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Vídeo

Clíque no vídeo abaixo e assista a aula sobre Neurocirurgia.
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Vídeo

Clíque no vídeo abaixo e assista a aula sobre Neurocirurgia.



1 - INTRODUÇÃO À SEMIOLOGIA NEUROLÓGICA

História Neurológica 

Na abordagem do paciente neurológico, como em todas as áreas da medicina, é essencial uma 
coleta adequada da historia o que direcionará as demais etapas para o diagnostico. O raciocínio 
neurológico inicial, visa responder 4 perguntas: 
1. É um possível problema neurológico? 
2. Qual a topografia da lesão?
3. Qual o possível diagnóstico sindrômico?
4. Quais as doenças que podem levar a lesão presente (etiológico)?

Aspectos relevantes na história neurológica.

A avaliação neurológica, inicia-se na observação minuciosa de aspectos do comportamento, 
postura, linguagem, marcha desde o primeiro contato com paciente

Na anamnese é necessário destacar alguns aspectos: 

1. Identificação: Idade, sexo, procedência, profissão, naturalidade e procedência
2. Fonte da história: muitas vezes o paciente não consegue contar a história por completo, devido 

a alteração da consciência em algum momento da história, ou até mesmo durante a anamnese.
3. Queixa Principal:
4. História da doença atual: 

• Início e modo de instalação – inícios súbitos sugerem doenças vasculares, já inícios insidio-
sos, podem sugerir outras enfermidades, a depender da evolução.

• Evolução 
• lenta (doenças neuro-musculares)
• progressiva ( tumores e doenças degenerativas)
• surtos (esclerose múltipla)
• paroxística (epilepsia, enxaqueca e somatização)

5. História da patologia pregressa
• Acidentes e traumatismos, 
• Co-morbidades – principalmente hipertensão, diabetes, dislipidemia que são fatores de 

risco para doenças vasculares
• Cirurgias,
• Alergias

6. Medicações de uso crônico – inúmeras medicações comuns podem vir a causar alterações neu-
rológicas ou até mesmo eventos vasculares trombóticos, como os anticoncepcionais orais.

Neuroexame
CAPÍTULO

01
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7. Hábitos: tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, hábitos alimentares e padrão de sono.
8. História psicossocial: 

• Condições de moradia
• Relacionado à profissão 
• Aspectos emocionais

9. Antecedentes familiares:
• História de doenças cérebro-vasculares, aneurismas, tumores do SNC.
• Doenças Hereditárias (Huntington, Epilepsia, doença de Wilson, Esclerose Tuberosa e Dege-

neração Muscular progressiva)

Exame neurológico

O exame físico geral bem feito é fundamental antes de um exame neurológico, para se descartar 
doenças sistêmicas com repercussões neurológicas. Vale lembrar a pesquisa de sopros, pois a aus-
culta de regiões da cabeça e pescoço apesar de serem pouco realizadas de rotina podem auxiliar 
no diagnóstico de diversas patologias neurológicas e neurocirúrgicas como: estenose de carótida 
e fistula arterio-venosas. 

Ausculta de sopros (Fig. 32)

 A base de um exame neurológico bem feito é a organização do pensamento (saber o que está 
buscando) e da seqüência do exame. Cada livro, traz uma seqüência própria para o exame. Não há 
uma ordem correta, há a ordem em que você melhor se adapta, contanto que siga-a sistematica-
mente para não esquecer etapas importantes. Trazemos uma seqüência de exame como sugestão:
• Estado mental
• Pares cranianos
• Motricidade
• Sensibilidade
• Reflexos
• Coordenação, equilíbrio e marcha
• Sinais de irritação meníngea

Principais categorias das doenças neurológicas:

1. Infecciosa
2. Genética – Congênita 
3. Traumática 
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4. Degenerativa
5. Tóxico
6. Metabólica 

• Adquirido
• Inato

7. Neoplásica
8. Inflamatória- Imune

 2 - O ESTADO MENTAL

O estado mental é avaliado durante a anamnese e devemos testar:
• Nível de consciência: alerta, sonolento, torporoso, comatoso.
• Conteúdo da consciência: lúcido ou confuso.
• Função intelectual: orientação no tempo e espaço; cálculos (90 - 21, 19 - 7); memória recente 

(alimentação do almoço); memória remota (onde nasceu? fatos da infância).
• Distúrbios da linguagem:

• disartria (dificuldade de articulação da palavra; ex.: após Acidente Vascular Cerebral - AVC 
com paresia facial central);

• disfonia (fala rouca; ex.: paresia da laringe após AVC de  tronco cerebral); afasia motora (aco-
metimento da área motora de Broca da fala; ex.: AVC isquêmico frontal à esquerda);

• afasia/disfasia sensorial (dificuldade de achar as palavras adequadas e compreender a fala; 
ex.: acometimento do giro temporal superior à esquerda, área de Wernicke, em  AVC ou 
tumor). 

 3 - PARES CRANIANOS

Pares cranianos: 

I - Olfatório: 
Testa-se cada narina separadamente cheirando café, limão ou perfume (fig. 3). Obs.: Evitar subs-

tâncias irritativas, como álcool e formol, que podem estimular o quinto nervo (trigêmio)
• Anosmia unilateral = obstrução nasal, etimoidite unilateral. 
• Anosmia bilateral = obstrução nasal bilateral, fumante inveterado, pós traumatismo crânio-en-

cefálico (TCE), tumor (TU) hipofisário, meningeoma do bulbo olfatório.
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 II - Óptico: 
A- Acuidade visual: o paciente deve ler, descrever figuras ou contar dedos à 2 metros de distância. 
B- Campimetria digital (confrontação): confrontar ao paciente à 1 metro de distância no mesmo 
nível, usando um pino branco ou o dedo indicador. O olho esquerdo do paciente confronta com 
seu direito, devendo ocluir com a mão o outro olho. Testar o campo temporal e nasal, e o quadrante 
superior e inferior. Caso o paciente ou examinador usarem óculos, devem mantê-los (Fig. 3). 

FIGURA 03 - Teste da campimetria digital

Movimentação ocular extrínseca Paralisia do III nervo Reflexo à luz: direto e consensual (Fig. 
4) Lesões nas vias ópticas ocasionam déficits visuais (evidenciados pelo exame de campimetria) 
conforme o local acometido. 
1. Lesão na retina gerando cegueira ipsilateral. 
2. Lesão do nervo óptico levando a cegueira ipsilateral. 
3. Lesão no quiasma óptico ocasionando hemianopsia heterônima bilateral (em tal topografia 

ocorre cruzamento parcial das fibras provenientes da retina nasal). Patologias selares e supra-
-selares (como por exemplo adenomas hipofisários) classicamente geram este tipo de déficit. 

4. Lesão no trato óptico levando a hemianopsia homônima contralateral. 
• Lesão da radiação óptica (fibras geniculo-calcarinas ventrais) ocasionando quadrantopsia 

homônima superior contralateral.
• Lesão da radiação óptica (fibras geniculo-calcarinas dorsais) acarretando quadrantopsia 

homônima inferior contralateral. 
5. Lesão do córtex visual (bordas do sulco calcarino) levando a      hemianopsia homônima con-

tralateral.
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 FIGURA 04 - Vias ópticas e possíveis lesões/ alterações dos campos visuais / causas Fundo de olho: 
normal e papiledema

• Visão para cores
• Avaliação pupilar (ver em tópico de semiologia ocular)
• Fundoscopia óptica: Examinar se possível em ambiente escurecido, e o paciente deve fixar um 

objeto distante. Examinar o disco, veias, mácula e retina (Fig. 6). A presença de papiledema 
unilateral indica dificuldade de retorno venoso (neurite óptica, glioma do nervo óptico). Papi-
ledema bilateral indica HIC, devendo suspeitar-se de lesão expansiva intracraniana. Na HIC a 
punção lombar está contra-indicada.

FIGURA 05 – Fundo de olho: normal e papiledema

III, IV e VI = Movimentação ocular extrínseca. Pede-se ao paciente para seguir o movimento do 
seu dedo indicador para cima, para baixo, direita e esquerda e os demais pontos cardinais (Fig. 6). 
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 FIGURA 06 - Movimentação ocular extrínseca

O III nervo inerva toda musculatura extrínseca ocular, exceto o oblíquo superior (IV) e o reto 
lateral (VI). O III nervo também inerva o músculo elevador da pálpebra e constrictor da pupila. A 
lesão do III nervo (fig. 8) sugere neuropatia (principalmente diabética) ou compressão extrínsexa 
(classicamente por aneurisma da artéria comunicante posterior) ou tumor do seio cavernoso. Se o 
paciente, além da paresia do III nervo, também estiver comatoso (TCE) e com hemiplegia contrala-
teral, deve-se suspeitar de HIC com hérnia do giro parahipocampal, consistindo em uma emergên-
cia neurocirúrgica.

FIGURA 07 - Paralisia do III nervo (A)
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 FIGURA 07  – Paralisia do III nervo (B)

O exame do reflexo à luz em uma pupila também induz a constrição na pupila contralateral 
(fig. 9). A falta deste reflexo sugere lesão do nervo óptico do lado estimulado ou lesão do teto me-
sencefálico ou lesão do III nervo contralateral. Pupilas puntiformes fixas em pacientes comatosos 
sugerem lesão pontina.

FIGURA 08 – Reflexo à luz: direto e consensual

V - Trigêmio = sensibilidade da face / mastigação (Fig. 10) - Hipoestesia tátil ou dolorosa de parte 
do território inervado pelo trigêmio sugere neuropatia do V nervo ou tumor do seio cavernoso. A 
nevralgia do trigêmio caracteriza-se por choques intensos e intermitentes. Sua causa principal é 
a compressão neurovascular do V nervo no ângulo ponto-cerebelar. Trata-se principalmente com 
carbamazepina ou pela descompressão microcirúrgica do V nervo na fossa posterior, ou por com-
pressão ou coagulação do gânglio de Gasser por punção percutânea. Outra função importante 
que sempre deve ser testada é a motricidade mastigatória, principalmente do músculo masseter.
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FIGURA 09 – Sensibilidade da face. Mastigação. Nevralgia do Trigêmeo (Choques intermitentes) 
(A)

FIGURA 09 – Sensibilidade da face. Mastigação. Nevralgia do Trigêmeo (choques intermitentes)  
(B)
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FIGURA 09 – Sensibilidade da face. Mastigação. Nevralgia do Trigêmeo (Choques intermitentes)
(C)

VII - Facial = mímica da face e gustação 2/3 anteriores da língua (fig. 11)

 A paralisia periférica é geralmente devido à diferença brusca de temperatura (a frigori) 
ou por infecção virótica. O tratamento recomendado é: Prednisona 1 mg/Kg/dia por 1 semana, 
proteção corneana e fisioterapia. 
• Paralisia facial periférica: acomete toda a hemiface ipsilateral à lesão.
• Paralisia facial central: ocorre no lado contralateral à lesão. Neste tipo, há comprometimento 

apenas nos músculos da metade inferior da face, poupando os músculos da metade superior, 
como o orbicular do olho. Isto se explica pelo fato das fibras córtico-nucleares, que vão para 
os neurônios motores do núcleo do facial, que inervam os músculos da metade superior da 
face, serem homo e heterolaterais, ou seja, terminam no núcleo do seu próprio lado e no lado 
oposto. Já as fibras que controlam os neurônios motores para a metade inferior da face, são 
todas heterolaterais. 

Nas paralisias centrais, a porção facial afetada pode apresentar  contrações involuntária decor-
rente de alguns estímulos emocionais; fato explicado pelo fato de os impulsos que chegam ao 
núcleo do facial para iniciar movimentos decorrentes de manifestações emocionais não seguirem 
as mesmas vias da contração voluntária, que seria o tracto córtico-nuclear (responsável pela con-
tração voluntária).

