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Dor facial atípica: caracterização de uma amostra
Manoel Jacobsen Teixeira* , Edson Bor Seng Shu**,
José Cláudio Marinho da Nóbrega***, Cláudio Fernandes Corrêa****
Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

RESUMO
As características funcionais e morfológicas da face, aliadas à complexidade do fenômeno
doloroso, tornam a face favorável à existência de inúmeras fontes de dor como procuram
demonstrar as várias classificações existentes a respeito.
No período de janeiro de 1986 a março de 1993, 57 doentes com dor facial de etiologia incerta
foram submetidos a avaliações neurológica, bucomaxilofacial, psiquiátrica, psicológica e de
medicina física. Foram também investigados, por procedimentos de imagem do crânio, coluna
cervical e exames de laboratório, incluindo o do líquido cefalorraquidiano. A idade média dos
doentes foi 51 anos. Trinta e nove doentes (68%) eram do sexo feminino. O tempo de história da
dor variou de 1 mês a 23 anos, com média de 61,8 meses. A dor em queimação foi a mais freqüente
(43%) seguida de latejante (33%). A hemiface direita foi acometida em 27 doentes (47,3%) e 8
doentes (14,2%) tiveram comprometimento bilateral. Quanto à distribuição topográfica de
acometimento houve predomínio em V2, com 17 doentes (29,8%); a hemiface inteira foi
comprometida em 10 doentes (17,5%). Irradiação para locais não correspondentes ao território
de inervação do nervo trigêmeo observou-se em 15 doentes (26,3%), sendo em 5 (33,3%) para a
região cervical, em 5 (33%) para o ouvido, em 2 (13,3%) irradiou para a região occipital e em
outros 2 para a nuca. A dor teve freqüência diária em 43 doentes (75,4%). A duração da dor tomava
a maior parte do dia em todos os doentes.
Fatores moduladores de melhora ou piora da dor facial atípica foram encontrados em 27 doentes
(47,3%); desses, 4 (14,8%) referiram melhora da dor com pressão ou calor local e 23 (85%)
referiram fatores de piora da dor, sendo o nervosismo e o frio os principais fatores relatados,
respectivamente, por 10 (17,6%) e 8 (14%) dos doentes. Dois (3,5%) pacientes pioraram com o
calor. Fenômenos neurovegetativos não foram raros, acometendo 20 doentes (35%). Sintomas
neuropsíquicos, depressão e/ou ansiedade foram encontrados em 28 (49,1%) doentes. A síndrome
dolorosa miofascial esteve associada em 18 (31,5%) doentes. Vinte e um doentes (36,8%) tiveram
antecedentes de trauma ou cirurgia da face. Alterações no exame físico foram observadas em 13
(22,8%) doentes, sendo 11 (19,3%) doentes com hipoestesia facial.
A investigação diagnóstica dos 57 pacientes com padrão de dor facial atípica confirmou 45 casos
de dor facial atípica. Em 12, outros diagnósticos foram encontrados.
O diagnóstico de dor facial atípica é de exclusão e a avaliação multiprofissional é essencial.

PALAVRAS-CHAVE
Dor facial. Dor facial atípica.

ABSTRACT
Atypical facial pain: characterization of a sample
The complexity of pain and the functinal and morphologic peculiarities of the face justify a variable
sources of facial pain.
Fifty-seven patients with facial pain of uncertain etiology were evaluated, from January 1986 to
November 1993. All the patients were submited to neurologic, maxilo-facial, psyquiatric,
psychological and physiatric evaluation. Complementary investigation included radiological,
neuroimaging and laboratorial procedures. The median age was 51 years. Thirty nine (68%) were
female. The onset of the symptoms had occurred 1 month to-23 year before this study (medium
61,8 months). The most frequent charactheristics of pain were the burning (43%) and the throbing
(33%). The pain was refered on the rigth in 27 (47,3%) and was bilateral in 8 (14,2%). The
predominant distribution was the V2, found in 17 patients (29,8%) and the whole hemiface was
compromised in 10 (17,5%) patients. In 15 (26,3%) the irradiation of pain was extratrigeminal:
cervical in 5 (33,3%), to the ear in 5 (33,3%), occipital in 2 (13,3%) and nuchal in 2 (13,3%). The
pain was diary in 43 (75,4%), in the most of patients its duration take all the day long. Local heat
and compression alleviated the pain in 4 (14,8%). Twenty three (85%) refered worsening agents,
the cold and psycological stresses being the most frequent and cited by 18 (17,6%) and 8 (14%)

* Professor Doutor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
** Residente de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
*** Neurocirurgião Pesquisador do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
**** Neurocirurgião do Serviço de Neurocirurgia Funcional do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.
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patients, respectively. Neurovegetative symptoms were present in 20 (35%). Depression and/or
anxiety was present in 28 (49%). Myofascial pain was present in 18 (31,5%). Twenty-one patients
(36,8%) have had surgical or traumatic antecedents in the face. Abnormal clinical findings were
found in 13 (22,8%), facial hypoestesia being the most frequent and detected in 11 (19,3%).
At the end of investigation, 45 patients could be classified as suffering of atypical facial pain. In 12,
other pathologies were diagnosed. Therefore it is concluded that a multiprofissional evaluation is
very important for this entity.

KEYWORDS
Atypical facial pain. Facial pain.

Introdução
Qualquer dor de cabeça é considerada algia craniofacial, incluindo as chamadas cefaléias primárias, ou
seja, aquelas não associadas a lesões anatômicas, e as
relacionadas a lesões estruturais e constantes incluídas
na Classificação Internacional de Cefaléias.
As características funcionais e morfológicas da face,
aliadas à complexidade do fenômeno doloroso, tornam
favorável a existência de inúmeras fontes de dor, como
procuraram demonstrar as várias classificações existentes a respeito28.
A caracterização e o diagnóstico diferencial das
dores craniofaciais são complexos e incluem doenças
cuja origem primária não está sediada na face. Portanto,
o diagnóstico exige história e exame clínico minuciosos.
O modo de apresentação, o caráter, a localização, o
padrão, os fatores de melhora e piora e os sinais e os
sintomas associados podem ser de grande valia no
diagnóstico. Resultados de exames complementares
(radiografias simples, tomografia computadorizada,
ressonância magnética), de avaliações otorrinolaringológicas, odontológicas, bucomaxilofaciais e,
eventualmente, da execução de bloqueios anestésicos
diagnósticos devem ser cuidadosamente analisados.
A dor facial pode ser decorrente de três mecanismos9: neuropáticos, originados de qualquer lesão de
elementos do sistema nervoso periférico ou central;
nociceptivos, decorrentes de estímulos nociceptivos
resultantes de lesões teciduais, ou serem resultantes
de fenômenos desconhecidos.
Loeser18, em 1985, descreveu a neuralgia facial típica
como uma síndrome dolorosa restrita à distribuição de
um nervo craniano específico ou de seus ramos. Pode
surgir em qualquer nervo que contenha fibras aferentes
somáticas como os nervos trigêmeo, intermédio, glossofaríngeo, vago e, raramente, nas raízes dorsais cervicais de C2 e C3.
Distinguem-se três padrões de dor facial trigeminal
neuropática5: a neuralgia clássica (ou típica) do nervo
trigêmeo, a neuropatia trigeminal e a neuralgia atípica
do trigêmeo. A mais comum das neuralgias típicas é a
neuralgia clássica do trigêmeo. Teixeira27 caracterizou
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a neuralgia clássica do nervo trigêmeo por cinco
aspectos básicos: é paroxística, apresenta fatores
desencadeantes definidos, limita-se ao território de
distribuição do nervo trigêmeo, acomete um lado da
face, não se associa a anormalidades do exame
neurológico e a anormalidades dos exames complementares.
O termo neuralgia facial atípica foi criado por Frazier
e Russel8, em 1924, para denominar a dor facial difusa,
sem causa aparente e sem as características da neuralgia essencial do nervo trigêmeo e do glossofaríngeo.
Stookey e Ransohoff26, em 1959, classificaram a
neuralgia facial atípica em duas categorias. Numa, a
dor é restrita à porção medial da face, região maxilar,
frontal ou globo ocular, podendo sugerir neuralgia da
divisão maxilar ou oftálmica do quinto nervo. A região
mandibular raramente é comprometida. Na segunda
categoria, a dor localiza-se nas áreas de distribuição de
outros nervos cranianos ou cervicais. Irradia-se para
as regiões frontal, occipital, retromastóidea, cervical e,
às vezes, para o ombro.
White e Sweet29 classificaram, como neuralgia facial
atípica, a dor facial constante e profunda, não limitada
ao território do nervo trigêmeo, com duração de horas,
dias ou meses, ocorrendo sem fatores precipitantes,
em doentes com tendência à dependência de drogas e
com personalidade neurótica.
Em 1981, Cusik4 conceituou a neuralgia facial atípica
como dor facial vaga, com fisiopatologia desconhecida e
com distribuição que não respeita o território de inervação
dos nervos sensitivos da face. Intensifica-se com o frio, a
fadiga, a ansiedade e a depressão26. Não há fatores
desencadeantes, como ocorre na neuralgia típica15. É
contínua, dura horas ou dias. Raramente se instala ou
desaparece subitamente26. Os doentes com dor facial
atípica costumam apresentar traços neuróticos25.
As neuralgias atípicas formam um grupo diverso
das dores faciais. Loeser18 descreveu-as como dores
que, algumas vezes, não respeitam a distribuição de
um nervo, podem ser bilaterais, intra-orais ou faciais e
podem estender-se até o pescoço; são contínuas,
usualmente com discreto déficit sensitivo, ausência de
pontos-gatilho e, com freqüência, ocorrem em pacientes
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com psicopatologias. Loeser19 classificou as dores
faciais atípicas em quatro tipos. No primeiro tipo, a dor é
constante, usualmente em queimação, restrita à hemiface
algumas vezes dor em choque ou em punhaladas
superpõe a dor de fundo. Antecedente de traumas na
face são comuns e, eventualmente, infecções ou neoplasias estão associadas. Bloqueios do nervo ou
procedimentos ablativos, freqüentemente, não resultam
em melhora. No segundo tipo, a dor inicia-se insidiosamente e aumenta de intensidade e distribuição em meses;
alterações de sensibilidade não são observadas no início,
entretanto, com a progressão, hipoestesia torna-se
evidente. A dor é profunda, dolorida, algumas vezes em
queimação, e as zonas-gatilho estão presentes raramente.
Yonas e Jannetta acreditam que esse tipo de dor
provavelmente esconde neoplasias ou infecções da base
do crânio (apud Loeser19). Um outro tipo associa-se com
uma ampla variedade de fenômenos autonômicos. O
último tipo ocorre sem nenhum antecedente de trauma.
O paciente queixa-se de queimação constante geralmente
circunscrita. Não há perda sensorial. Mulheres jovens
são a maioria dos acometidos e a dor facial atípica
costuma ser bilateral. Alterações comportamentais,
freqüentemente, antecedem o início do quadro álgico.
Em 1988, a Sociedade Internacional de Cefaléias13
apresentou a classificação e os critérios diagnósticos
das cefaléias, neuralgias cranianas e dor facial. Nessa
calssificação, 13 grupos são catalogados. O grupo 11 é
composto por cefaléia ou dor facial associada com
patologias do crânio, pescoço, orelha, olhos, nariz,
seios, dentes, boca, ou outras estruturas faciais ou
cranianas e, no grupo 12, encontram-se neuralgias
cranianas, dor de troncos nervosos e dor por desaferentação. A partir disso, a dor facial persistente sem as
características das neuralgias cranianas descritas e que
não se associa a sinais físicos ou a uma causa orgânica
demonstrável passou a denominar-se “dor facial que
não preenche os critérios dos grupos 11 e 12” em
substituição ao termo “dor facial atípica”.
Dores faciais que não se enquadram nos critérios
pertencentes ao item 12.8 da Classificação Internacional
de Cefaléias (CIC) são denominadas genericamente de
dores faciais atípicas1,11,12,24. São dores persistentes na
face, que não preenchem os critérios das neuralgias e
das síndromes dolorosas anteriormente descritas e não
são associadas a sinais neurológicos objetivos e nem
a lesões orgânicas demonstráveis nos exames de imagem. A dor geralmente é confinada a uma área limitada
de uma hemiface (pode ser bilateral em 20% a 35% dos
casos), comumente na região maxilar, podendo espraiar-se
para a região mandibular e cervical. É profunda e de
localização imprecisa. Pode manifestar-se após cirurgias
ou traumatismos da face, dentes e gengivas, mas persiste sem causa evidente. Predomina no sexo feminino
e na quarta década de vida. Embora a dor seja descrita
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como muito intensa e contínua, os doentes não expressam esse sofrimento. A resposta terapêutica costuma
ser insatisfatória. A dor é notavelmente resistente aos
analgésicos, inclusive morfina. Usualmente, há piora
após certos procedimentos (bloqueio anestésico,
cirurgia dos seios da face, rizotomia). Os doentes
habitualmente requerem insistentemente tais procedimentos pela convicção de que “alguma coisa causa a
dor” e, caracteristicamente, refutam as bases psicológicas. Todos autores concluem que é uma condição
eminentemente psicogênica; praticamente todos os
doentes apresentam anormalidades da personalidade
como depressão, ansiedade, transtorno obsessivocompulsivo, histeria, síndrome pós-traumática ou uma
combinação dessas. Em 50% dos casos, o início é
atribuído a um evento físico como cirurgias, extrações
dentárias, traumatismos da face, dentes ou gengiva e
problemas emocionais. Poucos casos melhoram com a
psicoterapia. A despeito das conotações psicofisiológicas, a dor facial atípica apresenta várias qualidades
comuns às dores por desaferentação, como o aspecto
difuso e a melhora com antidepressivos tricíclicos.
Especula-se haver deficiência da atividade serotoninérgica central e depleção de opióides endógenos nesses casos. Muitos doentes com dor por disfunção da
articulação temporomandibular apresentam características psicológicas semelhantes aos com dor facial
atípica; diversos autores consideram alguns desses
casos como formas localizadas da mesma condição,
assim como a chamada “odontalgia atípica”, particularmente quando ocorrem disestesias orais traduzidas
por queimor na boca e na língua. O diagnóstico de dor
facial atípica deve ser feito após a exclusão de afecções
orgânicas pelo exame físico, neurológico de imagem e
de laboratório. A dor oculta originada nas cavidades
dentárias infectadas pode mimetizá-la e requerer bloqueios anestésicos alveolares seletivos para sua identificação. Também pode simular a anestesia dolorosa
trigeminal e dor facial talâmica. A “dor facial póstraumática” e a “dor dentária fantasma”, após extração
dentária, não são reconhecidas pela CIC e confundem-se
com a dor facial atípica e a “odontalgia atípica”.
Esse trabalho objetivou caracterizar uma amostra
de 57 doentes com diagnóstico inicial de dor facial
atípica quanto aos aspectos demográficos, clínicos e
de exames complementares. Para o propósito, uma
revisão da literatura foi realizada e confrontada com
nossa casuística.

Casuística e método
Esse trabalho é baseado na análise de 57 pacientes
adultos, de ambos os sexos, com padrão de dor facial
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atípica, acompanhados na Liga de Cefaléia e Algias
Craniofaciais do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz e do
Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
no período de janeiro de 1986 a dezembro de 1993.
Todos os doentes foram submetidos a avaliações
odontológica, neurológica, otorrinolaringológica,
fisiátrica, psicológica, psiquiátrica e à investigação por
procedimentos de imagem do crânio, coluna cervical e
exames de laboratório, incluindo o do líquido cefalorraquidiano.
A semiologia odontológica foi aferida por meio de
um protocolo especialmente organizado na Divisão de
Odontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP);
a avaliação neurológica e a otorrinolaringológica, segundo o protocolo de dor do Centro de Dor do Hospital
das Clínicas da FMUSP; as qualidades da dor, segundo
o questionário de dor de McGill; as anormalidades
radiológicas do esqueleto facial (radiografias panorâmicas do crânio, face e coluna cervical e tomografia
computadorizada do crânio) segundo a normatização
da Divisão de Odontologia do HCFMUSP; a avaliação
psicocomportamental, segundo entrevistas semiestruturadas e testes psicológicos (Beck e IDATE).

HF E = Hemiface Esquerda; HF D = Hemiface Direita; BL = Bilateral

Figura 1 – Distribuição dos doentes por território
facial acometido.

