura 1), o impulso aferente caminha pelos
nervos ciliares longos e curtos até o gânglio ciliar,
depois prossegue até o gânglio de Gasser, ao longo da
divisão oftálmica do nervo trigêmeo e termina no
núcleo sensitivo principal do trigêmeo no assoalho do
quarto ventrículo11,14,37 . Através de vias polissinápticas
da formação reticular, o estímulo aferente atinge o
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Figura 1 – Vias anatômicas do reflexo trigeminovagal
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núcleo motor visceral do nervo vago11,25. O impulso
eferente caminha pelo núcleo do nervo vago até o nervo
vago depressor cardíaco e desencadeia um ritmo sinusal
lento, uma depressão do sistema de condução
intracardíaco e uma diminuição da contratilidade do
miocárdio, produzindo efeitos negativos no inotropismo e na condução que resultam em bradicardia,
ritmo nodal, batimentos ectópicos, fibrilação ventricular e, raramente, assistolia14,21,25,36.

ocular8,20 . Finalmente, é conhecido o RTV associado
ao traumatismo ocular em pacientes com trauma
craniencefálico e facial11.
É fundamental a monitorização cardíaca e a do pulso
na sala operatória para detecção de arritmias e bradicardia,
assim como para o reconhecimento das possíveis zonas
de gatilho que desencadeiam o referido reflexo36 .

Tratamento
Diagnóstico
O RTV é bastante conhecido pelo anestesiologista,
pelo cardiologista, pelo oftalmologista e pelo cirurgião
bucomaxilofacial35. Uma vez desencadeado o estímulo,
o RTV manifesta-se clinicamente com bradicardia,
náuseas e palidez, associado a arritmias cardíacas11,20 e,
dentre as arritmias, a mais freqüente é a bradicardia
sinusal com ou sem escape juncional; porém podem
ocorrer ritmo juncional, ritmo atrial ectópico, bloqueio
atrioventricular e batimentos bigeminal e nodal8. A
bradicardia sinusal pode ser acentuada, chegando até
mesmo à parada do átrio e à assistolia ou à fibrilação
ventricular32.
Os fatores desencadeantes desse reflexo são
agrupados em procedimentos anestésicos, cirúrgicos e
traumáticos 11. A maioria dos pacientes são geralmente
sadios e jovens, nos quais a monitorização cardíaca e
a do pulso não são feitas rotineiramente36. Segundo
Miller25, o RTV que ocorre durante um ato cirúrgico
sob anestesia geral tem causa multifatorial, que inclui:
ansiedade pré-operatória, condução superficial da
anestesia geral, hipoxia, hipercarbia, aumento do tônus
vagal e uso de drogas como o halotano.
Em relação aos procedimentos intra-operatórios, os
estímulos mais significantes no desencadeamento do
reflexo são a tração da musculatura extra-ocular, o
bloqueio retroocular, a pressão sobre o globo ocular,
reparo cirúrgico de estrabismo, o deslocamento da
retina e as cirurgias da órbita na ausência do globo

Em casos de procedimentos cirúrgicos oftálmicos e
de áreas adjacentes, é obrigatória a monitorização
contínua do eletrocardiograma e do pulso14,21,36. Em casos
de arritmia, o cirurgião deve ser informado e orientado
a remover imediatamente a pressão sobre o globo ocular,
ou liberar a tração do músculo ocular11,14,30. Em caso de
persistência da bradicardia, deve-se administrar atropina,
glicopirrolato ou escopolamina intravenosa1,11,14,36.
A atropina e as substâncias correlatas (Quadro 1)
são antagonistas competitivas da acetilcolina em órgãos
inervados por nervos colinérgicos pós-ganglionais, na
musculatura lisa, no músculo cardíaco e em diversas
células glandulares15,17. A atropina é efetiva na prevenção
desse reflexo quando administrada por via venosa, nos
primeiros trinta minutos do ato cirúrgico, na dose de 15
mcg/kg1,11,14,36 . Segundo Ferrari14, o uso rotineiro de
atropina para prevenir esse reflexo é controvertido. Foi
descrito que a administração intra-ocular de atropina
reduziu a incidência do RTV de 90% para 50% em
crianças submetidas à cirurgia do estrabismo. O uso préoperatório de atropina por via intramuscular foi
severamente questionado 1,14,36. Segundo Stott 35 , a
atropina por via intramuscular não tem demonstrado
causar nada além de um mínimo aumento do pulso,
aproximadamente 5 batimentos por minuto; portanto, é
improvável que tenha algum efeito protetor contra esse
reflexo.
O glicopirrolato por via endovenosa é de grande
utilidade e tem sido considerado o mais eficaz em
impedir o desenvolvimento do RTV13,26. O glicopirrolato

