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Editorial
Mudança dos critérios Qualis!
A Associação Médica Brasileira (AMB) preocupada com o futuro das publicações científicas brasileiras, depois da divulgação dos novos critérios QUALIS da CAPES, vem desde
agosto de 2009 organizando uma série de encontros em sua sede em São Paulo, em parceria
com a Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC Brasil. Os encontros resultaram
em um editorial denominado Classificação dos periódicos no sistema QUALIS da CAPES – a
mudança dos critérios é URGENTE! Este foi assinado por 62 editores de revistas científicas
e publicado na íntegra em todas elas e em outras inúmeras principalmente na área da saúde,
evidenciando uma sensibilização e um envolvimento cada vez maior dos periódicos nacionais
em discutir problemas comuns.1
A comunidade científica continua preocupada com as perspectivas, os rumos e o futuro
dos periódicos brasileiros.2,3 Assim, na reunião de 18 de março os editores presentes puderam
avaliar as repercussões do primeiro Editorial que serviu de base para discussões em eventos
e reuniões científicas pelo país. Esta última reunião contou com a participação da Dra. Lilian
Caló, Coordenadora de Comunicação Científica e Avaliação do SciELO, que apresentou estudo comparativo dos periódicos brasileiros na referida base classificados por dois critérios:
o primeiro conforme o fator de impacto ISI/JCR, que usa somente as revistas indexadas na
base Thomson Reuters, e segundo um índice composto pela somatória simples dos fatores de
impacto ISI/JCR e do SciELO. O fator de impacto SciELO, que também considera citações
de todos os periódicos da sua base, modifica significativamente o número de citações obtidas
e, consequentemente, eleva o fator de impacto dos periódicos brasileiros. Este fato ficou mais
evidente com a demonstração apresentada pela Dra. Caló do ganho percentual obtido pelos
periódicos com a adoção do índice composto. Fica claro que associar outros índices, criar
equivalências ou alternativas diversas podem favorecer a qualificação das revistas nacionais,
melhorando sua visibilidade e favorecendo a indexação internacional. Também deve se considerar que os pesquisadores nacionais estão preferindo publicar seus conteúdos em revistas
estrangeiras ao invés de fazê-los em revistas nacionais. Esta escolha melhora a qualificação do
Programa de Pós-graduação ao qual estão inseridos, conquista fator de impacto mais elevado
e aumenta o índice H; tudo isso única e exclusivamente por conta dos novos critérios adotados
pela CAPES. A busca de maior visibilidade e qualidade da produção nacional não deve ser
avaliada somente pelos artigos, mas também por maior qualificação de nossos periódicos para
que eles sejam reconhecidos internacionalmente.
Considerando que para atual avaliação trienal da CAPES os critérios já estão definidos, os
editores reunidos decidiram elaborar um novo editorial contendo uma lista de sugestões a ser
encaminhada para a coordenação da CAPES para a próxima avaliação. A lista de sugestões que
complementam a do primeiro editorial é a seguinte:
- revisão dos critérios usados pela CAPES para classificação dos periódicos, sugerindo
que seja adotado o fator de impacto composto pela somatória dos fatores de impacto
ISI/JCR e SciELO;
- obtenção de um assento para a ABEC Brasil (Associação Brasileira dos Editores
Científicos) no Conselho Técnico Científico da CAPES, para que os editores possam
ser ouvidos no processo;
- solicitação da “Bolsa do Editor” junto ao CNPq para auxílio à editoração científica
destinada a editores de revistas brasileiras que recebem apoio da referida agência de
fomento. Este recurso tem por objetivo aprimorar a qualidade das revistas obtendo maior
dedicação de seus editores às funções editoriais.
Além disto, os editores reunidos decidiram obter apoio da Academia Brasileira de Ciências,
da FINEP e do Deputado Eleuses Vieira de Paiva para suas reivindicações e sugestões. Num
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segundo momento os editores solicitarão ao CNPq detalhamento dos resultados e dos critérios
adotados para distribuição dos recursos dos Editais para Auxílio à Editoração (AED). Com
estas informações os editores pretendem construir um banco de dados com informações sobre
orçamentos anuais dos periódicos brasileiros que será útil para análise comparativa e cooperação
mútua. A divulgação dos dois editoriais e sua discussão continuam sendo nossa meta em buscar
o reconhecimento que os periódicos nacionais necessitam e merecem.

Referências
1.
2.
3.

Classificação dos Periódicos no sistema QUALIS da CAPES – A mudança dos critérios é urgente! Rev
Assoc Med Bras. 2010;56(2):127-43.
de Lucena AF, Tibúrcio RV. Qualis periódicos: visão do acadêmico na graduação médica. Rev Assoc Med
Bras. 2009;55(3):247-8.
Rocha-e-Silva Mauricio. O novo Qualis, ou a tragédia anunciada. Clinics. 2009 Jan;64(1):1-4.
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Editorial
Change the Qualis Criteria!
Since CAPES published its revised QUALIS criteria, the Brazilian Medical Association
(AMB – Associação Médica Brasileira) has been organizing a series of meetings, held at its
headquarters in São Paulo, Brazil, starting in August of 2009, in partnership with the Brazilian
Association of Scientific Editors (ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos).
These meetings led to the publication of an editorial entitled Classification of journals in the
QUALIS System of CAPES – URGENT need of changing the criteria! The editorial was signed
by 62 editors of scientific journals and published in full in all of them, and in countless others,
primarily in the health sciences, demonstrating that Brazil’s periodicals are more and more
committed to discussing the problems they share in common.1
The scientific community remains concerned with the future prospects and direction of
Brazilian periodicals.2,3 The editors present at the meeting of the 18 of March were therefore
in a position to evaluate the repercussions of the first Editorial, which had been discussed at
scientific events and meetings all over Brazil. The meeting was attended by Dr. Lilian Caló,
who is scientific communication and assessment coordinator for SciELO, and who presented a
comparative study of the Brazilian periodicals indexed by SciELO according to two different
criteria: the first criterion was the ISI/JCR impact factor, which only uses journals indexed by
Thomson Reuters, and the second was an index composed by simple addition of the ISI/JCR
and SciELO impact factors. The SciELO impact factor, which includes all the periodicals it
indexes, significantly modifies the number of citations and, consequently, raises the Brazilian
periodicals’ impact factors. Dr. Caló’s presentation illustrated this fact more clearly, showing
the percentages gained by adopting the composite index. It is clear that combining indexes, or
creating equivalencies or several alternatives can promote improved quality among Brazilian
journals, raising their visibility and making international indexation more likely. It is also of
concern that Brazilian researchers now prefer to publish their work in foreign journals rather
than choosing domestic publications. They choose to do this because it improves the ratings of
their postgraduate departments, earns them greater impact factors and increases their H index;
all entirely and exclusively a result of the revised criteria adopted by CAPES. Achievement in
increasing the visibility and quality of Brazilian scientific production should not be assessed
on the basis of articles alone, but should also focus on improving our periodicals to the point
at which they are recognized internationally.
Considering that the criteria have already been set for CAPES’ current triennial assessment,
the assembled editors decided to draft a second editorial containing a list of suggestions for
the next assessment, to be sent to the administration at CAPES. The list of suggestions, which
supplement those in the first editorial, is as follows:
- that the criteria used by CAPES to classify periodicals be revised, adopting the composite
impact factor calculated by summing the ISI/JCR and SciELO impact factors;
- that a seat on the CAPES Scientific Committee be created for ABEC (the Brazilian Association of Scientific Editors) so that editor can be heard within the process;
- that CNPq be requested to create an “Editor’s Scholarship” program to support scientific
publishing and to be awarded to the editors of journals funded by CNPq. The objective
of this project is to improve the quality of these journals by providing their editors with
more time to dedicate to their editorial activities.
Additionally, the assembled editors decided to seek support for their criticisms and suggestions from the Brazilian Academy of Sciences (Academia Brasileira de Ciências), from
FINEP and from Federal Deputy Eleuses Vieira de Paiva. At a later date the editors will request
a detailed breakdown from CNPq of the criteria adopted for, and the results of, the distribution of the resources allocated through the Publishing Support Grants (Editais para Auxílio à
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Editoração). The editors intend to use these data to construct a database on the annual budgets
of Brazilian periodicals, which will be useful for comparative analysis and mutual cooperation.
Publication of these two editorials and promotion of discussion is one of our goals in seeking
the recognition that Brazilian periodicals both need and deserve.
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Hemodinâmica da curva de Langfitt
Marcos Augusto Stávale Joaquim1, Gustavo Cartaxo Patriota1, André de Macedo Bianco2
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RESUMO
Os autores discutem as modificações da hemodinâmica encefálica que conferem à curva de Langfitt
o aspecto exponencial que se relaciona com a rápida piora da hipertensão intracraniana. Concluíram
ser interessante considerar que a cascata vasodilatadora pode ser importante no desenvolvimento
desse fenômeno.

PALAVRAS-CHAVE
Circulação cerebral. Curva de Langfitt. Hipertensão intracraniana.

ABSTRACT
The Langfitt curve
The authors discuss the modification in the intracranial hemodynamic that causes the exponential
aspect of the ascending part of the Langfitt curve. The hypothesis concerning the importance of the
vasodilatation’s cascade in the genesis of the phenomenon is very interesting.

KEY WORDS
Brain circulation. Langfitt curve. Intracranial hypertension.

Introdução
À medida que uma massa cresce dentro do espaço
craniano, uma proporcional quantidade de líquido cefalorraquidiano é retirada dessa caixa. Nesse período,
a pressão intracraniana (PIC) não se eleva. Deveríamos
esperar que, quando todo compartimento liquórico
fosse extraído de dentro do crânio, a curva que determina a relação entre a PIC e o volume acrescido
ao espaço — curva pressão/volume — assumisse um
caráter retilíneo, e a PIC fosse aumentando linearmente à medida que a massa continuasse crescendo.
Entretanto, tal curva assume um traçado gráfico exponencial denotando uma rápida ascensão da PIC após a
fase em que todo o liquor foi expulso do compartimento
em questão. Nessa fase de ascensão rápida, pequenos
acréscimos de volume causam variações positivas da
PIC cada vez maiores para um mesmo volume acrescentado. No caso dos inchaços, reperfusionais ou não,
esses acréscimos de volume são volêmicos sanguíneos,
ou seja, intravasculares.1,17,19,20,24,25,27,38

1. Instituto de Neurociências, São Paulo, SP.
2. Serviço de Neurocirurgia do Hospital Nove de Julho, São Paulo, SP.

Muito provavelmente, como veremos à frente,
tal ascensão exponencial relaciona-se a um acúmulo
progressivo de volume sanguíneo intracraniano associado à vasodilatação isquêmica desproporcionalmente
grande em relação ao aumento da massa que vem
crescendo. Provavelmente, esse aumento de volume
sanguíneo é que proporciona o aparecimento da fase
exponencial ascendente da curva de Langfitt. Esse
acúmulo progressivo de volume sanguíneo encefálico
estaria certamente relacionado ao desencadeamento e
à persistência da cascata vasodilatadora, já citada em
publicações prévias.1,24,25,27

Curva de Langfitt
A curva de Langfitt compreende o traçado que relaciona o eixo da PIC, na vertical, e o eixo do volume que
é acrescido à caixa craniana, na horizontal (Figura 1).
Nota-se que, no início, o aumento da massa não implica
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aumento da PIC, mas a partir de uma fase intermediária,
chamada de fase de descompensação, a curva assume
um caráter exponencial rapidamente ascendente, e a
pequena variação de volume acrescida à caixa craniana
implica grande aumento de sua pressão interna. Essa
curva tem a relação clínica com o fato de que doentes
que vêm piorando gradativamente apresentam repentinamente acentuada piora do quadro clínico em razão
do rápido aumento da PIC. Na fase inicial da curva
ascendente, assim chamada de fase de descompensação,
aparecem, no traçado de monitorização da PIC, as ondas
patológicas do tipo A, ou seja, aumentos espontâneos
e graves da PIC que atingem uma plataforma e, também espontaneamente, retornam à linha de base. Com
a evolução do processo, essas ondas tornam-se mais
duradouras, mais amplas e mais frequentes, até que
praticamente se unem desencadeando a fase ascendente
exponencial da curva.2,6,10,12,24,25,27

-se o volume sanguíneo encefálico, diminui-se a PIC.
O aparecimento dessas ondas mostra que a complacência
intracraniana já tende a zero (Figura 2).2,9,13,23-28,30,31,38

A

5-20 MIN

B

30-60 SEG
CO2

P

4

Figura 2 – Ondas patológicas: ondas A em plataforma geram
aumentos da pressão arterial (linhas retas) e se desfazem; ondas B
acompanham os ciclos respiratórios apnêusticos, como o ritmo de
Cheyne-Stokes, em suas fases alternadas de hiper e hipoventilação.
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Figura 1 – Curva de Langfitt: No início (A) variações de volume
(V) não elevam a PIC (P). Depois, pequenas variações de V
elevam bastante a P. Notam-se as fases 1, 2, 3 e 4.