Resultados
A idade dos doentes variou entre 22 e 86 anos, com
média de 51 anos. Trinta e nove (68%) doentes eram do
sexo feminino. O tempo de história da dor variou de 1
mês a 23 anos, com média de 61,8 meses.
Quanto ao caráter da dor, o descritor “em queimação” foi o mais freqüente (29,1%), seguido de “latejante”
(24,1%) (Tabela 1). A hemiface direita foi acometida em
27 doentes (47,3%), e 8 deles (14,2%) tiveram comprometimento bilateral (Figura 1).
Quanto à distribuição topográfica de acometimento,
houve predomínio de V2 com 17 doentes (29,8%); havia
comprometimento dos três ramos do nervo trigêmeo
em dez doentes (17,5%) (Figura 2). Irradiação para locais
não correspondentes ao território de inervação do
nervo trigêmeo observou-se em 15 doentes (26,3%):
em 5 doentes (33,3%) para a região cervical, em 5 (33,3%)
para a orelha, em 2 (13,3%) para a região occipital, 2
para a nuca e 1 doente (6,8%) apresentou irradiação
para a região temporal (Tabela 2).
A dor teve freqüência diária em 43 doentes (75,4%).
A duração da dor atingia a maior parte do dia em todos
os doentes.
Fatores moduladores de melhora ou piora da dor facial
atípica foram encontrados em 27 doentes (47,3 %);
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V1= Primeiro ramo do nervo trigêmeo; V 2 = Segundo ramo do nervo
trigêmeo; V3 = Terceiro ramo do nervo trigêmeo

Figura 2 – Distribuição de doentes segundo
a localização da dor.

desses, 23 (85%) referiram fatores de piora da dor, sendo
o nervosismo e o frio os principais fatores e indicados,
respectivamente, por 10 (17,6%) e 8 (14%) dos doentes;
4 doentes (14,8%) referiram melhora da dor com pressão
ou calor local. Fenômenos neurovegetativos não foram
raros, acometendo 20 doentes (35%) (Tabela 3).
Sintomas neuropsíquicos, depressão e/ou ansiedade foram encontrados em 28 (49,1%) doentes. A
síndrome dolorosa miofascial esteve associada em 18
(31,5%) doentes. Vinte e um doentes (36,8%) tiveram
antecedentes de trauma ou cirurgia da face. Alterações
no exame físico foram observadas em 13 (22,8%)
doentes; 11 (19,3%) doentes apresentavam hipoestesia
facial.
A investigação diagnóstica dos 57 pacientes com
padrão de dor facial atípica confirmou 45 casos de dor
facial atípica e, em 12, outros diagnósticos foram
encontrados (Tabela 4).
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Tabela 1
Incidência dos padrões de dor
Padrão da dor

N o de casos

%

Queimação

23

29,1

Latejante

19

24,1

Pontada

8

10,1

Choque

8

10,1

Agulhada

8

10,1

Peso

5

6,3

Aperto

4

5,1

Formigamento
Total

4

5,1

79

100

Tabela 2
Irradiação da dor
Irradiação da dor

N o de doentes

Região cervical

5

Orelha

5

Nuca

2

Occipital

2

Temporal

1

Total

15

Tabela 3
Fenômenos neurovegetativos associados
Sinais e sintomas

No de casos

Lacrimejamento

8

Hiperemia conjuntival

5

Obstrução nasal

3

Edema local

3

Salivação abundante

1

Total

20

Tabela 4
Diagnósticos encontrados em 57 pacientes com
padrão de dor facial atípica
Diagnósticos

No de casos

%

Dor facial atípica

45

78,9

Meningeoma

1

1,8

Invaginação vertebrobasilar

1

1,8

Neurolues

1

1,8

Hipoestesia facial

9

15,7

57

100

Total
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Na literatura, a variação da idade desses doentes
com dor facial atípica é ampla (20 a 82 anos) com média
de 51 anos19. Na nossa casuística encontramos uma
variação de 22 a 86 anos com média igual ao trabalho
citado. Todas as publicações indicam o predomínio das
mulheres (82% a 100%) nos casos10,19; 68% da nossa
casuística eram do sexo feminino.
Law e Nelson17 descreveram-na como dolorimento,
compressão, latejamento, repuxão, queimor e aperto
difuso ou circunscrito. Na nossa investigação, padrão
de dor em queimação foi o mais freqüente, sendo
encontrados 23 casos (29,1%), que estão de acordo
com a literatura 5,10,18,19,22,30 . Os demais estavam
distribuídos entre sete padrões diferentes (Tabela 1).
Todos os doentes apresentaram comprometimento
da área de inervação do nervo trigêmeo, conforme
mostrado (Gráfico 2). A divisão V2 foi a mais comprometida, observada em 17 doentes (29,8%); o comprometimento simultâneo dos três ramos juntos e o comprometimento isolado de V1 tiveram igual distribuição,
com 10 doentes (17,5%) cada um; dor abrangendo
simultaneamente os territórios V2 e V3 foi observada
em 7 doentes (12,3%). Essa apresentação topográfica
contrasta com a distribuição típica observada nos
doentes com neuralgia essencial do trigêmeo, em que a
segunda e a terceira divisões juntas são as mais
comumente acometidas; raramente a primeira divisão
do trigêmeo é acometida, o que ocorre em apenas 7%
dos casos de neuralgia essencial18,27.
A dor facial atípica pode irradiar-se para as regiões
retroauricular, cervical, frontal, occipital e do ombro26,32.
Rabelo22 ressalta a importância de avaliar a possibilidade de patologias torácicas (neoplasias pulmonares), determinando dores com caráter de dor facial
atípica, por mecanismo de dor referida. Em consonância
com a literatura, 15 doentes (26,3%) do nosso estudo
apresentaram irradiação para locais não correspondentes ao território de inervação do trigêmeo. Os locais
mais comuns foram a região cervical e a orelha, ambas
com cinco doentes (Tabela 2).
A dor facial atípica é contínua dura horas ou dias.
Raramente se instala ou desaparece subitamente32. A
dor teve freqüência diária em 43 doentes (75,4%). A
duração da dor compreendia a maior parte do dia, em
todos os doentes, intensifica-se com o frio, a fadiga, a
ansiedade e a depressão26. Fatores moduladores de
melhora ou piora da dor facial atípica foram encontrados
em 27 doentes (47,3%); desses, 4 (14,8%) referiram
melhora da dor com pressão ou calor local e 23 (85%)
doentes referiram piora da dor, sendo o nervosismo e o
frio os principais fatores, com respectivamente 10
(17,6%) e 8 (14%) dos doentes. Dois (3,5%) pacientes
referiram piora com o calor.
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Presença de fenômenos neurovegetativos
acompanhando o quadro álgico é controverso na
literatura. Yair 30 descreve como fenômeno não
usualmente observado. Stookey e Ransohoff26 relatam
que pode ser acompanhada de lacrimejamento,
rinorréia e hiperemia da face. Na nossa casuística foi
observado, em 20 doentes (35%): lacrimejamento foi
o fenômeno mais comum e observado em 8 (40%);
somente 1 (5%) doente apresentou salivação abundante (Tabela 3).
Várias publicações têm sugerido que a dor facial
atípica seja uma desordem psiquiátrica 6,7,16,23,30.
Depressão é considerado o mais provável diagnóstico40.
Burchiel e cols3. descreveram que achados psicológicos tais como desilusões, alucinações, doentes com
múltiplas queixas, conversão clássica ou pseudosintomas neurológicos, relatos de sintomas exagerados,
depressão, procura excessiva de medicamentos ou
tratamentos, preocupação excessiva e medo de sintomas estão presentes em pacientes com dor facial atípica. Em 28 de nossos doentes (49,1%) foram encontrados sintomas de depressão e/ou ansiedade. Isso
corrobora com os achados da literatura e orienta a
necessidade de acompanhamento psiquiátrico desses
doentes.
Síndrome dolorosa miofascial (SDM) é uma
disfunção muscular regional causada pela presença de
pontos-gatilho no músculo esquelético14. A característica clínica básica da SDM consiste em dor localizada,
associada a bandas musculares tensas, palpáveis, nas
quais encontramos um ponto miálgico intensamente
dolorido, o ponto-gatilho. Yeng31 relata que de 164
indivíduos com dor craniofacial e cervical examinados
em clínicas odontológicas, 55% apresentavam dor em
pontos-gatilho miofasciais. A SDM não diagnosticada,
e conseqüentemente não tratada, causa sintomas
dolorosos crônicos, podendo levar ao diagnóstico
errôneo e ao insucesso no tratamento. Em 18 doentes
(31,5%) do nosso estudo foi encontrada SDM,
patologia importante a ser considerada devido à alta
freqüência com que ela se associa às dores neuropáticas e também pela necessidade de seu tratamento para
lograrmos sucesso terapêutico.
Dor facial atípica pode iniciar-se após cirurgias ou
trauma da face, dentes ou gengivas, porém, persistem
sem qualquer causa demonstrável 19,22. Na nossa
casuística, em 21 doentes (36,8%) esses achados
estavam presentes.
Após a investigação diagnóstica do grupo estudado, foram encontrados 45 doentes (78,9%) com dor
facial caracterizada com a que não preenche os critérios
dos grupos 11 e 12. Outros diagnósticos concluídos
foram hipoestesia facial em 9 doentes (15,7%),
meningioma em 1 (1,8%), neurolues em outro e
invaginação vertebrobasilar noutro.
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Em nosso meio, Okada e cols.21 estudaram 33
doentes com dor facial atípica e constataram anormalidades neurológicas em 63,5% dos casos (neuropatia
traumática em 42,4%; neuropatia idiopática em 21%).
Esses autores encontraram neoplasias em dois doentes
(3,3%), sendo um tumor do ângulo pontocerebelar e
outro tumor do assoalho da boca. Outros relatos de
tumor e dor facial atípica têm sido descritos2,20.

Conclusão
As características funcionais e morfológicas da
face, aliadas à complexidade do fenômeno doloroso,
tornam favorável a existência de inúmeras fontes de
dor facial. A dor facial de padrão atípico envolve uma
variedade de doenças locais e sistêmicas, sendo
fundamentais anamnese e o exame clínico minuciosos,
associados à investigação complementar. O diagnóstico da dor facial que não preenche os critérios dos
grupos 11 e 12 é de exclusão, sendo a avaliação
multiprofissional essencial.
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Avaliação prognóstica dos aneurismas
intracranianos por estudo do grau clínico,
tomografia computadorizada e angiografia
cerebral
Pasquale Gallo*, Antonio de Pádua Bonatelli**
Serviço de Neurocirurgia do Hospital Cristo Redentor, Porto Alegre, RS
Escola Paulista de Medicina, UNIFESP, São Paulo, SP

RESUMO
Embora sejam inúmeras as publicações sobre o prognóstico dos aneurismas intracranianos
utilizando uma metodologia cada vez mais sofisticada, este trabalho tende a demonstrar que os
parâmetros mais elementares são os mais confiáveis para o prognóstico.
Com a finalidade de compreender e quantificar esse prognóstico, foram estudados prospectivamente 100 pacientes com hemorragia subaracnóidea provocada por aneurismas
intracranianos, confirmado por diversos métodos diagnósticos no Serviço de Neurocirurgia do
Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, entre outubro de 1992 e outubro de 1995. Todos os
pacientes foram classificados pelo grau clínico à internação, pela presença ou pela ausência de
sangue na tomografia computadorizada e pela presença ou pela ausência de vasoespasmo
angiográfico. Os exames foram realizados tão precocemente quanto possível, de acordo com o
estado clínico do paciente. A cirurgia foi realizada assim que as condições clínicas permitiram.
Os pacientes foram seguidos pelo período de seis meses e os resultados correlacionados aos
diversos fatores que foram analisados.
Foi possível constatar que a correta observação do grau clínico, da tomografia computadorizada
e da angiografia cerebral, tanto isoladamente quanto em conjunto, nos forneceu uma quantidade
expressiva de informações, capaz de nos indicar o prognóstico do resultado pós-operatório de
forma bastante confiável.

PALAVRAS-CHAVE
Aneurisma. Angiografia. Tomografia computadorizada.

ABSTRACT
The value of the clinical grade and the findings in computed tomography and cerebral
angiography to predict prognosis for intracranial aneurysms
In an era of increasing limitations of medical resources, the ability to predict outcome is becoming
increasingly important because when the outcome can be accurately predicted, treatment is more
likely to be geared toward potentially avoidable, deleterious factors. The best factors to predict
outcome are the most commom.
A prospective analysis of 100 patients with aneurysms treated at the Neurosurgical Service,
Hospital Cristo Redentor, Porto Alegre, during the period from October 1992 to October 1995, was
carried out.
All patients were classified and scored according to Hunt & Hess scale, the amount and localization
of blood shown in the computed tomography, and presence or absence of angiographic vasospasm.
The timing of surgical intervention was, in general, determined by the patient’s neurological
function, and the follow-up was done for six months. Outcome was reviewed by multifactors
analysis.
Excellent results were verified in 71%, good results in 19% and poor results in 9%. The mortality
was 1%. The preoperative overall score obtained by the patients based on the clinical grade,
computerized tomography and cerebral angiography findings was directly related to the outcome.

KEYWORDS
Aneurysms. Angiography. Computed tomography.
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Introdução
O tratamento cirúrgico dos aneurismas intracranianos sofreu, a partir da década de 1960, transformações importantes que se refletiram favoravelmente
nos resultados obtidos a partir desse momento. Essas
modificações foram observadas nas modernas técnicas microneurocirúrgicas, como o uso do microscópio
operatório, o instrumental microcirúrgico e a coagulação bipolar. Por outro lado, o melhor conhecimento
da microanatomia vascular e o emprego de agentes
anestésicos mais confiáveis deram ao neurocirurgião
maior segurança durante o ato operatório.
Estudos cooperativos e estatísticos, nos Estados
Unidos, mostram que, anualmente, 28 mil novos casos
de aneurismas são computados e que somente 9 mil
desses pacientes retornam às suas atividades anteriores, e 2 mil morrem por complicações cirúrgicas49.
Menos de 40% dos pacientes que têm hemorragia
subaracnóidea (HSA) por ruptura aneurismática
sobrevivem sem danos funcionais de grande repercussão50. Os fatores mais importantes que determinam
a mortalidade e a morbidade são a intensidade da
hemorragia inicial, a incidência de ressangramento e a
ocorrência de vasoespasmo50,52,53,54,64,65,70,75.
A controvérsia entre a preferência pela cirurgia
precoce, preconizada com o objetivo de evitar o
ressangramento e permitir tratamento agressivo do
vasoespasmo7,8,9,11,12,28,34,35,44,58,63,78,98 ou pela cirurgia
tardia, com seus bons resultados4,18,59,65,106,109, permanece. Entretanto, não foi confirmada a melhora nos
resultados em pacientes sonolentos ou comatosos
operados precocemente19,53,54.
Portanto, apesar dos recentes desenvolvimentos
nas técnicas microcirúrgicas para os aneurismas
cerebrais e o tratamento do vasoespasmo, o prognóstico do paciente que sofre HSA permanece insatisfatório53,54,76,82,105 e os resultados cirúrgicos dependem,
principalmente, das condições neurológicas e do nível
de consciência do paciente2,65,103.
No entanto, mesmo aqueles pacientes que são
operados em boas condições e mais tardiamente, após
a hemorragia, podem apresentar resultados insatisfatórios, havendo necessidade de mais estudos sobre os
fatores que podem influenciar no resultado da cirurgia
dos aneurismas intracranianos.
Com o objetivo de determinar outros fatores
prognósticos, avaliamos quantitativamente os pacientes que sofreram HSA por ruptura de aneurisma
intracraniano e que apresentavam boas condições
neurológicas e, principalmente, nível de consciência
considerado ideal para a realização do procedimento
cirúrgico, independentemente do número de dias que
transcorreram desde a HSA.
Avaliação prognóstica dos aneurismas
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A avaliação desses pacientes foi realizada levandose em consideração: o grau clínico (GC), as alterações
encontradas na tomografia computadorizada cerebral
(TC) e na angiografia cerebral (AC).

Casuística e métodos
O material clínico utilizado neste trabalho é proveniente do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Cristo
Redentor, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul. No período compreendido entre outubro de 1992 e
outubro de 1995 foram protocolados e estudados
prospectivamente 100 pacientes com aneurismas
intracranianos, que são objeto e análise deste estudo.
Foram excluídos deste estudo pacientes que apresentavam possíveis alterações anatômicas, ou fatores
clínicos que pudessem comprometer a uniformidade
do trabalho, como:
a) pacientes em grau V40;
b) pacientes que haviam sofrido craniotomias
prévias por outras lesões intracranianas;
c) pacientes com comprometimento clínico de
outros órgãos ou sistemas que pudessem
influenciar o resultado cirúrgico.
Todos os 100 pacientes foram submetidos ao
protocolo especialmente realizado para este trabalho,
recebendo conduta neurológica e tratamento uniforme,
destacando-se que: todos foram operados pelo mesmo
cirurgião (P.G.); a abordagem cirúrgica mais utilizada
foi a pterional ou frontotemporoesfenoidal106, adotada
em todos os pacientes com aneurismas da circulação
anterior, com exceção dos seis casos de aneurismas da
artéria pericalosa que foram abordados por via interhemisférica106; em um paciente com aneurisma da artéria
cerebelosa póstero-inferior foi utilizada a via suboccipital106; todos os pacientes foram tratados e operados
conforme a seqüência de internação; finalmente, todos
os pacientes foram avaliados e receberam uma pontuação de acordo com os critérios abaixo, no momento
da internação, e os exames tomográficos e angiográficos foram obtidos o mais precocemente possível,
tanto quanto as condições clínicas do paciente o
permitiram.
Pontuação segundo o grau clínico (Hunt & Hess40,
1968):
I = 4 pontos
II = 3 pontos
III = 2 pontos
IV = 1 ponto
V = 0 ponto
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Pontuação segundo a tomografia computadorizada:
Presença de hematoma = 0 ponto
Presença de sangue intraventricular = 1 ponto
Presença de sangue nas cisternas = 2 pontos
Ausência de sangue = 3 pontos
Pontuação segundo a angiografia cerebral:
Com vasoespasmo = 0 ponto
Sem vasoespasmo = 1 ponto

Tabela 3
Localização dos aneurismas
Sítio

N

%

Comunicante posterior*

31

30,5

Carótida interna

12

11,6

Comunicante anterior

29

28,l

Cerebral média

22

21,3

Pericalosa

6

5,8

Coroidéia anterior*

1

0,9

Oftálmica

1

0,9

Cerebelar póstero-inferior
Total

1

0,9

103

100

* São considerados aneurismas da artéria comunicante posterior e da
coroidéia anterior os aneurismas que se situam próximos ou no óstio das

Resultados

respectivas artérias.