Quadro 1
Análise comparativa da ação de drogas anticolinérgicas
Droga
Atropina

Dose em (mg)
0,6

Escopolamina

FC

Midríase

Tubo GI

Sedação

Secreções

15-30 m

+++

+

--

+

-

30-60 m

- 0

+++

-

+++

---

2-4 h

+ 0

0

---

0

--

0,3
0,6

Glicopirrolato

Duração

0,3

0,1
0,3

FC=Freqüência Cardíaca; GI=gastrointestinal; m=minutos; h=horas; + estimulação; - inibição
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é uma amina quaternária de ação prolongada e atua nas
sinapses ganglionares do sistema nervoso autônomo,
tendo a capacidade de bloquear a transmissão de
impulsos através dos gânglios autonômicos15,17,23 . É
utilizado na dosagem de 0,1 a 0,3 mg/kg15,17,23.
A escopolamina possui os mesmos efeitos farmacológicos da atropina e difere apenas na estrutura da parte
de base orgânica da molécula17,23. Possui ação antisialagogo superior a da atropina, porém é menos efetiva
na prevenção de bradicardia reflexa durante a anestesia
geral, principalmente em crianças15,17. O efeito sedativo
da escopolamina é mais pronunciado que o da
atropina 15. É utilizada por via venosa, na dose de 0,3 a
0,6 mg/kg15,17,23.
Ferrari 14 refere que nos episódios recidivantes,
deve-se injetar lidocaína próxima à musculatura ocular,
enquanto se assegura a normocarbia e uma anestesia
no plano adequado. Felizmente, esse reflexo apresenta
escape vagal e fadiga fácil e rápida.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Profilaxia
É imperativa a prevenção desse reflexo em pacientes
que serão submetidos à reconstrução cirúrgica da órbita,
às correções de estrabismo, à lesão craniofacial, ou ao
deslocamento de retina, à osteotomia maxilar e à cirurgia
da musculatura extrínseca ocular18,20,30,35.
A monitoração cardíaca com eletrocardiograma e
monitor de pulso são importantes na detecção de
arritmia e bradicardia 14,21,36 . Quando o RTV se
desencadeia, a medida inicial é a retirada do estímulo
e, caso permaneça a bradicardia, é administrada a
atropina por via intravenosa11,14,30.
Taher36 recomenda que nos procedimentos cirúrgicos faciais, durante os quais o reflexo pode ocorrer
em qualquer período do ato cirúrgico, as seguintes
precauções sejam tomadas:
1) pré-medicação intravenosa de atropina ou
glicopirrolato;
2) monitorização cardíaca;
3) eletrocardiograma de rotina no pré-operatório
para detecção de anormalidades cardíacas
prévias.
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Hematoma intra-orbitário bilateral
Relato de caso
Vitor Hugo Boer, Celso I. Bernardes, Leandro José Haas
Hospital Santa Isabel, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC

RESUMO
Os autores relatam um caso raro de hematoma intra-orbitário bilateral, póstraumático em uma menina de 9 anos de idade que foi tratada cirurgicamente
com sucesso.

PALAVRAS-CHAVE
Hematoma. Hematoma intra-orbitário. Órbita.

ABSTRACT
Bilateral traumatic intraorbital hematoma. Case report
The authors report a rare case of bilateral intraorbital hematoma. It developed
five days after apparently unremarkable head injury in a 9-year-old girl. Clinical
presentation was that of bilateral proptosis and ophthalmoplegia. The diagnosis
was made by CT-scan. The patient was submited to surgical treatment with
success.

KEY WORDS
Hematoma. Orbit. Orbital hematoma.

Introdução
Os hematomas intra-orbitários são raros. Em nossa revisão da literatura,
não encontramos nenhum caso de hematoma intra-orbitário bilateral
traumático relatado. Ressaltamos a importância desse relato pela raridade
e pela completa resolução do quadro com o tratamento cirúrgico.

Relato do caso
Paciente do sexo feminino, 9 anos de idade, cor branca. Há 5 dias,
havia sido vítima de traumatismo craniano leve (queda de escada a uma
altura de 2 metros), sem conseqüências imediatas. Em sua residência,
evoluiu com edema de face, dor frontal e ocular, além de protusão ocular
bilateral. Admitida em nosso Serviço, apresentava-se, ao exame físico,
pálida, afebril, vígil e lúcida. Havia proptose ocular e plegia da musculatura
extrínseca ocular bilateral, com visão preservada. Solicitou-se tomografia
computadorizada (TC), que demonstrou fratura de teto orbitário e
hematoma intra-orbitário bilateralmente, comprimindo os globos oculares
para baixo e para fora (Figura 1).
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Figura 1 – Corte axial da tomografia computadorizada sem contraste e as reconstruções sagital e coronal,
demonstrando o hematoma intra-orbitário bilateral.

A paciente foi submetida ao tratamento cirúrgico
pelo acesso subfrontal bilateral com a retirada dos tetos
de ambas as órbitas e à remoção dos hematomas que
estavam organizados e compactados no interior das
mesmas. Reconstituíram-se os tetos orbitários com
acrílico, o retalho do osso frontal foi recolocado, e os
orifícios de trepanação foram ocluídos com acrílico.
A paciente apresentou-se sem seqüelas, em perfeito
estado no pós-operatório, recebendo alta assintomática.

com plegia dos movimentos oculares e proptose. O
diagnóstico foi feito pela TC; o tratamento foi a retirada
cirúrgica das coleções sangüíneas, e a mesma recebeu
alta assintomática.
Ressaltamos a importância do estudo de imagem
para definir essas lesões e do diagnóstico diferencial
com trombose do seio cavernoso. A operação precoce
é o método de escolha para tratamento desses quadros
e proporciona a recuperação total do paciente.