Nessa fase de descompensação inicial, o liquor já
foi extruído da caixa craniana, e variações de volume
sanguíneo encefálico são responsáveis pelo aparecimento
das ondas patológicas, que se devem a surtos de vasodilatação isquêmica e são revertidas por aumentos reflexos e
consecutivos da pressão arterial sistêmica que aumentam
a pressão de perfusão encefálica (reflexos de Cushing) e
que reperfundem o cérebro isquêmico numa fase em que
o mecanismo de autorregulação ainda está preservado,
ou seja, ainda existe capacidade contrátil da arteríola
pré-capilar, pois a acidose tecidual não é tão intensa.
Revertendo-se tal vasodilatação isquêmica e diminuindo54

Na curva de Langfitt, a primeira fase pode ser
interpretada de maneira pouco distinta da descrita
tradicionalmente na literatura. Tal fase diz respeito ao
fato de o aumento da massa ser acompanhado de extrusão proporcional de volume liquórico intracraniano.
Nessa fase, a PIC não aumenta e também não aumenta
o volume sanguíneo cerebral, a não ser que a lesão
desencadeante provoque por si um aumento inicial da
volemia encefálica, que, mesmo assim, ainda funcionará como um processo expansivo com o crescimento
compensado pela extrusão liquórica, sob o ponto de
vista pressórico.
Na segunda fase, a fase de descompensação, todo
o liquor intracraniano já foi extruído e o aumento de
volume da massa começa a elevar a PIC. No momento
em que essa elevação da PIC implicar queda mais
significativa da pressão de perfusão encefálica, ocorre
isquemia, e sua consequência natural é a vasodilatação
encefálica, que tem o intuito de manter o fluxo sanguíneo cerebral à custa de uma diminuição da resistência
vascular. Nessa fase, o volume sanguíneo intracraniano
(volume sanguíneo encefálico) começa a se elevar; também praticamente não há mais liquor dentro do crânio, e
então as variações da PIC serão associadas às variações
do volume sanguíneo encefálico. Variações positivas do
Hemodinâmica da curva de Langfitt
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volume sanguíneo devem-se à vasodilatação isquêmica, e variações negativas, à reversão da vasodilatação
isquêmica, quando ocorre a reperfusão em tempo adequado. Se pequenas variações de volume sanguíneo
encefálico, desencadeadas pela vasodilatação isquêmica
e pela vasoconstrição reperfusional, já causam grandes
aumentos da PIC, nota-se que a complacência tende a
zero e o doente está entrando na fase ascendente da
curva de Langfitt, ou seja, a um pequeno acréscimo
de volume intravascular associa-se uma importante
elevação da PIC. Esse fato é a princípio mostrado na
fase de ascensão da PIC nas ondas patológicas e, mais
tarde, mostrado pela ascensão definitiva da PIC na fase
exponencial ascendente da curva de Langfitt.24,25,27,31-34
A terceira fase é notada como a fase exponencial ascendente da curva anteriormente descrita.
O volume sanguíneo encefálico passa a aumentar de
maneira exponencial ou logarítmica certamente em
virtude do desencadeamento da cascata vasodilatadora.
A isquemia inicial gerou uma vasodilatação isquêmica
com aumento hipervolêmico da PIC, que gerará maior
decréscimo da pressão de perfusão, isquemia adicional,
vasodilatação adicional, e assim por diante, ocorrendo
um aumento em aceleração do volume sanguíneo intracraniano que eleva a pressão do compartimento até
que esta se iguale à pressão arterial média, quando o
fluxo sanguíneo encefálico será zero.
Essa fase final seria a quarta fase hemodinâmica
da curva citada. 3,4,14,15,17,19-21,27,29

Discussão
Nesse entendimento, a curva pode ser interpretada
puramente em bases hemodinâmicas. Sob o ponto de
vista fisiopatológico, na fase inicial, em que não há
elevação da PIC ou queda da pressão da perfusão encefálica, não há isquemia, portanto não há vasodilatação,
e a extrusão liquórica compensa o volume adicional
intracraniano. Nessa fase não há modificações hemodinâmicas. Na fase subsequente já passa a haver queda
da pressão de perfusão encefálica com o acréscimo da
massa que vinha crescendo inicialmente. Essa queda da
pressão de perfusão encefálica implica aparecimento
da dilatação isquêmica da arteríola pré-capilar, ou
seja, vasodilatação isquêmica e aumento do volume
sanguíneo encefálico. A cada onda patológica que se
forma, há um novo surto de isquemia e reperfusão,
associado a uma acidose tecidual progressiva, cada
vez mais difícil de ser tamponada, o que causará a
dilatação progressiva arteriolar pré-capilar (o sistema
de resistência é controlado pelo pH periarteriolar) que
inundará o sistema de capacitância constituído por
Hemodinâmica da curva de Langfitt
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microcirculação, vênulas e veias e que contém 70%
do volume sanguíneo encefálico.4,5,7,8,10,11,16,22,36
Na terceira fase, ascendente exponencial, não há
mais surtos de isquemia e reperfusão. Existe apenas uma
ascensão progressiva da PIC e uma queda progressiva
da pressão de perfusão encefálica associada à isquemia
progressiva. A isquemia encefálica progressiva gerará
mais acidose tecidual com mais vasodilatação e aumento da volemia intracraniana. Nessa fase retoma-se o
conceito de que o cérebro isquêmico é um cérebro que
possui baixo fluxo associado a alto volume sanguíneo
intrínseco. Na quarta fase a pressão de perfusão intracraniana encefálica torna-se nula, pois a PIC atinge os
níveis da pressão arterial média. Essa fase corresponde
à morte encefálica.21,22,38
Sob o ponto de vista de raciocínio hemodinâmico,
torna-se clara a importância de preconizar-se que os
doentes tenham a PIC monitorizada para que a ascensão
de seus valores possa ser prevista já durante a fase de
aparecimento das ondas patológicas ao monitor. Essas
ondas mostram surtos de vasodilatação e vasoconstrição
alternados e associados à nulidade da complacência intracraniana e exigem que o doente seja agressivamente
tratado já a partir dessa fase e não apenas quando ele já
tiver atingido a fase exponencial ascendente.
Portanto, nota-se que na primeira fase não existem variações patológicas do calibre vascular e da
volemia intracraniana. Na segunda fase existe uma
alternância entre vasodilatação isquêmica e vasoconstrição reperfusional associadas ao aparecimento das
ondas patológicas. Na terceira fase existe apenas uma
dilatação vascular progressiva sem associação com a
vasoconstrição reperfusional, exceto se o tratamento
surtir efeito. Essa vasodilatação progressiva associa-se
ao aumento progressivo do volume sanguíneo encefálico que eleva exponencialmente a PIC à custa do
desencadeamento da cascata vasodilatadora. Nessa
terceira fase a arteríola pré-capilar encefálica estará
progressivamente parética, mas ainda não plégica, ou
seja, o mecanismo de autorregulação da circulação
cerebral estará funcionando de maneira deficiente em
virtude da acidose progressiva, mas ainda há capacidade
contrátil da arteríola pré-capilar, que se encontra cada
vez mais dilatada, mas ainda funcionante.7,8,38
Na quarta fase existe plegia da arteríola pré-capilar
e inundação da microcirculação. Não há respostas da
musculatura lisa da arteríola pré-capilar às manobras
terapêuticas que possam interferir com sua capacidade
contrátil. Como o sistema está completamente vasodilatado na quarta fase e a PIC está equivalente à pressão
arterial média, a pressão de perfusão tenderá a zero e
o fluxo sanguíneo cerebral cessa. É interessante notar
que o fluxo sanguíneo cerebral está parado porque a
pressão arterial média se transferiu à PIC que é igual
55
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à pressão venosa encefálica. Assim, a pressão arterial
média torna-se igual à pressão venosa encefálica, e o
gradiente pressórico no sistema tubular tende a zero.
Este é o real motivo da parada da circulação cerebral,
e não a teoria antiga de que um aumento da PIC comprimiria primeiramente as veias, de parede mais fina, e
apenas depois as artérias, de parede mais espessa e mais
forte, o que implicaria aparecimento de um período em
que o sangue continuaria entrando no crânio, mas não
conseguiria mais sair. Essa foi, durante muito tempo,
a explicação dada para a existência da fase ascendente
da curva de Langfitt. Tal explicação simplista já não
mais procede, pois na fase de vasoplegia completa toda
circulação intracraniana está dilatada, sem gradiente
pressórico arteriovenoso e sem fluxo.20-22,37

Conclusão
Considerando apenas os aspectos hemodinâmicos
relacionados à hipertensão intracraniana, podemos
concluir que, em relação às quatro fases evolutivas,
ocorrem os fenômenos que serão citados.
Na primeira fase, quando o aumento de um volume
intracraniano é compensado pela extrusão liquórica,
não há variações hemodinâmicas, exceto se o evento
inicial, como uma isquemia aguda, já houver causado
alterações hemodinâmicas. Entretanto, aqui se estudam
apenas as modificações relacionadas à hipertensão intracraniana e não ao evento causador inicial. Nessa fase
o volume sanguíneo encefálico não aumenta.
Na segunda fase, a do aparecimento das ondas
patológicas, o doente já está na fase ascendente da
curva, com complacência muito pequena que induz à
ocorrência de grandes aumentos da PIC por pequenos
aumentos do volume sanguíneo encefálico por vasodilatação isquêmica. O mecanismo de autorregulação da
circulação cerebral (capacidade contrátil da arteríola
pré-capilar) está preservado, pois o reflexo de Cushing
dissolve a onda patológica causando vasoconstrição
cerebral pelo restabelecimento da perfusão, o que diminui a volemia cerebral e a PIC. Nessa fase, o volume
sanguíneo encefálico aumenta e diminui alternadamente
nas ondas patológicas. Ainda não se desencadeou a
cascata vasodilatadora (Figura 3).
Na terceira fase, de elevação exponencial pura, o volume sanguíneo encefálico aumenta progressivamente
junto à PIC e ao reflexo de Cushing, embora presente,
não desfaz esse aumento hipervolêmico encefálico da
PIC. O mecanismo de autorregulação da circulação
cerebral está progressivamente parético. Nessa fase,
a volemia encefálica, se não a tratarmos, apenas aumentará. Está desencadeada a cascata vasodilatadora.
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Volumes
Expansivos

↓ PPE

↓ FSE

Vasodilatação

HIC
Hipervolemia
Encefálica
Figura 3 – A cascata vasodilatadora: volumes expansivos
diminuem a pressão de perfusão encefálica (PPE) e o fluxo
(FSE), gerando vasodilatação, hipervolemia, hipertensão
intracraniana (HIC) adicional e mais isquemia por maior
decréscimo da PPE. O sistema torna-se um círculo vicioso.

Na quarta fase, ao final da curva exponencial, o
volume sanguíneo encefálico é máximo, a PIC é igual à
pressão arterial média, e a pressão de perfusão e o fluxo
sanguíneo encefálicos valem zero. É a morte encefálica.
No início dessa fase o Doppler transcraniano mostra
penetração do sangue no crânio apenas na sístole e
depois nem mesmo na sístole, quando a PIC ultrapassa
a pressão sistólica.
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Isquemia encefálica, cascatas
vasodilatadoras e alterações bioquímicas
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RESUMO
Procede-se a uma revisão das alterações bioquímicas e hemodinâmicas causadas pela isquemia do
tecido nervoso. Trata-se de uma visão introdutória que aborda a fisiopatologia e as repercussões da
terapêutica sobre a hemodinâmica encefálica.

PALAVRAS-CHAVE
Isquemia cerebral. Hemodinâmica cerebral. Acidose cerebral. Hipertensão intracraniana. Metabolismo
cerebral.

ABSTRACT
Biochemical and hemodynamic alterations in brain ischemia
This is a review on the biochemical and hemodynamic alterations caused by the isquemia in the neural
tissue. This text introduce the pathophysiology and the therapeutic effects of this ischemic alterations.

KEY WORDS
Brain ischemia. Cerebral hemodynamic. Cerebral acidosis. Intracranial hypertension. Brain metabolism.