Os resultados do tratamento estão apresentados nas tabelas a seguir, tendo sido protocolados um total de 100 pacientes (n = 100) que apresentavam 103 aneurismas intracranianos, salientando-se que os pacientes foram observados e
acompanhados durante período de até 6 meses
após a cirurgia.
O resultado pós-operatório foi avaliado classificando-se os pacientes em três grupos (excelente, bom
e mau), de acordo com o seu estado clínico final,
utilizando-se a classificação de Jomin e cols.48

Tabela 4
Complicações e resultados
Complicação

Excelente

Bom

Mau

Total
1

Vasoespasmo

-

-

1

Hidrocefalia

1

1

2

4

Meningite

1

-

-

1

Emb.pulm.

1

-

-

1

Der.pleural

1

-

-

1

Convulsões

1

-

-

1

Infec.pele

2

-

1

3

Infec.resp.

1

-

-

1

8 (61,5%)

1 (7,7%)

4 (30,8%)

13

Total

Tabela 1
Distribuição dos doentes segundo o grau clínico
Grau

N

%

I

46

46

II

21

21

III

29

29

IV

4

4

100

100

Total

Tabela 5
Vasoespasmo angiográfico e resultados

No pacientes
%

Tabela 2
Sangue detectado na TC
%

Hematoma

12

12

4 a 7 dias

Intraventricular

21

21

8 a 11 dias

Cisternas

60

60

12 a 15 dias

Ausência

34

34

intraventricular e/ou hematomas
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Bom

Mau

12

5

6

Total
23

52,2

21,7

26,1

100

Tabela 6
Momento cirúrgico e resultados

N*

* Em 21 a TC apresentava associação de sangue nas cisternas e

Excelente

Momento

Bom

Mau

Total

3 (100%)

-

-

3

3 (50%)

3 (50%)

-

6

16 (80%)

3 (15%)

1 (5%)

20

16 a 21 dias

23 (76,6%)

4 (13,4%)

3 (10%)

30

+ de 21 dias

27 (65,8%)

9 (22%)

5 (12,2%)

41

72

19

9

100

Total

Excelente
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Tabela 7
Resultados de acordo com a faixa etária

Tabela 12
Resultados de acordo com a pontuação na AC

Idade
(anos)

Excelente

Bom

Mau

Total

10 a 19

1 (100%)

-

-

1

20 a 29

5 (62,5%)

2 (25%)

1 (12,5%)

8

30 a 39

15 (75%)

4 (20%)

1 (5%)

20

40 a 49

26 (78,8%)

4 (12,2%)

3 (9%)

33

50 a 59

16 (64%)

6 (24%)

3 (12%)

25

60 a 69

7 (70%)

2 (20%)

1 (10%)

10

70 a 79

2 (66,6%)

1 (33,4%)

-

3

72

19

9

100

Total

Excelente

Bom

Mau

Excelente

Bom

Mau

Total

0
1

13 (56,5%)

5 (21,7%)

5 (21,8%)

23

59 (76,6%)

14 (18,2%)

4 (5,2%)

Total

77

72

19

9

100

Tabela 13
Resultados após a soma dos critérios de pontuação
Pontuação

Tabela 8
Resultados de acordo com o grau clínico
Grau

Pontuação

Total

I

44 (95,6%)

2 (4,4%)

-

46

II

17 (80,9%)

4 (19,1%)

-

21

III

10 (34,5%)

13 (44,8%)

6 (20,7%)

29

IV

1 (25%)

-

3 (75%)

4

Total

72

19

9

100

Excelente

Bom

Mau

Total
-

1

-

-

-

2

1 (33,3%)

1 (33,3%)

1 (33,3%)

3

3

-

7 (58,3%)

5 (41,7%)

12

4

6 (50%)

4 (33,3%)

2 (16,7%)

12

5

6 (75%)

1 (12,5%)

1 (12,5%)

8

6

21 (91,3%)

2 (8,7%)

-

23

7

21 (84%)

4 (16%)

-

25

8

17 (100%)

-

-

17

Total

72

19

9

100

Discussão
Tabela 9
Resultados de acordo com a localização do aneurisma
Localização
Carótida interna

Excelente

Bom

Mau

Total

9 (75%)

3 (25%)

-

12

Com. anterior

23 (79,3%)

3 (10,3%)

3 (10,4%)

29

Cerebral média

10 (45,5%)

7 (31,8%)

5 (22,7%)

22

Coroidéia ant.

1 (100%)

-

-

1

Pericalosa

5 (83,3%)

1 (16,7%)

-

6

Oftálmica

1 (100%)

-

-

1

Com. posterior

24 (75,5%)

6 (19,4%)

1 (3,1%)

31

Cereb. post. inf.

1 (100%)

-

-

1

74

20

9

103

Total

Tabela 10
Resultados de acordo com a pontuação pelo grau clínico
Pontuação

Excelente

Bom

Mau

Total

1

1 (25%)

-

3 (75%)

4

2

10 (34,5%)

13 (44,8%)

6 (20,7%)

29
20

3

16 (80%)

4 (20%)

-

4

45 (95,7%)

2 (4,3%)

-

47

Total

72

19

9

100

Tabela 11
Resultados de acordo com a pontuação da TC
Pontuação

Excelente

Bom

Mau

Total

0

3 (25%)

8 (66,6%)

1 (8,4%)

12

1

11 (64,7%)

2 (11,8%)

4 (23,5%)

17

2

29 (78,3%)

5 (13,5%)

3 (8,2%)

37

3

29 (85,3%)

4 (11,8%)

1 (2,9%)