A paralisia facial central, geralmente acompanhada de hemiparesia/hemiplegia e deve-se na 
grande maioria dos casos, a AVC isquêmico ou hemorrágico. Deve-se fazer tomografia de crânio 
para diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico, e em caso do primeiro, também deve-se fazer 
o eco-doppler das carótidas (ateroma?) e cardíaco (trombo?). Em caso de AVC isquêmico, deve-se 
manter a PA mais elevada, usar ácido acetil- salicílico (AAS) 325 mg/dia e hidratação venosa por 3 
dias. Em caso de AVC hemorrágico, deve-se normalizar a pressão arterial (PA).
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 FIGURA 10  - Mímica da face (normal). Paralisia facial periférica (paralisia de Bell). Paralisia facial 
central (AVC contralateral). Gustação 2/3 anteriores da língua. (A)

 FIGURA 10 – Mímica da face (normal). Paralisia facial periférica (paralisia de Bell). Paralisia facial 
central (AVC contralateral). Gustação 2/3 anteriores da língua. (B)
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 FIGURA 10 – Mímica da face (normal). Paralisia facial periférica (paralisia de Bell). Paralisia facial 
central (AVC contralateral). Gustação 2/3 anteriores da língua. (C)

FIGURA 10 – Mímica da face (normal). Paralisia facial periférica (paralisia de Bell). Paralisia facial 
central (AVC contralateral). Gustação 2/3 anteriores da língua. (D)
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VIII - Nervo vestíbulo(=equilíbrio)-coclear (= audição)

Testar o equilíbrio (ver tópico sobre equilíbrio adiante) 
Notar presença de nistagmo e vertigem (ver tópico adiante) (Fig. 11). 
A audição é testada roçando os cabelos do paciente entre os seus dedos ou amassando papel 

junto ao pavilhão auricular. Realizar também os testes de Rinne e Weber (Fig. 12).

FIGURA 11  - Examen vestibular. Nistagmo e vertigem.

FIGURA 12 - Audição (A)
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FIGURA 12 - Audição (B)

FIGURA 12 - Audição (C)
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• Teste de Rinne: Normal: condução aérea é maior que a óssea. Quando há perda auditiva neuros-
sensorial a condução aérea mantém maior que a condução óssea (porém por menor tempo), 
Quando há perda auditiva de condução a condução óssea é maior que a aérea.

• Teste de Weber: Normal: som é percebido como vindo da linha média. Quando há perda au-
ditiva neurossensorial o som é percebido como vindo do ouvido normal, Quando há perda 
auditiva de condução o som é percebido como vindo do ouvido doente.

IX e X - Glossofaríngeo e Vago= palato mole.

FIGURA 13 - Teste do palato mole (A)

FIGURA 13 – Teste do palato mole (B)
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A avaliação do nervo vago é relacionada à sua função motora. É realizada conjuntamente com a 
avaliação do nervo glossofaríngeo. 

13a: normal: elevação do palato mole
13b: Lesão do lado esquerdo

Paralisia do palato mole (disfonia e disfagia) sugere AVC isquêmico ou TU do tronco cerebral
O glossofaríngeo está relacionado também com a sensibilidade tátil e gustatória do 1/3 poste-

rior da língua.

XI - Acessório= músculos esternocleidomastóideo, trapézio e elevador da escápula 

 FIG. 14 – Testes dos músculos: esternocledosmastóideo, trapézio e elevador da escápula (A)

 FIG. 14 – Testes dos músculos: esternocledosmastóideo, trapézio e elevador da escápula (B)

A paralisia de um lado sugere AVC isquêmico de tronco ou polineuropatia
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XII - Hipoglosso= movimentação da língua 

 FIG. 15  - Desvio para o lado da paralisia

A lesão deste nervo causa desvio ipsilateral da língua ao protraí-la.

4 - SEMIOLOGIA OCULAR 

As pupilas devem ser iguais em tamanho, redondas , regulares , centrada na íris e exibir respos-
tas reflexas específicas. 

O exame pupilar consiste em: 

1- Medir o tamanho das pupilas .
  Quanto ao tamanho pupilar: 

• Depende principalmente do equilíbrio entre a inervação simpática e parassimpática e do nível 
de iluminação do ambiente. 

• A pupila normal mede ente 2-6mm de diâmetro. Geralmente as pupilas apresentam tamanho 
iguais, podendo existir uma diferença de até 1mm. Podem ser isocóricas, quando possuírem 
tamanho iguais ou anisocóricas, quando forem de tamanhos diferentes.

• Pupilas com menos de 2mm são mióticas. Causas mais comuns incluem :idade avançada,  efeito 
de drogas (opióides), síndrome de Horner, terapia com levodopa, lesões pontinas, iridociclites e 
uso de colírios parassimpáticomiméticos. 

• Pupilas com mais de 6mm são consideradas dilatadas( midriáticas). As
• causas de midríase bilateral reativas incluem: ansiedade, medo, dor , miopia  e efeito de dro-

gas em especial anticolinérgicos. Causas de midríase bilateral com significado neurológico 
incluem: lesões mesencefálicas, quadro de anóxia cerebral pós-parada cardio-respiratória e 
morte encefálica. 

• Midríase unilateral pode ocorrer em casos de lesão do nervo oculomotor, geralmente acompa-
nhada de estrabismo divergente e ptose palpebral. Lesões compressivas do nervo oculomotor( 
por exemplo: aneurismas do segmento comunicante posterior da artéria carótida interna)  afe-
tam predominantemente a  pupila, uma vez que as fibras parassimpáticas percorrem na parte 
mais externa deste nervo. Já lesões isquêmicas e neuropatia diabética tentem a afetar o interior 
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do nervo, causando como sintoma mais proeminente o acometimento da oculomotricidade e 
poupando a pupila.

 2- Quanto à forma das pupilas : 
A pupila normal apresenta forma redonda com contorno regular e uniforme. Anormalidades na 

forma (discoria) são decorrentes de doenças oculares como irites e cirurgias prévias, em especial a 
cirurgia para tratamento de catarata. 

3- Verificar o reflexo fotomotor direto
 Quando um olho é estimulado por um feixe de luz, a pupila deste olho contrai-se em função 

do seguinte mecanismo: o impulso originado na retina é conduzido pelo nervo óptico, quiasma 
óptico, trato óptico até o corpo geniculado lateral do tálamo. As fibras ligadas ao reflexo fotomotor 
não fazem sinapse no corpo geniculado lateral, mas ganham o braço do colículo superior, termi-
nando em neurônios da área pré-tectal. Desta região saem fibras que terminam fazendo sinapses 
com neurônios do núcleo de Edinger-Westphal. Deste  núcleo saem as fibras pré -ganglionares que 
através do nervo oculomotor chegam ao gânglio ciliar, que por sua vez, dá origem as fibras pós 
ganglionares que terminam no músculo esfíncter da pupila, ocasionando sua contração.

 4-Reflexo fotomotor indireto (consensual).
 Este reflexo é pesquisado estimulando-se a retina de um olho com um feixe de luz e observan-

do-se a contraçao da pupila no olho contralateral. Neste caso, as fibras da área pré-tectal cruzam 
para o lado oposto estimulando o núcleo de Edinger-Westphal contralateralmente.

 5-Resposta à acomodação.
Teste útil principalmente em casos em que a reação à luz não é boa. A pupila normalmente se 

contrai na convergência e esta resposta deve ser maior que que o reflexo luminoso.

6- Nistagmo
Constitui em uma oscilação rítmica dos olhos, normalmente havendo uma fase lenta e uma fase 

rápida. Pode ser fisiológico, sendo encontrado normalmente na resposta optocinética (ao fixar o 
olhar em alvos que passam rapidamente pela pessoa), ao estímulo calórico vestibular. Também 
pode ocorrer nos extremos do olhar voluntário. Porém, em muitas situações indica alguma anor-
malidade, ocorrendo devido a sedativos, anticonvulsivantes, lesões vestibulares periféricas, cen-
trais ou cerebelares.

Alguns dados semiológicos ajudam a diferenciar nistagmos de origem periférica e central:
• Nistagmos de origem periférica: com latência, unidirecional, fatigável, horizontal (horizonto-

-rotatório, rotatório ou até obliquo).
• Nistagmo de origem central: sem latência, multidirecional, não fatigável, dissociado, alter-

nante, unilateral, vertical.

Como descrever o nistagmo:
• Direção – definie-se avaliando a direção da fase rápida
• Amplitude
• Quanto a posição do olho em que ocorre (deve-se testar com olho em posição neutra e nos 

pontos cardinais)
• Fatores precipitantes (ex: posição da cabeça)
• Sintomas associados : são fundamentais para definir a origem do nistagmo. Lesões periféricas 

normalmente são acompanhados de vertigem importante, e são exacerbados com a postura. 
Lesões centrais, como cerebelares, apresentam outros comemorativos, como dismetria, disdia-
dococinesia, decomposição de movimento, ataxia.
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Anormalidade Pupilares Clássicas

• Pupila de Adie (pupila tônica): ocorre por comprometimento parassimpático pós-ganglio-
nar na síndrome de Holmes-Adie, trauma ocular, neuropatia autonômica por uma infecção vi-
ral do gânglio ciliar. Acarreta pupila dilatada unilateralmente (apenas raramente é bilateral), 
que reage apenas a luz forte persistente e lentamente, reage também com uma diluição (0,1 a 
0,125%) de pilocarpina, um agente parassimpaticomimético,  por causa da hipersensibilidade 
que acompanha a desnervação (pupilas normais reagem a pilocarpina a 1%). A acomodação 
está menos afetada.

• Pupilas de Argyll-Robertson: ocorre por ruptura das vias que conduzem ao núcleo de Edinger-
-Westphal. Se apresenta como pupilas irregulares, desiguais, com menos de 3 mm de diâmetro, 
muitas vezes com envolvimento bilateral. Apresenta ainda dissociação luz-perto (constrição 
pupilar com convergência e ausência de resposta a luz). É uma lesão clássica da neurossífilis, 
mas também pode ocorrer no diabetes e por tumores da região pineal. 

• Pupila de Marcus-Gunn: causada por lesões anteriores ao quiasma óptico ( defeito pupilar 
aferente) e caracterizada por reflexo consensual mais forte que o reflexo fotomotor direto. 
Exemplo de lesões que podem causar pupila de Marcus- Gunn: descolamento de retina, neurite 
óptica e traumatismo do nervo óptico.

• Síndrome de Horner: causada pela interrupção das vias pupilomotoras simpáticas em qual-
quer ponto situado entre o neurônio motor  primário no hipotálamo, o segundo neurônio mo-
tor na junção cervico-torácica e o neurônio de terceira ordem no gânglio cervical superior. Os 
achados são normalmente unilaterais e podem incluir: miose, discreta ptose, enoftalmia, hipe-
remia ocular e anidrose na face. Um dado semiológico interessante é a sudorese na síndrome 
de Horner: anidrose em toda a metade do corpo e da face, a lesão é no SNC; anidrose na face, 
pescoço e braço indicam lesões cervicais, se a lesão for acima da bifurcação da carótida, não 
há anidrose (as fibras simpáticas responsáveis por essa função acompanham a artéria carótida 
externa). São várias as causas: AVCs, lesões medulares, tumores, trombose carotídea, etc.

 5 - MOTRICIDADE

Motricidade
Consiste em avaliar os membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII) (Fig. 17), quan-

to à força, tônus, trofismo e movimentos involuntários.