Introdução
A isquemia (anóxia isquêmica) não diz respeito apenas à queda do fluxo sanguíneo encefálico
(FSE), mas também à queda do conteúdo arterial de
oxigênio (CaO 2) e à queda do consumo regional
de oxigênio (CMRO2) por insuficiência de oferta,
mostrando relacionar-se a uma alteração da relação
fluxo-consumo (oferta-consumo) suficiente para
produzir metabolismo anaeróbico.
O FSE normal é de 50 mL/100 g de tecido nervoso/
minuto e pode decrescer até 20 mL/100 g de tecido nervoso/minuto sem causar sintomas. Abaixo dessa cifra
(limiar superior de fluxo), a atividade elétrica neuronal
desaparece, mas o neurônio continua viável, em uma
situação denominada penumbra isquêmica. Em situação
de penumbra já começa o desenvolvimento do metabolismo anaeróbico. Se o fluxo decresce a valores menores
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do que 12 mL/100 g de tecido nervoso/minuto, o metabolismo basal sofre, a anaerobiose se acelera, há grande
acidose tecidual e o neurônio morre (limiar inferior de
fluxo). Esses fenômenos são heterogêneos na isquemia
cerebral difusa, também chamada de isquemia global,
pois os neurônios das diferentes topografias têm diferentes demandas metabólicas e, portanto, respondem de
maneiras diferentes à queda do fluxo. Essa sensibilidade
diferente à anóxia é chamada de fenômeno da vulnerabilidade seletiva. Assim, o cérebro em sofrimento difuso
é composto de ilhas de sofrimento em diferentes idades
evolutivas, padecendo antes os neurônios de maior
consumo basal de O2, geralmente mais recentemente
formados na escala ontofilogenética, como as terceira,
quinta e sexta camadas corticais, as células piramidais
das camadas CA1 e CA4 do hipocampo e as células de
Purkinje do cerebelo. Há importância clínica na maior
sensibilidade do lobo frontal nessa situação.2,8,27

Arq Bras Neurocir 29(2): 58-63, junho de 2010

Isquemia focal
Cada foco isquêmico em sofrimento evolutivo
(foco de necrose) é composto de um centro necrótico
circundado por um anel de penumbra isquêmica. Este,
por sua vez, é circundado por um anel de hiperemia ou
região de perfusão de luxo, com vasos dilatados pela
acidose tecidual, originária e difundida das áreas centrais e que promove a abertura metabólica da arteríola
pré-capilar perilesional. A acidose é um potente dilatador da arteríola pré-capilar e o principal controlador
da capacidade contrátil dessa estrutura, que também é
chamada de sistema de resistência ou de mecanismo de
autorregulação da circulação cerebral (MARCC). Nas
áreas centrais existe vasoplegia acidótica da microcirculação e nas áreas adjacentes há apenas vasoparesia, até
que a acidose seja tão grave que a arteríola pré-capilar
perca definitivamente a capacidade contrátil. Quando a
arteríola pré-capilar estiver dilatada e plégica, regional
ou globalmente, dizemos que o MARCC está abolido.26
Um foco isquêmico pode resultar de uma obstrução
vascular localizada ou do aparecimento de isquemias
localizadas que seguem o fenômeno de vulnerabilidade
seletiva em situações de isquemias globais.28,30

Fatores determinantes da intensidade
da lesão e classificação da isquemia
A intensidade da isquemia relaciona-se: à intensidade e
ao tempo de duração da queda regional ou global da pressão de perfusão encefálica (PPE); às oclusões vasculares
focais; à circulação colateral do encéfalo (relacionada à
anatomia vascular, à viscosidade sanguínea e às questões
pressóricas hidrodinâmicas no sistema tubular, as últimas
influenciadas pelos gradientes pressóricos inter e intracompartimentais) e ao fenômeno da vulnerabilidade seletiva.
A isquemia pode ser classificada em: global ou
focal; completa ou incompleta, ou seja, com ausência
total ou parcial do fornecimento de oxigênio; e em
reperfundida ou não reperfundida. A única isquemia
global, completa e definitiva é a parada cardiorrespiratória não reanimada. De maneira geral, as isquemias
são incompletas e há um mínimo de fornecimento de
O2 tecidual. Em laboratório, o modelo experimental
utilizado para estudar as isquemias incompletas é o
modelo da reperfusão pós-isquêmica, que serviu como
base para o estudo da cascata bioquímica de sofrimento
neuronal, como veremos à frente. Esta particularidade
laboratorial originou o título síndrome da reperfusão,
amplamente utilizado, mas cuja repercussão bioquímica
é a mesma das isquemias graves com um fornecimento
parcial e insuficiente, mas contínuo, de oxigênio.
Isquemia cerebral
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Mecanismo de autorregulação da
circulação cerebral na isquemia
O MARCC ou sistema de resistência é representado pela capacidade contrátil da arteríola pré-capilar.
Basicamente, sua função é a de manter o FSE constante a despeito das variações da PPE, dilatando-se
nas quedas e contraindo-se nas elevações, dentro
dos limites funcionais. Essas variações modificam a
resistência ao fluxo no sistema tubular. O MARCC
também sofre influência da viscosidade sanguínea e
das várias alterações metabólicas teciduais, principalmente, da acidose, potente vasodilatadora. Note-se o
conceito de que o cérebro isquêmico tem baixo fluxo,
mas alto volume sanguíneo encefálico, pela dilatação
vascular reativa e, inicialmente, compensatória, mas
que, se exagerada, pode provocar grande aumento do
volume sanguíneo encefálico (VSE), inchaço cerebral
(tumefação; swelling) e mesmo aumentar a pressão
intracraniana (PIC).25,33,34
O MARCC deve ser encarado como um sistema dinâmico. Por exemplo, uma diminuição anêmica da viscosidade sanguínea, no princípio causa vasoconstrição
encefálica, pois houve facilitação do fluxo. Entretanto,
na anemia progressiva, a insuficiência do transporte de
oxigênio volta a dilatar o MARCC.3,4,24

Inchaço e edema cerebral
O inchaço encefálico (hipervolemia) é diferente do
edema cerebral (aumento da água intersticial e intracelular). O primeiro deve-se ao aumento do VSE e o último
deve-se ao extravasamento de plasma pelas alterações
anóxicas da barreira hematoencefálica em direção ao interstício cerebral (edema vasogênico) ou à falência anóxica
da bomba Na+/K+ com aumento de Na+ intracelular e da
água intracelular (edema citotóxico). Todos esses fenômenos ocorrem na isquemia cerebral e seu entendimento é a
base da fisiopatologia do suporte intensivo dos pacientes.

Cascatas isquêmicas
Após a isquemia cerebral global dois fenômenos
básicos, arbitrária e didaticamente estabelecidos, acontecem: as cascatas vasodilatadora e bioquímica.

Cascata vasodilatadora
A cascata vasodilatadora, que gera o inchaço, diz
respeito ao fato de que à medida que decresce a PPE,
59
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a arteríola pré-capilar abre-se, diminuindo a resistência cerebrovascular, mantendo compensatoriamente
o fluxo e aumentando moderadamente o VSE. Nessa
fase, o FSE e o VSE variam de maneira diretamente
proporcional, ou seja, a vasodilatação no início aumenta
o FSE e o VSE. Em fases avançadas, a vasodilatação
pode aumentar a PIC e decrescer, secundariamente, a
PPE, variando o FSE e o VSE de maneira inversamente
proporcional, ou seja, o VSE aumenta e o FSE diminui.
Tornando-se a vasodilatação e o inchaço intensos, a
hipertensão intracraniana (HIC) torna-se grave, o que
precede a parada circulatória cerebral.6,14
A palavra cascata advém do fato de que se houver
demora em se tratar a causa da HIC e da queda da PPE,
como um hematoma, a própria vasodilatação isquêmica
e o secundário aumento do VSE mantêm a HIC tardiamente gerando maior queda da PPE, mais vasodilatação
isquêmica e aumento adicional da HIC, em um círculo
vicioso que culmina com a HIC intratável e a morte
encefálica por isquemia.
As ondas patológicas à monitoração da PIC aparecem nas fases avançadas de vasodilatação, quando se
inicia a cascata vasodilatadora e aumentos pequenos
do VSE por vasodilatação isquêmica, em um compartimento intracraniano sem espaços liquóricos para
compensação volumétrica, e causam elevações acentuadas da PIC colocando o doente na fase ascendente
da curva de Langfitt. Essas ondas se desfazem em
virtude do aumento da pressão arterial média (PAM)
sistêmica pelo reflexo de Cushing, que aumenta a PPE,
reverte a vasodilatação isquêmica e diminui o VSE,
decrescendo a PIC espontaneamente numa fase em que
ainda há capacidade contrátil da arteríola pré-capilar.
Essas ondas demonstram a exaustão da capacitância
do sistema e predizem o aumento exponencial da PIC,
indicando tratamento imediato do inchaço. Se o doente
segue na fase exponencial da curva de Langfitt, a PAM
e a PPE tendem a se encontrar em valores absolutos, a
despeito do reflexo de Cushing, a circulação cerebral
para, gerando a morte encefálica (PPE = 0). Em seguida,
ocorre a hipotensão arterial sistêmica e a PIC, a PPE e a
PAM caem simultaneamente até a parada cardiovascular
sistêmica.7,10,19
Assim, a causa da descompensação da HIC é a
vasodilatação em resposta à isquemia pela queda da
PPE (PAM-PIC), eventualmente acelerada pela hipóxia hipóxica (insuficiência respiratória) ou isquêmica
(choque), pela hipercapnia vasodilatadora (acidose
carbônica tecidual encefálica) ou por um aumento do
consumo encefálico de oxigênio e glicose (hipertermia
e convulsões).35
Na evolução da queda da PPE, inicialmente, a
vasodilatação compensa diminuindo a resistência cerebrovascular, mantendo o FSE. Quando o FSE cai, o
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aumento da extração cerebral de O2 (diferença arteriovenosa jugular de oxigênio — DAVJO2 —; extração de
maior número de unidades de volume de oxigênio por
unidade de volume de sangue que trafega pelo tecido)
compensa o sistema mantendo o consumo constante.
Quando a extração máxima é vencida, o consumo cai
por insuficiência de oferta, gerando isquemia. Um
consumo baixo com fluxo baixo e extração alta reflete
isquemia. Um consumo baixo com fluxo e extração baixos reflete baixo metabolismo (barbitúricos, hipotermia
e morte encefálica).5

Cascata bioquímica
A cascata bioquímica diz respeito à sequência de
alterações metabólicas teciduais isquêmicas que, no
início, são reversíveis, mas tardiamente se mantêm a
despeito das reperfusão e reoxigenação teciduais. Assim
como a cascata vasodilatadora gera o inchaço, a cascata
bioquímica gera o edema (acúmulo de água) vasogênico
e o edema citotóxico.
Basicamente, a cascata bioquímica inicia-se com
a acidose e o acúmulo de K+ extracelulares, o que
permite a intrusão celular de Ca2+ e a ativação de fosfolipases que lesam os fosfolipídios das membranas
celulares e de suas organelas, liberando ácidos graxos
poli-insaturados e, entre eles, o ácido araquidônico,
precursor da biossíntese das prostaglandinas e que
necessita de O2 para essa cadeia (função da enzima
ciclooxigenase). O O2 é utilizado e serve como depósito para um elétron, gerando o superóxido (O2-), um
radical livre de oxigênio.11
Radicais livres são íons ou moléculas com elétrons
não pareados em sua órbita mais externa e são oxidantes (peroxidação lipídica). Lesam as membranas
celulares, gerando o edema citotóxico e a barreira
hematoencefálica, acentuando o edema vasogênico.
Além da cadeia das prostaglandinas, há várias outras
fontes de radicais livres no encéfalo isquêmico: a peroxidase dos neutrófilos acumulados pela inflamação
secundária; os radicais provenientes da alteração do
metabolismo do óxido nítrico (peroxinitritos); a oxidação das catecolaminas liberadas; a transformação da
oxi-hemoglobina em meta-hemoglobina e a aceleração
da atividade da xantina-oxidase como via metabólica
alternativa para a adenosina acumulada e que não
pode ser recaptada para formar ATP em ambiente
anóxico. Os radicais livres, ou elementos reativos,
também lesam o músculo liso arteriolar promovendo
vasodilação e inchaço adicionais. A disfunção mitocondrial anóxica impede a neutralização dos elementos
reativos.1,9,12,23,32
O modelo experimental para estudar a cascata
bioquímica na isquemia parcial é o fenômeno de
Isquemia cerebral
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reperfusão pós-isquêmica. Isquemias leves reperfundidas geram uma hiperemia reativa transitória e
não deletéria (efeito Pasteur). Isquemias graves não
são passíveis de reperfusão pela oclusão edematosa e
trombótica da microcirculação. Isquemias moderadas
desencadeiam a cascata bioquímica e permitem o estudo de drogas neutralizadoras, ainda experimentais.
A única forma de bloquear a cascata bioquímica é a
hipotermia, que reduz a PIC por diminuir o edema
cerebral e por ser vasoconstritora, diminuindo também o inchaço.18

O fenômeno da
excitotoxicidade isquêmica
Outro fenômeno bioquímico associado à isquemia
é a excitotoxicidade isquêmica. A falência anóxica da
bomba Na+-K+ diminui o potencial de ação neuronal e
promove a despolarização anóxica, que pode, ou não,
se traduzir por convulsões clínicas ou eletrográficas.
Quando a despolarização anóxica atinge o botão pré-sináptico, grandes quantidades de neurotransmissores excitatórios como o glutamato e o aspartato são
liberados na fenda sináptica estimulando a atividade
neuronal e o consumo de glicose e oxigênio em
ambiente anóxico, o que acentua a acidose láctica e
a vasodilatação e acelera as cascatas vasodilatadora
e bioquímica. Os bloqueadores de receptores de
neurotransmissores excitatórios ainda estão em fase
experimental de estudo.