34

Total

72

19

9

100
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Analisando os 100 pacientes que foram objeto deste
estudo, notamos que foram protocolados e operados
31 (31%) homens e 69 (69%) mulheres, o que corresponde, aproximadamente, aos dados encontrados na
literatura, referentes aos aneurismas intracranianos
rotos47,53,65,86,100,106.
Em relação à idade, o paciente mais jovem no nosso
estudo tinha 17 anos e o de maior idade 72 anos, ficando
a média em 45 anos. A maior incidência ocorreu na quarta,
na quinta e na sexta décadas com 78 pacientes e
equivalentes a 78% dos casos, com o pico máximo na
quinta década, representando 33% do total. Esses dados
são coincidentes com diversos autores47,53,65,71,86,106.
Yoshimoto e cols.109, revisando mil aneurismas operados,
encontraram o pico máximo de incidência na sexta década,
com 32%. Abaixo dos 20 anos, tivemos, em nossa série,
somente 1 caso (1%), enquanto Yoshimoto e cols.109
encontraram 0,5% e Suriano101, 3,5%. É interessante notar
que em nossa casuística encontram-se 3 pacientes (3%)
pertencentes à oitava década, idade compreendida entre
70 e 79 anos, demonstrando a tendência atual de se operar
pacientes mais idosos em boas condições, não sendo
mais a idade fator limitante do tratamento cirúrgico e dos
resultados5,29,39,42,43,80.
É importante estimar o grau clínico de cada paciente
com HSA, porque trata-se de correlacionar o estado
logo após a HSA e os resultados pós-cirúrgicos. Constatamos na tabela 1 que, ao serem protocolados, os
nossos pacientes foram enquadrados pela escala de
Hunt & Hess conforme a seguinte distribuição: 46%
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em grau I, 21% em grau II e 29% em grau III (totalizando
96% nos graus I, II e III) e somente 4% em grau IV.
Nenhum dos nossos pacientes em grau V foi levado à
cirurgia. Le Roux e cols.62, em estudo recente, denominaram 224 pacientes que se encontravam em grau I,
II e III como “bom grau”, tendo encontrado 13,8% em
grau I, 45,6% em grau II e 40,6% em grau III. Suriano101
mostrou, na sua tese de mestrado, que de um total de
322 pacientes operados no Hospital São Paulo da Escola
Paulista de Medicina, 27,3% encontravam-se em grau
I, 42,6% em grau II, 27% em grau III e 2,5% em grau IV
no momento da internação. Sano & Saito91 e Inagawa44
mostraram que a proporção dos pacientes internados
em seus serviços, em graus I e II, variam de 54% a 80%.
Gallo, Oppitz e Santos32 encontraram 67% de pacientes
em grau I, 17 % em grau II, 11% em grau III e 3% em
grau IV, no total de 107 pacientes.
A grande quantidade de escalas e suas variáveis
trazem alguma dificuldade para a comparação de resultados. Kassel e cols.53, em estudo cooperativo de 3.521
pacientes, utilizaram uma variação da Escala de Glasgow
em um total de sete itens. Jagger, Torner e Kassel45
mostraram que, usando um oitavo item nessa escala
utilizada por Kassel e cols.53, que seria o relacionado à
abertura ocular e a uma modificação na resposta motora
da escala de Glasgow, haveria condições de se prognosticar, com razoável sucesso, cerca de 90% dos bons
resultados e óbitos.
Na tabela 2, em que relacionamos a presença ou
não de sangue na TC, constatamos que 12% dos
pacientes apresentavam hematoma não compressivo,
21% apresentavam inundação ventricular, e 60%,
sangue em uma ou mais cisternas, no espaço subaracnóideo. O restante, 34% das TC, não mostrava
qualquer sinal de sangue nesse espaço. Portanto, em
66% dos casos houve a presença de sangue revelada
pela TC. É importante salientar que 21 pacientes
apresentaram sangue em múltiplos compartimentos ao
exame de TC.
No presente momento, sabemos que o melhor
método para o diagnóstico de HSA é por meio da TC, e
o método é tanto mais preciso, quanto mais cedo for
realizado. Kassel e cols.53 mostraram que, no dia da HSA,
o índice de precisão é de 96,6%; no primeiro dia, após a
HSA, é de 92,8%; no segundo dia, 84,8%; no terceiro
dia, 77,8%, e assim sucessivamente.
Além disso, a TC ainda nos dá importantes informações a respeito da localização e da quantidade de
sangue no espaço subaracnóideo, que é o mais importante fator no prognóstico do vasoespasmo, da presença
de sangue intraventricular ou intracerebral, e, em alguns
casos, da localização do aneurisma66. Kassel e cols.53
relataram 17% de hematomas intracerebral e intraventricular em seus pacientes. Le Roux e cols. 62
apresentaram que 93,3% dos seus casos de HSA foram
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diagnosticados por TC; 45,1% dos casos apresentavam
hemorragia intraventricular e 16,9%, hemorragia intracerebral. Suriano101, revisando 216 TC, confirmou que
65,7% mostravam a presença de HSA; desses, em 14,8%
havia hematoma intracerebral e, em 13,9%, hemorragia
intraventricular. Não foi constatada a presença de sangue
ou qualquer outra anormalidade em 17,6% dos casos.
As alterações na TC são encontradas em 64% a
85% dos casos de HSA; hematoma intracerebral é
encontrado em 17% a 29% dos casos e a hemorragia
intraventricular, em 7% a 38%3,106. Jensen e cols.47
realizaram TC em 90% de seus pacientes com HSA,
tendo encontrado resultados positivos em 100% dos
exames efetuados.
A ressonância nuclear magnética (RNM) é, pelo
menos, tão sensível quanto a TC para detectar uma
HSA, se as aquisições adequadas de imagem forem
utilizadas. No entanto, os altos custos do procedimento
e a publicação de alguns trabalhos mostrando pequena
sensibilidade da RNM em casos de HSA aguda têm
limitado seu uso e, portanto, um estudo comparativo.
Mas a alta resolução da RNM e as melhorias nas
técnicas de angiografia por RNM deverão tornar esse
exame mais importante no futuro14,69.
Na tabela 3, relacionamos os sítios de localização
dos 103 aneurismas estudados, referentes aos 100
pacientes da nossa série. A angiografia cerebral dos
quatro vasos foi realizada por cateterismo femural, tão
logo as condições clínicas o permitiram.
Os riscos da angiografia cerebral em pacientes com
aneurismas rotos são mínimos. As reações alérgicas
com complicações estão na ordem de 1:50.000 casos e
a morte após a injeção de contraste é ainda mais incomum20. Outra complicação, felizmente muito rara, é a
ruptura do aneurisma durante a angiografia 6,104 .
Portanto, não há razão para que os pacientes não sejam
investigados e, se o exame resultar negativo, perante
as provas inequívocas da presença de HSA por
presença de aneurisma, o procedimento deve ser
repetido em um prazo de 20 a 30 dias.
Na comparação entre as complicações no pósoperatório e os resultados obtidos (Tabela 4), de um
total de 13 pacientes que sofreram algum tipo de
complicação, 4 desenvolveram hidrocefalia e tiveram
que ser submetidos à derivação ventriculoperitonial
(DVP); as infecções de pele ou ferida operatória foram
responsáveis por 23% das complicações, enquanto a
meningite bacteriana, a embolia pulmonar, o derrame
pleural, as convulsões e a infecção respiratória foram
responsáveis por 38,4% dessas complicações. Mesmo
assim, 8 destes pacientes (61,5%) evoluíram com
resultado excelente; 1 paciente (7,7%) com bom e 3
pacientes (23%) com mau resultado, correspondendo
a 2 casos de hidrocefalia derivados e 1 paciente que
desenvolveu crises convulsivas no pós-operatório, que
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foram controladas pelo uso de anticonvulsivantes.
Portanto, 13% dos pacientes submetidos à cirurgia,
dessa série apresentaram algum tipo de complicação
pós-operatória, e somente 1 dos casos (7,7%) foi
diagnosticado como vasoespasmo, evoluindo para o
óbito.
A hidrocefalia, citada por alguns autores61,73,85 pode
acometer até 21% dos casos, chegando, na nossa série,
a 4%. No entanto, deve-se ressaltar que a maior incidência dessa complicação encontra-se nos pacientes
em graus IV e V de Hunt & Hess, enquanto nos graus
I, II e III estaria situada abaixo dos 4%.
A freqüência de vasoespasmo, presente em apenas
um paciente na nossa série (1%) e que evolui para o
óbito, ficou abaixo dos resultados encontrados por
Kassel53, que relata incidência em torno de 7,2% e 13,5%,
provavelmente relacionada com o maior número de
cirurgias realizadas com mais de 12 dias no nosso
estudo.
A embolia pulmonar é uma das mais comuns alterações pulmonares associadas à HSA, junto à pneumonia
e ao edema pulmonar53,104. Le Roux e cols.62, em sua série,
relataram 0,9% de embolia pulmonar e 14,7% de
pneumonias. Sundt e cols.100 tiveram 14 pacientes com
evidências inequívocas de embolia pulmonar entre 722
casos (1,93%), enquanto 0,5% dos pacientes de Rinne88
tiveram como fator principal de causa mortis essa doença.
Yasargil106 teve essa complicação em 3,2% de seus
pacientes, e Kassel e cols.53, em 0,8%. A detecção precoce
dessa alteração respiratória e o uso preventivo da
subeparinização parece-nos o procedimento mais adequado para o tratamento dessa complicação pulmonar.
A infecção da ferida operatória é pouco relatada e
somente um paciente (0,4%) na série de Le Roux e cols.62
apresentou essa complicação, enquanto na nossa série
o índice chegou a 3%. Acreditamos ser devido ao fato
de tratar-se de pacientes com baixo nível socioeconômico, más condições nutricionais e resistência
imunológica inadequada.
A meningite bacteriana pós-operatória é citada por
Yasargil106 em cerca de 3,8% dos seus casos, enquanto
Le Roux e cols.62 citam 2,2%, mas todos com boa
evolução, assim como na nossa série.
Já as crises convulsivas, observadas em um caso
na nossa série (1%), podem acometer de 4% a 27,5%
dos pacientes55,77,84,94. Temos adotado como rotina o
uso profilático de fenitoína e a manutenção dessa droga
por seis meses, após os quais fazemos a retirada
gradual. O uso de anticonvulsivantes para prevenir
crises convulsivas por longo tempo (um ano ou mais)
tem sido aceito na prática médica no pós-operatório. O
uso rotineiro dessas medicações parece diminuir a
freqüência das convulsões, mas não está bem definido
que a terapia anticonvulsivante previna o desenvolvimento da epilepsia pós-operatória. Além disso, a
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administração de fenitoína, fenobarbital e outros
anticonvulsivantes está associada a significativo risco
de reações adversas, assim como reações colaterais
24,67,87,94
. Alguns autores já questionam este uso
prolongado do anticonvulsivante e preconizam a
retirada deste com sete dias de pós-operatório13.
O mecanismo do vasoespasmo e das lesões intrínsecas da parede arterial é desconhecido23. Essa afirmação
é ainda bastante atual, não havendo uma definição sobre
as causas e a melhor forma de tratamento dessa
anormalidade vascular. A maior causa de mortalidade e
morbidade em pacientes que sofreram HSA é o
ressangramento e a isquemia cerebral tardia devido ao
vasoespasmo. A presença de sangue no espaço subaracnóideo e coágulos nas cisternas basais são
particularmente considerados como algumas das causas
de vasoespasmo, identificado em 62% das angiografias
realizadas entre o 4o e o 12o dia após a HSA66.
Na tabela 5, correlacionamos o vasoespasmo angiográfico com os resultados obtidos. Notamos que 23
pacientes (23%) apresentaram vasoespasmo angiográfico.
Destes, em 12 pacientes (52,2%) o resultado foi excelente,
em 5 (21,7%) foi bom e, noutros 6 (26,1%), mau.
A quantificação e a comparação do vasoespasmo
angiográfico é extremamente controverso e são
inúmeros os métodos empregados para a determinação
desse fator prognóstico33,56,90,91,100,108, não havendo
consenso, sendo um campo em aberto para novos
trabalhos.
No nosso estudo, preferimos simplificar e adotar o
critério da presença ou da ausência de vasoespasmo
angiográfico, independentemente do local, da quantidade de vasos comprometidos e da intensidade da
estenose arterial.
Auer e cols.10, em estudo prospectivo de 100 pacientes tratados cirurgicamente nas primeiras 72 horas,
mostraram que em 76% não havia nenhum tipo de
vasoespasmo angiográfico, 15% tinham menos de 50%
de estenose e 1% apresentava vasoespasmo difuso e
de grande intensidade. Gurusinghe e Richardson36, em
análise de 131 pacientes, relataram 51,9% sem vasoespasmo, 31,3% com o diâmetro do vaso reduzido a 50%,
11,4% com redução de 50% a 75% e 5,4% com redução
de mais de 75%. Kikuchi e Watanabe56 relataram 40,9%
de vasoespasmo nos seus pacientes, e em 55,5% destes
os resultados foram excelentes, em 22,2% foram bons,
em 11,2% maus e 11,2% evoluíram para o óbito. Georg
e cols.33 apresentam resultados semelhantes.
Portanto, existe uma clara evidência da importância
do vasoespasmo angiográfico nos resultados obtidos
na cirurgia dos aneurismas intracranianos, mostrando
que entre 10% e 15% dos pacientes com alterações
angiográficas evoluem mal.
A tabela 6 refere-se ao número de dias transcorridos
após a HSA, quando os pacientes foram submetidos à
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cirurgia e os resultados obtidos. Notamos que nenhum
paciente da nossa série foi operado precocemente (0 a
3 dias), em função da própria sistemática do nosso
serviço, que opta por esperar o melhor momento, isto
é, quando as condições clínicas estão estabilizadas e o
nível de consciência é satisfatório, independentemente
dos dias transcorridos31. Entre o 4o e o 7o dia, foram
operados 3 pacientes e todos evoluíram com excelente
resultado. Daqueles operados entre o 8o e 11o dia, 50%
evoluíram para resultado excelente e 50% para resultado
bom. Nesta casuística, 91% dos pacientes foram
operados a partir do 12o dia e, nestes, a soma dos
resultados bons e excelentes ficou entre 88% e 95%;
nesse grupo, ocorreu apenas um óbito, em doente
operado no 18o dia. No resultado global obteve-se
excelente em 72%, bom em 19% e mau em 9%.
Diversos trabalhos têm procurado demonstrar a
superioridade do tratamento precoce sobre o tratamento
tardio dos aneurismas e vice-versa15,21,25,27,46,57,60,75,83,99.
Os defensores da cirurgia precoce acreditam que ela
proporcione diminuição nos fatores que determinam
mortalidade e morbidade, como o ressangramento e a
ocorrência de vasoespasmo50-54,64,65,75. Entretanto, não
é aceita, de uma forma geral, a opinião quanto ao espectro
de indicações para a cirurgia precoce, como as condições
de admissão, o sítio do aneurisma e os fatores de riscos
adicionais1,11,17,26,28,38,51,53,54,68,95,98. Autores como Sundt
e cols.100 afirmam que o momento da intervenção
cirúrgica é, em geral, determinado pela condição
neurológica do paciente e pela intensidade dos sinais
meníngeos, incluindo febre, e postergam as cirurgias
para 7 a 9 dias após a HSA. Em 848 doentes com
aneurismas operados em 24 hospitais universitários da
Alemanha, 50,7% foram operados 15 dias após a HSA
e 38,6% entre o 5o e o 15o dia, enquanto somente 11%
sofreram intervenção cirúrgica entre 0 e 3 dias47. Kassel
e cols.54 concluíram que a cirurgia tardia (mais de 10
dias após a HSA) apresenta os melhores resultados,
apesar do risco de 30% de mortalidade e morbidade
durante a espera. Jomin e cols.48 apresentaram um índice
de mortalidade de 60,6% nas cirurgias realizadas nas
primeiras 48 horas, índice que cai para 10% após a
primeira semana.
Na tabela 7, analisamos a influência da faixa etária
nos resultados e notamos que 91 pacientes (91%) de
todas as idades obtiveram resultado excelente ou bom,
e 9 pacientes (9%) evoluíram com resultado mau.
Setenta e um pacientes (71%) estão situados entre os
30 e os 59 anos de idade e obtiveram resultado excelente
ou bom. Os pacientes que evoluíram mal estão distribuídos em praticamente todas as faixas de idade e o
único óbito ocorreu em paciente situado entre os 40 e
os 49 anos (paciente em grau III). É interessante notar
que a soma dos percentuais de resultados bom e
excelente varia de 87,5% a 100% em todas as faixas
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etárias, inclusive na oitava década, em que presumivelmente os resultados teriam que ser piores, em função
das alterações vasculares encontradas nessa faixa
etária. Se analisarmos os trabalhos publicados entre
1979 e 198448,109, veremos que a mortalidade nas faixas
etárias mais avançadas variava de 20% a 40%. Mais
recentemente, a idade tem sido considerada com menos
preconceito, não constituindo fator discriminatório
para a cirurgia, sendo vários os relatos de resultados
satisfatórios29,35,43,93.
A correlação entre os resultados obtidos e o grau
clínico (Tabela 8) dos pacientes, mostra que 46% dos
pacientes estavam em grau I e se obteve 95,6% de
resultado excelente e 4,4% de bom. Já nos pacientes
em grau II (21%) obteve-se 80,9% de resultado excelente
e 19,1% de bom; 29% dos pacientes encontravam-se
em grau III, e somente 34,5% evoluíram com resultado
excelente, 44,8% com bom, e 20,7% com resultado mau.
Do total de 100 pacientes, somente 4 estavam em grau
IV, obtendo-se 25% de resultado excelente e 75% de
mau resultado.
Kikuchi e Watanabe56, em sua série, relataram que
nos pacientes em graus I e II os resultados excelente e
bom estão próximos aos 100%, enquanto a morbidade
e a mortalidade crescem nos graus III e IV. Sundt e
cols.100 demonstraram que os melhores resultados são
obtidos nos graus I e II. Auer e cols.9 obtiveram 93%
de bons resultados nos graus I e II; Le Roux62, 96,8%
de bons resultados nos pacientes em grau I, 88,3% em
grau II e 81,3% em grau III.
Esses resultados corroboram uma tendência na
literatura mundial que o grau clínico obtido pela escala
de Hunt & Hess é um dos fatores prognósticos mais
importantes e mais fidedignos nos resultados no
tratamento dos aneurismas intracranianos.
Quanto à influência da localização dos aneurismas
nos resultados obtidos (Tabela 9), observamos que os
percentuais de resultados excelente e bom se situam
entre 90% e 100%, em todos os sítios, com exceção dos
aneurismas da artéria cerebral média nos quais esse
valor se situa em 77,3%. O mau resultado predominou
entre os doentes com aneurismas da artéria cerebral
média. O único óbito ocorreu em paciente com
aneurisma da artéria comunicante anterior, o que
representou 3,5% do total de pacientes com aneurisma
dessa localização.
Jomin e cols.48 obtiveram resultados bom e excelente,
variando de 64,6% a 100%, e uma taxa de mortalidade
entre 10% e 18%, sendo a mortalidade dos pacientes
com aneurismas da artéria cerebral média de 13,2%.
Sundt e cols.100 apresentaram percentagens de resultados bom e excelente, variando de 84% a 91%, e também
tiveram a maior taxa de morbidade e mortalidade nos
aneurismas da artéria cerebral média (14%). Em 1984,
Jensen e cols.47 mostraram resultados bom e excelente
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em 80% a 100% dos casos, mas para esses autores a
mortalidade foi maior nos aneurismas da artéria carótida
interna, que chegou a 25%, assim como a de Yoshimoto
e cols.109, com 6,9% .
Na tabela 10, após a conversão do grau clínico
segundo nosso critério, a pontuação obtida pelos
pacientes está correlacionada aos resultados obtidos,
e notamos que 95,7% dos que obtiveram 4 como
pontuação máxima tiveram resultado excelente e
somente 4,3% tiveram resultado bom. Entre os que
alcançaram 3 como pontuação, 80% obtiveram resultado
excelente e 20%, bom. Com a pontuação 2, apenas 34,5%
evoluíram para resultado excelente; 44,8% evoluíram
para bom; 20,7%, para mau. No entanto, dos que
alcançaram a pontuação mínima 1, somente 25%
obtiveram resultado excelente e 75%, mau. Dos 72
pacientes que tiveram resultado excelente, 80% e 95,7%
haviam recebido, respectivamente, pontuação 3 e 4,
enquanto 25% e 34,5% haviam recebido pontuação 1 e
2, respectivamente. Ressalte-se que os maus resultados
da nossa casuística ocorreram somente nos pacientes
que haviam recebido pontuação 1 e 2.
São numerosos os métodos existentes para graduar
as melhoras neurológicas dos pacientes após a
instalação da HSA por aneurisma, e é importante estimar
o nível clínico de cada paciente, porque isso será um
bom referencial entre os resultados pós-cirúrgicos e a
condição clínica após a HSA. Entre as escalas que têm
sido utilizadas para essa avaliação, consideramos três
como as mais importantes: a de Botterell e cols.16, de
Hunt & Hess40 e a da World Federation of Neurological
Surgeons22. Evidentemente, todas sofreram variações,
acréscimos e sugestões mas, em essência, permanecem
inalteradas. Atualmente, existe uma tendência pela
utilização da classificação de Hunt & Hess na maioria
dos serviços neurocirúrgicos10,36,62.
Dentro da nossa proposta de avaliar quantitativamente o grau clínico do paciente, adotamos a escala
de Hunt & Hess, pontuando com nota máxima de 4 os
pacientes em grau I de Hunt & Hess; com nota 3 os
pacientes em grau II; com nota 2 os pacientes em grau
III; com nota 1 os pacientes em grau IV; e com nota 0 os
pacientes em grau V. Cumpre ressaltar que não tivemos,
na nossa série, nenhum paciente em grau V, porque
não acreditamos que esse tipo de paciente seja beneficiado com a cirurgia. Por outro lado, é bastante conhecido o resultado obtido em pacientes em graus I, II e
III, sendo esses os pacientes que mais se beneficiam
do tratamento cirúrgico62,79,89.
A tabela 11 relaciona os resultados do tratamento
cirúrgico com os achados tomográficos no momento
da internação e convertidos para a pontuação por nós
proposta. Os pacientes que tiveram, nessa avaliação, a
melhor nota, isto é, 3, também obtiveram os melhores
resultados: resultado excelente em 85,3% deles, bom
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em 11,8% e mau em 2,9%. O resultado dos que alcançaram pontuação 2 foi excelente em 78,3%, bom em 13,5%
e mau em 8,2%. Já dentre os que alcançaram pontuação
1, o resultado foi excelente em 64,7%, bom em 11,8%, e
mau em 23,5%. Dentre os de pontuação 0, alcançaram
resultado excelente somente 25%, em 66,6% o resultado
foi considerado bom e em 8,4%, mau. Também aqui,
cabe ressaltar que 80,5% dos pacientes que evoluíram
com resultado excelente receberam pontuação 3 e 2,
enquanto 19,5% obtiveram pontuação 0 e 1.
A TC precoce, após a HSA, é um importante critério
de prognóstico, quando usada junto às condições
clínicas do paciente10. Essa afirmativa nos mostra o
realce ocupado pela TC entre os fatores prognósticos
da HSA e da cirurgia dos aneurismas cerebrais. Em
decorrência, inúmeros têm sido os métodos para avaliar
as informações fornecidas por este exame na conduta
terapêutica e sua evolução2,25,30,37,74,81. Diante dessa falta
de consenso na adoção de um critério de avaliação da
TC, referente à quantidade de sangue, sua localização
e seus reflexos posteriores, preferimos idealizar um
protótipo simplificado, de fácil memorização e que nos
auxiliasse no prognóstico da HSA. A presença de
hematoma intracerebral, com sangue no espaço
subaracnóideo e sangue intraventricular, receberia
pontuação 0; a presença de sangue intraventricular e
no espaço subaracnóideo, receberia pontuação 1;
somente a presença de sangue difuso no espaço
subaracnóideo, a pontuação seria 2; e a ausência de
sangue na TC, pontuação 3.
Por esta pontuação em ordem crescente, podemos
verificar que, teoricamente, o cérebro tem condições
mais favoráveis de resistir e recuperar-se das agressões
devastadoras da HSA e do vasoespasmo subseqüente
quanto menor for a quantidade de sangue visível na
TC e quanto menor for o número de compartimentos
atingidos.
A tabela 12, que correlaciona a pontuação dada à
angiografia cerebral, obtida o mais precocemente
possível, e os resultados cirúrgicos, nos mostra que foi
obtido resultado excelente em 59 pacientes (76,6%)
dentre os 77 que não apresentavam vasoespasmo
angiográfico, contra 13 (56,5%) dos 23 que apresentavam
vasoespasmo na angiografia, uma diferença bastante
significativa. Já nos pacientes que tiveram bom resultado,
21,7% tinham vasoespasmo angiográfico prévio, contra
18,2% sem vasoespasmo angiográfico.
Os maus resultados foram significativamente
maiores nos pacientes cuja angiografia prévia mostrava
vasoespasmo (21,8% contra 5,2% nos pacientes que
não tinham vasoespasmo). O único óbito ocorreu em
paciente cujo vasoespasmo arterial era evidente.
“Embora a presença de vasoespasmo angiográfico
exerça influência desfavorável, em nossa opinião, a
presença ou a ausência de espasmo é muito menos
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importante que o grau clínico, e nós não hesitamos em
proceder à cirurgia em um paciente alerta e na presença
de espasmo angiográfico”. Com essa afirmação,
Krayenbühl59 iniciou, há 24 anos, os debates sobre a
real influência do vasoespasmo angiográfico nos
resultados finais.
A presença ou a ausência de vasoespasmo angiográfico foi confirmada no nosso serviço por um
neurorradiologista e pelo autor (PG), atribuindo-se
pontuação 0 aos que mostravam sinais claros de
vasoespasmo e pontuação 1 aos que mostravam os
vasos com calibre normal. Ficou evidente nos resultados obtidos neste trabalho que, dos 77 pacientes
operados sem vasoespasmo angiográfico, somente
5,2% obtiveram mau resultado, enquanto 94,8% obtiveram resultados excelente ou bom. Já o resultado
obtido nos 23 pacientes que foram operados com a
angiografia mostrando a redução no calibre dos vasos,
foi mau em 21,8% e bom ou excelente em somente 78,2%.
A tabela 13 mostra a correlação da pontuação geral
com os resultados obtidos. O resultado do tratamento
em todos os pacientes que obtiveram a pontuação
máxima 8 foi excelente, evoluindo sem nenhuma
anormalidade; 84% dos que obtiveram a pontuação 7,
91,3% dos que obtiveram a pontuação 6, 75% com
pontuação 5, 50% com pontuação 4 e 33,3% com
pontuação 2 obtiveram também resultado excelente.
Os casos que resultaram em pequenos déficits, mas
que não impediram de retornar às suas atividades
normais (resultado bom), concentraram-se dentre os
de pontuação 4, 3, e 2, com 33,3%, 58,3% e 33,3%,
respectivamente.
Os maus resultados ficaram restritos àqueles com
pontuação 2, 3, 4 e 5, com predomínio dos de pontuação
2 e 3, com 33,3% e 41,7%, respectivamente.

5. Todos os pacientes que obtiveram pontuação
máxima 8, do nosso critério, tiveram excelente
resultado.
6. A pontuação máxima isolada em um só critério
de avaliação não constitui, necessariamente, um
bom prognóstico.
7. Quanto maior a soma dos três critérios de avaliação, melhor o prognóstico cirúrgico.
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Traumatismo craniencefálico por acidente com
bicicleta
Resultados preliminares
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Roberta Teixeira Leite**
Centro de Trauma do Hospital João Alves Filho, Aracaju, SE
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RESUMO
A principal causa de traumatismo craniencefálico tem sido os acidentes de trânsito, acometendo
mais os adultos jovens do sexo masculino. O traumatismo craniencefálico decorrente de queda
de bicicleta é freqüente e provoca lesões neurológicas graves. Em nosso meio, o uso de capacete
não tem sido obrigatório para ciclistas, aumentando o número de ciclistas com lesões cerebrais.
Os autores apresentam a experiência no atendimento de vítimas de traumatismo craniencefálico
por queda de bicicleta.

PALAVRAS-CHAVE
Traumatismo craniencefálico. Acidente com bicicleta.

ABSTRACT
Bicycle related head injury
Bicycle related head injury has been frequent. In Brazil, bicycle helmet use is not mandatory,
which increases the number of patients with bicycle related head injury.
The authors present a preliminary report on their experience with thirty-five bicycle related head
injured patients. The age of the patients ranged from 4 to 69 years and there was predominance of
male patients (74.3%). The accident occurred more frequently at night (51.4%). In 54.3% the injury
was due to a simple fall and in the remaining there was a collision (with cars, pedestrians, animals,
motorcycles and other objects).

KEYWORDS
Head injury. Bycicle.