Discussão

Referências

Ao realizarmos a revisão da literatura, não
encontramos nenhum relato de hematoma intra-orbital
bilateral traumático. Matsuura e cols.2 relataram a
ocorrência de hematoma intra-orbitário unilateral
espontâneo em uma mulher de 66 anos, na qual o estudo
de imagem era sugestivo de um tumor intra-orbitário.
Aoki e cols.1 relataram também um caso de hematoma
intra-orbitário unilateral subperiosteal em uma mulher
de 68 anos, após uma mucocele paranasal.
Em nosso caso, a paciente previamente hígida
desenvolveu, cinco dias após trauma craniano leve,
hematoma intra-orbitário bilateral que se manifestou
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Prosopagnosia após ferimento por arma de fogo
Relato de caso
Ricardo José de Almeida Leme*, Edson Bor Seng Shu*, Valter Ângelo Sperling Cescato**,
José Jorge Machado**, Paulo Sérgio Sarkis**, Beatriz Lefevre***
Disciplina de Neurocirugia do Departamento de Neurologia do HC-FMUSP, São Paulo, SP

RESUMO
Relata-se o caso de uma jovem, vítima de estupro, seguido de ferimento na
região occipital do crânio por arma de fogo. Após procedimento de limpeza
cirúrgica e recuperação clínica pós-operatória, constatou-se que a paciente
estava com quadro de prosopagnosia, com dificuldade no reconhecimento
até mesmo de seus familiares, chegando a fazê-lo baseado em outros
comemorativos como a voz e a forma de se vestir. A literatura foi revista,
ressaltando-se alguns aspectos principais do quadro prosopagnósico.

PALAVRAS-CHAVE
Ferimento craniencefálico por arma de fogo. Prosopagnosia.

ABSTRACT
Prosopagnosia after gunshot head injury. Case report
It is reported a case of a young woman who was rapped and then suffered a
gunshot injury in the occipital region. After surgical exploration to remove the
debris and to close the wound, it was noted that she presented prosopagnosia
with difficulty to recognize even her familiar faces. She recognized them by
their voice and dressing. She presented right homonymous quadrantic
hemianopia. The CT scan showed residual bullet fragments in the occipital
lobes. Bilateral occipital hypoperfusion, predominantly on the left was found in
the SPECT scan. She was also submitted to the pertinent neuropsychological
tests.

KEY WORDS
Gunshot head injury. Prosopagnosia.

Introdução
A prosopagnosia é uma condição rara na qual o reconhecimento de
faces está alterado, embora o paciente possa identificar pessoas por suas
vozes e por outros detalhes visuais como a estatura e a forma de se vestir12.
Lissauer11, em 1889, descreveu dois tipos de agnosia visual: aperceptiva
e associativa. Tipicamente, os pacientes prosopagnósicos caem em um
dos dois grupos, dependendo se seus sintomas são perceptivos ou
dependentes da memória, onde as faces são normais mas não evocam o
senso de familiaridade7.
Encontram-se, na literatura, vários casos relatados de situações que
levaram à prosopagnosia: traumatismo craniencefálico2, lesões vasculares16,
tumores9. No entanto, não foram encontrados relatos da ocorrência após
ferimentos cranianos por arma de fogo.
* Médico Neurocirurgião da Disciplina de Neurocirurgia do Depto. de Neurologia do HC-FMUSP.
** Médico Assistente da Disciplina de Neurocirurgia do Depto. de Neurologia do HC-FMUSP.
*** Neuropsicóloga do HC-FMUSP.
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Relato do caso
K.R.P., 16 anos, sexo feminino. A paciente foi
vítima de estupro e, a seguir, ferida com projétil de
arma de fogo na região occipital do crânio. Foi levada
ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, onde chegou com escore
7 na escala de coma de Glasgow, sem sinais localizatórios. Foi submetida à craniotomia para limpeza
cirúrgica e à correção de envoltórios que transcorreu
sem intercorrências, recebendo alta no 14o dia de pósoperatório. No acompanhamento ambulatorial, a
paciente referiu que, após retornar a seu lar, apresentava dificuldade em reconhecer seus familiares e
mesmo seus colegas de trabalho de sua rotina diária, e
que o reconhecimento dos mesmos se dava apenas
quando eles falavam ou usavam alguma roupa ou
adorno que ajudava na identificação, como um chapéu,
por exemplo.
Essa queixa da paciente e de seus familiares levou
à investigação do quadro, tendo sido realizados exames
complementares para a comprovação da suspeita
diagnóstica de prosopagnosia. A tomografia de crânio
mostrou restos de fragmentos do projétil nos pólos
occipitais (Figura 1). A ressonância magnética não foi
realizada pela presença de fragmentos metálicos e pela
possibilidade de mobilização dos mesmos no interior
do cérebro. O exame dos campos visuais mostrou

quadrantanopsia homônima direita (Figura 2). O exame
de tomografia com emissão simples de fótons (SPECT)
revelou hipoperfusão predominante nas regiões
occipitais, sendo o lado esquerdo mais acometido que
o direito (Figura 3).

Figura 1 – Tomografia de crânio evidenciando intenso sinal
de artefato decorrente da presença de restos de projétil nos
pólos occipitais.

Figura 2 – Exame dos campos visuais evidenciando quadrantanopsia homônima direita.

Prosopagnosia após ferimento por arma de fogo
Leme RJA e cols.
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Figura 3 – Tomografia com emissão simples de fótons (SPECT) mostrando hipoperfusão predominante nas regiões occipitais, sendo
o lado esquerdo mais acometido que o direito.