Integração dos fenômenos
A vasodilatação e o edema, interligados fisiopatologicamente e produzidos, principal e respectivamente
pelas cascatas vasodilatadora e bioquímica, introduzem
o doente na curva de Langfitt. Todos esses fenômenos
são acelerados pela insuficiência respiratória (anóxia
anóxica) e por graves deficiências de hemoglobina que
impedem o transporte de O2. Desbalanços adicionais
da relação oferta-consumo de O2 também ocorrem em
situações de aumento de consumo como convulsões
e hipertermia, que acentuam o sofrimento isquêmico.
Nota-se que o cérebro isquêmico é hipermetabólico e
hipertérmico, o que pode ser constatado pela monitorização da temperatura cerebral.17
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Evolução da isquemia para hipertensão
intracraniana sem e com reperfusão
Após o aparecimento da vasodilatação cerebral
isquêmica associada ao aumento do VSE, pode haver
aumento progressivo da PIC e queda associada da
pressão de perfusão encefálica. Assim, teremos um
cérebro com hipofluxo, mas com hipervolemia intrínseca. Se não houver reperfusão, a PIC, que é igual à
pressão venosa encefálica, atingirá os níveis da PAM, e
o fluxo será nulo. Nessa fase, as veias estão dilatadas e
o fluxo para, pois o gradiente pressórico arteriovenoso
torna-se zero.13
Se houver reperfusão numa fase em que já existe
grande acidose tecidual, a devolução de uma pressão
de perfusão normal a um leito vascular dilatado produzirá uma fase hiperêmica, com aumento do fluxo
e do volume sanguíneo encefálicos. Posteriormente,
o aumento do volume sanguíneo encefálico elevará
novamente a PIC e o fluxo tenderá a diminuir, embora
o VSE continue aumentando. Assim, teremos uma fase
hiperêmica seguida de uma fase oligoêmica, ambas
descritas anteriormente.15,16,20-22,31
Portanto, no inchaço progressivo sem reperfusão,
não ocorre a fase hiperêmica, diferentemente do inchaço
que passou por uma fase de reperfusão. A reperfusão
poderia ser associada à drenagem de um hematoma ou
à reanimação de uma parada cardiorrespiratória.
A maior gravidade do inchaço e do edema isquêmicos ocorre do terceiro ao quinto dia após a lesão
isquêmica inicial.

Princípios terapêuticos
O tratamento da isquemia cerebral é a reperfusão
precoce e o equilíbrio da relação oferta-consumo,
normalizando-se a PPE (oferta) ou diminuindo-se
o consumo (CMRO 2). Interferências bioquímicas
diretas ainda são experimentais. A melhora da lesão
em evolução é conseguida por meio de medidas hemodinâmicas para a reoxigenação (decúbito elevado,
hiperventilação, manitol, hipertensão arterial induzida)
e de medidas de diminuição de consumo (hipotermia
e barbitúricos). Essas medidas regulam a PPE e a
PIC para reperfundir o cérebro isquêmico e impedir
o sofrimento adicional, mas não bloqueiam a lesão
isquêmica bioquímica inicial. A hipotermia bloqueia a
cascata bioquímica, é neuroprotetora ao nível celular,
diminui os edemas citotóxico e vasogênico e também
é vasoconstritora, bloqueando a cascata vasodilatadora. A hipotermia interfere nos limiares superior e
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inferior de fluxo, reduz o consumo, equilibra a relação
oferta-consumo e causa vasoconstrição e consequente
diminuição da PIC. Os barbitúricos interferem apenas
com o limiar superior do fluxo, equilibrando, nessa
fase, a relação oferta-consumo e diminuindo o VSE
e a PIC, mas não interferem com o limiar inferior do
fluxo, abaixo do qual, com ou sem seu uso, os neurônios
morrem. Assim, os barbitúricos não têm papel neuroprotetor, administrados antes ou depois da isquemia, o
que não os invalida como vasoconstritores cerebrais e
potentes tratadores da HIC na prevenção de isquemias
secundárias por déficits tardios da PPE.
Assim, após o insulto anóxico isquêmico, essas
medidas de suporte intensivo só exercem sua função
no tratamento se existe HIC, como vasoconstritores
cerebrais, na falência das medidas terapêuticas basais
de suporte. Se não há HIC, eles não exercem papel
neuroprotetor, principalmente após a reperfusão e reoxigenação teciduais. A única medida terapêutica que
pode ser interessante na ausência da HIC é a hipotermia, por seu efeito bloqueador da cascata bioquímica
e neuroprotetor ao nível celular.29
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Síndrome da reperfusão encefálica. Hipóteses
fisiopatológicas, bioquímicas e hemodinâmicas
do fenômeno da hipoperfusão pós-hiperemia
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RESUMO
O objetivo deste texto é o de estruturar e sistematizar novas hipóteses fisiopatológicas sobre as
modificações hemodinâmicas do cérebro submetido à isquemia e à reperfusão. São propostas e
analisadas hipóteses bioquímicas e hemodinâmicas do fenômeno da hipoperfusão pós-hiperemia.

PALAVRAS-CHAVE
Isquemia cerebral. Síndrome da reperfusão.

ABSTRACT
Reperfusion syndrome. Pathopysiological hypothesis
The aim of this publication is to elaborate and discuss a new pathophysiological hypothesis about
the haemodinamic modifications into the brain that occur after the reperfusion. Biochemical and
haemodinamic hypothesis are proposed and analyzed, concerning the hipoperfusion following the
hiperemia phenomenon.

KEY WORDS
Brain ischemia. Reperfusion injury.

Introdução
O fenômeno da hipoperfusão pós-hiperemia é uma
isquemia tardia que ocorre após uma fase de hiperemia.
A reperfusão do tecido isquêmico pode ocasionar
três tipos de fenômenos. No primeiro, a hiperemia
reativa transitória ocorre se a isquemia foi leve, pelo
acúmulo de substâncias vasodilatadoras teciduais
que incluem o hidrogênio iônico e a adenosina.
É um fenômeno fisiológico autolimitado e não eleva
a pressão intracraniana (PIC) mesmo que grandes
áreas sejam acometidas.41 No segundo, o fenômeno
da não reperfusão (no-reflow) ocorre se a isquemia foi
intensa e houver edema e formação de vilosidades no

1. Instituto de Neurociências, São Paulo, SP.
2. Serviço de Neurocirurgia do Hospital Nove de Julho, São Paulo, SP.

endotélio, tromboses e oclusão da microcirculação.
No terceiro, uma situação intermediária, o fenômeno
da hipoperfusão pós-hiperemia ocorre após isquemias
moderadas.43,44,47,52,59,64-66,71
Diversas publicações diferenciam os inchaços cerebrais hipervolêmicos (swelling) em hiperêmicos e
oligoêmicos. Embora ambos devam-se ao aumento do
volume sanguíneo encefálico (VSE), associam-se, respectivamente, a fluxo sanguíneo encefálico (FSE) e pressão de
perfusão encefálica (PPE) altos no primeiro tipo e baixos
no segundo tipo. Tais situações são fases evolutivas de um
mesmo processo hemodinâmico que ocorre na hipertensão
intracraniana (HIC) progressiva e são particularmente
relacionados à síndrome da reperfusão.37-40,43,44,48,49,51,54,71
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Bases fisiopatológicas
A isquemia gera ácido láctico tecidual. O hidrogênio
iônico ativa as cascatas vasodilatadora e bioquímica no
tecido encefálico em sofrimento.66,67,71
A cascata vasodilatadora diz respeito a uma hipervolemia encefálica progressiva. Como o pH periarteriolar é o principal controlador da capacidade contrátil da
arteríola pré-capilar, a acidose causa vasodilatação do
sistema de resistência arteriolar (também chamado de
mecanismo de autorregulação da circulação cerebral —
MARCC) e preenchimento secundário do sistema vascular de capacitância (microcirculação, vênulas e veias
que contém 70% do VSE). Há aumento progressivo do
VSE, que pode gerar inchaço cerebral a ponto de produzir HIC. Se esta ocorrer, há diminuição secundária da
PPE e mais isquemia, que provoca mais vasodilatação,
aumento adicional do VSE e da HIC e queda subsequente da PPE. Desencadeia-se um círculo vicioso vasodilatador que leva a HIC refratária ao tratamento. Esse
processo desenvolve a fase ascendente exponencial da
PIC na curva de Langfitt.13-15,25,28,30-33,35,36,46,48,49,51,52,55,56,66-69
A cascata bioquímica diz respeito à série de alterações metabólicas e iônicas que desencadeiam a morte
celular. Tais alterações também são desencadeadas pela
acidose tecidual e parte delas foi conhecida estudando-se experimentalmente a síndrome da reperfusão, que
é uma maneira de se estudarem isquemias moderadas
com fornecimento parcial de oxigênio aos tecidos,
pois produzem as mesmas sequências de alterações
bioquímicas.19,22,26,45,53,55,67,69

Hipoperfusão pós-hiperemia sob
o ponto de vista hemodinâmico:
primeira hipótese
Na relação entre reperfusão e hemodinâmica intracraniana, o processo de inchaço acentua-se após a
devolução da PPE a um leito vascular dilatado pela acidose secundária à isquemia que ocorreu primariamente.
Tal isquemia, geralmente, deve-se à elevação inicial
da PIC por hematomas espontâneos ou traumáticos
que alcançam um volume suficiente para diminuir a
PPE e depois são drenados (a drenagem imediata é
obrigatória no tratamento se há elevação da PIC). Tal
reperfusão também ocorre após a parada cardiorrespiratória reanimada.13-16
A devolução da PPE à microcirculação dilatada
causa aumento do FSE e do VSE, que variam de maneira diretamente proporcional no início, enquanto a
PIC não sobe novamente pela hipervolemia encefálica
Síndrome da reperfusão encefálica
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em progressão. Mais tarde, se o VSE continua aumentando, instala-se a HIC, que causa nova e secundária
diminuição da PPE e do FSE.
Na fase inicial, o FSE é rápido (hiperemia), pois
há PPE adequada em um leito capilar dilatado e de
baixa resistência (inchaço hiperêmico). O consumo
cerebral de oxigênio (cerebral metabolic rate of
oxygen — CMRO2) é normal, a extração de oxigênio
(diferença arteriovenosa de oxigênio — DAVO2) é
baixa e estamos em perfusão de luxo. Mais tarde, se o
VSE continua aumentando, a PIC começa a subir pela
hipervolemia encefálica. Com a intensa vasodilatação,
aumento do VSE, inchaço e HIC, associados à nova
queda da PPE, o FSE diminui (inchaço oligoêmico).
O CMRO2 estará inicialmente normal, e a extração
(DAVO2), aumentada. Mais tarde, o CMRO2 cairá por
insuficiência de oferta. Ocorreu, assim, uma hipoperfusão pós-hiperemia.2,4,7-11,22,32,41,42,48-50,71

Hipoperfusão pós-hiperemia sob o ponto
de vista bioquímico: segunda hipótese
No terceiro tipo de isquemia, conforme relatado na
introdução deste texto, uma situação intermediária, o
fenômeno da hipoperfusão pós-hiperemia, ocorre após
isquemias moderadas.
Nessa situação a acidose tecidual isquêmica associa-se
à entrada de sódio na célula e à saída de potássio (falência
anôxica da bomba iônica). Tal distúrbio permite a entrada
celular de cálcio iônico que ativa fosfolipases que degradam os fosfolipídios das membranas celulares liberando
ácidos graxos poli-insaturados, entre eles o ácido aracdônico que, sob ação da ciclooxigenase, dispara a cadeia das
prostaglandinas. Em um de seus braços a cadeia oferece
uma síntese intensa e de tromboxano A2 (TXA2), vasoconstritor e agregante plaquetário, desproporcionalmente
grande em relação à síntese de prostaciclina. Assim, ocorrem vasoconstrição e agregação plaquetária que provocam
uma diminuição da perfusão tecidual após uma hiperemia
que vinha ocorrendo na reperfusão do leito vascular dilatado pela acidose. Ocorre, assim, também, uma hipoperfusão
pós-hiperemia.19,23,31,47,52,62,63,66,71

Acoplamento e desacoplamento
Em uma conceituação simplista e inicial, ressalva-se que o aumento da atividade neuronal, localizada
ou global, implica maior consumo de O2 e glicose, o
que gera vasodilatação da área em atividade. De forma
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oposta, a diminuição da atividade elétrica e do consumo gera vasoconstrição. Esta é a variação fisiológica
normal, ocorre quando a contratilidade da arteríola
pré-capilar está íntegra (MARCC) e o sistema fluxo
(oferta)/consumo está acoplado.
Se houver intensa acidose e isquemia tecidual
iniciais, a vasodilatação se mantém intensa por tempo
indeterminado a despeito de variações do consumo.
O FSE e o VSE ficam aumentados inicialmente (hiperemia) e o FSE diminui com VSE alto em seguida (oligoemia). Existe desintegração na relação entre a oferta
(fluxo) e o consumo, e o sistema está desacoplado.

cas locais acompanham as alterações metabólicas, o
que pode sugerir heterogeneidade de fluxo regional.6,12,58

Relação da reperfusão pós-isquêmica
com as isquemias de moderada intensidade

Ondas patológicas ocorrem no traçado da monitorização da PIC quando pequenos aumentos do VSE
secundários à vasodilatação isquêmica adicional elevam de maneira desproporcional a PIC. Indicam que
o compartimento intracraniano encontra-se na fase
ascendente exponencial da curva de Langfitt. Nessa
fase, a complacência do compartimento é quase nula
e os exames de imagem demonstram apagamento
dos sulcos, das cisternas e dos ventrículos, ou seja,
extrusão do compartimento liquórico do crânio, que
vinha compensando o aumento do VSE. As ondas
patológicas retornam à linha de base espontaneamente
porque a elevação da PIC causa uma ascensão reflexa
da PAM (reflexo de Cushing), elevando a PPE e o FSE,
reperfundindo o cérebro e revertendo a vasodilatação
isquêmica. Assim, ocorre a diminuição do VSE e da
PIC espontaneamente, ou seja, a redução do inchaço.
Obviamente, cada onda patológica corresponde a um
surto de isquemia reperfundida e suas consequências
metabólicas são cumulativas.1,3,16-18,20,21,24,27,29,34,57,61

Isquemias encefálicas globais completas e definitivas são raras na prática clínica e ocorrem apenas na
parada cardiorrespiratória não revertida. Na prática
clínica diária, geralmente ocorrem isquemias parciais
de diferentes intensidades, cujo fluxo residual depende
da persistência da PPE e do FSE regionais dentro dos
próprios vasos em sofrimento ou por meio da circulação
colateral. A lesão por reperfusão nada mais é do que um
modelo laboratorial para se estudarem as repercussões
bioquímicas das isquemias parciais.
A importância bioquímica das isquemias parciais
ou reperfundidas baseia-se no fato de que um oferecimento de oxigênio muito insuficiente ou tardio,
mas presente, libera a ciclooxigenase da cadeia
das prostaglandinas, propiciando grande síntese de
TXA2. Adicionalmente, o oxigênio molecular ganha um elétron e transforma-se em superóxido, um
radical livre de oxigênio (ou elemento reativo) que,
pela reação Haber-Weiss catalisada pelo ferro iônico,
pode originar a hidroxila (OH-), fortemente oxidativa.
Outras fontes de radicais livres incluem a degradação
da hemoglobina, o metabolismo da adenosina pela
xantina-oxidase, o metabolismo do óxido nítrico e a
degradação das catecolaminas. O fenômeno se intensifica pela impossibilidade de captação dos elementos
reativos pelas mitocôndrias sob anaerobiose.
Esses fatos, obviamente, não indicam que não se
deva reoxigenar o tecido, mas indicam que neuroprotetores bioquímicos devem ser pesquisados. Esses fenômenos também são a base do que se chama inflamação
do tecido isquêmico.