 FIG. 16 – MMSS. MMII: Marcha na ponta dos pés e nos calcanhares (A)
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 Força muscular: avaliar déficit motor (pareisa= déficit parcial; plegia= déficit total). A escala 
clássica para quantificação da força é: Escala de Força Muscular

A) Força muscular – avaliar déficit motor (paresia = deficit parcial; plegia = deficit total). A escala 
clássica para quantificação da força, é:

Escala de força muscular

Grau V: força normal
Grau IV: movimentação normal, mas com força muscular diminuída
Grau III: consegue vencer a força da gravidade
Grau II: não vence a gravidade, movimentos de lateralização
Grau I: esboço de contração muscular
Grau 0: paralisia total

Dicas Semiológicas 

• 1 membro = monoparesia (+ paresia facial central) = AVC isquêmico ou outra lesão no SNC.
• 1 membro = monoparesia (- paresia facial central) = neuropatia (diabete melito,  hipotireoidis-

mo, lesão de plexo braquial ou lombar), miopatia (ENMG = exame de eletroneuromiografia)
• Hemicorpo (Fig. 18)=  

• hemiparesia/hemiplegia (+ paresia facial central e rebaixamento do sensório):sugere AVC 
hemorrágico ( fazer TC crânio e controle PA) ou outra lesão no SNC.

• hemiparesia/hemiplegia (+ paresia facial central sem alteração do sensório) : sugere AVC 
isquêmico ( fazer  TC crânio+eco-doppler de carótidas e vertebrais + AAS + hidratação ve-
nosa e manter PA ) ou outra lesão no SNC.
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 FIG. 17 – Hemiplegia e paralisia facial central E

• MMSS = diparesia : compressão medular cervical (TRM,TU, canal estreito, hérnia discal,mieli-
te,esclerose múltipla-EM).

• MMII (Fig. 18) = paraparesia/paraplegia : compressão medular torácica (TRM,TU,  mielite): fazer 
ressonância magnética -RM, e/ou punção lombar.

 FIG. 18 - Paraplegia

• 4 membros (Fig. 19) = tetraparesia/tetraplegia: acometimento medular cervical (TRM,TU, mieli-
te, EM, miopatia -deficit proximal,esclerose lateral amiotrófica - ELA :fasciculações musculares,  
polineuropatia > parestesia nas mãos e pés ( diabete melito, alcoolismo: deficit mais distal). 
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FIG. 19 - Tetraplegia
B) Tônus muscular (Fig. 20): definir se a musculatura encontra-se

• Hipertônica
• Hipertonia espástica: lesão do primeiro neurônio motor – após vencer a resistência inicial, 

consegue-se fazer o movimento facilmente
• Hipertonia rígida: lesão da via extrapiramidal – a resistência é mantida ao longo de todo o 

movimento
• Tônus normal
• Hipotônica: presente em lesão do segundo neurônio motor ou cerebelar

C) Trofismo muscular: diz respeito à constituição da musculatura, podendo-ser
• Hipertrófica (por atividade física)
• Normotrófica
• Hipotrófica: em lesões neuronais ou por desuso. Tipicamente, lesões do segundo neurônio 

causam atrofia muscular mais importante que lesões do primeiro neurônio, pois o contato do 
neurônio motor inferior (segundo neurônio) com o músculo é importante para manter o tro-
fismo muscular

D) Movimentos anormais: observar presença de:
• Tremor: movimento involuntário, oscilatório e rítmico.
• Coréia: movimento involuntário, irregular, imprevisível, não rítmico, hipercinético.
• Atetose: semelhante a Coréia, porém com movimentos mais lentos e sustentados e com maior 

amplitude.
• Distonia: movimento involuntário, sustentado, que força a parte do corpo afetada a uma pos-

tura anormal
• Hemibalismo: movimento involuntário brusco e agressivo de uma parte do corpo (geralmente 

por lesão do núcleo subtalâmico contralateral)
Tiques: movimentos súbitos, coordenados, facilmente reproduzíveis e que podem ser contrala-

do voluntariamente (porém isso gera ansiedade)
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 FIG. 20 – Rigidez tipo canivete (após AVC).

Rigidez tipo roda dentada (parksinonismo).
Hipotonia palpebral (miastenias gravis) (A)

 FIG. 20 – Rigidez tipo canivete (após AVC). Rigidez tipo roda-dentada (parkinsonismo). Hipoto-
nia palpebral (miastenias gravis) (B)
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 FIG. 20 – Rigidez tipo canivete (após AVC). Rigidez tipo roda-dentada (parkinsonismo). Hipoto-
nia palpebral (miastenias gravis) (C) 

Primeiro neurônio x Segundo neurônio motor

De forma simplificada, pode-se dizer que a via motora é formada por um primeiro neurônio, 
localizado no córtex cerebral e um segundo neurônio, localizado na medula. A lesão de um ou 
outro, geram alterações semiológicas típicas:
• Lesão de primeiro neurônio: fraqueza muscular, hipertonia espástica, hipotrofia muscular, re-

flexos profundos exacerbados e Hoffman e Babinsk presentes. Sem fasciculações.
• Lesão de segundo neurônio: fraqueza muscular, tônus normal ou hipotonia, hipotrofia mus-

cular mais acentuada, reflexos profundos diminuídos ou abolidos e sem Hoffman ou Babinsk. 
Pode apresentar fasciculações.

6 - SENSIBILIDADE

Sensibilidade 

 FIG. 21 – Dermátomos e inervação sensitiva
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A sensibilidade deve ser avaliada quanto as seguintes modalidades: dor e temperatura, tato 
grosseiro, sensibilidade vibratória e cinético postural

O exame deve ser executado sempre de maneira simétrica e respeitando-se os dermátomos 
(incluir imagem com os dermátomos).

Avaliar se a perda sensitiva é segmentar única (mononeuropatia, exemplo: neuropatia ulnar 
por hanseníase), segmentar múltipla (exemplo :    hipoestesia em bota e luva da polineuropatia 
diabética - Fig. 23), com hipoestesia abaixo de um determinado dermátomo torácico (ex.: mielite 
esquistossomótica) ou cervical (ex.: tumor cervical). 

 FIG. 22 – Hipoestesia em bota e luva (polineuropatia diabética)

Dor e temperatura: O paciente deve estar com os olhos fechados e testa-se a temperatura com 
um gelo ou um tubo com água quente, e a dor com um pino pontiagudo.

Existem os seguintes tipos de dor: 
• Nociceptiva - aguda/choque: intermitente (dor da picada, câncer, queimadura)
• Neuropática

• desnervação parcial - alodínia/hiperpatia (ex: estímulos não dolorosos como o toque torna-
-se desagradável e doloroso)

• desnervação total - queimação/formigamento (dor constante)

A dor nociceptiva é originada na estimulação dos nocirreceptores que enviam estímulos ao 
neurônio I que se localiza no gânglio espinhal, que envia estímulo ao neurônio II localizado no 
corno posterior de medula e este cruza a linha mediana medular e sobe pelo tato espino-talâmico 
lateral (TETL) até o neurônio III localizado no tálamo (Vc) e então, o estímulo é enviado ao córtex 
sensitivo. Alterações da condução da dor e temperatura em diferentes níveis da via, sugerem de-
terminadas doenças (Fig. 23).
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 FIG. 23 – Via da dor e temperatura

A lesão da via da dor nociceptiva, em qualquer nível, pode levar à alterações dos neurônios que 
recebiam a aferência periférica, e então estes passam a apresentar-se hiperativos, e estimulam o 
córtex que interpretaram o estímulo como uma dor queimando/formigando (se a denervação for 
total) ou alodínea/hiperpatia (se a denervação for parcial) = dor neuropática.

O tratamento da dor nociceptiva, consiste em uso de analgésicos ou interrupção da via da dor 
(neurotomia, gangliectomia, cordotomia, mesencefalotomia). O tratamento da dor neuropática 
queimando/formigando consiste no uso de medicação que altera o limiar de excitabilidade neuro-
nal (como os anticonvulsivantes) ou no tratamento modulatório que consiste em estimular eletri-
camente com um marca-passo o nervo periférico ou o corno posterior da medula ou o tálamo (Vc) 
ou o córtex cerebral. O tratamento da dor neuropática provocada (alodínea/hiperpatia) consiste 
em interrupção da via da dor.

Tato: testa-se o tato com toques com o algodão, comparando as áreas simétricas bilaterais. O 
paciente deve também estar com os olhos fechados (Fig 24).

 FIG. 24 – Via do tato
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Sensibilidades vibratória e cinético-postural 

 FIG. 25 – Via da sensibilidade vibratória e cinético-postural

Testa-se a sensibilidade vibratória tocando as protuberâncias ósseas simetricamente com o dia-
pasão. A sensibilidade cinético- postural é testada movimentando o polegar para cima e para bai-
xo, assim como o hálux. Esta indica a posição do corpo no espaço. As lesões do funículo posterior 
(ex.: sífilis, trauma, EM) podem alterar estas modalidades sensitivas.

 7 - REFLEXOS OSTEOTENDINOSOS

Os reflexos osteotendinosos devem ser realizados de rotina no exame neurológico podendo 
auxiliar na localização e diagnóstico de patologias neurológicas. 

Reflexos osteotendinosos (ROT): (Fig. 26)

O = arreflexia (polineuropatia, miopatia)
+ = hipoativo (pode ser variação da normalidade
++ = normal
+++ e ++++ = hiperativo (lesão piramidal: mielite, trauma, TU, AVC, desmielinização)

 FIG. 26 – Bicipital C5, C6. Tricipital C7, C8. Patelar L3, L4. Aquileu L5, S1 (A)
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 FIG. 26 – Bicipital C5, C6. Tricipital C7, C8. Patelar L3, L4. Aquileu L5, S1(B)

 FIG. 26 – Bicipital C5, C6. Tricipital C7, C8. Patelar L3, L4. Aquileu L5, S1 (C)

 FIG. 26 – Bicipital C5, C6. Tricipital C7, C8. Patelar L3, L4. Aquileu L5, S1 (D)
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Reflexos profundos 
Reflexo aquileu - n. tibial - L5 a S2 (S1)
Reflexo patelar - n. femoral - L2 a L4 (L3)
Reflexo dos adutores da coxa - n. obturador - L2 L4
Reflexo dos flexores dos dedos - nn. mediano e ulnar - C8 a T1
Reflexo estilorradial - n. radial - C5 a C6
Reflexo bicipital - n. músculocutâneo - C5 a C6
Reflexo tricipital - n. radial - C7 a C8
Sinal do clônus – síndrome  piramidal

Reflexos Superficial
Reflexo cutâneo-abdominal T6-T8 Epigástrico
Reflexo cutâneo-abdominal T9-T11 Umbilical
Reflexo cutâneo-abdominal T11-T12 Umbilical
Reflexo cremastérico L1-L2 
Reflexo cutâneo- plantar L5-S2

Reflexos patológicos
Na lesão da via piramidal alguns reflexos patológicos podem ser observados. 
O sinal de Hoffman  é testado com a falange média  do dedo médio fixada entre os segundo 

e terceiro dedos do examinador que, com seu polegar, determina a flexão brusca da última falan-
ge do paciente, pressionando a unha e relaxando-a subitamente. Tal sinal é dito positivo quando 
ocorre movimento de pinçamento do primeiro e segundo dedo do paciente após a realização do 
estímulo.

O sinal de Babinski é testado através da estimulação com objeto semipontiagudo, da borda 
externa da região  plantar do pé no sentido póstero-anterior. Tal sinal é dito positivo quando ocorre 
a extensão do hálux após a realização do estímulo. 