No exame neuropsicológico, utilizaram-se testes
específicos para avaliar o aspecto visual na percepção,
na orientação, na discriminação cópia e no desenho de
memória. Além disso, foram realizados testes relativos
a outras funções cerebrais, como a linguagem, a
atenção, a memória, a abstração, as praxias e as funções
executivas e de planejamento.Os resultados dessa
avaliação estão descritos a seguir:
1. Atenção:
Trail Making
(conexão de números) – forma A
= 59” com dificuldade moderada/
severa
(conexão letra/números) – forma
B = 95” com dificuldade leve/
moderada
A partir desses resultados, pode-se considerar que
houve distúrbio de atenção e cansaço rápido. Mas a
paciente compreendeu as ordens e organizou o trabalho
lentamente.
Teste de símbolos numéricos (WAIS) – nota
ponderada NP = 8 (dificuldade leve). A tarefa exigia
rapidez gráfica, atenção e concentração sustentada. A
paciente era capaz de ficar atenta mas não atingia a
rapidez necessária para um resultado normal (9 – 11).
Prosopagnosia após ferimento por arma de fogo
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Cálculos aritméticos – NP = 8 (dificuldade leve).
A prova com cálculos simples confirmou a dificuldade
de atenção.
2. Memória:
Repetição de dígitos (WAIS) – Neste exame não
houve problemas, estando preservadas a memória de
fixação imediata e a evocação de números na ordem
inversa. Isso revela um nível normal na memória de
trabalho (working memory) havendo uma diferença
adequada entre a memória na ordem direta e na inversa.
Teste de memória visual e auditiva de curto prazo
(CP) e de longo prazo (LP) – A memória de LP teve
um minuto de interferência (técnica de Brown
Peterson). Nas respostas de CP, tanto visual como
auditiva, os resultados foram normais. Na evocação
tardia (LP) houve rebaixamento na memória auditiva.
Houve distúrbio somente com interferência, o que
ocasionou a lembrança de somente três figuras entre
sete repetidas anteriormente.
Memória da figura complexa de Rey – Dificuldade
grave. Nesta tarefa a paciente revelou grave dificuldade
para organizar o desenho na evocação imediatamente
depois da cópia. Já, na cópia, o desenho foi feito de
modo irregular, o que ocasionou a dificuldade para
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refazer o desenho sem a imagem do modelo. Nesse
caso pode-se observar o nível baixo de atenção e
concentração da paciente.
Benton Visual Retention Test – escolha múltipla –
Normal. Neste teste pode-se avaliar a memória visual
de múltipla escolha da paciente, assim como a
discriminação correta de figuras. Observou-se que as
funções de percepção visual estavam preservadas: 28/
32.
Teste de aprendizado verbal auditivo de Rey –
Normal (6/15 – 9/15 – 13/15 – 11/15)
3. Percepção visual:
Prosopagnosia – teste de reconhecimento facial de
Benton, Hamsher et.al. (1983) – Teve bom resultado
quando a face era apresentada de frente nas seis
primeiras escolhas. No entanto, a dificuldade foi grande
quando as faces eram apresentadas a ¾ e quando
estavam de frente mas com luminosidade diferente,
tendo obtido apenas 16 pontos em 27 itens.
Armar objetos – Dificuldade leve/moderada: NP =
6 / 10
Arranjo de figuras (WAIS) – Normal (seqüência
lógica de figuras temáticas: NP = 9)
Hooper Visual Organization – Dificuldade leve: 20
/ 30 (percepção visual de figuras recortadas)
Cópia da figura complexa de Rey – A cópia da
figura completa foi normal mas o planejamento e a
organização do desenho foram muito aleatórios, sem
considerarem as formas estruturais da figura. A paciente
começa por detalhes da figura, completando o modelo
de modo correto, mas sem perceber inicialmente a
forma global. Essa desorganização da cópia prejudicou
o desenho de memória que tem uma forma completamente distorcida com omissões e erros.
Julgamento da orientação de linhas (Benton) –
Normal: 27 / 30
4. Praxias:
Praxia motora e ideatória – Normal
5. Visuoconstrução:
Cubos coloridos (WAIS) – Normal: NP = 8
6. Função verbal:
Fluência verbal (Boston naming test) – Normal:
50/60
7. Função executiva:
Apresenta dificuldade para organizar as figuras nas
cópias com lápis e papel. Não toma a atenção
necessária para organizar o desenho.
8. Abstração:
Teste de forma/cor de Goldstein e Scheerer Normal
Teste de Raven (operação intelectual no espaço) Normal
Semelhanças (WAIS) (Abstração lógica) - Normal
9. Humor: Normal
Prosopagnosia após ferimento por arma de fogo
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10. Inteligência (WAIS):
QI verbal = 90; QI execução = 91; QI total = 90.
Nível mental dentro da média normal.

Discussão
Segundo Bauer3, a prosopagnosia resulta de lesões
bilaterais na área ventromedial do giro occipitotemporal. Essas lesões envolvem as áreas corticais 18,
19, 20 e suas conexões eferentes. O fascículo
longitudinal inferior, a principal conexão entre a
substância branca e o córtex visual de associação e as
estruturas temporais límbicas (via visuolímbica
ventral), têm sido encontrados lesados em vários casos
de autópsia de doentes prosopagnósicos6,8.
Os modelos de desconexão de prosopagnosia mostram que o sistema visual se torna funcionalmente incapaz de acessar o estoque de memória5,17. Isso resulta
na quebra do mecanismo no qual a percepção facial
atual se dá, e na comparação das memórias faciais associadas construídas a partir de experiências passadas.
No entanto, há evidências crescentes da existência
de um segundo sistema de conexões visuolímbicas que
tem sido referido como via visuolímbica dorsal4. Esse
sistema é constituído pelas projeções do córtex de
associação visual, áreas 18 e 19 para regiões do sulco
temporal superior10,13 e daí, para o giro parietal
inferior13,14. A interação entre o giro do cíngulo e o
giro parietal inferior é tão notável que o giro do cíngulo
tem sido descrito como uma interface entre a emoção
e a inteligência1.
Atualmente, acredita-se que seja necessário um
dano em ambos os hemisférios cerebrais para que
apareça a prosopagnosia e, embora se saiba que o
hemisfério direito tem um papel mais importante que
o esquerdo na identificação de faces, ainda não foi
possível identificar a contribuição de cada hemisfério
para essa função.
A investigação em doentes comissurectomizados15
e em indivíduos normais tem mostrado resultados que
sugerem que o hemisfério esquerdo não é um parceiro
silencioso no processo de reconhecimento de faces, e
pode estar equipado com as estruturas necessárias para
executar todas as operações, desde percepção até
identificação.
Um estudo com tomografia por emissão de
pósitrons (PET scan) mostrou que as áreas relacionadas
à identificação de faces envolvem, essencialmente, as
regiões centromediais do hemisfério direito; três áreas
parecem ter papel crucial na realização dessa função:
o giro fusiforme e lingual direitos; o giro paraipocampal
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direito e o córtex anterior dos lobos temporais. Os
achados dos pacientes prosopagnósicos estudados com
PET scan mostram que a identificação de faces e de
objetos são funções dissociadas e não se dão a partir
das mesmas estruturas neurais. Observa-se, com
freqüência, um déficit conjunto dessas duas funções
em lesões bilaterais posteriores, mas cada um deles
pode ocorrer separadamente em casos de lesões
unilaterais15.
Muitos pacientes com agnosia visual apresentam
resposta confabulatória após o estímulo visual.
Segundo Geschwind, a interpretação dessa confabulação pode representar uma resposta da área da fala
desconectada a uma informação incompleta. Na
realidade, a percepção parece ocorrer, no entanto, ela
está desconectada da memória visual por um defeito
associativo11.