Introdução
O uso da bicicleta, quer seja para transporte,
atividade recreacional, ou para prática de esportes, não
está isento de acidentes. É a maior causa de acidentes
no EUA, havendo aproximadamente, a cada ano, 580
mil visitas a salas de emergência, 20 mil hospitalizações
e 900 mortes32 e, na Austrália, é a causa de 1 em 6
mortes na infância4.
O traumatismo craniencefálico (TCE) é uma
importante conseqüência desses acidentes, sendo a
principal causa de morte e invalidez permanente7,9,16,19,24,29,32,36,39,49. É responsável por 60% a 90%

das mortes e por aproximadamente um terço dos atendimentos de trauma por bicicleta nas salas de emergência19,32.
A faixa etária mais acometida corresponde à das
crianças em idade escolar e adolescentes jovens7,32,36,49,
e 65% das mortes provocadas por esses traumas
ocorrem em crianças abaixo dos 15 anos45. Tais acidentes
relacionam-se freqüentemente a colisões com automóveis, motocicletas, outros objetos, pedestres ou
simplesmente a simples quedas da própria bicicleta.
Vale ressaltar que os TCE relacionados a colisões com
carros têm maior índice de morbimortalidade que os
outros, chegando a 90% das mortes29,32,36.

* Professor-adjunto Doutor do Departamento de Medicina da UFS.
** Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal de Sergipe.
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Alguns fatores contribuem para a gravidade dos
acidentes relacionados à bicicleta1,3,6,7,9,10,18,20,21,22,25,26,32,37,39,44:
primeiro, ciclistas freqüentemente dividem rotas com
veículos, resultando em sérios acidentes; segundo, as
bicicletas em si não oferecem proteção suficiente para
os ciclistas, além do fato destes não usarem equipamentos protetores, como capacetes; terceiro, a energia
cinética ou a velocidade alcançada pelo ciclista pode
ser consideravelmente alta e pode resultar em sérios
traumas; quarto, as condições adversas das estradas/
ruas (buracos, má sinalização, construção), bem como
ambientais, tornam difícil a visualização do ciclista (à
noite, chuva); e finalmente, fatores que dependem do
indivíduo, como a personalidade, a ingestão de álcool e
a violação de leis de trânsito. Já está demonstrado que o
álcool é o fator de risco pessoal mais importante para
acidentes com carros e outros traumas31,34,35,39,48. Outros
fatores, como a relação de acidentes de bicicleta com
distúrbios mentais, não estão muito bem esclarecidos19.
Vários estudos demonstram que a prevenção do
TCE por queda de bicicleta é feita pelo uso do
capacete5,21,23,27,32,38,42,43 que chega a reduzir em 85% o
risco de trauma craniano e, em 88%, o de trauma
cerebral 45. Sendo assim, em países como EUA e
Austrália, campanhas para implementação e conscientização do uso de capacete por ciclistas têm se tornado
comuns. Várias estratégias, incluindo programas
educacionais 8, distribuição grátis de capacetes 46,
utilização da mídia12, até legislações e leis obrigando o
uso do capacete2,33, são utilizadas.
O exame complementar de escolha para avaliação
desses paciente é a tomografia computadorizada
(TC) 30,40 e o prognóstico do traumatizado está
diretamente relacionado com o nível de consciência
que apresenta, por ocasião da admissão hospitalar.
Neste trabalho, os autores apresentam os
resultados preliminares em 35 pacientes vítimas de TCE
por queda de bicicleta e discutem as causas, o diagnóstico, o tratamento e a profilaxia.

Casuística e método
Foi realizado estudo prospectivo de 35 pacientes
atendidos no Centro de Trauma do Hospital João Alves
Filho (Aracaju, SE) com diagnóstico de TCE por queda
de bicicleta, no período compreendido entre junho de
1999 e junho de 2000. Utilizou-se um protocolo o qual
foi preenchido pelo neurocirurgião ou pela equipe do
projeto. O estudo continua sendo realizado para se
obter casuística maior.
Os pacientes foram analisados quanto a idade,
sexo, uso de álcool, hora do acidente, utilização de
Traumatismo craniencefálico por acidente com bicicleta
Pereira CU e cols.

capacete, escore na escala de coma de Glasgow à
admissão, lesões associadas, achados radiológicos
(craniograma simples e tomografia computadorizada),
tratamento e seqüelas.
A escala de coma de Glasgow (ECG) foi utilizada
como medida semiquantitativa da lesão cerebral e o
TCE foi classificado em leve (ECG = 12 a 15), moderado
(ECG = 9 a 11 ) e grave (ECG < 9 ).
Todos os dados foram cadastrados no programa
estatístico, feito pela Organização Mundial da Saúde,
Epi-Info, analisados e comparados com os relatados
na literatura médica.

Resultados
Nos 35 casos de TCE por queda de bicicleta,
estudados nesta casuística, a idade variou de 4 a 69
anos, com a média de 27,7 anos. Houve predominância
do sexo masculino, com 26 casos (74,3%) (Tabela 1).
O trauma ocorreu mais freqüentemente à noite,
observado em 18 (51,4%) casos; aconteceu à tarde em
12 (34,3%) e, pela manhã, em 5 (14,3%). A ingestão de
álcool foi detectada clinicamente ou relatada pelo
paciente e/ou acompanhante em 7 (20%) pacientes. Em
19 pacientes (54,3%) ocorreu queda da própria bicicleta,
em 10 (28,6%) houve colisão com carros e, em 6 (17,1%),
outras colisões, como as com animal, motocicleta e
pedestre (Tabela 2). A distribuição dos pacientes
quanto à severidade do trauma, avaliada pela escala de
coma de Glasgow, mostrou predominância de TCE leve,
constatado em 24 casos (68,6%); em 9 (25,7%) foi
Tabela 1
Idade e sexo
Idade

Feminino

Masculino

0 – 10

1

2

Total
3

11 – 20

3

11

14

21 – 30

1

2

3

31 – 40

3

5

8

41 – 50

1

1

2

> 51

-

5

5

Total

9

26

35

Tabela 2
Objeto da colisão
Objeto da colisão

N o de casos

%

Queda

19

54,3

Carro

10

28,6

6

17,1

35

100

Outros
Total
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moderado e, em 2 (5,7%), o traumatismo foi grave
(Tabela 3).
Houve lesões associadas em 28 (80%) pacientes. O
craniograma simples, realizado em 26 pacientes (74,3%),
foi normal em 17 e, em 9, mostrou fraturas. A TC, realizada em 13 pacientes (37,1%), foi normal em 6 e mostrou
lesões em 7 (Tabelas 4 e 5). O tratamento instituído foi
o conservador em 34 casos; um paciente precisou ser
submetido a tratamento cirúrgico (Tabela 6). Houve 1
óbito.
Os cruzamentos das variáveis severidade do trauma
e uso de álcool (p-value: 0,780248), objeto da colisão
com severidade do trauma (p-value: 0,464488) e
severidade do trauma com a hora do trauma (p-value:
0,417694) não mostraram significância.
Tabela 3
Classificação da severidade do TCE
pela escala de coma de Glasgow
Tipo do TCE

N o de casos

Leve

%

24

68,6%

Moderado

9

25,7%

Grave

2

5,7%

Total

35

100%

Tabela 4
Exames complementares realizados
e respectiva positividade
Tipo

N o de casos

Positividade

Craniograma simples

26

9

Tomografia computadorizada

13

7

Tabela 5
Achados na tomografia computadorizada
Achados

No
de casos

%

Achado casual de tumor cerebral calcificado

1

Contusão frontal

1

7,7%

Hemorragia subaracnóidea

2

15,4%

Hematoma subdural + hemorragia subaracnóidea

1

7,7%

Hematoma subdural laminar

1

7,7%

Hematoma extradural

1

7,7%

Normal

6

46,1%

13

100%

Total

7,7%

Tabela 6
Tratamento
Tratamento
Conservador
Cirúrgico
Total

N o de casos

%

34

97,1

1

2,9

35

100
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Discussão
A incidência de TCE por queda de bicicleta, em
nossa casuística, ocorreu com maior freqüência na faixa
etária abaixo de 20 anos, o que é pouco mais elevada
que a relatada na literatura médica7,16,32,36,49. Isso talvez
possa ser explicado pela situação socioeconômica do
nosso estado, que induz o uso da bicicleta mais como
meio de locomoção, desviando a variável idade para
valores acima dos relatados pela literatura médica.
A maior incidência do sexo masculino, observada
em nosso trabalho, está de acordo com o observado
por alguns autores, porém, segundo Kraus e cols.16,
essa variável não pode ser avaliada por não haver como
determinar o tempo de exposição ao uso da bicicleta
em cada sexo16,28,47.
O uso de álcool foi determinado pela avaliação
clínica e/ou relato do paciente ou acompanhante, sendo
portanto um método falho. Nos trabalhos que relatam
o uso de álcool como fator agravante à severidade do
TCE por queda de bicicleta, a medição da quantidade
do álcool no sangue é realizada por métodos laboratoriais e o paciente que apresentar níveis séricos maiores
ou iguais a 0,10% g/dl é considerado legalmente
intoxicado15,20. No entanto, ao realizarmos um levantamento mais específico, encontramos alguns autores que
discordam dessa relação e, assim, a nossa casuística
estaria de acordo com esses autores11,13,41. Todavia, o
que nos parece fator agravante óbvio e já consagrado
para outros tipos de acidentes é, na verdade, um
assunto ainda hoje controverso.
O período noturno é considerado por alguns
autores como sendo um outro fator de risco para TCE
por queda de bicicleta 7,10. Não houve, em nosso
trabalho, essa relação, mas apontamos a causa da maior
incidência à noite, o fato desse período ter ficado com
quantidade mais significativa de horas, quando
comparado com os outros períodos (manhã e tarde).
A relação entre o objeto da colisão e a severidade
do trauma, isto é, ao tentarmos formular a hipótese de
que a colisão do ciclista com um automóvel, por
exemplo, levaria a um TCE mais grave que o provocado
pela queda da própria bicicleta, foi negativa em nossa
série. Porém, a chance do paciente apresentar TCE
grave por colisão com carro foi quase duas vezes maior
quando comparada com queda da própria bicicleta,
fato condizente com os achados da literatura
médica29,31,34.
Em nosso trabalho, nenhum paciente usava
capacete protetor. Não dispomos de estatísticas, em
nosso país, acerca desse assunto. Em países desenvolvidos, com condições socioeconomicoculturais
visivelmente distintas, como nos EUA, é estimado que
o uso de capacete atinja 10% população total14,17,
chegando a 80% em alguns relatos28 .
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A TC é o método de escolha para avaliação desses
pacientes, pois é um método rápido que tem a possibilidade de reconhecer os pacientes que necessitam de
uma intervenção cirúrgica30,40. O craniograma simples,
apesar de apresentar baixa sensibilidade e especificidade para detecção de lesões intracranianas, é um bom
método para avaliação inicial dos casos e, em particular,
naqueles com TCE leve.
O tratamento instituído foi conservador na maioria
dos casos. Em apenas um caso, a cirurgia foi necessária,
para tratar hematoma extradural. A elevada taxa de
tratamento conservador nessa casuística é explicada
pelo fato de a maioria dos casos terem sofrido TCE
leve.
O TCE por queda de bicicleta é um trauma bastante
comum em nosso meio, podendo ser grave. Como já
demonstrado, o uso de capacete reduz significativamente a chance do ciclista apresentar um TCE. Cabe
esta informação chegar às autoridades do nosso estado
e país para que as devidas providências sejam tomadas.
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Alternativas terapêuticas na siringomielia
Flávio Freinkel Rodrigues*, Vinícius Teixeira Cimini**, Leonardo Mendes de Vuono**,
Elaine Marques Tinoco***
Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

RESUMO
Os autores apresentam um estudo retrospectivo de dez pacientes com siringomielia tratados no
Instituto de Neurologia Deolindo Couto e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ.
São discutidos a fisiopatologia da doença e os vários tipos de técnicas cirúrgicas que são utilizadas
no tratamento dessa doença.
Conclui-se que o tratamento cirúrgico da siringomielia ainda é uma questão aberta a novos
estudos.

PALAVRAS-CHAVE
Siringomielia.

ABSTRACT
Therapeutic alternatives in syringomyelia
The authors present a retrospective study of a series of ten patients with syringomyelia.
The pathophysiology of the disease and the alternatives for surgical treatment are discussed.

KEYWORDS
Syringomyelia.

Introdução
O termo siringomielia originou-se da palavra grega
syrinx, que significa tubo, e foi introduzida na literatura
neurocirúrgica por Angers, em 18243.
A primeira intervenção cirúrgica em pacientes com
siringomielia foi atribuída a Abbe e Coley 3, que
realizaram uma mielotomia e retiraram líquido da
cavidade da lesão medular, em 18923.
Modernamente, Gardner6 dedicou-se ao estudo das
lesões siringomiélicas e propôs, para o tratamento da
siringomielia, a descompressão da fossa posterior com
obstrução do óbex.
A siringomielia é definida estritamente como uma
cavidade tubular na medula espinhal, que se estende
por vários níveis. Esse termo não especifica a
localização da cavidade em relação ao canal central da
medula. Por essa razão, siringomielia é um termo
inconclusivo, abrangendo diversas etiologias como
hidromielia, cistos pós-traumáticos e cistos associados
às alterações da junção craniovertebral.

O termo hidromielia, mais específico, foi criado por
Simon e foi usado para descrever cavidades intramedulares originadas pela dilatação do canal central da
medula, as quais contêm líquido idêntico ao líquido
cefaloraquidiano (LCR)13. Alguns autores sugerem o
nome de hidrossiringomielia porque este inclui todas
essas entidades.
A siringomielia é uma entidade clínica que pode
ocorrer isoladamente, ou em associação com outras
doenças neurológicas, como a malformação de Chiari,
tumores, hemorragias ou secundariamente ao trauma.
As lesões cavitárias da medula espinhal são
caracterizadas por sintomatologia complexa, e sofrem
influência da etiologia, do tamanho e da localização da
cavidade. Ainda é mal compreendido o papel da pressão
intramedular, que depende do mecanismo hidrodinâmico
do LCR.
Autores como Milhorat11, entre outros, acreditam
que o acúmulo de líquido dentro da cavidade pode
acentuar, ou desencadear, o déficit neurológico, por
compressão do tecido medular.

* Professor-adjunto da Faculdade de Medicina da UFRJ, Doutor em Cirurgia, Coordenador-adjunto da Pós-graduação em Neurocirurgia.
** Médico residente em Neurocirurgia.
*** Acadêmica da Faculdade de Medicina da UFRJ.
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O objetivo deste trabalho é estudar as alternativas
terapêuticas na siringomielia e os resultados obtidos
com várias técnicas utilizadas. Fez-se uma revisão da
literatura e estudou-se uma série de dez pacientes, cujos
resultados serão aqui apresentados e discutidos. Não
é nossa intenção propor novos tratamentos para a
siringomielia, mas chamar a atenção de todos aqueles
interessados no assunto de que as técnicas utilizadas
devem ser revistas e que devemos discutir em conjunto
sobre métodos terapêuticos mais eficientes.

Apresentação da casuística
Fez-se um estudo retrospectivo de dez pacientes
com siringomielia (Quadro 1) e outras malformações
associadas, atendidos no período de 1989 a 1999. Os
pacientes foram selecionados entre aqueles que tiveram
acompanhamento pós-operatório nos ambulatórios do
Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC) e do

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF)
da UFRJ. Os pacientes que foram escolhidos preenchiam os critérios de um protocolo elaborado
previamente. Nesse protocolo foram observados o
tempo da evolução da doença, outras malformações
associadas, etiologia, tratamento cirúrgico e complicações.
Observou-se siringomielia na medula cervical em seis
casos estudados (60%) e, em quatro (40%), na região
toracolombar. Em seis casos (60%) havia associação com
malformações da junção craniovertebral (impressão basilar,
Chiari tipo I e platibasia). A etiologia, em nove casos (90%),
foi idiopática e em apenas um (10%), foi tumoral.
Realizou-se a derivação siringo-subaracnóidea em
sete casos (70%) e em três (30%) foi realizada
descompressão suboccipital e vertebral com duroplastia.
As complicações mais freqüentes foram fístula
liquórica, observada em três casos (30%), e infecção
respiratória em dois casos (20%).
Houve melhora da função motora em nove (90%)
dos dez pacientes tratados e, noutro restante, o quadro
clínico manteve-se inalterado.