Os  sucedâneos do sinal de Babinski, têm os mesmos significado deste, e manifestam da mes-
ma maneira( extensão do hálux após o estímulo):
• Oppenheim: fazer fricção sobre a crista da tíbia
• Gordon : fazer compressão da panturrilha
• Chaddock : fazer fricção na região inframaleolar externa 
• Schaefer : fazer compressão do tendão de Aquiles
• Austregésilo – Esposel :fazer compressão na face anterior da coxa.

A pesquisa dos clônus pode ser feita pelo quadríceps, onde realiza-se tração contínua da rótula 
(estimulação do músculo quadríceps femoral) ou pelo tríceps sural do pé, onde se realiza flexão 
abrupta do pé com conseqüente distensão dos músculos da panturrilha.

Reflexos patológicos (piramidalismo) (Fig. 27)

 FIG. 27 – Hoffman. Reflexo cutâneo plantar (Normal. Babinsk.) Clonuspatelar. Clonusaquileu. (A)



38 ▕

Capítulo 1 - EDITORA SANAR

 FIG. 27 – Hoffman. Reflexo cutâneo plantar (Normal. Babinsk.) Clonuspatelar. Clonusaquileu. (B)

 FIG. 27 – Hoffman. Reflexo cutâneo plantar (Normal. Babinsk.) Clonuspatelar. Clonusaquileu. (C)

 FIG. 27 – Hoffman. Reflexo cutâneo plantar (Normal. Babinsk.) Clonuspatelar. Clonusaquileu. 
(D)
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8 - EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO E MARCHA

O equilíbrio é mantido com base em estímulos visuais, vestibulares e proprioceptivos, regulados 
no tronco cerebral e cerebelo. Por isso a avaliação dessa modalidade em geral avalia todas essas 
estruturas em conjunto.
• Lesão vestibular: Em geral apresenta vertigem e nistagmo. Normalmente sem disartria ou ata-

xia de membros. A sensibilidade vibratória esta normal. Os reflexos profundos estão normais. 
Ao avaliar a postura com os pés próximos um do outro, o paciente pode ficar em pé, porém com 
maior dificuldade com os olhos fechados.

• Lesão cerebelar: A vertigem pode estar presente e o nistagmo normalmente está presente. A 
disartria pode estar presente e normalmente apresenta ataxia de membros. A sensibilidade 
vibratória esta normal. Os reflexos profundos podem estar pendulares (devido a hipotonia, o 
movimento pode se repetir por mais tempo após o estímulo). Ao avaliar a postura, o paciente é 
incapaz de ficar em pé com os pés próximos um do outro de olhos abertos ou fechados.

• Lesão da coluna dorsal: Em geral sem vertigem, nistagmo ou disartria. Pode apresentar ataxia 
de membros inferiores. A sensibilidade vibratória esta comprometida e os reflexos profundos 
estão hipoativos ou ausentes. Ao avaliar a postura com os pés próximos um do outro, o pacien-
te pode ficar em pé com os olhos abertos, mas não com os olhos fechados (sinal de Romberg).

Síndrome cerebelar

O cerebelo é responsável pelo equilíbrio, tônus muscular e coordenação motora. Lesões no ce-
rebelo podem, portanto, cursar com alterações de equilíbrio, tremor cinético (tremor de ação, onde 
há exacerbação do tremor ao tentar atingir um alvo específico), hipotonia muscular e alterações da 
coodernação (dismetria, disdiadococinesia e assinergia). 

Ao avaliar a função cerebelar deve-se testar:
• Dismetria consiste na incapacidade de avaliar corretamente a distância, testada mais comu-

mente pelas provas índex-nariz-índex e calcanhar-joelho-crista da tíbia (incoordenação do mo-
vimento)

• Decomposição do movimento (assinergia) é quando diversos grupos musculares funcionam de 
forma independente, ocorrendo decomposição do movimento.

• Disdiadococinesia é a incapacidade de realizar movimentos rápidos e alternados.
• Rechaço: o paciente não consegue interromper movimentos rapidamente. Testa-se pedindo 

para o paciente fletir o braço contra resistência e solta-se rapidamente, a tendência é o paciente 
golpear a própria face (por isso o examinador deve proteger a face do paciente)

• Desequilíbrio: tendência de quedas
• Ataxia de marcha: marcha incoordenada e de base alargada (marcha do ébrio)
• Hipotonia muscular: reflexos pendulares

Cerebelo= coordenação motora (Fig 28) e equilíbrio (Fig. 29)

 FIG. 28 – Teste índex –nariz-índex. Diadococinesia. Teste calcanhar-joelho-crista da tíbia. (A)
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 FIG. 28 – Teste índex –nariz-índex. Diadococinesia. Teste calcanhar-joelho-crista da tíbia. (B)

 FIG. 28 – Teste índex –nariz-índex. Diadococinesia. Teste calcanhar-joelho-crista da tíbia. (C)

 FIG. 29 – Teste de Romberg. Marcha normal. Marcha disbásica (base alargada) (A)
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 FIG. 29  - Teste de Romberg. Marcha normal. Marcha disbásica (base alargada) (B)

 FIG. 29  - Teste de Romberg. Marcha normal. Marcha disbásica (base alargada) (C)

Marchas típicas

• Espástica (em tesoura): pernas em extensão hipertônica que cruzam na linha média ao deam-
bular

• Hemiparético (ceifante): a perna envolvida está espástica, movendo-a com movimento circular 
apoiado na perna sã, lembrando uma foice.

• Ataxia sensorial (talonante): base alargada, em degrau (eleva-se o pé alto e bate com força no 
chão por não ter sensibilidade preservada)

• Ataxia cerebelar (ébrio): base alargada, cambaleante
• Parkinsoniana: pequenos passos, postura flexora, arrastando os pés e com festinação
• Marcha do pé caído (galináceo): eleva-se alto a perna afetada para não arrastar o pé e após pisa 

encostando primeiro os dedos e após o calcanhar.
• Marcha miopática (anserina): movimento exacerbado do quadril, hiperlordose lombar.
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 9 - SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA

Sinais de irritação meníngea (Fig. 1): A meninge é irritada por sangue ou inflamação/infecção. 
O paciente apresenta-se com resistência à flexão cervical, e quando forçado, apresenta-se com o 
sinal de Brudzinski. O sinal de Kernig também indica irritação meníngea. Em caso de meningismo 
deve ser realizado a punção lombar (fig. 2) para colheita do líquor para análise bioquímica. Em caso 
do paciente apresentar cefaléia, vômitos e papiledema(síndrome de hipertensão intracraniana - 
HIC) a punção lombar está contra-indicada devido risco de herniação cerebral. 

FIG. 30 – Menginismo: Rigidez à flexão cervical. Sinal de Brudizinski. Sinal de Kernig. (A)

 FIG. 30 – Meningismo: Rigidez à flexão cervical. Sinal de Brudizinski. Sinal de Kernig. (B)
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FIG. 30 – Meningismo: Rigidez à flexão cervical. Sinal de Brudizinski. Sinal de Kernig. (C)

 FIG. 31 – Punção lombar: L3-L4 ou L4-L5 ou L5-S1 (A)

FIG. 31 – Punção lombar: L3-L4 ou L4-L5 ou L5-S1 (B)
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9.1- LÍQUOR NORMAL

Até 10 células/mm3 , 100% linfócito, proteína até 45 mg/dl, glicorraquia de 2/3 da glicemia.

9.2 - LIQUOR EM VIGÊNCIA DE INFECÇÃO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

• meningite virótica = ↑células com predomínio de linfócitos, ↑proteínas, glicorraquia 
normal

• meningite bacteriana = ↑↑↑ células com predomínio de neutrófilos, ↑↑↑ proteínas, 
↓↓↓glicorraquia. 

• meningite fúngica ou por tuberculose =  ↑ de células com predomínio de neutrófilos, 
↑proteínas, normal ou↓ glicorraquia

TABELA1 -  liquor bacteriano x outros agentes infecciosos

Líquor Bacteriana Tuberculose Fungo Viral

Aspecto Turvo
Límpido ou ligeiramente 

turvo 
Límpido Límpido

Citometria >1000 25 a 500 1 a 100 10-1000

Citologia Neutrófilos Linfócitos
Linfócitos ou 

eosinófilos
Linfócitos

Proteína 100 a 500 Aumentada
Discretamen-
te aumentada

50 a 100

Glicose Baixa Baixa Normal Normal

Cultura + ou -
Crescimento (Lowestein- 

Jansen)
         -  - 

10 - NEURO-ORTOPEDIA

A avaliação semiológica da coluna necessita ser precedida de uma anamnese detalhada quanto 
ao padrão de dor.

Deve-se descartar envolvimento de outras estruturas que possam mimetizar dores provenien-
tes da coluna, como doenças do ombro e cintura escapular, mimetizando doenças da coluna cervi-
cal. Doenças da articulação sacroilíaca e coxofemoral podem mimetizar doenças da coluna lombar; 
todos esse locais acometidos podem causar dor lombar com irradiação para as nádegas e coxa. A 
dor radicular normalmente ultrapassa o joelho.

Sinal de Lasègue: manobra semiológica importante, em que o paciente em posição supina ele-
va-se a perna acometida segurando pelo tornozelo até que a dor apareça no território do nervo 
ciático (deve ocorrer dor a <60o). A perna reta elevada geralmente tensiona as raízes de L5 e S1, 
mais comumente envolvidas na hérnia de disco lombar. (fig. 32).

FIG. 32 – Sinal de Lasègue (hérnia de disco lombar) (A)
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FIG. 32 – Sinal de Lasègue (hérnia de disco lombar) (B)

Padrões clássicos de dor: (figura com o terrítorio de L4, L5 e S1)
• Hérnia de disco lombar: Dor lombar com irradiação para a raiz afetada (L5 ou S1 mais comu-

mente). Piora ao sentar, tossir, espirrar e flexão da coluna. Alívio da dor ao ficar em pé ou deitar. 
Lasègue presente.

• Síndrome do recesso lateral: Dor lombar com irradiação para a raiz afetada (L5 ou S1 mais co-
mumente). Piora ao ficar em pé ou extender a coluna. Alívio da dor ao fletir a coluna. Lasègue 
ausente.

• Canal estreito lombar: Dor lombar com irradiação para nádega e coxa e pode causar dor radicu-
lar a depender da raiz acometida, comumente associada a parestesias em membros inferiores. 
A dor piora ao caminhar ou ficar em pé. Melhora ao sentar ou inclinar para a frente. Causa a 
famosa claudicação neurogênica, ou seja, a dor vai piorando ao caminhar até limitar o movi-
mento. Classicamente é pior ao descer ladeiras devido a redução do diâmetro do canal pela 
postura adotada. A diferença para a claudicação por insuficiência vascular é que a neurogênica 
não melhora apenas com o repouso, necessita sentar.

• Síndrome de cauda equina: a dor espontânea é o sintoma mais importante, sendo intenso, 
do tipo radicular, unilateral ou assimétrico, envolvendo períneo, coxa, perna e região lombar. 
Apresenta anestesia em sela de todas as formas de sensibilidade, podendo ser unilateral ou 
assimétrico. Pode apresentar perda motora assimétrica significativa. Pode ter hiporreflexia pa-
telar e do Aquileu. As alterações vesicais, retais e sexuais são pouco afetadas. Normalmente de 
início unilateral e gradual.

• Síndrome do cone medular: a dor não é tão importante, normalmente simétrica e envolvendo 
períneo e coxas. Apresenta anestesia em sela bilateral e simétrica, com dissociação das sensibi-
lidades afetadas. Pode apresentar perda motora simétrica pouco importante. Poupa o reflexo 
patelar, com arreflexia apenas do Aquileu. As alterações vesicais, retais e sexuais são importan-
tes e precoce. Normalmente de início súbito e bilateral.