3.

4.
5.
6.

7.
9.
8.

10.

11.
12.

Conclusão
13.

A paciente descrita apresentou distúrbio do
reconhecimento de faces (prosopagnosia) logo depois
do acidente, conforme informação da paciente. A
despeito dela estar melhorando com o tempo, os testes
mostraram um distúrbio na prosopagnosia para faces
não-familiares, além de um distúrbio de atenção.
Verificaram-se, ainda, distúrbios em áreas visuoconstrutivas, uma vez que se encontrou dificuldade de leve
a moderada nas funções de discriminação visual de
figuras temáticas, arranjo de figuras e completar
figuras.

14.

15.

16.
17.
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Subluxação atlanto-axial traumática
Fixação com parafuso transarticular unilateral. Relato de caso
Ricardo Vieira Botelho(1,2,3), José Antônio Ribeiro(2), Emilio Afonso França Fontoura(3)
Serviço de Neurocirurgia do Hospital do Servidor Público do Município de São Paulo

RESUMO
É descrito o tratamento de uma paciente de 28 anos, que apresentava fratura
vertebral cervical em dois níveis (fratura explosão de C6 e subluxação rotatória
C1-C2). A massa lateral direita e a lâmina de C1 apresentavam-se fraturadas.
Havia sido feita a traqueostomia precoce durante a admissão pelo grupo de
emergência, o que dificultou o acesso pela via anterior. Foram realizadas a
estabilização posterior C4-T1, com fixação segmentar (para estabilizar a lesão
de C6) e a artrodese C1-C2 com o parafuso transarticular, apenas em uma
articulação, devido a fraturas na articulação C1-C2 contralateral. O objetivo
foi o de estabilizar a coluna espinhal, para movimentação e cuidados
respiratórios, e preservar a motilidade occipto-C1,C2-C3 e C3-C4.
O controle, após 9 meses, mostrou estabilidade atlanto-axial mantida, com
fusão interarticular, comprovando que, neste caso, a técnica transarticular
unilateral foi suficiente para a fixação interna.

PALAVRAS-CHAVE
Fixação transarticular com parafuso. Subluxação atlanto-axial. Trauma
raquimedular.

ABSTRACT
Traumatic atlanto-axial rotatory dislocation. Fixation with
unilateral transarticular screw. Case report
We describe the surgical treatment of a 28 year-old female patient, who
presented two cervical vertebral fractures (burst fracture of C6 and atlantoaxial rotatory dislocation).The right lateral mass and the lamina of C1 were
fractured. The emergency attendant physicians had performed a tracheotomy,
which made the anterior approach difficult. We performed a posterior
stabilization (C4-T1) with segmental fixation (in order to stabilize the C6 fracture)
and C1-C2 arthrodesis with transarticular screw on one side only, because of
the presence of fractures in the lateral mass on the other side. The aim was to
stabilize the spine for early rehabilitation, respiratory care and preserve the
occiptal-C1, C2-C3 and C3-C4 motility.
The follow-up, after nine months, showed articular stability, with interarticular
fusion.The unilateral transarticular technique was able to maintain the internal
fixation.

KEYWORDS
Atlanto-axial subluxation. Spinal fracture. Transarticular screw fixation.
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Grupo de Cirurgia Espinhal do Serviço de Neurocirurgia do Hospital do Servidor
Público do Estado de São Paulo.
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Introdução
Os casos de subluxação atlanto-axial têm sido
tratados tradicionalmente por estabilização posterior
com amarrilhas sublaminares, seja pela técnica descrita
inicialmente por Gallie 7 em 1939, por Brooks3, ou por
outra variante14.
Cerca de metade dos movimentos de flexão, de
extensão e de rotação da coluna cervical é feita no
complexo occipto-atlanto-axial18. A fusão C1-C2 limita
em 50 % a rotação em toda a coluna cervical. Nos casos
em que há fraturas do arco posterior de C1 com
incompetência para suporte das amarrilhas, a fixação
sublaminar tem de ser estendida até o occiptal, com
perda adicional de mobilidade.
Magerl11 introduziu a fixação transarticular com
parafuso que pode ser usado em lesões do arco posterior
de C1. A técnica preconiza a fixação bilateral, em
ambas articulações C1-C2.
Há controvérsias sobre a viabilidade da fixação com
parafuso nas facetas fraturadas, principalmente se as
fraturas forem cominutivas12,16. Normalmente, a técnica
é realizada bilateralmente.