Quadro I
Pacientes estudados no INDC e HUCFF
Identificação

Diagnóstico

Etiologia e tempo
de evolução

Operação

Complicações

Resultados

Fístula liquórica

Melhora parcial

ICS, fem., 50 anos,

Siringomielia

Idiopática

Derivação

parda, RN

cervicotorácica

1 ano e 7 meses

siringo-subaracnóidea

da motricidade

JML, masc., 49 anos,

Siringomielia cervical

Idiopática

Derivação

Melhora parcial

branco, carpinteiro

+ invaginação basilar

12 anos

siringo-subaracnóidea

da motricidade

+ neurinoma
JCS, masc., 40 anos,

Siringomielia +

Idiopática

Derivação

Melhora parcial

branco, arrumador, PE

Chiari tipo I +

10 anos

siringo-subaracnóidea

da motricidade

cifoescoliose

+ craniectomia suboccipital

ENE, fem., 53 anos,

Siringomielia cervical

Idiopática

Derivação

Melhora parcial

branca, do lar,

+ siringobulbia

13 anos

siringo-subaracnóidea

da motricidade

PCOS, masc., 38 anos,

Siringomielia +

Tumoral

Derivação

Melhora parcial

negro, funcionário

astrocitoma T5-T9

4 anos

siringo-subaracnóidea

da motricidade

CJS, masc., 30 anos,

Siringomielia +

Idiopática

Craniectomia

negro, servente, PB

Chiari tipo I +

5 anos

suboccipital

Portugal

público, RJ
Fístula liquórica

Melhora parcial da
motricidade e

platibasia

síndrome cerebelar

CC, fem., 20 anos,

Siringomielia +

Idiopática

Derivação

branca, estudante, RJ

Chiari tipo I

3 anos

siringo-subaracnóidea

JRCB, masc., 36 anos,

Siringomielia cervico-

Idiopática

Craniectomia

negro, servente, MA

torácica + Chiari tipo I

10 anos

suboccipital

da motricidade

MFA, fem., 56 anos,

Siringomielia T3-L3

Idiopática

Derivação

Quadro clínico

4 anos

siringo-subaracnóidea

inalterado

Idiopática

Craniectomia

branca, do lar, RJ
JLBV, masc., 27 anos,

Siringomielia C4-C6

motorista, RJ

+ Chiari tipo I

Alternativas terapêuticas na siringomielia
Rodrigues FF e cols.

suboccipital

Fístula liquórica

Melhora parcial
da motricidade

Pneumonia

Pneumonia

Melhora parcial

Melhora parcial
da motricidade
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Discussão
A fisiopatologia da siringomielia está baseada no
mecanismo de distensão da medula por coleção de LCR,
que se comunica livremente com o canal central da
medula e com o IV ventrículo.
A siringomielia está associada, em três quartos
dos casos, à malformação de Chiari, ou a outras
anomalias que ocluem o forame de Magendie.
Baseados nesses achados, Gardner6 desenvolveu a
teoria hidrodinâmica para explicar a evolução dessa
afecção. De acordo com esse autor, a obstrução parcial
ou completa do forame de Magendie é causada pela
distensão do tubo neural. Essa distensão ocasionará
dilatação cística da medula, resultando em uma
dilatação lenta e progressiva do canal central. Formase, então, um divertículo que se origina do canal
central da medula e se comunica com o espaço liquórico
através do IV ventrículo.
Barnett2 concorda que a cavidade siringomiélica,
ou hidromiélica, é a causa mais provável da síndrome
central da medula na sua forma espontânea. Esse autor
chama esta condição de siringomielia comunicante.
A teoria hidrodinâmica é ainda aceita, embora não
tão bem compreendida, pelo fato de que a cavidade
siringomiélica aumenta no diâmetro transverso da
medula. A indicação da descompressão cirúrgica
baseia-se nesse mecanismo fisiopatológico.
Milhorat e cols.11 encontraram apenas evidências
indiretas de compressão medular e afirmaram que a
fisiopatologia do aumento da cavidade siringomiélica
não foi até aquele momento esclarecida.
Durante o ato cirúrgico, não são realizadas, de
rotina, medidas da pressão intracavitária. As medidas
do fluxo sangüíneo local da medula servem apenas para
auxiliar no acompanhamento, dando uma noção do
aumento da cavidade, carecendo de dados mais
objetivos e de futuros estudos.
O tratamento da siringomielia está fundamentado
em várias teorias que até o momento não tiveram
comprovação. Algumas técnicas cirúrgicas que são
realizadas não demonstram qualquer eficácia e, no
decorrer de algum tempo após a intervenção, a doença
agrava-se.
Entre as principais técnicas cirúrgicas encontramse a descompressão da fossa posterior com ou sem o
fechamento do óbex4, a secção do filum terminale5,
mielotomia e derivações do líquido da cavidade
siringomiélica (lomboperitonial, siringopleural, siringosubaracnóidea, siringoperitonial ).
Lund-Johansen e cols.10 estudaram uma série de 18
pacientes com siringomielia e concluíram que a drenagem
da cavidade deve ser feita com dreno reto e não com
dreno em forma de "T", e que não é necessária a colocação
de válvula no sistema de drenagem, principalmente nas
Alternativas terapêuticas na siringomielia
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cavidades de baixa pressão. Nessa série foi realizada a
derivação siringopleural. Porém, vários autores como
Barbaro1, Lesoin8 e Phillips13 recomendam a inclusão de
válvula no sistema de derivação.
Existe também discussão entre a técnica de
derivação versus a descompressão da fossa posterior.
Sgouros e Willians15 observaram que os pacientes com
derivação siringopleural, na sua grande maioria,
necessitam de uma segunda operação. No entanto, há
concordância de que na falha da derivação, estaria
indicada a descompressão da fossa posterior, quando
houver malformação de Chiari associada6,10,12.
Iskandar e cols.7 estudaram 27 casos de hidrossiringomielia terminal, chamando a atenção para a
associação desse tipo de lesão com o disrafismo espinhal oculto (69% dos casos). Os autores questionam
as teorias que tentam explicar a fisiopatologia da
hidrossiringomielia e afirmam que a apresentação
clínica dessas lesões na medula terminal tem suas
particularidades. O tratamento cirúrgico, segundo esses
autores, deve ser proposto apenas para lesões maiores
que 2 cm de diâmetro.
Lorenzo e cols.9 apresentaram uma série de 20
pacientes com siringomielia associada à malformação
de Chiari tipo I tratados com descompressão craniovertebral. Esses autores denominam essa técnica de
conservadora e a classificaram como menos invasiva,
quando comparada as outras técnicas, porém com
resultados semelhantes. Nessa série, os resultados
obtidos foram: 8 pacientes melhoraram, 11 pacientes
permaneceram estáveis e 1 paciente apresentou piora
do quadro neurológico, apesar do colabamento da
cavidade siringomiélica.
Milhorat e cols.11 propuseram um estudo com medidas da pressão da cavidade siringomiélica em pacientes
com deterioração clínica progressiva e correlacionaram
esses dados com os déficits neurológicos e com os
achados fisiológicos intra-operatórios. Para esses
autores, esse estudo foi o primeiro a medir a pressão da
cavidade siringomiélica em medula humana. Eles
encontraram cavidades distendidas associadas a vários
níveis de aumento da pressão intramedular que
induziriam a vários tipos de disfunções neurológicas
pela compressão dos tratos longos, dos neurônios e
da microcirculação. Esse quadro neurológico é potencialmente reversível pela descompressão cirúrgica da
cavidade siringomiélica. As medidas da pressão intramedular foram obtidas por meio de shunt colocado dentro da cavidade siringomiélica, ligado a um manômetro.
A pressão média foi medida no período entre as incursões respiratórias, utilizando a superfície dorsal da medula espinhal como ponto de referência. O estudo sugere que a pressão do líquido da cavidade siringomiélica
varia de 0,5 cm de H2O a 22 cm de H2O (média de 7,7 cm
de H2O), quando medidas sob condições atmosféricas.
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Todos esses achados concluíram que o aumento
da cavidade intramedular é resultante de uma força
intramedular de suficiente magnitude que vence a
resistência do tecido medular e da pressão do LCR no
espaço subaracnóideo.
Wiedemayer e cols.17 relataram a experiência obtida
em 22 pacientes com siringomielia tratados cirurgicamente, com diferentes tipos de derivações do líquido
da cavidade. Em 7 casos foram realizadas derivações
siringo-subaracnóidea e, em 8, a siringopleural. As
outras cavidades foram drenadas para o espaço peritonial. Ocorreu melhora em 5 casos, 12 casos permaneceram inalterados, piora clínica em 1 caso e morte em 1
caso. Esse estudo levou os autores a concluírem que o
tratamento cirúrgico deve preceder déficits neurológicos irreversíveis.
Nos 10 casos estudados nessa série, obteve-se
melhora das parestesias, e, principalmente, da motricidade em 90% desses casos. No entanto, não foram
observadas diferenças no resultado entre as duas
técnicas empregadas: derivação siringo-subaracnóidea
e descompressão craniovertebral com duroplastia. Devese salientar, no entanto, que a melhora foi transitória em
cerca de 90% desses; ulteriormente, os déficits
neurológicos retornaram com a mesma intensidade. Não
tivemos condição de avaliar com precisão em quantos
pacientes, e por quanto tempo, manteve-se a remissão
do quadro clínico após o tratamento cirúrgico.
Entre os autores6,11,12 há concordância de que a
fisiopatologia da siringomielia ainda não está suficientemente esclarecida para orientar a terapêutica.
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Conclusão
O tratamento cirúrgico deve ser revisto, na tentativa
de encontrar alternativas que possam melhorar o
prognóstico desses pacientes.
Pode-se afirmar, pela nossa experiência e revisão
da literatura, que o tratamento cirúrgico da siringomielia
é ainda uma questão aberta a novos estudos e
discussões.
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RESUMO
Relata-se a vida profissional dos precursores e pioneiros que possibilitaram o nascimento da
neurocirurgia brasileira e a fundação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

PALAVRAS-CHAVE
História da neurocirurgia.

ABSTRACT
The pioneers of Brazilian neurosurgery
The professional life of the pioneers that founded the neurological surgery in Brazil and the
Brazilian Society of Neurosurgery is presented.

KEYWORDS
History of neurosurgery.

Introdução
As intervenções sobre o crânio, executadas até o
surgimento da medicina moderna na metade do século
XIX, restringiam-se quase apenas ao tratamento das
fraturas do crânio e à drenagem de possível hematoma
extracerebral e de coleções purulentas associadas1,12.
As conquistas essenciais para o desenvolvimento
da neurocirurgia moderna foram o avanço da cirurgia
geral, especialmente a anestesia (Morton, 1846) e a antisepsia (Lister, 1867), e a teoria das localizações cerebrais
(Broca, 1861)10. Ela foi estabelecida nas duas últimas
décadas do século XIX e nas primeiras décadas do
século XX graças, principalmente, aos pioneiros Victor
Horsley (1857-1916) e Harvey Cushing (1864-1939)1,12.
No Brasil, a neurocirurgia moderna nasceu no final
da terceira década do século XX, graças ao trabalho de
devotados precursores e pioneiros11.

Precursores
No Erário Mineral, o quinto livro médico escrito
no Brasil, Luis Gomes Ferreyra, que exerceu a medicina
nas cidades de Sabará e Vila Rica, em Minas Gerais,
descreve a primeira intervenção neurocirúrgica relatada

no Brasil 13,17,18 (Figura 1). Trata-se de trauma
craniencefálico, com fraturas expostas e afundamento
ósseo, causado pela queda de galho de árvore sobre a
cabeça de um escravo, na região de Sabará, em 1710.
Ferreyra retirou os fragmentos ósseos afundados, fez
hemostasia, protegeu a falha óssea e aplicou aguardente na ferida, até a cicatrização completa. O paciente
recuperou-se, voltando ao trabalho.
Nas três primeiras décadas do século XX, os casos
de neurotraumatologia e abscessos cerebrais eram
operados pelos cirurgiões gerais nos principais centros
médicos do país. Augusto Paulino Soares de Souza e
Américo Gonçalves Valério apresentaram, em 1922, no
Segundo Congresso Brasileiro de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, um relatório intitulado A
Cirurgia Nervosa no Brasil16. A quase totalidade dos
casos referiu-se a trauma e abscesso.
O ensino oficial da neurologia foi inaugurado em
1912, quando se criou a Disciplina de Neurologia,
distinta da Psiquiatria, na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, sendo o designado para regê-la Antônio
Austregésilo Rodrigues Lima (1876-1961), que chefiava
o Serviço de Neurologia da Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro15.
No final da década de 1920, as condições eram propícias para o início da neurocirurgia no Brasil. A neurologia e a cirurgia geral estavam bem estabelecidas em
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Figura 1 – Capa do livro Erário Mineral, de
Luis Gomes Ferreyra.

nosso meio, especialmente no Rio de Janeiro, e a neurocirurgia encontrava-se plenamente estabelecida como especialidade com a obra de Cushing. Os primeiros passos
foram dados por Brandão Filho e, a seguir, por Alfredo
Monteiro, os precursores da neurocirurgia no Brasil.

Augusto Brandão Filho
Augusto Brandão Filho (1881-1957) foi professor
de Clínica Cirúrgica da Faculdade Nacional de
Medicina, da Universidade do Brasil. Exerceu sua
atividade cirúrgica no Hospital da Misericórdia, no Rio
de Janeiro. Foi um dos mais hábeis cirurgiões de seu
tempo e tinha, também, fino espírito científico.
Foi o primeiro brasileiro a ir além da cirurgia do trauma
e tentar o tratamento cirúrgico dos tumores cerebrais.
Foi o pioneiro dos exames neurorradiológicos em nosso
país. Foi o primeiro a realizar, no Brasil, a ventriculografia
e a angiografia cerebral. Na realização desses exames,
contou com a colaboração de dois grandes vultos da
medicina. Na ventriculografia foi ajudado por Manoel
de Abreu (1894-1962), futuro inventor, em 1936, da
fotografia da imagem fluoroscópica, conhecida como
abreugrafia3. Na angiografia cerebral, foi auxiliado pelo
próprio inventor do método, Egas Moniz4,7.
No livro Tumores do encéfalo: algumas observações comentadas5, estão relatatados seis casos de
O nascimento da neurocirurgia brasileira
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intervenção sobre o crânio operados no período de
1927 a 1931 e a esses acrescenta um sétimo publicado
em 19243. Todos os sete casos foram operados em fase
avançada de hipertensão intracraniana e faleceram. A
indicação cirúrgica baseava-se apenas nos exames
neurológico e radiológico simples do crânio. Apenas
um caso foi submetido à ventriculografia.
Brandão Filho faz comentários pormenorizados
sobre as causas dos erros de localização e sobre o
insucesso do tratamento, tendo como base os grandes
mestres da neurocirurgia do começo do século XX. Em
cinco dos casos, expôs o quiasma óptico e, em dois, a
fossa posterior. Em dois casos de exposição do quiasma
óptico, não foi encontrado o tumor, o qual estava
situado em outra região, como ficou demonstrado pela
necropsia. A exploração da região do quiasma baseavase no déficit visual e no exame radiológico simples de
crânio que mostrava deformação da sela turca. Brandão
Filho, com base nos trabalhos da literatura, identifica a
causa do erro como sendo devida à não-diferenciação
das alterações da sela turca por acometimento primário
de tumor hipofisário e por hipertensão intracraniana.
Um tumor da fossa posterior, possivelmente neurinoma
do acústico, não foi identificado devido à nãoexposição do ângulo pontocerebelar. O sétimo caso,
submetido à ventriculografia, tratava-se de hidrocefalia
e foi submetido à craniectomia da fossa posterior.
Além da cirurgia dos tumores cerebrais, Brandão
Filho realizou o tratamento cirúrgico da neuralgia do
trigêmeo. Relata dois casos, um operado em 1922 e
outro em 1923 por meio da secção da raiz sensitiva do
nervo trigêmeo2.
Brandão Filho expôs pormenorizadamente a técnica
cirúrgica empregada, com textos e ilustrações precisos.
Em seus comentários, demonstrou estar a par dos
trabalhos dos grandes mestres da neurocirurgia do
começo do século XX. Além do título de "Príncipe dos
Cirurgiões", merece também o de precursor da
neurocirurgia no Brasil.

Alfredo Alberto Pereira Monteiro
Alfredo Alberto Pereira Monteiro (1891-1961)
graduou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro em 1914, obtendo, no mesmo ano, com apenas
23 anos de idade, a Livre-docência em Anatomia da
referida faculdade.
Em 1928, Antônio Austregésilo convocou-o a
iniciar a neurocirurgia no Brasil. No mesmo ano, junto
de seu assistente José Ribe Portugal, iniciou essa
especialidade, realizando os procedimentos cirúrgicos
na Santa Casa do Rio de Janeiro.
Em 1932, foi investido na recém-criada Cátedra de
Neurocirurgia da Faculdade Nacional de Medicina do
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Rio de Janeiro. Em 1935, abandonou a especialidade e
se transferiu para a Cátedra de Técnica Operatória e de
Cirurgia Experimental.
Apesar de abandonar a especialidade, Alfredo Monteiro foi o primeiro professor de neurocirurgia no Brasil e
deu impulso à especialidade, publicando vários trabalhos
sobre o assunto. No seu tratado de Técnica Cirúrgica,
em três volumes, deu importância destacada às técnicas
neurocirúrgicas. Merece, junto com Brandão Filho, o
título de precursor da neurocirurgia brasileira11.

Pioneiros
José Ribe Portugal, incentivado por Antônio
Austregésilo, e Elyseu Paglioli são os pioneiros da
neurocirurgia no Brasil e os criadores das duas
primeiras escolas neurocirúrgicas em nosso meio.
Antônio Austregésilo (1876-1960), além de pioneiro
da neurologia brasileira, indicou o caminho da
neurocirurgia a José Ribe Portugal. Em 1928, visitou
nos Estados Unidos os serviços de Cushing e Frazier.
Ficou vivamente impressionado com a neurocirurgia
americana e com os métodos precisos de diagnóstico,
que naquela época eram a ventriculografia e a pneumoencefalografia, idealizadas por Dandy em 1918.
Imediatamente após seu regresso, criou o Serviço de
Neurocirurgia. Convocou Alfredo Alberto Pereira
Monteiro, brilhante cirurgião geral e catedrático de
Anatomia, o qual escolheu para seu assistente José Ribe
Portugal que participava como assistente de sua disciplina
de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental9,14.