11- EXAME NEUROLÓGICO NO COMA  

Coma é definido pela perda da capacidade de manter contato com meio externo, e de forma 
prática, avaliada e graduada pela escala de coma de Glasgow (ECG). Tal escala é  mensurada com 
valores entre 3-15, sendo o estado comatoso   definido quando o escore  for menor ou igual a 8. 
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No estado de coma deve-se avaliar: o nível de consciência, que é mensurado pela escala de 
coma de Glasgow, a reação e tamanho pupilar,  os movimentos oculares, os reflexos de tronco en-
cefálico e as funções vegetativa, em especial o ritmo respiratório. Os reflexos de tronco geralmente 
podem ser avaliadas sem colaboração do pacientes por se tratar de respostas básicas de vida.

11.1 - O NÍVEL DE CONSCIÊNCIA.

A avaliação da consciência pode ser dividida em dois aspectos: o conteúdo  e o nível de cons-
ciência. O conteúdo  está relacionado as atividades do córtex cerebral, como memória e  linguagem. 
O nível da consciência  é avaliado pelo estado de alerta. O sistema reticular ativador ascendente (si-
tuado na porção rostral do tronco encefálico) exerce importante papel no estado de sono e vigília. 

A escala de coma de Glasgow avalia os seguinte parâmetros: abertura ocular e melhor resposta 
verbal e motora.  As principais posturas patológicas encontradas nesta avaliação são: 
• postura de decorticação: típico de lesões diencefálicas ou cortical difusa grave: ocorre adução 

e flexão do cotovelo, flexão do punho e dos dedos  com hiperextensão  e rotação interna do 
membro inferior. 

• postura de descerebração: comum em lesões grave de tronco (mesencéfalo) e caracterizada 
por exarcebação dos reflexos extensores levando á extensão rígida dos 4 membros acompa-
nhado de hiperreflexia e , as vezes opistótono. Sinal de péssimo prognóstico neurológico. 

11.2 - REAÇÃO  E TAMANHO PUPILAR.

Avaliação pupilar e da motricidade ocular intrínseca: avalia-se diâmetro das pupilas e reflexo 
fotomotor direto e consensual. Podem ser: mióticas ou midriáticas, isocóricas ou anisocóricas e 
fotoreativas ou não. O padrão pupilar segue uma seqüência de alterações de acordo com nível da 
lesão no SNC como mostrado na tabela abaixo. 

Avaliação da motricidade ocular extrínseca: pesquisa-se a posição primária dos globos oculares 
(olhar conjugado, normal, desvios mínimo ou máxima, estrabismos convergente ou divergente), o 
reflexo oculocefálico (ROC) e o reflexo oculovestibular (ROV).

Reflexo oculocefáloco(ROC): avaliado pela manobra de rotação súbita da cabeça determi-
nando o desvio do olhar conjugado contralateral. É chamado de fenômeno de  olhos de boneca. 
Ausência deste reflexo indica disfunção grave de tronco encefálico. 

Reflexo oculovestibular (ROV): consiste na injeção, no conduto auditivo, de soro gelado e 
morno, com subsequente avaliação da motricidade ocular extrínseca. Normalmente a  irrigação 
com soro gelado produz nistagmo com movimentos rápidos dirigidos para o lado oposto ao estí-
mulo. No coma , a fase rápida desaparece e a fase lenta predomina com desvio tônico do olhar  para 
o lado estimulado e sem nistagmos. Em casos de disfunção grave de tronco, tal reflexo geralmente 
está ausente. 

11.3 - AS FUNÇÕES VEGETATIVAS .

Deve-se avaliar o ritmo respiratório , o ritmo cardíaco e pressão arterial e temperatura. As funções 
vegetativas são integradas pelos núcleos laterais da formação reticular. A compressão do tronco 
encefálico em casos de hipertensão intracraniana avançada pode determinar a tríade de  Cushing, 
caracterizada por bradicardia,  hipertensão arterial  e alterações respiratórias. Os padrões respirató-
rios apresentam localização anatômica no tronco conforme o local da lesão. Os principais são:

Respiração periódica de Cheynes-Stokes: manifesta-se pela presença de períodos alternados 
e regulares de de apnéia, separados por incursões respiratória normais. Geralmente é consequente 
ã lesão bilateral do diencéfalo ou profunda dos hemisférios cerebrais. 

Respiração neurogênica central: caracteriza-se por hiperpnéia sustentada com incursões pro-
fundas, regulares e rápidas sendo geralmente conseqüente à lesão da porção inferior do mesencé-
falo ou tegmento da ponte. 
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Respiração apnêustica: caracteriza-se por pausas inspiratórias prolongadas alternadas com 
pausas expiratórias.É geralmente consequente à lesão da porção inferior da ponte. 

Respiração atáxica (Biot): caracteriza-se por um padrão respiratório irregular alternando inspi-
rações profundas com  períodos de apnéia.É secundário à lesão dos centros respiratórios bulbares 
com desconexão dos centros inspiratórios.

4 - OUTROS  REFLEXOS DO TRONCO ENCEFÁLICO: 

Reflexo córneo-palpebral(reflexo corneano).
Reflexo faríngeo e traqueal(reflexo de tosse).
Reflexo do centro respiratório bulbar( reflexo de apnéia)

TABELA 1: avaliação do paciente comatoso

Nível da lesão 
no SNC

Avaliação 
pupilar

Reflexo 
oculocefálico

Padrão respi-
ratório 

Resposta ao  estímulo 
doloroso

Normal Normal nistagmo Normal Normal

Hemisfério 
cerebral

Pequenas  e 
reativa

Desvio oculoce-
fálico

Normal e 
hipercinética

Postura de decorticação

Herniação do 
lobo temporal 

Midríade 
paralítica 
unilateral

Desvio oculoce-
fálico 

Normal e 
hipercinética

Assimetria com hemipa-
resia ou hemiplegia

Diencéfalo Mióticas
Desvio oculoce-

fálico
Cheyne-Sto-

kes 
Postura de decorticação

Mesencéfalo Médio-fixas
Desvio oculoce-

fálico

Hiperpnéia 
neurogênica 

central 

Postura de descerebra-
ção

Ponte puntiformes ausente
Hiperpnéia e 
apnêustica

Abolida (flacidez)

Bulbo Midríase fixa ausente
Atáxica e 

apnéia 
Abolida (flacidez)

12 - SÍNDROMES NEUROLÓGICAS TOPOGRÁFICAS  

Lesões na medula.

Lesão da coluna anterior:  lesão do neurônio motor inferior ocasionando fraqueza (paralisia 
flácida) no território muscular correspondente à área medular lesada. Exemplo: poliomielite (pa-
ralisia infantil).

Síndrome medular anterior (síndrome da artéria espinhal anterior): normalmente decor-
rente de trauma raquimedular com comprometimento da irrigação no território da artéria espinhal 
anterior. Apresenta-se como tetraparesia/tetraplegia (se acima de C7), ou paraparesia/paraplegia 
(se abaixo de C7), e perda da sensibilidade térmica e dolorosa, porém preservando a sensibilidade 
epicrítica.

Tabes dorsalis: lesão da coluna dorsal e do funículo posterior da medula (fascículos grácil e 
cuneiforme) ocasionando, perda da propriocepção consciente, perda do tato epicrítico e compro-
metimento da sensibilidade vibratória e estereognosia (capacidade de perceber com as mãos a 
forma e tamanho de um determinado objeto). Lesão clássica da neurossífilis (uma das formas de 
sífilis terciária).

Hemissecção  da medula (síndrome de Brown-Séquard): ocorre interrupção dos principais 
tratos que percorrem uma hemi-medula. Sintomas que se manifestam do mesmo lado da lesão 
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(interrupção de tratos não cruzados na medula): paralisia espástica com aparecimento do sinal de 
Babinski (lesão do trato córtico-espinhal lateral) e perda da propriocepção consciente e do tato 
epicrítico (interrupção das fibras que percorrem o funículo posterior da medula). 

Sintomas que se manifestam do lado oposto ao lesado (lesão dos tratos cruzados na me-
dula): perda da sensibilidade térmica e dolorosa a partir de um ou dois dermátomos abaixo do 
nível da lesão (lesão do trato espino-talâmico lateral e diminuição do tato protopático e pressão 
por comprometimento do trato espino-talâmico anterior.

Síndrome central da medula: a porção central da medula é uma região de interseção vascu-
lar entre as artérias espinhal anterior e posterior. Lesões compressivas medulares podem levar a 
vascularização insuficiente nessa zona de interseção e lesão neuronal. Normalmente ocorre em le-
sões traumática em hiperextensão em pacientes com doença degenerativa da coluna(osteofitose) 
pré-existente. Pode ocorrer com ou sem fratura ou luxação. Se manifesta normalmente com uma 
tetraparesia assimétrica, bem mais pronunciada nos membros superiores, associado a déficit sensi-
tivo variado e muitas vezes com retenção urinária. Essa assimetria no déficit de força é decorrente 
da distribuição topográfica das fibras motoras, sendo  que as relacionadas com a motricidade dos 
braços,são mais centrais.

Siringomielia: caracteriza-se pela formação de uma cavidade do canal central da medula, oca-
sionando lesão da substância cinzenta intermediária e as fibras dos tratos espino-talâmicos laterais 
que cruzam ventralmente ao canal central. Assim,ocorre uma perda da sensibilidade dolorosa e 
térmica de ambos os lados em uma área relacionada aos dermátomos das fibras lesadas.As siringo-
mielias proeminentes podem ocasionar perda de força suspensa, ou seja, em membros superiores, 
sem afetar os membros inferiores    (para melhor explicação, ver a síndrome central da medula).

Transecção da medula: lesão caracterizada por secção completa da medula ocasionando per-
da completa dos movimento, perda da sensibilidade abaixo do segmento medular lesado, reten-
ção urinária e fecal. 

Lesões no bulbo

Síndrome bulbar medial (síndrome de Dejèrine): Lesão do núcleo ou fibras do nervo hipo-
glosso e fibras do trato córtico-espinhal na pirâmides bulbares. Caracterizada por fraqueza ipsilate-
ral da língua e hemiparesia contralateral, poupando a face.

Síndrome da artéria cerebelar póstero inferior-PICA (síndrome de Wallemberg): Lesão da 
porção dorsolateral do bulbo com incoordenação de movimentos no hemicorpo ipsilateral a lesão 
(lesão do pedúnculo cerebelar  inferior), perda da sensibilidade térmica e dolorosa na hemiface 
ipsilateral a lesão (lesão do núcleo e tracto espinhal do nervo trigêmio), perda da sensibilidade do-
lorosa e térmica no hemicorpo contralateral a lesão (lesão do trato espino-talâmico lateral), disfagia 
e disfonia (lesão do núcleo ambíguo).Também pode apresentar com a síndrome de Horner central 
ipsilateral (lesão das fibras simpáticas descendentes).

Lesões na ponte. 

Síndrome de Millard-Gubler: lesão da base da ponte gerando  paralisia do nervo facial pe-
riférica ipsilateral (lesão do núcleo do nervo facial) e hemiparesia contralateral a lesão (lesão do 
trato cortiço-espinhal); podendo, também, haver paralisia do nervo abducente ipsilateral (lesão do 
núcleo do nervo abducente).