Relação das hipóteses fisiopatológicas
com o fenômeno da vulnerabilidade seletiva

Fenômeno da parada
circulatória intracraniana

Mesmo em isquemias globais, o sofrimento do
tecido encefálico é heterogêneo. Neurônios metabolicamente mais ativos sofrem antes dos menos ativos.
Os primeiros provavelmente são, em geral, mais recentemente formados na escala ontofilogenética. Assim,
um cérebro submetido à isquemia global é composto
de distintos focos de sofrimento em diferentes idades
evolutivas. Possivelmente, as alterações hemodinâmi-

Após estabelecimento de grave HIC a pressão venosa de drenagem assume o valor da PIC e da PAM.
Embora não haja especificamente uma compressão
obstrutiva do sistema venoso de capacitância, a pressão
venosa aumentada, equiparando-se à pressão arterial de
entrada, neutraliza o gradiente pressórico arteriovenoso,
e o fluxo sanguíneo no sistema vascular tubular, dependente desse gradiente, para.70

Relação das hipóteses fisiopatológicas
com as ondas patológicas da HIC

66

Síndrome da reperfusão encefálica
Stávale Joaquim MA e col.

Arq Bras Neurocir 29(2): 64-68, junho de 2010

Implicações terapêuticas
A reperfusão tecidual deve ser precoce para que
alterações metabólicas sejam minimizadas. Ondas patológicas ao traçado de monitorização da PIC já indicam
tratamento agressivo da HIC. O equilíbrio da relação
entre a oferta e o consumo deve ser obtido pela normalização do primeiro ou pela diminuição do segundo,
reduzindo assim a acidose e suas consequências desencadeadoras das cascatas vasodilatadora e bioquímica.5,60
Situações de isquemias reperfundidas ou parciais
ocorrem após a ressuscitação de um paciente que apresentou parada cardiorrespiratória ou após a remoção de um
hematoma intracraniano de qualquer etiologia, ou como
consequência de repetidos surtos de HIC que podem ocorrer dentro da UTI. A precocidade da ação médica gera a
principal neuroproteção, por diminuir a acidose tecidual.71
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RESUMO
Os autores descrevem a fisiopatologia da hipertensão intracraniana relacionada aos hematomas
putaminais espontâneos e a função da cirurgia no tratamento. O conhecimento da fisiopatologia
desmistifica o resultado de muitas publicações prévias e torna óbvia a necessidade da operação nos
casos em que se opta por tratar o paciente nos quais há hipertensão intracraniana.

PALAVRAS-CHAVE
Hemorragia cerebral. Hematomas intraparenquimatosos cerebrais. Hematomas putaminais.

ABSTRACT
Putaminal hematoma. Surgical pathophysiology
The authors discuss the pathophysiology of the intracranial hypertension relative to putaminal or basal ganglia
spontaneous hematomas. The role of the surgery is discussed. The current pathophysiological knowledge is
strong enough to be the counterpart to the previous published statistical studies, becoming obvious the necessity
of the surgical drainage when the patient is going to be treated and intracranial hypertension is present.
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Intracerebral haemorrahge. Intracerebral haematomas. Putaminal haematomas.

Introdução
A hipertensão intracraniana (HIC) progressiva é
fatal e sua progressão é exponencial segundo a curva
de Langfitt. A interrupção precoce dessa ascensão é
um procedimento salvador da vida. O tratamento da
HIC começa por sua causa inicial; massas expansivas
constituem, em geral, essa causa, não só pelo próprio
volume como também pelo inchaço cerebral que
causam pela vasodilatação isquêmica, pois aumentam
primariamente a pressão intracraniana (PIC) e diminuem a pressão de perfusão encefálica (PPE), o que
causa abertura da arteríola pré-capilar. Esse inchaço
eleva o volume sanguíneo encefálico (VSE) e a PIC
adicionalmente.1,10,13-16,18-20,22-24,26-29,31,41,42,48,49
As massas expansivas são tratadas com exérese
cirúrgica, e os inchaços, com medidas de suporte intensivo que manipulam o VSE (elevação do decúbito, hiperventilação, manitol, barbitúricos e outros).7,8,17,36,38,47
O uso de tais medidas na presença do hematoma que
1. Instituto de Neurociências, São Paulo, SP.
2. Serviço de Neurocirurgia do Hospital Nove de Julho, São Paulo, SP.

desencadeou a HIC e o inchaço tem efeito apenas transitório e prolonga o sofrimento isquêmico do encéfalo
normal se a massa constituída pelo coágulo não for
retirada de início. O inchaço isquêmico por vasodilatação e aumento do VSE será tanto maior quanto mais
tempo persistir a HIC e a queda da PPE iniciais, e esta
é a causa da falência da drenagem cirúrgica, quando
a HIC volta a aumentar após a evacuação do coágulo
na reperfusão de um leito vascular encefálico dilatado
pela acidose láctica que ocorreu, secundária à queda da
PPE e do fluxo sanguíneo encefálico (FSE) na presença
do hematoma.

Fisiopatologias das alterações
pós-hemorrágicas
Um sangramento pequeno não eleva a PIC e não
decresce a PPE de maneira significativa e, portanto, não
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há inchaço por vasodilatação isquêmica do encéfalo. As
dimensões do coágulo não são isoladamente importantes, pois pacientes idosos ou alcoólatras com aumento
ex-vácuo do compartimento liquórico aceitam maiores
volumes de hematoma à medida que extruem líquido
da caixa craniana. Há mais complacência intracraniana.
Pacientes jovens, com menor compartimento liquórico,
desenvolvem HIC com volumes menores de hematoma,
pois a complacência intracraniana é menor. Uma massa
hemática suficiente para elevar a PIC e decrescer a PPE
certamente gerará isquemia, que obrigatoriamente se
associa à abertura de arteríola pré-capilar e à vasodilatação encefálica. Esse aumento do VSE coloca
o paciente na cascata vasodilatadora, e esta o coloca
na fase exponencial ascendente da curva de Langfitt.
A cascata vasodilatadora é um mecanismo progressivo,
que se automantém e que eleva a PIC até causar a morte
encefálica (Figura 1). O objetivo terapêutico é bloquear
a cascata vasodilatadora, começando pelo bloqueio de
sua causa, ou seja, pela retirada da massa hemática que
causa isquemia encefálica por provocar a queda da PPE
e do FSE.18,32

Hematoma
espontâneo

↑ PIC

↓ PPE

↓ FSE

Isquemia

↑ VSE

Vasodilatação
isquêmica

Acidose
tecidual

PIC: pressão intracraniana; PPE: pressão de perfusão encefálica;
FSE: fluxo sanguíneo encefálico; VSE: volume sanguíneo encefálico.
Figura 1 – Cascata vasodilatadora no hematoma
intracerebral espontâneo.

Hematoma
espontâneo

↑ PIC
↓ PPE
Isquemia difusa

Reperfusão após drenagem
do hematoma
As complicações hipervolêmicas encefálicas por
reperfusão podem ser hiperêmicas (de alto fluxo) ou
oligoêmicas (de baixo fluxo), que, na verdade, são fases
evolutivas de um mesmo processo fisiopatológico. Após
a retirada da massa expansiva a PPE é devolvida a um
leito vascular dilatado pela acidose tecidual isquêmica.
O aumento da pressão hidrostática na microcirculação
causa uma hipervolemia e um inchaço encefálico a
principio hiperêmico (de alto fluxo), ou seja, associado a um aumento do VSE e do FSE, enquanto a PIC
não aumenta significativamente a ponto de decrescer
a PPE.25,52
A hiperemia reperfusional pode ser autolimitada
(hiperemia reativa transitória) ou pode ser progressiva
se a acidose tecidual for grave. Na última situação, um
aumento progressivo no VSE transforma um inchaço,
que a princípio era hiperêmico, em um inchaço oligoêmico (de baixo fluxo). Esse fato ocorrerá quando a
hipervolemia encefálica causar HIC que se associará à
baixa PPE até a isquemia global estabelecida (Figura 2).
Inchaços causam nova elevação da PIC após a drenagem dos hematomas e devem ser tratados precocemente
e rigorosamente para controlar a cascata vasodilatadora,
ou sequelas isquêmicas graves e até mesmo a morte encefálica poderão ocorrer. Assim, mais uma vez, mostrase a importância da descompressão interna (drenagem
do hematoma) precoce. Ressalve-se que uma isquemia
grave e persistente pode gerar o fenômeno da “não
reperfusão” secundário à trombose da microcirculação
e ao edema endotelial.
Quando um hematoma que produz HIC não é
drenado, o inchaço por vasodilatação isquêmica
progressiva ocorre já caminhando diretamente para a
oligoemia, não havendo passagem pela fase hiperêmica reperfusional.

Drenagem cirúrgica

↓ PIC
↑ PPE

Reperfusão de leito
vascular dilatado

Hipervolemia
encefálica oligoêmica

HIC

↑ PIC
↓ PPE

Hipervolemia
encefálica hiperêmica

Figura 2 – Passagem do inchaço hiperêmico após a drenagem para o inchaço oligoêmico.
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Eventos associados
Hemorragia ventricular é drenada com ou sem o uso
de endoscopia. A derivação ventricular externa é mantida
para se tratar a hidrocefalia. Monitores intraventriculares de PIC são preferenciais. Lavagem ventricular com
trombolíticos não é utilizada. Hemorragias ventriculares
contralaterais são tratadas com a abertura do septo pelúcido ou com endoscopia transcortical. A hemorragia
ventricular sempre foi considerada um sinal de mau
prognóstico. Esse fato não piora diretamente o sofrimento
do tecido nervoso, pois a invasão da cavidade ventricular
apenas desloca liquor e não lesa neurônios. Assim, a piora
do prognóstico deve-se à obstrução do fluxo liquórico e
à hidrocefalia secundária que piora sobremaneira a HIC
e acelera o sofrimento cerebral isquêmico pela queda
adicional da PPE. Logo, a hemorragia ventricular deve
ser objetiva e cirurgicamente tratada, e cateter ou monitor
intraventricular inserido.37,40,44,47

um microaneurisma de Charcot-Bouchard nas artérias
perfurantes do polígono de Willis o provoca.
Ao receber o doente na sala de emergência, nota-se
grave hipertensão arterial sistêmica por dois motivos.
O primeiro deve-se à crise de hipertensão arterial inicial.
O segundo deve-se ao reflexo de Cushing, caracterizado
pela elevação da pressão arterial sistêmica para manter
a PPE.11,12
O controle da pressão arterial média (PAM) com
hipotensores potentes pode interferir com o primeiro
motivo e melhorar a condição hemorrágica, mas pode
neutralizar o reflexo de Cushing e aumentar a isquemia
cerebral, a vasodilatação isquêmica, o VSE, o inchaço e
a PIC. Assim, o paciente deve ser imediatamente levado
ao centro cirúrgico, submetido à monitorização da PIC, e
operado se houver HIC. A partir de então a PAM, que já
costuma cair abruptamente durante a cirurgia após a drenagem do hematoma, pode ser controlada desde que se
mantenha uma PPE de aproximadamente 70 mm de Hg.