José Ribe Portugal
José Ribeiro Portugal (1901-1992) (Figura 2) graduouse pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio
de Janeiro em 1927 e, no ano seguinte, como prêmio à
sua proficiência, foi nomeado Professor-assistente da
Cadeira de Anatomia dessa mesma Faculdade.
Em 1928, iniciou, com Alfredo Monteiro, os
primeiros procedimentos cirúrgicos na Santa Casa de
Misericórdia do Rio de Janeiro. Quando Alfredo
Monteiro abandonou o encargo, Portugal decidiu
dedicar-se completamente à neurocirurgia.
Em 1929, Portugal, aos 28 anos de idade, submeteu-se
aos exames para Livre-docência de Técnica Operatória
e Cirurgia Experimental na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro com tese intitulada Contribuição à
neurotomia retrogasseriana. O tratamento da neuralgia
do trigêmeo foi seu alvo de preocupação durante toda
a sua atividade como neurocirurgião.
O nascimento da neurocirurgia brasileira
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Figura 2 – José Ribe Portugal (1901-1992).

Em 1930, Portugal foi nomeado assistente extranumerário da Cadeira de Medicina Operatória da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1932, assumiu a
chefia do recém-criado Serviço de Neurocirurgia do
Hospital da Ordem Terceira do Carmo, com cem leitos.
No início, Portugal foi um autodidata. Sua prática era
guiada pela literatura neurocirúrgica e pela correspondência com os grandes mestres da neurocirurgia da
época: Cushing, Frazier e Adson. Persistiu no aprimoramento técnico, cercando-se de aparelhagem e instalações modernas, e educou um corpo de auxiliares, ministrando cursos e proferindo conferências.
Em 1930, Portugal passou a freqüentar o Serviço de
Manuel Balado (1897-1942), em Buenos Aires, em rápidas
visitas anuais. Em 1945, visitou os serviços de Hohn Scarff,
Ingraham, Matson, Grant, Gross e Dandy. Após o
Congresso Mundial de Neurocirurgia em Paris, visitou os
serviços de Olivecrona, Sjokvist, Norman Dott e Jefferson.
Prosseguindo em sua brilhante carreira, Portugal
passou a ocupar, mais tarde, a Cátedra de Neurocirurgia
na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro.
Em 1965, passou a atuar no serviço do Hospital de
Clínicas, do qual se aposentou em 1970.
Foi membro titular e fundador das mais importantes
sociedades brasileiras de ciências neurológicas:
Academia Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira
de Neurocirurgia e Academia Brasileira de Neurocirurgia.
Foi membro emérito da Academia Nacional de Medicina.
É autor de várias publicações neurocirúrgicas,
distinguindo-se as que se referem à neuralgia do trigêmeo e aos meningeomas. Foi cirurgião exímio, possuidor de técnica primorosa6,11.
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Como mestre de didática insuperável, formou uma
plêiade de discípulos que se transformaram em grandes
mestres: Santos Machado, Jaime Viana, Renato Tavares
Barbosa, Mário Coutinho, Pedro Sampaio, Francisco
Guerra, Otoide Pinheiro, Feliciano Pinto, Gianni
Maurélio Temponi e Mário Brock.

Elyseu Paglioli
Elyseu Paglioli (1898-1985) (Figura 3) formou-se pela
Faculdade de Medicina de Porto Alegre em 1923 e, na
conclusão do curso, obteve o doutoramento com a tese
Relações anatômicas do ouvido médio com o ápice
do rochedo, gânglio de Gasser e sexto par, com
deduções clínicas. Desde logo se interessou pela
anatomia humana, sendo, em 1924, nomeado, por
portaria, preparador da Cadeira de Anatomia Humana.
Resolveu retornar para São Francisco de Paula,
onde crescera, trabalhando nessa cidade por curto
período, onde realizou seus primeiros procedimentos
neurocirúrgicos. A convite de Sarmento Leite, voltou
para Porto Alegre.
Em 1928, conquistou a docência de anatomia com
a tese Circulação venosa dos núcleos centrais do
cérebro. Em 1929, após concurso, foi nomeado Livredocente da Cadeira de Anatomia. Iniciou, nessa época,
as intervenções neurocirúrgicas com grande dificuldade, em conseqüência da precariedade de recursos.
Em 1930, dirigiu-se a Paris, permanecendo oito
meses como assistente de De Martel (1875-1940), o
pioneiro da neurocirurgia francesa. Ao regressar,
Paglioli trouxe os equipamentos necessários e iniciou

a neurocirurgia no Hospital Alemão (hoje Hospital
Moinhos de Vento), no final de 1930. Formou uma
equipe de trabalho com o oftalmologista Ivo Corrêa
Meyer e o neurologista Frederico Ritter.
Passou a exercer intensa atividade neurocirúrgica
e, em 1932, publicou um trabalho sobre tumores do
ângulo pontocerebelar operados com êxito. No ano de
1933 apresentou, na Academia Nacional de Medicina,
uma monografia sobre Cirurgia cranioencefálica na
qual apresenta 11 casos de tumores cerebrais operados
com sucesso. Até essa época, as intervenções eram
feitas com o paciente em posição sentada e exclusivamente sob anestesia local.
Em 1936, foi nomeado Livre-docente de Clínica
Propedêutica Cirúrgica, após concurso no qual
defendeu a tese Circulação venosa dos núcleos pardos
centrais do cérebro. Em 1938, fez concurso para a
Cátedra de Clínica Propedêutica Cirúrgica, apresentando a tese Ventriculografia, um dos primeiros e mais
completos trabalhos sobre o assunto, tendo merecido
o prefácio de seu mestre De Martel.
Elyseu Paglioli foi quem teve a idéia de fundar a
Sociedade Latino-americana de Neurocirurgia. Com
Alejandro Schroeder, de Montevidéu, e Rafael Babini,
de Rosário, organizou o primeiro congresso da
especialidade na América Latina, em 1945.
Em 1946, inaugurou o Instituto de Neurocirurgia
da Santa Casa com capacidade para 112 leitos, onde
passou a desenvolver a neurocirurgia com melhores
condições e formar vários especialistas, entre os quais
João Alberto Martins Dahne, Eduardo Beck Paglioli,
Mário Schinini Cademartori, Nelson Pires Ferreira,
Nelson Aspesi, Ricardo Gavenski, Carlos Ferrari, Zaluar
Campos, Manoel Krimberg, Antônio Mazzaferro,
Frederico Kliemann e Djacir Figueiredo.
Além da intensa atividade neurocirúrgica, Paglioli
dedicou-se também à política e à administração. Foi indicado
para prefeito de Porto Alegre por seu amigo, o presidente
Getúlio Vargas, em 1950. Ficou na prefeitura por apenas um
ano, deixando-a para assumir a Reitoria da Universidade
do Rio Grande do Sul, na qual permaneceu durante 12 anos.
Em 1961, deixou a Reitoria para ocupar o cargo de Ministro
da Saúde durante o governo João Goulart.
Elyseu Paglioli foi fundador de várias entidades,
sendo as mais importantes a Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia, o Comitê Permanente dos Congressos
Latino-americanos de Neurocirurgia e a Academia
Brasileira de Neurocirurgia11.

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
Figura 3 – Elyseu Paglioli (1898-1985).
O nascimento da neurocirurgia brasileira
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Em Bruxelas, Bélgica, durante o Primeiro
Congresso Internacional de Cirurgia Neurológica, por
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iniciativa de José Ribe Portugal e José Geraldo
Albernaz foi fundada, em 26 de julho de 1957, a
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Foram membros
fundadores: José Ribe Portugal, J. L. Brito e Cunha,
Renato Tavares Barbosa, Paulo Niemeyer, Henrique
Austregésilo, Aloysio Mattos Pimenta, Carlos
Sacramento, Elyseu Paglioli, Zaluar Campos, Manoel
Caetano de Barros, Moacir Bernardes e José Geraldo
Albernaz. Portugal foi eleito presidente e Albernaz
secretário provisório da nova Sociedade e redator dos
estatutos e regulamentos.
O Primeiro Congresso da Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia foi realizado em Petrópolis, no Hotel
Quitandinha, de 18 a 20 de julho de 1958 (Figura 4).
Até 1960, os presidentes foram eleitos pelo período
de um ano e o Congresso da Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia realizava-se anualmente. Assim, a
presidência foi ocupada até essa data por José Ribe
Portugal (1957-1958), Aloysio de Mattos Pimenta (19571958), Elyseu Paglioli (1959 -1960).
Em 1960, o mandato passou a ser de dois anos e os
congressos realizados a cada dois anos, sendo a presidência ocupada respectivamente por Manoel Caetano
de Barros (1960-1962), José Geraldo Albernaz (19621964), Rolando Ângelo Tenuto (1964-1966), Jayme
Martins Viana (1966-1968), José Ribe Portugal (19681970), Renato Tavares Barbosa (1970-1972), Francisco
Cotta Pacheco (1972-1974), Elyseu Paglioli (1974-1976)
(em substituição a João Dahne), Djacir Gurgel de
Figueirêdo (1976-1978), Laélio de Almeida Lucas (19781980), José Gilberto de Souza (1980-1982), Paulo
Mangabeira Albernaz Filho (1982-1984), Virgílio A.
Novaes (1984-1986), Paulo Andrade de Melo (19861988), Nelson P. Ferreira (1988-1990), Gilberto Machado
de Almeida (1990-1992), Carlos Batista Alves de Souza
(1992-1994), Léo Fernando da Silva Ditzel (1994-1996),
Carlos Telles (1996-1998) e Ronald Fiuza (1998-2000).

A partir de 1998, ocorreu a desvinculação entre as
presidências da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
e do Congresso dessa Sociedade. Assim, Fernando
Menezes Braga assumiu, em 1998, a presidência do
Congresso do ano 2000 e Ronald Fiuza a presidência
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.
Em 1959, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia foi
filiada à World Federation of Neurosurgical Societies.

Referências
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Figura 4 – Primeiro Congresso da Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia realizado em Petrópolis, em 1958. Da
esquerda para a direita: Lélio Gomes, Paulo Niemeyer,
Rolando Tenuto, José Geraldo Albernaz, José Ribe
Portugal, Mattos Pimenta, Manoel Caetano de Barros,
Renato Tavares Barbosa e Francisco Rocha.
O nascimento da neurocirurgia brasileira
Gusmão SS & Souza JG

BALLANCE SC: A glimpse into the history of the
surgery of the brain. Lancet 22:111-6; 165-172, 1922.
BRANDÃO FILHO A: Tique doloroso da face; secção
da raiz sensitiva do trigêmeo. In Brandão Filho A:
Clínica cirúrgica. Rio de Janeiro, Editora Scientífica,
1923, vol 2, pp 251-314.
BRANDÃO FILHO A: Quisto da hipófise; ventriculografia e intervenção cirúrgica por via frontal. Jornal
dos Clínicos 16:224-51, 1924.
BRANDÃO FILHO A: Primeira encefalografia arterial no
Brasil. In Brandão Filho A (ed): Clínica cirúrgica. Rio de
Janeiro, Editora Scientífica, 1930, vol 4, pp 271-93.
BRANDÃO FILHO A: Tumores do encéfalo. Algumas
observações comentadas. Rio de Janeiro, Pimenta
de Mello, 1931, pp 1-77.
BROCK M: José Ribeiro Portugal – pai da neurocirurgia
brasileira. Arq Neuropsiquiatr 52:118-22, 1994.
EGAS MONIZ: Confidências de um investigador
científico. Lisboa, Edições Ática, 1949, pp 129-36.
FERREYRA LG: Erário mineral. Lisboa, Oficina de
Miguel Rodrigues, 1735, pp 345-7.
GOMES MM: Marcos históricos da neurologia. Rio de
Janeiro, Editora Científica Nacional, 1997, pp 61-5.
GREENBLATT SH: A history of neurosurgery. The
American Association of Neurological Surgeons,
1997, pp 3-9.
GUSMÃO SS, SOUZA JG: História da neurocirurgia
no Brasil. Joinville, Letra d'agua, 2000, pp 120-8.
HORRAX G: Neurosurgery: an historical sketch.
Springfield, Charles C. Thomas, 1952, pp 10-5.
NIEMEYER P: Erário mineral: primeira intervenção
neurocirúrgica realizada em Minas Gerais. Medicina
de Hoje, 1976, 2:566-8.
REIMÃO R: História da neurologia no Brasil. São
Paulo, Lemos Editorial, 1999, pp 43-51.
RIBEIRO L: Medicina no Brasil. Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, 1940, pp 53-9.
SOUZA APS, VALÉRIO AG: A cirurgia nervosa no
Brasil. Anais do segundo congresso brasileiro de
neurologia, psiquiatria e medicina legal. Arch Neurol
Psiq Med Legal 6:30-67, 1922.
SOUZA JGA, GUSMÃO SS: A primeira intervenção
neurocirúrgica relatada no Brasil. Arq Bras Neurocir
12:11-4, 1994.

Original recebido em março de 2000
Aceito para publicação em maio de 2000

Endereço para correspondência:
Sebastião Gusmão
Rua Otoni, 909, sl. 410
CEP 30150-210 – Belo Horizonte, MG
96

Arq Bras Neurocir 19(2): 97-99, 2000

Meningite conseqüente a macroadenoma
hipofisário
Relato de caso
Raul Starling de Barros*, Katleen Cotti Ulrich**, Ricardo Augusto Delfino***
Serviço de Neurocirurgia do Hospital São Francisco de Assis, Belo Horizonte, MG

RESUMO
Os autores relatam um caso de macroprolactinoma que evoluiu com meningite e pneumoencéfalo
espontâneo. Discutem-se os possíveis mecanismos dessa evolução.

PALAVRAS-CHAVE
Adenoma hipofisário. Meningite. Pneumoencéfalo espontâneo.

ABSTRACT
Meningitis as a complication of pituitary macroadenoma
A case of meningitis and pneumocephalus related to pituitary macroadenoma is reported.

KEYWORDS
Pituitary macroadenoma. Meningitis. Pneumocephalus.

Introdução
Macroadenomas hipofisários podem ultrapassar o
diafragma selar e, ao mesmo tempo, perfurar o soalho
da sela penetrando no seio esfenoidal. Os autores descrevem um caso de meningite bacteriana e pneumoencéfalo espontâneo, em paciente portadora de
macroadenoma hipofisário.

Relato do caso
JCG, sexo feminino, 63 anos, procurou nosso hospital,
em 28 de julho de 1999, para tratamento cirúrgico de
macroadenoma de hipófise. Vinha fazendo controle com
endocrinologista de outro serviço, há 5 anos, estando em
uso de bromocriptina, prednisona e fenobarbital.
Ao exame neurológico, os achados anormais foram:
amaurose do olho direito, com papila pálida e paresia
do músculo oculomotor do mesmo lado.

Entre os exames laboratoriais salientava-se dosagem de prolactina de 1.200 ng/ml. As tomografias de
sela túrcica, às quais foi submetida em 1995 e 1997
(Figuras 1 e 2), revelaram extenso adenoma hipofisário,
com áreas císticas. Parecia ter havido diminuição do
tumor, no último exame de 1997, em relação ao exame
inicial.
No quinto dia de internação hospitalar, enquanto
realizava avaliação pré-operatória, desenvolveu quadro
de agitação, febre e rigidez nucal.
A tomografia realizada em nosso serviço mostrou
diminuição acentuada do tumor e a loja tumoral estava
parcialmente preenchida por ar (Figura 3).
O exame liquórico revelou meningite com características de infecção bacteriana, embora não tenha sido
identificado o germe causador da infecção.
Introduziu-se antibioticoterapia com boa resposta.
Planejava-se abordagem por via transnasoesfenoidal
para exérese do tumor residual e reconstituição do
soalho selar, mas a paciente desenvolveu insuficiência
renal e faleceu.

* Chefe da Clínica Neurocirúrgica do Hospital São Francisco de Assis, Belo Horizonte, MG.
** Neurocirurgiã do Hospital São Francisco de Assis.
*** Médico residente da Clínica Neurocirúrgica do Hospital São Francisco de Assis.
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Figura 1 – Tomografia, realizada em 1995, mostrando
macroadenoma com áreas císticas.

Figura 3 – Tomografia, realizada em 1999, durante
esta internação, mostrando bolha de ar na
loja do macroadenoma.

Figura 2 – Tomografia, realizada em 1997,
revelando diminuição do tumor.

e pneumoencéfalo espontâneo como única
manifestação de adenoma clinicamente silencioso9,11,14,15,16.
Adenomas podem causar apoplexia hipofisária, com
quadro clínico agudo, bem conhecido2,9,13. Têm-se
encontrado, por meio de exames seqüenciais com
tomografia computadorizada e ressonância nuclear
magnética, alguns tumores que cursam com necrose
progressiva sem manifestação clínica. Pode ocorrer
desaparecimento da imagem tumoral e cura da síndrome
endócrina correspondente3. Esses casos, que são mais
comuns com o uso de bromocriptina, mostram cistos
na substância do tumor. O desaparecimento da rolha
tumoral pode explicar o surgimento de infecção
meníngea em alguns desses casos8,9. Pelo menos uma
parte das selas vazias é conseqüência dessa necrose
progressiva dos adenomas de hipófise4.