Síndrome da artéria cerebelar ântero inferior-AICA: lesão da porção látero-inferior da ponte. 
Caracteriza-se por ataxia cerebelar ipsilaterar (flóculo, superfície inferior do hemisfério cerebelar e 
pedúnculo cerebelar médio), hipoestesia dolorosa e térmica na hemiface ipsilateral (núcleo princi-
pal e núcleo do tracto espinhal do nervo trigêmio), paralisia facial periférica ipsilateral e hipoestesia 
dolorosa e térmica no hemicorpo contralateral (trato espino-talâmico lateral).
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Lesões no mesencéfalo

Lesões da base do pedúnculo cerebral (síndrome de Weber): lesão da base  do pedúnculo 
cerebral (comprometendo o tracto córtico-espinhal e fibras do nervo oculomotor) ocasionando 
paralisia do nervo oculomotor ipsilateral e hemiparesia contralateral a lesão.

Lesão do tegmento do mesencéfalo (síndrome de Benedikt): a lesão compromete o nervo 
oculomotor, o núcleo rubro e o trato cortiço-espinhal, resultando na lesão do nervo oculomotor 
ipsilateral, hemiparesia contralateral e tremores e movimentos anormais do lado oposto à lesão.

Lesão do tecto do mesencéfalo (síndrome de Parinaud): caracteriza-se por comprometimen-
to do olhar para cima, nistagmo de convergência e retração, pupilas dilatadas com dissociação 
luz-proximidade (não há contração com o estímulo luminoso, porém o reflexo de acomodação está 
preservado).

Lesão do tálamo 

Síndrome de Dejèrine-Roussy: lesão da porção póstero-lateral do tálamo (geralmente causa-
da pela oclusão da artéria tálamo-geniculada), caracterizada por hemianestesia contralateral e dor 
importante e espontânea dimidiada de cárater neuropático, podendo ser exacerbada com estímu-
los não táteis ou dolorosos, como o som e tato.

Lesão do seio cavernoso

Caracteriza-se por paralisia do nervos oculomotor, troclear, abducente e ramo oftámico (V1) do  
trigêmio, proptose e quemose.

Lobo frontal

Está envolvido na motricidade voluntária e involuntária, expressão da linguagem, raciocínio, 
iniciativa, planejamento, concentração e comportamento. 

Lesão do córtex motor primário ou giro pré-central (área 4 de Brodmann): região respon-
sável pela motricidade voluntária. Lesão nesta região acarreta hemiparesia ou hemiplegia fascio-
-braquio-crural contralateral.

Lesão do córtex pré-motor (área 6 de Brodmann): região localizada anteriormente ao giro 
pré-central, responsável pelo planejamento motor e com importantes conexões com núcleos da 
base e cerebelo. Lesões nesta região acarretam apraxia de membros contralaterais, na qual o pa-
ciente apresenta dificuldade em executar um determinado movimento, mesmo mantendo força 
muscular e função cerebelar preservadas. 

Obs: Quando acomete a região da mão do lado dominante, ocorre agrafia sem alexia.
Lesão da área córtico-óculocefalogira (área 8 de Brodmann): região localizada no giro fron-

tal médio anteriormente a área pré-motora, responsável pelo desvio voluntário do olhar conjugado 
para o lado oposto, agindo sobre o núcleo do nervo abducente contralateral, o qual interliga-se ao 
núcleo do nervo oculomotor ipsilateral através do fascículo longitudinal medial. Lesão desta área 
acarreta desvio do olhar conjugado para o lado da lesão e contrário a hemiplegia.

Obs: Lesão na ponte pode acarretar desvio do olhar conjugado para o lado da hemiplegia e 
contrário a lesão.

Lesão da área de Broca (área 44 de Brodmann): região localizada na porção triangular e 
opercular do giro frontal inferior do hemisfério dominante (90% dos casos é o lado esquerdo). Le-
sões nesta região cursam com afasia de Broca ou afasia motora, situação em que o indivíduo não 
consegue falar (perda da fluência de frases e palavras), embora a compreensão esteja preservada. 
Geralmente está associada a agrafia sem alexia.

Córtex pré-frontal lateral (convexidade anterior): região composta por várias áreas de Brod-
mann, sendo responsável pelas funções mentais superiores, como capacidade de raciocínio, pla-
nejamento, conclusão, iniciativa  e vontade. Lesão bilateral destas áreas (como por exemplo ocorre 
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em casos de isquemia por vasoespasmo no território das duas artérias cerebrais anteriores) causam 
síndrome abúlica ou mutismo acinético, caracterizado por apatia, perda da iniciativa e espontanei-
dade.

Córtex pré-frontal orbitário e medial anterior: região responsável por comportamento social. 
Lesão bilateral nesta região pode causar a síndrome de liberação frontal, caracterizada por altera-
ções comportamentais de desinibição, atrevimento e atos constrangedores e sinais de liberação 
como o reflexo palmo-mentoniano, grasping, etc.

Síndrome de Foster-Kennedy: geralmente decorrente de meningiomas da goteira olfatória, 
causando compressão na superfície orbitária (inferior) do lobo frontal. Caracteriza-se por atrofia 
óptica unilateral (do lado da lesão), papiledema contralateral e anosmia. Pode estar relacionada 
com alterações de comportamento pelo envolvimento do lobo frontal.

Lobo parietal

Está envolvido na captação e processamento  da sensibilidade somática e cinestésica, além de 
integração das mensagens da interpretação visual e auditiva.

Lesão do córtex somato-sensorial (áreas 1, 2 e 3 de Brodmann): região localizada no giro 
pós-central responsável pela percepção somato-sensorial (tato, dor, temperatura, pressão, vibração 
e propriocepção). Lesões nesta região acarretam hemi-hipoestesia contralateral.

Lesão do córtex somato-sensorial associativo (áreas 5 e 7 de Brodmann): região localizada 
no lóbulo parietal superior responsável pela interpretação dos estímulos somato-sensoriais. Lesões 
nestas áreas determinam a síndrome da astereognosia, caracterizada pela incapacidade do pacien-
te reconhecer objetos pelo tato, estando com olhos fechados.

Lesão do córtex associativo geral (áreas 39 e 40 de Brodmann): região localizada nos giros 
supramarginal e angular.

• Lesão no lado dominante ou síndrome de Gerstmann (a síndrome é uma tétrade de agrafia, 
acalculia, agnosia digital e confusão em referência ao lado direito e esquerdo do corpo): 
agrafia sem alexia (incapacidade de escrever),  acalculia (incapacidade de realizar cálcu-
lo aritmético), agnosia digital (incapacidade de identificar os dedos). Podendo apresentar 
apraxia ideomotora (incapacidade de executar comandos verbais para atividades que po-
dem ser realizadas espontaneamente com facilidade).

• Lesão no lado não dominante: síndrome de heminegligência (não reconhecimento do lado 
esquerdo do corpo), anosognosia (não reconhecimento do próprio déficit), apraxia cons-
trucional e apraxia para vestir-se.

Lobo temporal 

Está envolvido na audição, compreensão da linguagem, olfato, memória e no comportamento 
emocional.

Córtex auditivo primário (área 41 de Brodmann): região localizada no giro temporal trans-
verso anterior. Lesões unilaterais neste córtex não causam hipoacusia, uma vez que há projeção 
bilateral das fibras aferentes da via auditiva.

Córtex da área de compreensão da fala (Wernicke, área 22 de Brodmann): localizada nos gi-
ros temporais transversos médio e posterior, sendo responsável pela compreensão da fala, quando 
pertencente ao hemisfério dominante. Lesões nesta área, quando no lado dominante, causam afa-
sia de Wernicke ou afasia sensorial. Caracteriza-se pela não compreensão da linguagem, embora a 
fluência da fala esteja preservada. Lesões no lado não dominante, causam aprosodia, que consiste 
em uma fala linear, sem emoção/sentimento.

Obs: Afasia de condução: causada pela lesão do fascículo arqueado (cujas fibras conectam a 
área de Wernicke à área de Broca). Caracteriza-se pela total incapacidade da repetição da palavra, 
embora fluência e compreensão estejam preservadas.
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Áreas comportamentais: Lesões do lobo temporal (devido sua interação com sistema límbico) 
podem cursar com alterações comportamentais; como, raiva, agressividade, ansiedade, pânico, hi-
perssexualidade e desconhecimento ao perigo.

Lobo occipital

Está envolvido no processamento da visão( interpretação e reconhecimento  visuo-espacial e 
da leitura).

Córtex visual (área 17 de Brodmann): região localizada nas bordas do sulco calcarino, sendo 
responsável pela percepção do estímulo visual. Lesões unilaterais cursam com hemianopsia homô-
nima contralateral. Já  lesões bilaterais acarretam cegueira cortical.

Córtex visual associativo (áreas 18 e 19 de Brodmann): está envolvida no reconhecimento, 
processamento e interpretação do estímulo visual.

• Lesões unilateral do lado dominante: causa a  síndrome da agnosia visual, onde o paciente 
enxerga, mas não reconhece o que vê. 

• Lesões unilateral do lado não dominante: podem acarretar 3 síndromes: 
•  Síndrome da alexia sem agrafia (quando acomete também fibras do esplênio do corpo 
caloso).

•  Prosopagnosia: incapacidade de reconhecer rostos de pessoas conhecidas.
•  Síndrome Balint: simultanagnosia com perda da noção espacial do todo (por exemplo: 
reconhece objetos individualmente, porém incapaz de reconhecer paisagens e cenários), 
ataxia óptica (paciente não consegue alcançar objetos com a mão por um problema de 
coordenação visual) e apraxia óptica (incapacidade de desviar o olhar voluntariamente 
para uma paisagem ou cenário).

• Lesões bilaterais destas regiões: geralmente cursam com lesão do córtex visual primário 
(área 17 de Brodmann) e nestes casos o paciente ficará cego, sem  reconhecer que está cego 
(síndrome de Anton).

Lobo Límbico

Síndrome de Kluver-Bucy: relacionada a lesão do sistema límbico (núcleo amigdalóide bilate-
ralmente), e caracteriza-se por passividade diante de fatos e ameaças, distorção sexual, perda de 
memória recente, perversão do apetite, tendência oral e ausência de reações de raiva.

13 - CONSIDERAÇÕES NO PRÉ-OPERATÓRIO 

Considerações no pré-operatório: 

Além do exame neurológico é importante na avaliação pré-operatória as seguintes situações:
• Hipertensão intracraniana (HIC)= cefaléia + vômitos em jato (não precedido de náusea) + pa-

piledema. Pacientes com sinais e sintomas de HIC podem apresentar tumor cerebral ou outras 
lesões expansivas intracranianas.

• Após TCE e também nos alcoólatras, deve-se suspeitar de hematoma extradural ou subdural, 
ou contusão cerebral, que podem levar à HIC. Assim, a punção lombar e a raquianestesia estão 
contra-indicadas nestas situações devido ao risco de herniações cerebrais. Também existem 
alguns anestésicos (Ketamina, Halotano) que podem aumentar a pressão intracraniana.

• AVC isquêmico (paresia facial central + hemiparesia). Deve-se esperar um mês após o AVC para 
estabilização hemodinâmica cerebral, a fim de submeter o paciente a um ato cirúrgico eletivo. 
Pacientes após AVC isquêmico geralmente usam antiagregante plaquetário (AAS), o qual deve 
ser suspenso duas semanas antes do ato cirúrgico, em casos de probabilidade de hemorragias 
de difícil controle (ex.: cirurgia ocular).

• A investigação pré-operatória com eco-doppler de carótidas é recomendável, pois na presença 
de placas de ateromas significativas, deve-se evitar a hipotensão arterial durante o ato cirúrgico.
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• Corticóide: pacientes em uso crônico de corticóide, como em caso de polineuropatia, TU e en-
cefalite, devem ser mantidos em uso do mesmo, em casos de cirurgias. É bom ressaltar que o 
uso crônico de corticóide pode induzir à leucocitose e à baixa de resistência imunológica.

• Epilepsia: os anticonvulsivantes devem ser mantidas regularmente no pré e pós-operatório. 
Caso a ingestão oral esteja comprometida, deve-se usar a via venosa quando possível.