Relato do caso
Uma paciente com 28 anos de idade, do sexo
feminino, foi vítima de acidente por queda do elevador
em que se encontrava, no segundo andar de um
edifício. A paciente sofreu, inicialmente, traumatismo
occiptal contra a parede do elevador antes da queda
ao solo. Na admissão, apresentava-se torporosa,

dispnéica, com períodos de apnéia e pressão arterial
de 70/20 mmHg. A equipe de emergência realizou
traqueostomia precoce por dificuldades de entubação
orotraqueal. A paciente apresentava tetraplegia
completa (ASIA A)1, com nível motor C5. O estudo
radiológico revelou subluxação C1-C2 e fratura
explosão de C6 (Figuras 1 e 2). Foi submetida à
tração, com halo de Gardner para alinhamento atlantoaxial e ao tratamento com metilprednisolona. Houve
melhora do quadro neurológico, passando para ASIA
B1 e nível motor C6. Até o décimo dia de trauma, a
paciente foi mantida em tração craniana, traqueostomizada e encontrava-se dependente de ventilação
mecânica, com quadro neurológico inalterado. Foram
então estabilizados os dois segmentos (C1-C2 e C6),
com o intuito de retirar a tração, permitir mudanças
no decúbito, o desmame da ventilação mecânica e o
fechamento da traqueostomia. A abordagem posterior
foi escolhida pelo risco de infecção condicionado pela
via anterior e pelas dificuldades adicionadas impostas
pela traqueostomia. Os materiais utilizados foram o
retângulo de Hartshill (dois níveis acima e dois abaixo
da fratura explosão) e a fixação com parafuso
transarticular em C1-C2, à esquerda apenas (Figuras
3 a 5). Após o fechamento da traqueostomia, a
paciente foi submetida à descompressão espinhal
cervical anterior (fratura explosão de C6), com
corpectomia, fixação e artrodese C5-C7 com placa e
parafusos, e enxerto de crista ilíaca.
Aos 9 meses de seguimento, a paciente mantém-se
classificada como ASIA B e nível motor C7. Não houve
perda da redução C1-C2 com a fixação unilateral,
estando a articulação atlanto-axial estabilizada pela
técnica.

Figura 1 – Radiografia em perfil mostrando subluxação rotatória C1-C2.
O componente rotacional mascara o afastamento do atlas ao axis.

Subluxação atlanto-axial traumática
Botelho RV e cols.
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Figura 2 – Tomografia computadorizada C1-C2 mostrando a subluxação
e a separação atlas-axis.

Figura 3 – Diagrama esquemático ilustrando a artéria
vertebral lateralmente e o parafuso em direção medial. Note o
sulco para a artéria vertebral em C1 que pode ser
identificado.

Descrição da fixação transarticular C1-C2
O paciente é colocado em decúbito ventral, apoiado
sob coxins, com a cabeça apoiada pelo suporte de
Mayfield. A posição e o alinhamento são revisados pela
radioscopia. A incisão, mediana, estende-se desde 3
cm abaixo da protuberância occiptal externa até C7. A
abordagem segue com a exposição muscular subperiostal de C1 a C7. A exposição ampla permite obter
Subluxação atlanto-axial traumática
Botelho RV e cols.

espaço para inclinar os perfuradores quase horizontalmente na passagem do parafuso.Existe a alternativa
de se realizar a exposição muscular e a cutânea o
suficiente, apenas, para abordagem de C1 e C2, sendo
o perfurador introduzido percutaneamente em nível
baixo (C7-T1), permitindo a inclinação necessária. As
massas articulares de C1 e C2 são individualizadas
bilateralmente. A massa lateral de C2 é seguida lateral
e superiormente até o pedículo, que é identificado
lateralmente. A lâmina de C1 é identificada até o sulco
da artéria vertebral, para localização da artéria (Figura
3). A superfície cortical da massa lateral de C2 é
perfurada, 2 mm medialmente ao centro da faceta e 2
mm acima da articulação C2-C3. O perfurador é
avançado em direção à massa articular de C1, sempre
em direção medial. A perfuração em direção lateral
põe a artéria vertebral em risco. É preciso estudar a
posição do forâmen vertebral na tomografia préoperatória, pois em pequeno número de pacientes a
artéria é tão medial que torna esse procedimento
impossível. A borda medial do pedículo pode ser
palpada com o descolador, o que evita direcionar o
perfurador para o canal raquiano. A perfuração deve
ser seguida com fluoroscopia em tempo real e, se
possível, com aquisição biplanar. A direção da
perfuração deve encontrar (na radioscopia lateral) a
parte posterior do arco anterior de C1, e o ponto de
referência é o tuberculo anterior de C117. O comprimento do parafuso é medido pelo comprimento obtido
na perfuração e, normalmente, é de 35 mm a 50 mm.
Nós usamos parafuso de 3,5 mm de diâmetro, maleolar,
para obter maior tração do segmento distal (Figura 5).
Alguns autores usam o parafuso cortical17.
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Figura 4 – Radiografia pós-operatória transoral. Fixação transarticular unilateral.

Figura 5 – Radiografia pós-operatória em perfil. Note a entrada do parafuso na massa lateral
e a projeção para o arco e o tubérculo de C1.