Discussão
Macroadenomas hipofisários que ultrapassam o
diafragma selar e rompem o soalho da sela túrcica são,
potencialmente, causadores de infecção meníngea14,16.
Aparentemente, a própria massa tumoral, agindo como
uma rolha, impede que essas infecções sejam mais
freqüentes8,9.
Fístulas liquóricas e infecções meníngeas são mais
freqüentemente encontradas após exérese cirúrgica ou
radioterapia dos adenomas hipofisários1,5-8,10,12. Há
também inúmeros relatos de fístula liquórica, infecção
Macroadenoma hipofisário e meningite
Barros RS e cols.
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Tumores malignos primários múltiplos
Relato de caso
Paulo Henrique Aguiar, Alexandre Bruno Raul Freitas, Hector N. Cabrera, Custódio
Michailowsky, Flávio Key Miura, José Marcos Rotta
Grupo de Tumores da Disciplina de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

RESUMO
Os autores descrevem o caso de um paciente do sexo masculino, de 66 anos de idade, com lesão
neoplásica gástrica Borrmann IV, desde 2 cm do cárdia até a região pré-pilórica, cujo exame
anatomopatológico revelou adenocarcinoma tubulopapilífero pouco diferenciado. O mesmo paciente
era portador de glioblastoma multiforme do lobo temporal esquerdo.
Neoplasias malignas primárias múltiplas que incluam neoplasias cerebrais primárias são raras,
havendo apenas 17 casos descritos na literatura. Os autores discutem a etiopatogenia dessa
infreqüente patologia.

PALAVRAS-CHAVE
Glioblastoma multiforme. Neoplasias malignas primárias múltiplas.

ABSTRACT
Multiple primary malignant neoplasms. Case report
Brain neoplasms participating in multiple primary malignant neoplasms is a rare condition. The
authors report the case of a 66-year-old man with gastric adenocarcinoma associated with
temporal lobe glioblastoma multiforme.

KEYWORDS
Glioblastoma multiforme. Multiple primary malignant neoplasms.

Introdução
A freqüência de neoplasias malignas primárias
múltiplas em estudos de autópsia é de 3,7% a 14,5%14,19.
Avanços recentes no tratamento e no diagnóstico de
neoplasias malignas têm levado ao aumento do índice de
sobrevivência e expectativa de vida. Muitos dos pacientes
que sobrevivem ao primeiro câncer podem viver o
suficiente para desenvolver outros tumores. Os efeitos
tardios da quimioterapia e da radioterapia podem ser
oncogênicos ao longo do tempo10,17. Consideram-se
também aumento da idade, carcinógenos ambientais,
imunossupressão, infecções virais e predisposição
genética como fatores potencializadores da carcinogênese5,13,26,30. Recentemente, as mutações do gene supressor
de tumor p-53 têm sido encontradas na síndrome de LiFraumeni18,25. Mutações genéticas associadas aos tumores
malignos múltiplos primários são pouco freqüentes e
encontradas somente em 1,2% desses casos28.
Casos de neoplasias malignas primárias múltiplas que
incluam tumores cerebrais primários são extremamente
raros, existindo somente 17 casos descritos na

literatura1,2,4-7,9,11,12,13,17,20-24. Neste trabalho, os autores
descrevem um caso de tumor cerebral primário associado
a tumor maligno primário sistêmico, analisando a conduta,
o diagnóstico diferencial e a evolução.

Relato do caso
Paciente do sexo masculino, 66 anos de idade, com
história de epigastralgia em queimação há um ano, que
piorava com ingestão alimentar, sem fatores de melhora,
acompanhada de vômitos pós-prandiais e emagrecimento de 24 kg nesse período. Há dois meses vinha
evoluindo com disfasia, déficit de memória e discreta
hemiparesia. O exame físico revelou disfasia, hemiparesia à direita, emagrecimento, massa palpável
ocupando todo o epigástrio, de consistência endurecida e aderida aos planos profundos.
A endoscopia digestiva alta demonstrou extensa
lesão neoplásica, Borrmann IV, desde 2 cm do cárdia
até a região pré-pilórica. O exame anatomopatológico
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dessa lesão constatou adenocarcinoma tubulopapilífero pouco diferenciado. A ultra-sonografia abdominal não evidenciou alterações. A tomografia computadorizada de crânio revelou imagem hipoatenuante
subcortical na região temporal esquerda (Figura 1). A
biópsia estereotáxica dessa lesão cerebral constatou
glioblastoma multiforme e a laparotomia exploradora
revelou carcinomatose peritoneal.
O paciente foi encaminhado à radioterapia.

Figura 1 – TC de crânio mostrando lesão hipoatenuante
subcortical em região temporal esquerda.

Discussão
Warren e Gates29, em 1932, estabeleceram como prérequisitos para o diagnóstico de neoplasias múltiplas
primárias malignas os seguintes critérios: cada um dos
tumores tem características malignas; os tumores são
distintos entre si; uma lesão não é metástase da outra.
O histograma dos pacientes com neoplasias
múltiplas primárias malignas apresenta um comportamento bifásico: o primeiro pico acontece na terceira
década e o outro, acima dos 50 anos de idade. Interessante é que pacientes com síndrome de Turcot, uma
doença hereditária rara caracterizada por polipose
colorretal múltipla associada com tumores neuroepiteliais primários do sistema nervoso central, somam 7
dos 13 casos do grupo com idade inferior a 40 anos27.
Está incluída nesse grupo, a síndrome familiar de LiFraumeni que é uma síndrome autossômica dominante
rara, caracterizada por diversos tumores localizados em
diferentes regiões do corpo, incluindo câncer de mama,
Tumores malignos primários múltiplos
Aguiar PH e cols.

sarcomas, tumores cerebrais, osteossarcomas, leucemia
e carcinoma adrenocortical16.
A síndrome de Linch, que é um sarcoma prematuro
Li-Fraumeni-like, incluindo tumor de mama, pulmão e
câncer adrenocortical, é encontrado numa faixa de idade
intermediária. Por outro lado, nenhuma dessas
síndromes foram encontradas no grupo mais idoso.
Esses achados sugerem que pacientes com predisposição genética tendem a desenvolver o câncer na
adolescência, enquanto aqueles que não têm doença
hereditária desenvolvem neoplasias múltiplas no final
da vida20.
Com o avançar da idade, o paciente é, ao longo do
tempo, mais exposto a vários carcinógenos ambientais,
o suficiente para induzir alterações genéticas e
metabolismos carcinogênicos múltiplos. A idade média
de início dessas neoplasias múltiplas com tumores
cerebrais, no grupo mais velho, é de 63,4 anos, ou seja,
10 anos mais que no grupo com doenças hereditárias,
sugerindo que o fator idade tem papel fundamental no
desenvolvimento dessas neoplasias múltiplas20.
O tumor colorretal é o que tem maior associação com
tumores cerebrais primários8. Essa predominância foi vista
nos dois grupos etários. Tumores gástricos mostram a
segunda maior freqüência de associação com tumores
cerebrais e isso só foi evidenciado no grupo mais velho20.
Esse fato sugere que não só o fator idade está envolvido,
mas também o fator ambiental20. O tumor cerebral primário
surge por último, como no caso deste estudo, e essa
tendência foi confirmada em sete dos oito casos do grupo
que não é associado à síndrome de Turcot.
Avanços recentes na biologia molecular revelam
com maior precisão as alterações genéticas, especialmente nos genes supressores de tumor, que podem
estar associadas à oncogênese em vários órgãos.
Ressalta-se a deleção alélica no braço curto do
cromossomo 17, onde o gene p-53 supressor de tumor
se localiza, que é detectada em alto índice nos tumores
colorretais, na mama e no pulmão3,15,20. Em relação aos
gliomas, a perda da informação genética no cromossomo
17p ocorre precocemente na malignização dos astrocitomas20. A alta freqüência de associação de câncer
colorretal e glioblastoma sugere que alterações no gene
p-53 podem estar associadas à oncogênese desses
tumores20. Porém, até o momento, nenhum trabalho
conseguiu definir se a perda do gene p-53 é apenas de
origem oncogênica20.
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Hematoma extradural bilateral causado por
ruptura do seio sagital superior
Considerações sobre dois casos
Carlos Umberto Pereira, Marcelo Barreto Barbosa, Juliana De Carvalho Machado,
Suzana De Carvalho Machado
Serviço de Neurocirurgia do Hospital João Alves Filho, Aracaju, SE

RESUMO
O hematoma extradural bilateral é considerado raro, quando comparado ao hematoma extradural unilateral.
Os autores relatam dois casos de hematoma extradural bilateral devido à laceração traumática
do seio longitudinal superior. Foram diagnosticados pela tomografia computadorizada e estavam
localizados, respectivamente, na região frontal e occipital. Os doentes foram submetidos ao
tratamento cirúrgico e com resultados bons.
Essa lesão pouco descrita na literatura apresenta prognóstico favorável quando o tratamento é
instituído precocemente, conforme foi observado em nossos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE
Hematoma extradural. Hematoma extradural bilateral.

ABSTRACT
Bilateral extradural hematoma caused by rupture of the superior sagittal sinus.
Considerations about two cases
The occurrence of bilateral extradural hematoma is considered rare.
The authors report two cases of traumatic bilateral extradural hematomas caused by rupture of the
superior sagittal sinus. The hematomas were localized in the frontal and the occipital regions,
respectively. Both patients were operated successfully.
This rare lesion presents good prognosis when treated precociously as observed in our patients.

KEYWORDS
Extradural hematoma. Bilateral extradural hematoma.

Introdução
O hematoma extradural bilateral é considerado raro
quando comparado ao unilateral4,5,9. A presença de
hematoma extradural bilateral agudo devido à ruptura
do seio longitudinal superior é raramente relatada na
literatura médica7.
Os autores apresentam dois casos de hematoma
extradural bilateral agudo, volumosos, situado na região
frontal em um e na occipital noutro, devido à laceração
traumática do seio longitudinal superior. Discutem a
fisiopatologia, o tratamento e o prognóstico.

Relato dos casos
Caso 1
OMS, 37 anos de idade, sexo masculino, pedreiro e
casado. Deu entrada no serviço de emergência, vítima
de acidente em via pública por queda de motocicleta
sem uso de capacete. Exame físico: fratura na perna
direita, escoriações generalizadas, ferimento cortocontuso na região frontal e rinorragia bilateral. Exame
neurológico: torporoso, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit neurológico focal (ECG = 10).
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Radiografia simples de crânio: fratura cominutiva frontal
e fratura do osso malar direito. Tomografia computadorizada craniana: hematoma extradural bifrontal, com
presença de ar no interior (Figura1) além de fraturas
múltiplas do osso frontal.
Foi submetido à craniectomia frontal. Havia sangue
coagulado extradural bifrontal e laceração da meninge,
com rompimento do seio longitudinal superior na sua
porção inicial. O hematoma foi drenado e a lesão do
seio longitudinal foi suturada.
O paciente recebeu alta com distúrbios de conduta
e está sendo acompanhado sob tratamento medicamentoso e psicológico.

superior rompeu-se pelo desgarro deste em relação à
dura-máter, fato também observado por Agbi e cols.1
A radiografia simples de crânio mostra, em mais de
65% dos casos, presença de fraturas lineares bilaterais4,12.
A tomografia computadorizada é o exame de eleição para
o diagnóstico e conduta2,5,6,8,9,10. Nossos casos foram
submetidos ao tratamento cirúrgico: o primeiro, à
craniectomia frontal, pois apresentava fratura cominutiva
associada, e o segundo, à craniotomia osteoplástica
bioccipital. Ambos evoluíram satisfatoriamente.
Essa lesão, pouco descrita na literatura, apresenta
prognóstico favorável quando o tratamento é instituído
precocemente, conforme foi observado em nossos
pacientes.

Caso 2
LCO, 1 ano de idade, sexo masculino. Referiu a
genitora que o menor caiu da altura de dois metros,
batendo com a região occipital no chão. Deu entrada
no setor de emergência sonolento e vomitando. Exame
neurológico: sonolento, pupilas isocóricas e fotorreagentes, ausência de déficit neurológico focal (ECG
= 11). Radiografia simples de crânio: fratura linear na
região occipital. Tomografia computadorizada craniana:
hematoma extradural bilateral na região occipital e
infratentorial (Figura 2).
Foi submetido à craniotomia osteoplástica bioccipital. Havia sangue parcialmente coagulado no espaço
extradural e uma lesão na porção posterior do seio
longitudinal superior próximo a tórcula. O sangue foi
removido e a lesão do seio longitudinal foi reparada.
Recebeu alta bem.
Figura 1 – Tomografia computadorizada: extenso
hematoma extradural bifrontal com ar no interior.

Discussão
Apenas 2% a 10% das vezes o hematoma extradural
é bilateral4,11,13. Nessas circunstâncias a localização
preferencial é frontal, sendo rara a localização na fossa
posterior 9,13 e, na maioria dos casos, a fonte de
sangramento é venosa4,5,10,13. A ocorrência de hematoma
extradural bilateral por ruptura do seio longitudinal
superior é pouco descrita na literatura7. A formação de
hematoma extradural de origem venosa é lenta3,4,9. Frank
e cols.5 postularam que, em geral, a direção da forças
de impacto sofridas pelos pacientes com hematoma
extradural bilateral é a ântero-posterior, ao invés de
lateral ou no vertical. Esse fato foi observado em nosso
primeiro caso. No segundo, a força de impacto teve
sentido póstero-anterior. Acreditamos que, em nosso
primeiro caso, a perfuração do seio longitudinal
superior foi provavelmente causada por um fragmento
ósseo, enquanto, no segundo, o seio longitudinal
Hematoma extradural bilateral
Pereira CU e cols.

Figura 2 – Tomografia computadorizada: hematoma
extradural bilateral na região occipital.
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Painel de neuroimagem
Luciana Pardini Chamié*, Fernando Alves Moreira**
Serviço de Radiologia do Hospital Alvorada, São Paulo, SP

História clínica
ES, 22 anos, sexo feminino, com história de cefaléia de início há quatro meses, refratária ao
tratamento com analgésicos.

Imagens

Figura 1 – Tomografia
computadorizada sem contraste,
corte axial, demonstrando área
hipoatenuante ocupando a fossa
temporal direita.

Figura 2 – Tomografia
computadorizada com contraste, corte
axial, demonstrando captação anelar
e nodular central, observando-se
aumento difuso da densidade da lesão.

Figura 3 – Tomografia
computadorizada com contraste,
corte coronal, mostrando a
situação parasselar da massa e
desvio superior da artéria cerebral
média direita.

Figura 4 – Tomografia
computadorizada em plano coronal,
em janela para osso, demonstrando
destruição do assoalho da fossa
média e compressão da parede
lateral direita do seio esfenoidal.

* Médica residente do Serviço de Radiologia do Hospital Alvorada.
** Médico chefe do Departamento de Diagnóstico por Imagem do Hospital Alvorada.
106

Arq Bras Neurocir 19(2): 106-107, 2000

Figura 5 – Ressonância magnética com imagem enfatizando
T1, após a injeção de substância paramagnética, em plano
coronal, demonstrando a penetração da massa para a
região mastigatória direita.

Figura 6 – Angiografia digital demonstrando massa
hipovascularizada, nutrida por ramos durais, deslocando
superiormente a artéria cerebral média direita.

Diagnóstico
Meningeoma fibroblástico.

Discussão
O meningeoma constitui o tumor de origem meníngea mais freqüente, representando 15% a 20% das
neoplasias cerebrais primárias, acometendo principalmente mulheres entre 40 e 60 anos. Classificam-se
segundo a Organização Mundial de Saúde em benigno
típico (88% a 94%), atípico (5% a 7%) e anaplásico (1%
a 2%).
Painel de neuroimagem
Chamié LP & Moreira FA

O diagnóstico por imagem inclui métodos radiológicos convencionais e técnicas mais modernas, destacando-se a tomografia computadorizada (TC) e a
ressonância magnética (RM), que demonstram a imagem
da lesão. A radiografia simples do crânio demonstra
sinais indiretos como áreas de erosão óssea, hiperostose, alargamento dos canais vasculares, calcificação
intratumoral e expansão para os seios paranasais. A
angiografia demonstra que a grande maioria dos
meningeomas são muito vascularizados, apresentando
nutrição por vasos meníngeos, sendo os maiores
nutridos também perifericamente por ramos piais
gerando um aspecto típico em “radiações solares”. As
imagens em fase tardia demonstram contrastação
vascular homogênea e prolongada.
A maioria dos meningiomas, na TC sem contraste,
apresenta-se como uma massa arredondada ou levemente
lobulada, bem circunscrita, em contato com a superfície
dural, com a qual geralmente forma um ângulo obtuso, e
é homogeneamente hiperdenso (75%) em relação ao
parênquima cerebral. Calcificações, difusas, ou focais
estão presentes em 20% a 25% dos casos. Áreas císticas
são incomuns (8% a 23%) e representam necrose e
degeneração. Após a utilização de contraste endovenoso
há realce intenso e relativamente uniforme (90%) da lesão
com edema periférico que pode ser extenso e envolver a
substância branca de todo o hemisfério.
A aparência dos meningiomas em imagens de RM
sem contraste é menos característica que a apresentada
na TC. A intensidade de sinal do tumor em imagens
ponderadas em T1 e T2 tende a aproximar-se do encéfalo
normal, com iso ou hipointensidade de sinal em T1 e
aspecto variável em T2, podendo ser heterogêneo
devido à presença de alterações císticas, calcificações e
vasos proeminentes. Como na TC, há rápida e intensa
impregnação pelo contraste para-magnético na RM. Um
afilamento de dura-máter realçada na margem do tumor
(cauda dural) pode ser devido a disseminação ou reação
da dural. Em geral a RM é superior à TC na determinação
da localização extra-axial dessas lesões, do envolvimento
de vasos e invasão de seios venosos.
Algumas vezes, os meningiomas podem simular outras
lesões benignas como hematopoiese extramedular, angioma
cavernoso, hemangiomas capilares e até aneurismas
trombosados e calcificados, ou ainda lesões malignas como
o astrocitoma anaplásico e tumores invasivos da base do
crânio com suprimento vascular dural, sendo difícil sua
diferenciação por um método isolado de imagem.
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