• Miopatias  e doenças da junção neuro-muscular: Nas miopatias o conversão para respiração 
espontânea pode ser difícil.Deve-se ter cuidado com o uso de curares e benzodiazepínicos na 
miastenias gravis.

• Na ELA (esclerose lateral amiotrófica) deve-se ter também cuidados com uso de curares e ben-
zodiazepínicos.

• Válvula de hidrocefalia: Esta válvula tem também um cateter de silicone peritoneal e em ci-
rurgias abdominais deve-se evitar a sua contaminação, pois os germes podem ascender pelo 
cateter e causar meningite.

• Riscos de compressão medular: em paciente com traumatismo raqui-medular (TRM) ou doen-
ça disco-osteofitária cervical, deve-se ter cuidado na entubação endotraqueal e no posiciona-
mento cirúrgico.

• Posicionamento: deve-se ter cuidado com o posicionamento cirúrgico em pacientes que irão 
submeter-se à cirurgias ginecológicas e proctológicas, pois a distensão do plexo lombo-sacro 
por períodos prolongados pode levar à paralisia dos nervos dos MMII.

• Paraplégicos: O posicionamento dos MMII acima do tórax e o uso de meias elásticas compres-
sivas são recomendáveis durante o ato cirúrgico, para evitar trombose venosa. Estes pacientes 
têm infecções urinárias frequentes, que devem ser tratadas antes de qualquer ato cirúrgico, 
assim como, constipação intestinal (cuidado com formação de fecaloma) 

 14 - CONCEITOS GERAIS DO PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO NEUROCI-
RÚRGICO

A avaliação pós-operatória na unidade de terapia intensiva apresenta diversas especificidades, 
por se tratar de pacientes críticos e muitas vezes com alterações neurológicas prévias. 

Seguem alguns tópicos que merecem destaque: 
• História Clínica:

• História clínica sumarizada com tópicos relevantes como dados relacionados ao início dos 
sintomas, passado de epilepsia, alergias, doenças associadas e história de crises convulsi-
vas; 

• Detalhes do procedimento cirúrgico com ênfase em motivo da abordagem, técnica utiliza-
da e intercorrências;

• Anestesia e sua possíveis intercorrências: dificuldade de via aérea, balanço hídrico, uso de 
proteção cerebral, antibiótico;

• Limitações na mobilização do paciente.

Todo paciente deve seguir a rotina básica das unidades de terapia intensiva, destinado a contro-
le dos sinais vitais, controle glicêmico e avaliação laboratorial de rotina.
• Exame Neurológico:

• Deve ser enfatizado o estado neurológico pré-operatório e estado mental;
• Admissional – detalhada;
• Avaliação seriada ( neurocheck);
• Avaliação da neuroimagem pré-operatória.

• Alguns pontos a serem frisados no cuidado de pacientes neurocirúrgicos são:
• Avaliar vias aéreas, respiração, e circulação (ABC);
• Medicações que devem ser continuadas ou interrompidas (anticonvulsivantes, corticoide, 

antibióticos, antiagregante plaquetário, etc.)
• Dor
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• Frequentemente subtratada causando elevação da pressão arterial e da frequência car-
díaca (indesejados por aumentar o risco de sangramento no sítio cirúrgico);

• Narcóticos (fentanila, morfina): bons analgésicos, mas exigem titulação e monitorização 
rigorosa pois podem rebaixar o nível de consciência e induzir retenção de CO2 elevando a 
pressão intra-craniana (PIC).

• Náusea e vômito
• Muito comum em pós-operatório neurocirúrgico (30 – 50%);
• Pode levar a hipertensão, aumento da PIC e aspiração;
•  Vômitos refratários à medicação podem  ser causa de hipertensão intracraniana

• Tremores
• Comum em pós-operatório neurocirúrgico (10%);
• Associado a consumo significativo de oxigênio e esforço cardíaco;
• Prevenido pelo aquecimento intra-operatório;
• Pode ser tratado com pequenas doses de meperidina (15-30mg).

 15 -  MORTE ENCEFÁLICA

A morte encefálica (ME) é a constatação irremediável e irreversível da lesão do sistema nervoso 
central e significa morte, do ponto de vista clínico, legal e social. Corresponde a aproximadamente 
12% das mortes ocorridas em Centro de Tratamento Intensivo dos grandes hospitais. O TCE, o AVC 
e a lesão cerebral hipóxico-isquêmica correspondem por quase 90% das causas de ME. 

As diretrizes fundamentais para o diagnóstico de ME foram delineadas em 1981, porém cada 
nação apresenta protocolos próprios com pequenas peculiaridades em decorrência de diferenças 
sociais, econômicas, religiosas. Há aproximadamente 87 protocolos pelo mundo, sendo importante 
estar atento à referência que se segue.

No Brasil, a normatização do diagnóstico de ME está a cargo do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) segundo o decreto-Lei nº 9.434, 1997. O CFM normatizou os critérios na publicação da dire-
triz 1.480.

Critério para o diagnóstico de morte encefálica

Pré-requisitos:
• Coma com causa conhecida e irreversível (causa deve estar comprovada por TC/RM ou LCR);
• Ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio metabólico grave (PIA > 60, Tax > 32ºC, sódio 

entre 120 - 160);
• Ausência de intoxicação exógena ou efeito de medicamentos psicotrópicos 

(12 horas para sedação/curare, e 24 horas para barbitúricos).

Critérios clínicos: Dois exames em momentos distintos constatando:

• Coma sem resposta a estímulo doloroso na face;
• Ausência dos reflexos do tronco encefálico:

• Reflexo fotomotor
• Reflexo corneano
• Reflexo vestíbulo-calórico
• Reflexo óculo-cefálico
• Reflexo de tosse

OBS.: é aceitável a presença de movimentos espontâneos e reflexos medulares
• Teste da apnéia positivo

• Dois testes (um em cada exame)
• Como fazer:

• Ajustar parâmetros do ventilador para pCO2 de 45mmHg
• O2 a 100% 10min antes do teste
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• Desconectar do ventilador, e colocar sonda intratraqueal com O2 à 6L/min ou 1L/5Kg/min 
em crianças

• Duração: 10 minutos ou até que a pCO2 > 55mmHg
• Critério de positividade: ausência de incursões respiratórias e com PCO2> 55 mmHg ao tér-

mino
OBS.: O teste deve ser interrompido se a  PIA < 90 mmHg, Sat O2 < 75% ou bradicardia. Neste 

caso, o teste será considerado válido se constatado apnéia com PCO2> 55 mmHg.

Intervalo entre os exames para diferentes idades

• 7 dias a 2 meses: 24 horas;
• 2 meses e 2 anos: 12 horas;
• Acima de 2 anos: 6 horas.
• OBS: O diagnóstico de ME não é possível antes do sétimo dia de vida.

Número de examinadores:

Dois médicos não vinculados à equipe de transplante. É recomendado que pelo menos um de-
les seja neurologista ou neurocirurgião.

Exames complementares:

• No Brasil, é obrigatória a realização de pelo menos um exame complementar encefálico como: 
arteriografia, doppler transcraniano (TCD), eletroencefalograma (EEG), Cintilografia, SPECT, PIC, 
Extração de O2.

OBS: Pacientes entre 7 dias a 2 meses de vida necessitam de dois EEG; pacientes entre 2 meses e 
2 anos de vida necessitam de pelo menos um EEG.

Após o segundo teste de apnéia, se este confirmar ME, é declarada a morte do paciente (na hora 
do término do teste).Este está apto para doação de órgãos, caso seja doador. No caso de não ser 
doador, o CFM, na resolução Nº 1.986, de 2007 autoriza, aprova e estimula a retirada do suporte 
intensivo para esses pacientes.

16 - LEGENDAS

ANEXO I  Legendas.DOC.

Fig. 1 -  Meningismo:  Rigidez à flexão cervical. Sinal de Brudizinski. Sinal de Kernig.
Fig. 2 - Punção lombar: L3-L4 ou L4-L5 ou L5-S1
Fig. 3 -  Teste da olfação 
Fig. 4 - Teste da campimetria digital
Fig. 5 - Vias ópticas e possíveis lesões / alterações dos campos visuais / causas
Fig. 6 - Fundo de olho: normal e papiledema
Fig. 7 - Movimentação ocular extrínseca
Fig. 8 -  Paralisia do III nervo
Fig. 9 -  Reflexo à luz: direto e consensual
Fig. 10 - Sensibilidade da face. Mastigação. Nevralgia do Trigêmeo (Choques intermitentes)
Fig. 11 - Mímica da face (normal). Paralisia facial periférica (paralisia de Bell). Paralisia facial cen-

tral (AVC contralateral). Gustação 2/3 anteriores da língua.
Fig. 12 - Exame vestibular. Nistagmo e vertigem.
Fig. 13 - Audição:

Teste de Rinne: ative o diapazão e coloque-o na mastoide até o paciente deixar de sentir o som, 
quando então coloque-o junto ao pavilhão auricular.
Rinne +: ar > osso = normal ou hipoacusia neurossensorial.
Rinne -: ar < osso = hipocusia de condução (doença do ouvido médio)
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Teste de Weber: ative o diapazão e coloque-o sobre o vertex do crânio. O som deve ser igual em 
ambos os lados. Se houver lateralização apenas para um lado, o outro deve ter hipoacusia neuros-
sensorial.

Fig. 14 - Teste do palato mole.
Fig. 15 - Testes dos músculos: esternocledomastóideo, trapézio e elevador da escápula
Fig. 16 - Desvio para o lado da paralisia
Fig. 17 - MMSS, MMII: Marcha na ponta dos pés e nos calcanhares
Fig. 18 - Hemiplegia e paralisia facial central E
Fig. 19 - Paraplegia
Fig. 20 - Tetraplegia
Fig. 21 - Rigidez tipo canivete (após AVC). Rigidez tipo roda-dentada (parkinsonismo). Hipotonia 

palpebral (miastenias gravis) 
Fig. 22 - Dermátomos e inervação sensitiva
Fig. 23 - Hipoestesia em bota e luva (polineuropatia diabética)
Fig. 24 -  Via da dor e temperatura
Fig. 25 - Via do tato
Fig. 26 - Via da sensibilidades vibratória e cinético-postural
Fig. 27 - Bicipital C5, C6. Tricipital C7, C8. Patelar L3, L4. Aquileu L5, S1
Fig. 28 - Hoffman.Reflexo cutâneo plantar (Normal. Babinsk.) Clonus patelar. Clonus aquileu
Fig. 29 - Teste índex-nariz-índex. Diadococinesia. Teste calcanhar-joelho-crista da tíbia.
Fig. 30 - Teste de Romberg. Marcha normal. Marcha disbásica (base alargada)
Fig. 31 - Sinal de Lasègue (hérnia de disco lombar)
Fig. 32 - Ausculta de sopros: supraclavidular (ateroma da emergência das artérias vertebral e 

carótida), cervical (ateroma na bifurcação da carótida), ocular (fístula carótida-cavernosa)

17 - ESCALAS EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA

Tabela 2

Escala de Coma de Glasgow 
Abertura ocular
 Espontânea 04 pontos
 Por Estimulo Verbal 03 pontos
  Por Estimulo A Dor 02 pontos
 Sem Resposta 01 ponto 
Resposta verbal
 Orientado 05 pontos
 Confuso (fala frases) 04 pontos
 Resposta Inapropriada (fala palavras) 03 pontos
 Sons Incompreensíveis 02 pontos
 Sem Resposta 01 ponto
Resposta motora 
 Obedece Ordens 06 pontos
  Localiza Dor 05 pontos
  Reage a dor mas não localiza (movimentação inespecífica) 04 pontos
 Flexão anormal -Decorticação 03 pontos
  Extensão anormal - Decerebração 02 pontos
  Sem Resposta 01 ponto
NOTA:  É uma das escalas mais usadas em neurologia e muito usada em diversos contexto para 

se saber o estado do paciente. Utilizada em unidade de emergências para avaliar necessidade de 
entubação (quando ECG<9, sendo isto controverso). No TCE, pode se classificar a gravidade pelo 
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Glasgow : TCE Leve com Glasgow > ou = 14; TCE Moderado (Glasgow  entre 9-13); TCE Grave (Gla-
gow <9) 

Referência: Teasdale G, Murray G, Parker L, Jennett B (1979). "Adding up the Glasgow Coma Sco-
re.". Acta Neurochir Suppl (Wien) 28 (1): 13–6.