Discussão
A subluxação C1-C2 foi descrita pela primeira vez
em l90819 . A lesão é causada por mecanismo de
distração-rotação, no qual as massas articulares de C1
são subluxadas sobre C2. Ocorre freqüentemente em
pessoas jovens, vítimas de queda. Quando é isolada,
essa lesão raramente resulta em dano neurológico. O
dano ocorre em torno de 20% dos casos, apesar da
redução do diâmetro do canal 13.
Subluxação atlanto-axial traumática
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Embora alguns advoguem tração craniana para
redução da subluxação, esta pode ser reduzida pela
simples extensão da cabeça. A extensão é a posição
segura para essa patologia4. Alguns autores advogam
tratamento conservador, com alinhamento e halo-vest12.
Porém, como a instabilidade é principalmente ligamentar
e a cicatrização não estabiliza e não previne a subluxação
recidivante, o tratamento é cirúrgico.Tradicionalmente,
a cirurgia é realizada com fixação C1-C2 por amarrilhas
com a técnica de Gallie7, de Brooks 3, ou com outra
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variante. Essas estão contra-indicadas quando há lesões
do arco posterior de C1 ou, nesses casos, a fixação deve
ser estendida ao occiptal.
Adicionalmente, quando há lesões que diminuam
o diâmetro do canal raquiano, como em subluxações
irredutíveis, nos casos de tumores e na ocupação do
canal por panus (na artrite reumatóide), a amarrilha
sublaminar deve ser evitada pelo risco de lesão neural.
O dano neurológico produzido pelas amarrilhas C1C2 não é desprezivel12.
A taxa de fusão com essas vias não evita a perda
do alinhamento. A estimativa de falência da fusão está
entre 4% e 50%6,17. A razão disto é que a movimentação existente no segmento occipto-C1-C2 é muito
maior que em qualquer outro segmento espinhal18.
A dificuldade no controle da movimentação pelas
amarrilhas tem levado à procura de estratégias para o
aumento da fusão. Os métodos que aumentam a eficiência são o uso do halo-vest pós-operatório e do parafuso transarticular5,6,8. Vários autores advogam a necessidade do halo-vest pós-operatório nesses casos13.
Magerl11, em 1987, introduziu a artrodese transfacetária por meio de parafuso. A técnica prescinde da
integridade do arco posterior de C1, que é freqüentemente lesado nessas patologias e não necessita do
risco das amarrilhas sublaminares. Também, prescinde
do uso do halo-vest pós-operatório.
Os estudos biomecânicos têm demonstrado que o
parafuso transarticular possibilita estabilizar a
articulação C1-C2 em todos os planos, em todos os
movimentos, principalmente durante a rotação, e é uma
construção muito mais rígida que a amarrilha
sublaminar9,10.
O maior fator de risco na técnica de Magerl é a
lesão da artéria vertebral (Figura 3). O procedimento é
seguro desde que sejam seguidos, estritamente, os detalhes da execução12. A técnica de artrodese C1-C2 é
realizada bilateralmente e está contra-indicada em
lesões das massas laterais. Porém, McDonnell e
Harrison11 advogam seu uso mesmo com fraturas das
facetas.
Nós utilizamos a artrodese C1-C2 unilateralmente
em paciente cuja massa lateral contralateral estava
fraturada, com separação dos arcos anterior e
posterior. Como já havia a necessidade de fixação C4T1 para estabilização de fratura explosão de C6,
optou-se por essa técnica como alternativa à fusão
cervical até o occiptal. Deste modo, preservou-se a
movimentação occipto-C1,C2-C3 e C3-C4. A
evolução de 9 meses, mostrou a estabilidade de C1C2. Não houve perda da redução, nem instabilidade
rotacional. Houve a formação de osteófito entre as
facetas articulares, mesmo sem a colocação de enxerto
Subluxação atlanto-axial traumática
Botelho RV e cols.

ósseo esponjoso no local. Neste caso, a fixação com
parafuso transarticular unilateral foi suficiente para
a estabilização.
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Tratamento cirúrgico de fratura
do côndilo occipital
Relato de caso
Ricardo José Paixão de Araújo, Marcelo Gonçalves Rugani
Serviço de Neurocirurgia do Hospital e Maternidade Santa Helena, Contagem, MG

RESUMO
As fraturas do côndilo occipital são raras e de difícil diagnóstico. A tomografia
computadorizada constitui o meio mais importante para o diagnóstico e para
o planejamento terapêutico. Raramente está indicado o tratamento cirúrgico
dessa fraturas. Descrevemos o caso de fratura do côndilo com sinais de
acometimento cerebelar e de nervos cranianos baixos, tratado através de
acesso occipital extremo lateral com sucesso.

PALAVRAS-CHAVE
Base do crânio. Fratura crânio-cervical. Fratura do côndilo occipital.

ABSTRACT
Surgical treatment of occipital condyle fracture. Case report
Occipital condyle fractures are rare and its diagnosis is difficult. Computed
tomography constitutes the most reliable method to diagnosis and treatment
planning. The indication of surgical treatment of these fractures is uncommon.
We describe a case of occipital condyle fracture with signs of cerebellar and
lower cranial nerve lesion treated through the far lateral occipital approach.

KEY WORDS
Cranial base surgery. Craniocervical fracture. Occipital condyle fracture.