Fatores prognósticos

Acesso cirúrgico

Como citadas anteriormente, dimensões volumétricas
do coágulo são importantes, e não apenas seu diâmetro.
O estudo volumétrico deve ser realizado em relação ao
volume do crânio e do espaço liquórico, particularmente
em pacientes com atrofia encefálica e com grande compartimento liquórico e que resistem mais a aumentos da
PIC. Em segundo lugar, a perda imediata da consciência
reflete HIC aguda ou dissecção hemorrágica do tronco
encefálico. A perda tardia ou progressiva da consciência
implica HIC progressiva ou ressangramentos.
O tempo desde a hemorragia até a drenagem interfere no tempo de permanência da HIC e da isquemia
encefálica e em suas consequências vasodilatadoras e
causadoras do inchaço pelo aumento do VSE. Drenagens precoces associam-se a menores isquemias e inchaços isquêmicos e a melhores prognósticos. O mesmo
raciocínio que é feito com relação à precocidade das
descompressões externas em casos de infarto hemisférico maciço associado à HIC pode ser transportado
para a descompressão interna (retirada do coágulo) em
casos de hematoma putaminal.35,38,43,46

A craniotomia é centrada na sutura coronária, à frente da área motora, e a intrusão cortical dá-se ao nível da
sutura coronária ou anteriormente a ela. Uma pequena
craniotomia e uso do microscópio cirúrgico permitem
drenagem, lavagem da cavidade e hemostasia adequada.
Após a craniotomia pode haver hérnia cerebral externa, que costuma melhorar após a retirada do coágulo.
A drenagem estereotáxica é uma alternativa, a nosso
ver, menos segura e menos eficaz.2,30,45
A intrusão cortical é sempre alta, na superfície superior do hemisfério, e nunca lateral ou transcisternal
por entre os ramos da artéria cerebral média, pois não
há espaço de trabalho microcirúrgico em um encéfalo
inchado, particularmente no hemisfério dominante,
pois a área de Broca poderá ser lesada. Microscopia
cirúrgica, sempre utilizada, ou a endoscopia podem
demonstrar ótima observação interna da superfície da
cavidade do hematoma. Os acessos transcisternais silvianos são absolutamente indesejáveis, pois se trabalha
em um cérebro inchado e entre os ramos de M1 a M4 da
artéria cerebral média e a possibilidade de lesão é óbvia.

Controle da pressão arterial
e drenagem cirúrgica

Contraposição à estatística

O hematoma putaminal é produto, em geral, de
uma crise hipertensiva arterial sistêmica. A ruptura de
Hematoma putaminal
Stávale Joaquim MA e col.

Diversas publicações, antigas e recentes, consideram que a cirurgia não interfere no resultado e
determinadas porcentagens dos doentes evoluem para
71
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o óbito. Essas publicações não levam em consideração
a presença ou ausência de HIC, da queda da PPE, a
complacência intracraniana, o volume do hematoma
em relação ao compartimento liquórico cerebral ou o
momento da cirurgia. Sequer monitorizam a PIC desses doentes, o que é de importância óbvia na decisão
cirúrgica. Paradoxalmente, tais publicações são usadas
ainda hoje na determinação das condutas prejudicando
os doentes, neutralizando suas chances de sobrevivência
e aumentando as sequelas.3,4,6,9,21,34,35
É óbvio que, se o volume do hematoma é suficiente
para causar HIC e queda na PPE, uma vasodilatação
arteriolar acidótica isquêmica aumentará o VSE no
sistema de capacitância volêmico encefálico (microcirculação, vênulas e veias), e a cascata vasodilatadora
secundária ocorrerá. Assim, hematomas maiores com
quadro clínico e imagenológico de HIC devem ser
imediatamente drenados e, após a cirurgia, a PIC é
monitorizada, pois um inchaço pela reperfusão após a
drenagem que restabelece a PPE no leito vascular dilatado pela acidose pode ocorrer. Tal inchaço será tanto
maior quanto maior o tempo decorrido até a drenagem
do coágulo. Assim, medidas paliativas de suporte intensivo, se usadas isoladamente no início e sem a drenagem
do coágulo, embora possam controlar transitoriamente
a situação, mantêm o sofrimento isquêmico e o inchaço,
que poderão, pela acidose láctica tecidual progressiva,
não mais responder a esses tratamentos e permitir a
elevação exponencial da PIC. Pouco adianta manipular
o VSE isquemicamente aumentado se o hematoma continua presente e se mostrou suficientemente volumoso
para aumentar a PIC, isquemiar o encéfalo e aumentar
o VSE. Ou seja, o volume do hematoma não diminuirá
com as medidas de suporte intensivo, que apenas manipulam o VSE. Assim, o efeito de massa do coágulo
deve ser removido e as medidas de suporte intensivo
serão muito úteis se houver inchaço associado.
Pacientes portadores de hematomas de indicação
cirúrgica discutível são imediatamente levados ao
centro cirúrgico e um monitor de PIC é instalado.
Se a PIC estiver baixa (< 15 ou 20 mm de Hg), uma
conduta clínica pode ser adotada. Se a PIC se elevar, a
operação é realizada. Se a PIC estiver alta no momento
da inserção do cateter (> 20 mm de Hg) ou se houver
ondas patológicas tipo A, a cirurgia é imediatamente
realizada e o cateter de monitorização da PIC mantido
para orientar o suporte neurointensivo da eventual HIC
pós-operatória secundária ao inchaço por vasodilatação,
que pode ocorrer na reperfusão do encéfalo isquêmico
e vasodilatado. É impossível tratar um paciente com
HIC na UTI sem a monitorização da PIC. Inibidores
do crescimento de hematomas menores como o Fator
VII podem ser administrados durante o tratamento em
certos pacientes.5,33,39
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Conclusão
Não há lugar na neurociência contemporânea para
o tratamento conservador de pacientes portadores de
hematomas putaminais que apresentam HIC à admissão.
A cirurgia com microscopia e tecnologia associada é
indicada. Retardo equivocado na indicação da drenagem
mantém a HIC mais tempo, piora a acidose tecidual e
associa-se aos inchaços reperfusionais pós-operatórios
por aumento do VSE cada vez mais graves. Estes podem causar graves reelevações da PIC, quedas da PPE
e isquemia tecidual difusa que podem causar o estado
vegetativo ou a morte encefálica.
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RESUMO
Os autores descrevem as alterações hemodinâmicas encefálicas que ocorrem na vigência do
vasoespasmo após a hemorragia subaracnoidea por aneurismas. O conhecimento dessas alterações
facilita o entendimento das medidas terapêuticas.
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ABSTRACT
Cerebral hemodynamic alterations due to vasospasm
The authors describe the hemodynamic encephalic alterations that occur during the vasospasm
after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. The knowledge of these alterations promotes better
understanding of the therapeutic procedures.
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Introdução
Existem vários estudos na literatura que analisam
de maneira isolada determinados componentes do hemometabolismo cerebral na vigência da isquemia por
vasoespasmo. Tal isolamento experimental oculta o
conhecimento fisiopatológico dinâmico que permite a
integração e a análise crítica dos resultados oferecidos.
No texto a seguir uma revisão compreensível das alterações perfusionais e metabólicas é realizada, permitindo
o entendimento da questão.64

Constrição arterial
A constrição arterial bifásica que ocorre nas artérias
relacionadas às cisternas intracranianas e a seus ramos
diminui o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) regional
ou globalmente.17,18,50,67
Em relação à pressão de perfusão, esta permanece
a mesma na entrada do segmento espástico, mas de-
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cresce rapidamente após esse segmento, diminuindo
a pressão de perfusão a jusante. Essa diminuição da
pressão de perfusão pode originar diminuição do fluxo
sanguíneo.25,116
Havendo diminuição da pressão de perfusão e do
fluxo, a arteríola pré-capilar se abre na entrada da microcirculação com o intuito inicial de diminuir a resistência
vascular. Essa abertura da arteríola pré-capilar permite
o aumento do volume sanguíneo encefálico, que se
acumula no sistema de capacitância vascular constituído pela microcirculação, vênulas e veias. Assim, na
vigência de vasoespasmo, o encéfalo tem baixo fluxo
e alta volemia intrínseca e pode tornar-se tumefeito ou
inchado.41,54,72,74,78,97
Embora o fluxo sanguíneo (em mL/100 g cérebro/
minuto) diminua proporcionalmente à estenose arterial, a velocidade do fluxo aumenta (em cm/segundo)
de maneira inversamente proporcional, o que é diagnosticável ao exame por doppler transcraniano (DTC).
1,16,29,33,43,53,61,84,88,89,93,94
Se o FSE continua caindo, a extração tecidual de O2 (retirada de unidades de oxigênio
por unidade de volume sanguíneo que trafega pela
área em sofrimento) aumenta de maneira a manter
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constante o consumo (CMRO2 — cerebral metabolic
rate of oxygen). Enquanto o aumento da extração
compensar a diminuição do fluxo não há metabolismo
anaeróbico ou acidose láctica.6,13,23,28,37,59,62,76,92,96,107
Quando o aumento da extração (DAVO2 — diferença
arteriovenosa de oxigênio) não compensar mais a
queda de FSE, haverá isquemia e acidose láctica por
metabolismo anaeróbico. Os neurônios estarão em
penumbra isquêmica.6,13,45,48,60,109
O ácido (H+) é o principal vasodilatador da arteríola pré-capilar e o pH periarteriolar é o principal
controlador da capacidade contrátil da arteríola pré-capilar, que constitui o mecanismo de autorregulação da circulação cerebral (MARCC). Nessa fase,
uma vasodilatação que era miogênica, secundária
à queda da pressão de perfusão encefálica (PPE),
passa a ser metabólica, secundária à acidose láctica
tecidual.8,57,66,98 Acidoses menores levam à paresia, ou
vasodilatação apenas parética do MARCC. Acidoses
maiores levam à plegia, ou vasodilatação máxima do
MARCC, constituído pela capacidade contrátil da
arteríola pré-capilar.57,66,98,99,106
Enquanto o sistema contrátil (MARCC) estiver normal ou parético, há resposta a variações da
PaCO2. Quando o sistema arteriolar contrátil estiver
plégico, não há mais resposta a variações da PaCO2.
É difícil estudar as situações, pois em virtude de
heterogeneidade do fluxo e do fenômeno da vulnerabilidade seletiva, as alterações são heterogêneas e
as técnicas de estudo são globais, tornando os dados
difíceis de serem estudados se não houver preciso
conhecimento da fisiopatologia e da hemodinâmica
situacionais.2,5,8,11,19,35,46,56,79,84

Reperfusão
Após a resolução progressiva do espasmo ou a resposta às medidas de suporte hemodinâmico, o tecido
cerebral é reperfundido.
No vasoespasmo considera-se que o sistema de
resistência constituído pela capacidade contrátil da
arteríola pré-capilar foi mudado para o local da resistência oferecida pela artéria espástica. Esse fenômeno
é chamado de translocação a montante do sistema de
resistência.21,24 Vencendo-se a resistência da artéria
espástica a pressão de perfusão e o fluxo regional ou
global serão transmitidos novamente diretamente à
microcirculação, que estará dilatada pela acidose local
e com pouca resistência.28,37,44,73
Assim, três situações subsequentes podem ocorrer
na reperfusão.
Na primeira, uma hiperemia reativa e autolimitada
ocorre, mantendo-se a velocidade do fluxo mais alta,
enquanto houver baixa resistência. Os sistemas metabólico e hemodinâmico se compensam e há retorno à
normalidade. A resposta às variações da PaCO2 que
estava parcialmente prejudicada retorna ao normal.
Espera-se que a reperfusão normalize os parâmetros
hemometabólicos e diminua o VSE e a PIC por reverter
a vasodilatação isquêmica.11,19,22,31,32,34,35
Na segunda, a microcirculação se fechou definitivamente e não é possível reperfundir o tecido isquêmico
(no reflow fenomenon). O fluxo e a velocidade de fluxo
serão nulos.4,22,31,32,34,52
Na terceira, após a reperfusão, pode haver uma
hiperemia inicial e depois seguir-se uma nova queda de
fluxo (oligoêmica ou isquêmica) que pode resultar-se,
sob o ponto de vista hemodinâmico ao aumento da PIC,
ou sob o ponto de vista bioquímico ao acúmulo tecidual
de tromboxano A2 gerado na isquemia.22,31,32,34,38,49,58,81,100

Inchaço e edema
Se o espasmo piora e não for revertido pela terapêutica hiperdinâmica, a acidose tecidual progressiva
gerará intensa vasodilatação e aumento do volume
sanguíneo encefálico (VSE). Esse desencadeamento
da cascata vasodilatadora pode levar à hipertensão
intracraniana (HIC) por hipervolemia cerebral (inchaço).4,25,80 A acidose tecidual progressiva também
promove a cascata bioquímica e a lesão das membranas
celulares e da barreira hematoencefálica, causando,
respectivamente, os edemas citotóxico e vasogênico,
que contribuem para o aumento da pressão intracraniana
(PIC). 14,27,63,83,90,95,108
Hemodinâmica do vasoespasmo
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Instalação da hipertensão intracraniana
A hipervolemia cerebral progressiva (inchaço) e o
aumento de água tecidual e intracelular (edema) podem
gerar o aumento progressivo da PIC até a ocorrência da
HIC.87,103 Se a HIC for suficiente para decrescer a PPE
e o FSE, haverá vasodilatação adicional por acidose e
perda da resposta às variações da PaCO2. A velocidade
de fluxo diminui pela queda da PPE e o índice de pulsatilidade aumentado indica que na sístole há maior
entrada de sangue no crânio do que na sístole habitual
sem HIC, e na diástole há menor entrada de sangue no
crânio do que na diástole habitual sem HIC. Se o quadro
75
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progredir, o FSE e a velocidade de fluxo decrescem até
a parada circulatória.26,53,94,105
Quando a HIC aumenta e a PPE e FSE diminuem
há, novamente, aumento da DAVO2 e depois queda do
CMRO2. Essa isquemia é induzida pela HIC e não pelo
espasmo, embora as situações possam se associar.26
É interessante associar o fato de que logo após a
ruptura do aneurisma há uma HIC aguda com queda da
PPE e isquemia encefálica. A isquemia abre a arteríola
pré-capilar, aumenta o VSE e causa inchaço que eleva
adicionalmente a PIC. Alterações de FSE, VSE, DAVO2
e CMRO2 nessa fase relacionam-se à HIC e não ao
espasmo, e sua interpretação tem relação com o estado
hemodinâmico da HIC.28,30,65 Os pacientes com maior
HIC inicial apresentam maiores sangramentos cisternais
e maior ocorrência e gravidade de vasoespamo, e os
fenômenos se sobrepõem, devendo ser interpretados à
luz da fisiopatologia.104