Introdução
As fraturas do côndilo occipital são raras e de difícil diagnóstico. Em
recente revisão da literatura, foram encontrados 58 casos de pacientes
vivos e 38 casos de autopsias em 40 artigos10. A tomografia computadorizada constitui, atualmente, o método mais preciso para o diagnóstico
das fraturas do côndilo occipital que podem passar despercebidas em
exames radiológicos convencionais.
Os casos de luxação atlanto-occipital traumática são mais comuns e
possuem maiores chances de diagnóstico por radiografia simples6. Nesses
casos, há indicação de imobilização com halo e posterior fixação cirúrgica.
Contudo, as indicações de tratamento cirúrgico das fraturas do côndilo
occipital são muito mais raras, sendo encontrado apenas um caso na revisão
realizada em 19947; após melhora inicial, esse paciente descrito sofreu
deterioração do seu estado neurológico. Em revisão realizada em 1997,
foram encontrados dois casos de tratados cirurgicamente10.
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Relato do caso
J.D.C., 33 anos de idade, cor parda, apresentou-se
à consulta médica três meses após traumatismo
craniencefálico causado por queda de um galho de
árvore sobre a cabeça. Imediatamente ficou inconsciente por minutos. Ao recuperar-se, apresentava
disfonia, disfagia, voz anasalada e alterações do
equilíbrio. O paciente foi inicialmente atendido em sua
cidade de origem onde foram feitas radiografias simples
de crânio e de coluna cervical que não evidenciaram
alterações significativas. Não havendo melhora dos
sintomas, o paciente espontaneamente procurou o
Serviço de Neurocirurgia do Hospital Santa Helena
após três meses. Nessa ocasião, foram constatados
paresia do palato à direita, leve ataxia axial e dismetria
à direita. Foi submetido à tomografia computadorizada
de crânio que mostrou fratura de côndilo occipital
direito com fragmento ósseo migrado superiormente
na fossa craniana posterior (Figura 1). O paciente foi
submetido, ainda, à angiografia vertebrobasilar que não
mostrou alterações.
Após cuidadoso planejamento cirúrgico, o
paciente foi submetido à craniectomia suboccipital
com acesso extra e intradural à região do côndilo
occipital direito. Após identificação e individualização da artéria vertebral direita ao nível de C1C2, foi realizada a retirada, com broca de alta rotação,
de boa parte do côndilo occipital por acesso
extradural, até a visualização do ponto de laceração
da dura-máter. A seguir, foi realizada a abertura da
dura-máter da face occipital do cerebelo, a elevação
do lobo biventre direito até a visualização dos nervos

glossofaríngeo e vago à direita. Foi, então, visualizado
o fragmento ósseo do côndilo occipital que se
projetava superiormente, lacerando o cerebelo e as
radículas do IX e X nervos cranianos à direita. Esse
fragmento foi dissecado e parcialmente removido com
o auxílio da broca de alta rotação. A dura-máter foi
deixada aberta em seu ponto de laceração e fechada
em sua face occipital.
Após a cirurgia, o paciente usou colar cervical até
ter condições para se submeter ao estudo radiológico
detalhado da região, que incluiu radiografias simples
com estudo dinâmico da junção crânio-cervical e
tomografia computadorizada. Não tendo sido constatado qualquer sinal de instabilidade da região, o
colar foi retirado. Os controles radiológicos pósoperatórios, após trinta dias e aos seis meses, não
mostraram alterações. O paciente relatou melhora
imediata da disfagia, embora persistisse com disfonia
e alterações leves da coordenação do membro superior
direito.

Discussão
O diagnóstico das fraturas dos côndilos occipitais
é difícil, em parte por sua raridade, em parte pela
gravidade da apresentação inicial. A maioria dos
diagnósticos das fraturas dos côndilos occipitais é
realizada em autópsias4. A grande morbidade das
fraturas dessa região pode ser atribuída à proximidade
de estruturas ósseas, aos nervos cranianos e ao tronco

Figura 1 – Tomografia computadoriza pré-operatória mostrando fratura do côndilo occipital direito.
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Figura 2 – Tomografia computadorizada pós-operatória com os sinais da ressecção óssea realizada.

encefálico além de estruturas vasculares5. Anderson e
Montesano2 descreveram três tipos de fraturas de
côndilos occipitais: o tipo I é caracterizado por
impactação do côndilo por uma força axial, porém não
havendo migração de fragmentos fraturados; o tipo II
é descrito como uma fratura da base do crânio com
extensão para o côndilo occipital, sem deslocamento
de fragmentos pelo forâmen magno; o tipo III é
caracterizado por uma fratura com avulsão do côndilo
occipital.
Em geral, o tratamento das fraturas do côndilo
occipital é conservador. O tipo III pode ser considerado
instável pela presença concomitante de lesões do
ligamento alar7. Se for encontrada luxação atlantooccipital associada à fratura, esta deve ser considerada
instável sendo indicado o tratamento agressivo, que
inclui a imobilização com halo e a fusão cirúrgica
urgente, estando contra-indicados a tração e os colares
cervicais6.
Há apenas dois relatos de fraturas do côndilo
occipital tratados cirurgicamente, na literatura3,10 . A
utilização do acesso occipital extremo lateral para o
tratamento desse tipo de lesão não é conhecida. O
acesso occipital extremo lateral tem sido descrito para
o tratamento de inúmeras condições da região ventral
da junção crânio-cervical1,8,9. As vantagens desse
acesso incluem o controle do fluxo sangüíneo pela
artéria vertebral, a facilidade de trabalho tanto em
lesões extradurais como intradurais e a manutenção da
estabilidade regional, desde que ela não esteja
comprometida inicialmente.
Tratamento cirúrgico de fratura do côndilo occipital
Araújo RJP & Rugani MG

Conclusão
A possibilidade de fratura do côndilo occipital
deve ser considerada sempre que houver trauma
craniencefálico importante associado à disfunção de
nervos cranianos baixos, ou à dor cervical alta em
pacientes com radiografias simples normais. A
tomografia computadorizada é o principal método
para o diagnóstico, devendo incluir imagens dirigidas
às estruturas ósseas da base do crânio. O tratamento
cirúrgico utilizando os métodos e as técnicas
relacionados à cirurgia de base do crânio deve ser
considerado.
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