Terapêutica hemodinâmica
A hemodiluição (melhora das propriedades reológicas) facilita o fluxo laminar na microcirculação e fornece O2 ao tecido. Entretanto, hemodiluições excessivas
podem comprometer a capacidade de transportar O2
para o tecido e piorar a isquemia e a acidose. A monitorização da pressão tecidual de O2 e a microdiálise
podem auxiliar nessa situação. É interessante notar que
a hemodiluição aumenta de início a velocidade do fluxo,
o que não significa piora do espasmo.3,9,71
A hipertensão arterial induzida aumenta a PPE e
força a circulação através da área espástica, promovendo também, inicialmente, um aumento do fluxo e
da velocidade do fluxo.7,10,20,47,55,68,70,75,77,85
Se a terapêutica hiperdinâmica funcionar, a reoxigenação tecidual devolve a capacidade contrátil da
arteríola pré-capilar, a reatividade a variações da PaCO2
e diminui-se o volume sanguíneo cerebral à medida
que melhora o FSE. A velocidade de fluxo inicialmente
aumenta e depois se normaliza.7,10,20,34,42,69,102,110-114
A hipervolemia induzida é uma forma de aumentar
o débito cardíaco (DC) e diluir o doente. São usadas
sobrecargas volêmicas que otimizam o DC medido
pelo cateter de Swan-Ganz, de modo que a pressão
capilar pulmonar ótima não atinja níveis que causem
hipertensão hidrostática pulmonar retrógrada e mesmo
edema agudo de pulmão.7,12,39,40,51,82,86,91,101,111,115
O hiperdinamismo, que é o aumento artificialmente
induzido do DC por sobrecarga volêmica e catecolaminas inotrópicas positivas, melhora a perfusão cerebral
isquêmica. Embora pareça muito importante e relacionada à melhora dos pacientes, a medida do DC tem
76

sido relegada a segundo plano nas pesquisas, talvez
pelas controvérsias que envolvem o uso do cateter de
Swan-Ganz.15,36
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RESUMO
Os autores discutem as modificações hemodinâmicas anterógradas e retrógradas que ocorrem na
circulação cerebral após uma trombose venosa no sistema nervoso. Alterações na pressão hidrostática
são variáveis e podem ter influência na indicação da terapêutica medicamentosa e cirúrgica.

PALAVRAS-CHAVE
Trombose venosa cerebral.

ABSTRACT
Hemodynamic alterations in cerebral venous thrombosis
The authors discuss the proximal and distal hemodynamic alterations that occur in the brain circulation
after a venous thrombosis. Hydrostatic pressure alterations are variable and may be related to the
indication of the clinical and surgical treatment.

KEY WORDS
Brain venous thrombosis.

Introdução
Alguns autores preferem chamar de tromboflebites
cerebrais as tromboses de origem infecciosa e de flebotromboses as tromboses de origem não infecciosa,
mas trata-se apenas de uma questão semântica. Tromboses venosas cerebrais acontecem na presença de
cardiopatias congênitas, puerpério, anemia falciforme,
discrasias sanguíneas, doenças autoimunes, policitemia,
infiltração neoplásica e síndromes paraneoplásicas.
Uma evolução clínica progressiva, frequentemente
associada a uma tendência hemorrágica ou a crises
convulsivas, associa-se à situação. Tromboflebites e
flebotromboses geram processo inflamatório secundário
e edema vasogênico.
Embora seja um distúrbio relativamente incomum, é
importante seu diagnóstico precoce para que a terapêutica possa ser instituída antes de haver uma hipertensão
hidrostática retrógrada grave e a progressão retrógrada
da trombose que pode gerar infartos e hemorragias.
Essas hemorragias podem se acentuar se anticoagulantes

1. Instituto de Neurociências, São Paulo, SP.
2. Serviço de Neurocirurgia Hospital Nove de Julho, São Paulo, SP.

ou trombolíticos são introduzidos tardiamente. Assim, na
suspeita, todos os exames subsidiários comprobatórios
da doença devem ser executados imediatamente.
Uma trombose venosa do encéfalo progride para
infarto hemorrágico em aproximadamente 50% dos
casos. Entretanto, essa estatística é questionável visto
que pequenas tromboses de veias corticais ou de certas porções de seios geralmente são assintomáticas, e
tromboses mais extensas ou que comprometam áreas
de drenagem limítrofes em geral causam sintomas mais
exuberantes. O infarto venoso é constituído da coalescência de lesões necro-hemorrágicas eventualmente
associadas a um sangramento maior súbito.3,13
Não se sabe por que uma trombose venosa encefálica para de progredir. Pode haver uma oclusão venosa
parcial que frequentemente evolui para uma oclusão venosa total, mas às vezes o trombo se estabiliza. O diagnóstico da oclusão parcial provavelmente constitui a
mais interessante indicação da anticoagulação, quando o
risco de complicações hemorrágicas é menor. Em geral,
à semelhança das tromboses venosas dos outros órgãos
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e sistemas, o coágulo se forma anterogradamente em
relação à trombose inicial até que haja uma finalização
do tubo venoso que funciona como um tributário de uma
veia maior de alto fluxo. Esse alto fluxo, na transição dos
vasos, é que geralmente impede o trombo de progredir
para dentro dessas veias maiores. Da mesma forma,
na trombose retrógrada em relação ao local de oclusão
inicial, o coágulo progride até o ponto em que o tubo
venoso encontra outra veia mais calibrosa ou de fluxo
persistente por meio de circulação colateral, impedindo
a estase e dificultando, assim, a progressão do trombo
para seu interior. Entretanto, tromboses maciças podem
progredir para veias corticais em diferentes extensões
trazendo consequências catastróficas.
O seio sagital superior é mais frequentemente acometido, seguido do seio transverso e do sistema venoso
profundo, que é constituído por veias cerebrais internas,
ampola de Galeno e seio reto. Em seguida, ocorrem as
tromboses dos seios sigmoides e das veias corticais,
estas constituindo 6% dos casos. Provavelmente, tromboses assintomáticas dos seios sigmoides e das veias
corticais adjacentes tenham passado despercebidas em
diversos processos infecciosos da região otomastoidea.2

Sistema de drenagem venosa encefálico
O sistema venoso profundo é constituído pelas
veias cerebrais internas e suas tributárias, pelas veias
de Rosenthal e suas tributárias, pela veia de Galeno, e
todo ele drena para o seio reto, responsável pela vazão
sanguínea da profundidade dos hemisférios cerebrais.
O sistema venoso superficial é constituído pelas
veias corticais que drenam para os seios venosos da
convexidade superior e inferior constituindo extensa
rede anastomótica, liderada pelas veias anastomótica
superior de Trolard e anastomótica inferior de Labbé.
Ambos os sistemas drenam para o sistema venoso
sinusal dural, em seus compartimentos inferiores ou
superiores.

Exames de imagem e de
velocidade de fluxo
Na suspeita de ocorrência de tal situação, exames
de imagem devem ser realizados precocemente para
que a terapêutica possa ser instituída.
O exame de preferência é a ressonância nuclear
magnética com angiorressonância venosa, sem e com
contraste. Podem ser demonstradas alterações na intenTrombose venosa
Stávale Joaquim MA e col.

sidade do sinal do parênquima relacionadas ao edema
vasogênico por extravasamento de líquidos dos vasos
em virtude do regime de alta pressão hidrostática.
Podem ser demonstradas hemorragias de diferentes
dimensões. As oclusões vasculares sinusais podem ser
demonstradas em sua proporcionalidade de oclusão em
relação ao diâmetro da luz do vaso acometido. Veias
corticais podem também demonstrar trombos em seu
interior e alterações de sinal do tecido adjacente.
As aquisições de imagem por tomografia computadorizada e por angiotomografia venosa também oferecem o mesmo tipo de informação, embora não com a
mesma precisão. Na injeção de contraste e quando há
fluxo residual no seio acometido pode aparecer o “sinal
do delta vazio”, constituído por uma falha de enchimento sinusal que tem forma triangular e corresponde
à presença do trombo na luz do seio venoso.
Regiões de infarto isquêmico oferecem alterações
à restrição na difusão e podem influenciar na escolha
do momento da anticoagulação. Edema vasogênico
inflamatório associado pode ser visualizado nas aquisições em T2.
Na ressonância magnética, até cinco dias após a
trombose, o coágulo será isointenso em T1 e hipointenso em T2. Nessa fase a desoxi-hemoglobina presa
ao trombo, dúvidas podem ser criadas nas imagens adquiridas em T2, gerando uma falsa impressão de fluxo.
Na segunda semana após a ocorrência do trombo, este
se apresenta hiperintenso em T1 e T2, em virtude da
liberação de meta-hemoglobina. Após o início da segunda semana o trombo será isointenso ou hiperintenso
em T2 e isointenso em T1.5,6,20
A angiografia digital por cateterismo é raramente
utilizada nessas situações, ficando seu uso preferencialmente indicado na evolução tardia da síndrome,
quando se deseja complementar ou saber o diagnóstico
etiológico exato da causa da trombose, ou se indicar
alguma forma de trombólise.
O doppler transcraniano mostrará, nesse tipo de
situação, uma resistência ao fluxo sanguíneo cerebral
na dependência da extensão da trombose venosa. Na
ocorrência de hipertensão intracraniana, as alterações
características a este estado serão demonstráveis. É possível que com a resolução do processo o doppler possa
servir como um fator de acompanhamento; entretanto,
tais dados serão muito mais importantes em relação à
resolução da hipertensão intracraniana do que especificamente em relação à reabertura dos canais venosos
ocluídos. Mais estudos são necessários, realizando-se
exames sequenciais e diários, pré- e pós-terapêuticos
associados à ressonância nuclear magnética e à mensuração da intensidade de oclusão venosa, para que seu
valor seja otimizado.19
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Edema associado ao inchaço
O edema citotóxico ocorre na presença de anóxia
celular. Se esta ocorreu, visível às aquisições por restrição a difusão à ressonância magnética, há isquemia
tecidual. Isso significa que a oclusão da drenagem
venosa foi suficiente para parar o fluxo sanguíneo
retrogradamente ou pelo menos diminuí-lo abaixo do
limiar inferior da penumbra.
O edema vasogênico advém da lesão isquêmica
da barreira hematoencefálica e da saída de líquidos e
proteínas em direção ao interstício. Acumula-se primariamente na substância branca, e aparece mais tardiamente, várias horas após o estabelecimento da área de
infarto. É traduzido à tomografia computadorizada por
uma zona de hipodensidade, e à ressonância magnética,
na aquisição em T2, por uma área de alteração de sinal
hiperintensa.
O inchaço também ocorre mais precocemente na
dependência, em sua intensidade, da extensão da obstrução da drenagem vascular. Como existe hipertensão
hidrostática retrógrada há acúmulo de volume sanguíneo nas vênulas e microcirculação e, retrogradamente,
no sistema arteriolar. Além disso, havendo isquemia
tecidual, a acidose e os radicais de oxigênio abrem as
arteríolas pré-capilares como em qualquer situação de
isquemia, gerando aumento adicional de volume sanguíneo encefálico intrínseco. Assim, existem dois motivos
para o volume sanguíneo encefálico estar aumentado:
o primeiro relacionado à hipertensão hidrostática retrógrada; o segundo relacionado à isquemia tecidual que
gera abertura da arteríola pré-capilar e inundação do
sistema de capacitância. A hipertensão intracraniana
grave pode ocorrer.

Processo inflamatório
Assim como nas tromboflebites que acontecem
nos membros inferiores, o sangue coagulado possui
um grande potencial inflamatório, provocando edema
vasogênico circunjacente. É muito provável que o
mesmo fenômeno ocorra no encéfalo, ao redor dos
coágulos estagnados no sistema venoso. Havendo esse
componente inflamatório adicional, que piora o edema
e o inchaço encefálicos, pois também é vasodilatador,
parece interessante usar-se corticosteroides nesse tipo
de situação para tentar reduzir a pressão intracraniana.
Seu uso é empírico, mas as bases fisiopatológicas
parecem sugerir para tal conduta. Mais estudos são
necessários, e biópsias da lesão, em casos de cirurgia,
deverão ser feitas no tecido cerebral adjacente no
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sentido de chegar-se a uma conclusão dessa situação
principalmente quanto à concentração de substâncias
da cascata inflamatória e de leucócitos.

Consequências das oclusões totais
As consequências hemodinâmicas e hidrostáticas
das oclusões totais dependem apenas da circulação colateral disponível. Essa circulação pode estar disponível
em diferentes capacidades. Se a circulação colateral
não for suficiente para dar vazão ao volume de sangue
que vinha sendo drenado pela área ocluída, haverá
intenso aumento retrógrado da pressão hidrostática e
diminuição ou parada do fluxo sanguíneo por meio do
sistema venoso. Se o fluxo sanguíneo parar, poderá
obstruiro vaso, o que vai-se estendendo tanto retrogradamente quanto anterogradamente na dependência de
fatores já discutidos anteriormente. Da mesma forma,
uma hipertensão hidrostática retrógrada poderá causar
inchaço e edema encefálicos e infartos hemorrágicos
com hematomas intracerebrais. É interessante notar,
mais uma vez, que tromboses retrógradas ocorrem com
aumento intraluminal da pressão hidrostática, e tromboses anterógradas ocorrem com diminuição intraluminal
da pressão hidrostática.

Consequências das oclusões parciais
Oclusões parciais podem funcionar do ponto de
vista hidrostático como oclusões totais ou podem até
mesmo serem assintomáticas. Suas consequências
dependem da sobrecarga hidrodinâmica que causarem,
e o raciocínio pode ser comparável ao executado no
item anterior. É interessante surpreender as tromboses
em evolução enquanto elas são parciais para que o uso
apropriado da terapêutica anticoagulante impeça que
essas tromboses se tornem totais, impedindo assim suas
consequências. Certamente, o uso do anticoagulante, ou
talvez de trombolíticos, precocemente, enquanto não
há pressão hidrostática venosa significativa, oferecerá
risco muito menor do que seu uso quando há grande
hipertensão hidrostática retrógrada. O risco será ainda
maior se houver infarto tecidual com ou sem transformação hemorrágica.
Trombose venosa
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Estase retrógrada, circulação colateral
e inversão do fluxo venoso
A estase retrógrada com hipertensão hidrostática
intraluminal poderá ser aliviada por intermédio de um
sistema colateral de vazão. Esse sistema colateral de
vazão poderá se utilizar de um fluxo mantido na mesma
direção e no mesmo sentido que ocorriam antes da oclusão venosa. Por outro lado, a circulação colateral sobrecarregada sob o ponto de vista de pressão hidrostática
poderá recrutar outros canais venosos e mesmo inverter
seu fluxo em direção a outros sistemas auxiliares, com
o sentido de dar vazão à hipertensão intraluminal que
vem ocorrendo. Provavelmente quando e se há inversão
de fluxo em canais venosos, o regime de hipertensão
hidrostática é, hipoteticamente, mais grave.

Tromboses venosas específicas
A tromboflebite ou a flebotrombose de pequenas
veias corticais provavelmente passará assintomática
em virtude da extensa circulação colateral disponível,
a não ser que essa trombose desencadeie uma oclusão
progressiva das veias adjacentes. O mesmo raciocínio
vale para as veias menos importantes ou pouco mais
calibrosas, com oclusão parcial e com boa circulação
colateral.
Veias mais calibrosas provavelmente recebem
tributárias de áreas mais extensas do encéfalo. Certamente, o regime de hipertensão hidrostática aumentado,
oferecido pela oclusão dessas veias, indica maiores
riscos de estase venosa retrógrada e mesmo infartos e
hemorragias. São particularmente importantes nesses
raciocínios a oclusão das veias anastomótica superior de
Trolard e a veia anastomótica inferior de Labbé. Essas
veias recebem importantes tributárias da convexidade
do encéfalo, a primeira da região suprasilviana e a segunda da região infrasilviana. Oclusão frequentemente
implica graves infartos hemorrágicos corticais extensos,
com deficiências neurológicas variáveis, que podem
incluir desde deficiências motoras focais até graves
hipertensões intracranianas, herniações, coma e óbito.
Note-se que a veia anastomótica de Trolard geralmente
corresponde à veia pós-central. Note-se também que a
veia de Labbé, corresponde, no hemisfério esquerdo,
à veia de drenagem mais importante da convexidade
externa do lobo temporal esquerdo, que contém as áreas
mais importantes de linguagem (Figura 1).8,15
A oclusão aguda da veia de Galeno provavelmente é
incompatível com a vida. Haverá hipertensão hidrostática venosa e infartos hemorrágicos dos gânglios da base
Trombose venosa
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Figura 1 – (a) Hemorragia causada por tromboflebite
paraneoplásica da veia de Trolard; (b) Edema e inchaço
adjacentes à área de infarto hemorrágico; (c) Aspecto cirúrgico
onde se nota a corticotomia usada para a drenagem do hematoma
e a veia com trombo em seu interior. Anexo nota-se o segmento de
veia enviado para exame que revelou infiltração neoplásica.

e das conexões finais ascendentes da formação reticular.
É interessante pensar que a trombose do seio reto pode
oferecer eventualmente as mesmas consequências. Tudo
dependerá da velocidade de instalação da oclusão, do
desenvolvimento proporcional de circulação colateral
e do estado anatômico característico, em termos de
circulação colateral prévia, a cada paciente. A oclusão
das veias cerebrais internas, uni ou bilateralmente,
e das veias basais de Rosenthal, uni ou bilateralmente,
pode ser assintomática ou pode provocar infartos extensos uni ou bilaterais nos gânglios da base. O quadro
possivelmente se assemelharia à trombose da veia de
Galeno, possivelmente com menor gravidade, pois são
veias de menor calibre e, embora recebam tributárias
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importantes dos gânglios da base e região capsular,
pode ser que alguma circulação colateral disponível
neutralize os efeitos de oclusões parciais ou em pontos
mais vitais.7,9 Merece atenção especial o aneurisma
da ampola de Galeno, geralmente formado por uma
fístula arteriovenosa que recebe nutrição das artérias
coroideias, e que pode se trombosar. Na presença de
tais fístulas é muito possível, e realmente deve ocorrer,
a abertura de veias de drenagem alternativas além da
própria ampola e do seio reto. Tais veias de drenagem
alternativa poderiam funcionar como canais de vazão
na eventual oclusão trombótica do aneurisma da ampola
de Galeno. Essas especulações não são ainda estudadas
por intermédio de exames de imagem de maneira que
se possa prever com segurança o que acontecerá com
uma oclusão, por exemplo, por embolização de um
aneurisma de ampola de Galeno.10

a

b

Tromboses dos seios durais
Tromboses de seios pequenos e secundários, como
os seios coronário e esfenoparietal, seios tentoriais e
outros canais da mesma importância funcional, em
geral, são assintomáticas. Entretanto, considera-se que
em sua ocorrência a trombose possa progredir para
seios maiores. Fazer o diagnóstico é importante, mas
o uso da anticoagulação é absolutamente controverso,
em geral não indicado.15,16
A trombose do seio cavernoso dificulta a drenagem
das órbitas e causa exoftalmo e ingurgitamento venoso
da órbita e do globo ocular. Pode ocorrer comprometimento visual de diferentes intensidades. Existe uma
hipertensão hidrostática venosa grave, na dependência
da intensidade da oclusão do seio cavernoso, instalada
no compartimento orbitário. A isquemia poderá ocorrer
na dependência da competência da circulação venosa
colateral. Em geral esses casos são tratados com anticoagulação.
Com relação às tromboses de grandes seios venosos,
devemos considerar os seios transversos, sigmoide e
seio sagital superior.
A oclusão do seio transverso pode ser assintomática
ou causar graves hemorragias e hipertensão intracraniana, principalmente na oclusão de um seio dominante.
A trombose pode se extender à veia de Labbè, piorando
a situação. A competência da circulação colateral e a
extensão progressiva do trombo determinam as consequências. As oclusões dos seios sigmoides são passíveis
de raciocínio fisiopatológico semelhante (Figura 2).
A trombose do terço médio do seio sagital superior
implica importante dificuldade de drenagem hemisférica e frequentemente é incompatível com a vida. Ocorre
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Figura 2 – (a) Infarto hemorrágico causado por tromboflebite
de seio sagital que se estendeu para veias corticais; (b) Outro
aspecto do infarto; (c) Corticotomia para drenagem e veia
cortical frontal trombosada visível na borda do orifício de
intrusão cortical; (d) Imagem pós-operatória. Nota-se outro
infarto não hemorrágico na região temporal posterior.

grave hipertensão hidrostática venosa retrógrada,
frequentemente associada à estase arterial e venosa,
hipervolemia encefálica, isquemia e edemas citotóxico
Trombose venosa
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e vasogênico. Pode haver necrose tecidual isquêmica
associada às hemorragias de diferentes intensidades. Há
focos necro-hemorrágicos graves e hematomas intraparenquimatosos que podem necessitar de drenagem.
O diagnóstico precoce implica anticoagulação precoce.
Talvez no início do diagnóstico também pudessem ser
usadas substâncias trombolíticas, entretanto, na presença de infartos hemorrágicos, os trombolíticos trariam
certamente consequências desastrosas. A trombose do
terço médio do seio sagital acomete a drenagem tributária das veias de Trolard, que geralmente corresponde
à veia pós-central. Há severa hipertensão intracraniana.
A pressão intracraniana deve sempre ser monitorizada.
A trombose do terço posterior do seio sagital é
incompatível com a vida. Deve ser diagnosticada precocemente e tratada com agressividade. Toda circulação
cortical ficará acometida e é pouco provável que as
veias anastomóticas consigam, mesmo com a inversão
do fluxo, dar vazão à drenagem da porção superior
bilateral dos hemisférios cerebrais. Anticoagulantes e
trombolíticos devem ser considerados precocemente,
mas se houver hipertensão hidrostática venosa retrógrada muito importante, seu uso poderia trazer hemorragias
cerebrais de diferentes intensidades. Grave hipertensão
intracraniana será a consequência dessa situação, e o
suporte intensivo por meio da tentativa de manipulação
do volume sanguíneo cerebral está indicado. A monitorização da pressão intracraniana é extremamente
importante. A extensão do trombo para a tórcula de
Herophilo fecha também a drenagem profunda, agravando o quadro (Figura 3).

a

b

Figura 3 – (a) Infarto temporo-occipital hemorrágico associado
à trombose do seio transverso associado à hidrocefalia e a
outro infarto frontal hemorrágico por hipertensão venosa;
(b) Angiorressonância venosa mostrando a obstrução do seio
transverso e do seio reto.
Trombose venosa
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Tratamento clínico
O tratamento das tromboses venosas intracranianas deve ser relacionado primeiramente à trombose
propriamente dita e em segundo lugar à ocorrência da
hipertensão intracraniana. Com relação à trombose propriamente dita, o uso de anticoagulantes e trombolíticos
deverá ser muito precoce, na esperança de que o trombo
não progrida. Se houver grande hipertensão hidrostática
venosa retrógrada ou infartos hemorrágicos, o uso dessas substâncias poderá trazer consequências deletérias
associadas à ocorrência ou ao aumento de hematomas
intraparenquimatosos já existentes.1,4,10-13,17,18
O segundo tópico deve ser relacionado ao tratamento da hipertensão intracraniana associada. Em sua
ocorrência, ou na iminência de sua ocorrência, a pressão
intracraniana deve ser imediatamente monitorizada e
toda a monitorização neurológica intensiva instalada.
As medidas terapêuticas utilizadas nessa situação incluem obviamente a remoção dos coágulos, seguindo-se
o suporte intensivo por intermédio da manipulação do
volume sanguíneo encefálico e, se possível, da drenagem liquórica.

Tratamento cirúrgico do infarto venoso
Os infartos venosos representam áreas isquêmicas
que podem sofrer transformações hemorrágicas de
diferentes dimensões.3 Pode haver efeito de massa
relacionado ao próprio infarto e às hemorragias que
coalescem formando verdadeiros hematomas. Havendo efeito de massa, obriga-se ao tratamento cirúrgico.
O tratamento consiste em uma craniotomia com remoção dos coágulos, sendo que na primeira cirurgia nem
sempre é fácil identificar o tecido cerebral normal e
o tecido infartado, visto que o encéfalo ainda guarda
alguma consistência mais endurecida. Nessa primeira
fase, os hematomas são retirados e uma parte constituída
de algum tecido amolecido também é removida. São as
descompressões internas.
Sempre o monitor de pressão intracraniana é instalado, pois os efeitos do inchaço e do edema relacionados à isquemia primária e à isquemia por hipertensão
intracraniana podem ser graves, ainda mais associados
que estão à hipertensão venosa que aumenta o volume
sanguíneo encefálico como um todo. É um tipo de
situação que oferece enormes riscos de sangramento.
Uma vez que o doente volte para a unidade de
terapia intensiva e tenha sua pressão intracraniana
controlada por meio da metodologia clínica, o quadro
tende a regredir. Eventualmente, a trombose pode
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progredir e a anticoagulação ou o uso de trombolíticos
estão descartados nessa fase pós-operatória. Às vezes,
a pressão intracraniana acende de maneira incontrolável
mesmo não havendo novos sangramentos. Nessa situação, em geral a tomografia ou a ressonância magnética
demonstram uma boa delimitação da área de infarto
e, se submetermos o doente a uma nova operação,
encontraremos grande quantidade de tecido necrótico
facilmente aspirável e razoavelmente bem delimitado
do parênquima normal. Esse tecido necrótico é fortemente acidótico, e acidose difundida para o tecido
cerebral normal provoca ainda mais vasodilatação e
edema. A remoção desse foco compressivo diminui
a acidose adicional e costuma propiciar bom controle
da pressão intracraniana. Assim como na cirurgia dos
ferimentos por projétil de arma de fogo, uma segunda
cirurgia, 24 ou 72 horas após a cirúrgica inicial, pode
estar indicada em casos de infartos venosos. Descompressões cirúrgicas externas (craniotomia descompressiva) devem ser indicadas precocemente se há inchaço
e edema importantes, particularmente se unilaterais.14
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