Tabela 3  NIHSS ( PARA AVCi)

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) –  TOTAL 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) –  TOTAL 

Parâmetro Pontuação

1a. Nível de consciência
0=alerta; 1=desperta com estímulo verbal; 2=desperta 
somente com estímulo doloroso; 3=resposta reflexa a 

estímulo álgico.

1b. Orientação: idade e mês 0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos incorretos.

1c. Comandos: abrir/fechar olhos, apertar e 
soltar mão

0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos incorretos.

2. Motricidade ocular (voluntária ou olhos de 
boneca)

0=normal; 1=paresia do olhar conjugado; 2=desvio 
conjugado do olhar.

3. Campos visuais
0=normal; 1=hemianopsia parcial, quadrantanopsia, 

extinção; 2=hemianopsia completa; 3=cegueira cortical.

4. Paresia facial

0=normal; 1=paresia mínima (aspecto normal em 
repouso, sorriso assimétrico); 2=paresia/segmento 

inferior da face; 3=paresia/segmentos superior e inferior 
da face.

5. Motor membro superior: braços entendidos 
90o (sentado) ou 45o (deitado) por 10 s.

6. Motor membro inferior: elevar perna a 30o 
deitado por 5 s.

0=sem queda; 1=queda, mas não atinge o leito; 2=força 
contra gravidade mas não sustenta; 3=sem força 

contra gravidade, mas qualquer movimento mínimo 
conta; 4=sem movimento. MSD_______ MSE_______ 

MID_______ MIE_______

7. Ataxia apendicular
0=sem ataxia (ou afásico, hemiplégico); 1=ataxia em 
membro superior ou inferior; 2=ataxia em membro 

superior e inferior.

8. Sensibilidade dolorosa
0=normal; 1=déficit unilateral mas reconhece o estímu-

lo (ou afásico, confuso); 2=paciente não reconhece o 
estímulo ou coma ou déficit bilateral.

9. Linguagem
0=normal; 1=afasia leve-moderada (compreensível); 

2=afasia severa (quase sem troca de informações); 
3=mudo, afasia global, coma.

10. Disartria
0=normal; 1=leve a moderada; 2=severa, ininteligível 

ou mudo; X=intubado.

11. Extinção/negligência
0=normal; 1=negligência ou extinção em uma mo-
dalidade sensorial; 2=negligência em mais de uma 

modalidade sensorial.
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NOTA:  No AVCi o NIHH é bastante utilizado sendo um critério importante para indicação do 
Trombolítico. 

Critérios para tratamento com rt-PA

Benficio comprovado nas primeiras 4,5hs, nos paciente selecionados pelo NIHSS. 
Criterios de Inclusão

1. Idade > 18 anos 
2. Diagnóstico clínico de acidente vascular cerebral isquêmico 
3. Início dos sintomas com menos de 4h e 30 minutos. 
4. Ausência de alterações precoces ao CT de entrada acometendo área > 1/3 do território de ACM 

ou sangramento. 
5. ASPECTS>7. 
6. AVC isquêmico em qualquer território encefálico. 
7. NIHSS > 4, exceto afasia, considerar caso a caso. 

Exclusão
1. Melhora clinica completa. 
2. História conhecida de hemorragia intracraniana. 
3. PAS sustentada >185mmHg ou PAD sustentada > 110mmHg. 
4. Hemorragia gastrointestinal ou genito-urinária nos últimos 21 dias, varizes de esôfago. 
5. TTPa alargado ou TP prolongado(>15 s). 
6. Uso de anticoagulantes orais com INR > 1.7. 
7. Contagemdeplaquetas<100.000. 
8. Glicose sérica < 50mg/dL ou > 400mg/dL. 
9. Traumatismo craniano importante ou AVC isquêmico nos últimos 3 meses. 
10. Infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses.
11. Cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias.
12. Puncão arterial e venosa em sítio não compressivel nos últimos 7 dias. 13.TC com sinais preco-

ces de envolvimento de mais de 1/3 do território da 
13. artéria cerebral média a tomografia inicial ou ASPECTS < 7.
14. Crise convulsiva precedendo à instalacão do AVC.
15. Evidencia de pericardite ativa, endocardite, embolo séptico, abortamento recente, gravidez e 

puerpério. 

Referencia: Brott TG, Adams HP, Olinger CP, Marler JR, Barsan WG, Biller J, Spilker J, Holleran R, 
Eberle R, Hertzberg V, et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. 
Stroke. 1989; 20: 864–870.

Tabela 4:  Classificaçao gravidade da lesão Medular (ASIA)

ASIA A - Completa: nenhuma função sensorial ou motora.
ASIA B - Incompleta: nenhuma função motora, porém alguma função sensorial é preservada 

abaixo do nível neurológico incluindo os segmentos sacrais S4-S5.
ASIA C - Incompleta: >50% dos músculos abaixo da lesão com função motora < 3.
ASIA D - Incompleta: >50% dos músculos com função motora >3.
ASIA E - Normal: funções motora e sensitiva normais 5.
NOTA: Escala bastante utilizada para definir o prognóstico em lesões traumáticas de coluna 

vertebral. Quanto maior o déficit inicial pior é o prognóstico. Sendo o ASIA A o mais grave.
Referência: Marino RJ; Barros T; et al.; (ASIA Neurological Standards Committee 2002); Burns, SP; 

Donovan, WH; Graves, DE; Haak, M; Hudson, LM et al (2003). "International standards for neurologi-
cal classification of spinal cord injury". J Spinal Cord Med. 26 (Suppl 1): S50–6.
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Tabela 5.  Karnofsky score ( Avaliação de Tumores em Geral)

100% - normal, sem queixas, sem sinais de doença
90% - capaz de atividade normal, poucos sinais ou sintomas de doença
80% - atividade normal com alguma dificuldade, alguns sinais e sintomas
70% - capaz de cuidar de si próprio, incapaz de atividade normal ou trabalho
60% - necessidade de alguma ajuda, capaz de cuidar da maioria das necessidades próprias
50% - frequentemente necessita de ajuda, necessita de atenção médica frequente
40% - incapaz, necessita de cuidado especial e ajuda
30% - gravemente incapaz, admissão hospitalar indicada mas sem risco de morte
20% - muito doente, necessidade de admissão imediata e medidas de suporte ou tratamento
10% - moribundo, rápida progressão para doença fatal
0% - morte.
NOTA: O Karnofsky é uma das escalas mais usadas em oncologia devido a sua facilidade de 

aplicação e sua relação direta com prognóstico.
Referência: Karnofsky DA, Burchenal JH. (1949). "The Clinical Evaluation of Chemotherapeutic 

Agents in Cancer." In: MacLeod CM (Ed), Evaluation of Chemotherapeutic Agents. Columbia Univ 
Press. Page 196

Tabela 6:  Escala de força muscular

Grau V: força normal
Grau IV: movimentação normal, mas com força muscular diminuída
Grau III: consegue vencer a força da gravidade
Grau II: não vence a gravidade, movimentos de lateralização
Grau I: esboço de contração muscular
Grau 0: paralisia total

Tabela 7: Reflexos profundos ( auxilio na topografia) 

Reflexo aquiliano - n. tibial - L5 a S2
Reflexo patelar - n. femoral - L2 a L4
Reflexo dos adutores da coxa - n. obturador - L2 L4
Reflexo dos flexores dos dedos - nn. mediano e ulnar - C8 a T1
Reflexo estilorradial - n. radial - C5 a C6
Reflexo bicipital - n. músculocutâneo - C5 a C6
Reflexo tricipital - n. radial - C7 a C8
Sinal do clônus – síndrome  piramidal

Tabela 8: Reflexos Superficial( auxilio na topografia) 

• Reflexo cutâneo-abdominal T6-T8 Epigastrico
• Reflexo cutâneo-abdominal T9-T11 Umbilical
• Reflexo cutâneo-abdominal T11-T12 Umbilical
• Reflexo Cremastérico L1-L2 
• Reflexo Cutâneo- Plantar L5-S2

Tabela 9: Escala de Ashworth

1. Tônus normal.
2. Tônus discretamente aumentado.
3. Tônus moderadamente aumentado, com movimentos passivos fáceis.
4. Tônus acentuadamente aumentado, com movimentos passivos dificultados.
5. Postura rígida em flexão e extensão.
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Referência: Bohannon, R. et al. (1987). Interrater reliability of a Modified Ashworth Scale of mus-
cle spasticity. Physical Therapy, 67, 206-207.

Tabela 10 Semiologia da Marchas (principais)

Marcha ceifante - sindrome piramidal
Marcha em bloco – Parkinson
Marcha ebriosa - ataxia cerebelar
Marcha talonante - ataxia sensitiva 
Marcha "em estrela" - ataxia vestibular
Marcha a pequenos passos - ataxia frontal
Marcha escarvante - déficit de flexão dorsal do pé - lesão de nervo fibular ou ciático ou raiz de L5

Tabela 11: Escala de Rankin (Escala de Desfecho)

0=assintomático; 
1=sem disfunção, capaz de realizar todas as atividades habituais apesar dos sintomas; 
2=disfunção leve, incapaz de realizar todas as atividades habituais mas capaz de realizar tarefas 

pessoais sem assistência; 
3=disfunção moderada, requer auxílio mas capaz de deambular sem auxílio; 4=disfunção mo-

deradamente severa, incapaz de andar sem auxílio, incapaz de atender necessidades pessoais sem 
auxílio; 

5=disfunção severa, restrito ao leito; 
6=óbito.
NOTA: Escala muito utilizada para avaliar o desfecho dos pacientes e suas condições de depen-

dência. 
Referência: Wilson JL, Hareendran A, Grant M, et al. (2002). "Improving the Assessment of Outco-

mes in Stroke: Use of a Structured Interview to Assign Grades on the Modified Rankin Scale.". Stroke 
33 (9): 2243–224

Tabela 12: Mini-mental

Orientação
1. Dia da Semana (1 ponto)      
2. Dia do Mês (1 ponto)      
3. Mês (1 ponto)       
4. Ano (1 ponto)       
5. Hora aproximada (1 ponto)      
6. Local específico (andar ou setor) (1 ponto)   
7. Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)  
8. Bairro ou rua próxima (1 ponto)     
9. Cidade (1 ponto)       
10. Estado (1 ponto)       

Memória Imediata
Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 

ponto para cada resposta correta.  
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante você 

irá perguntá-las novamente.

Atenção e Cálculo
(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65)
(1 ponto para cada cálculo correto)   
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Evocação
Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente
(1 ponto por palavra)        

Linguagem
1. Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)    
2. Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)    
3. Comando:”pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão (3 pontos) 
4. Ler e obedecer:”feche os olhos” (1 ponto) 
5. Escrever uma frase (1 ponto)   
6. Copiar um desenho (1 ponto)   

Score: (   / 30)

Inventário beck de depressão

A – TRISTEZA
0    Não me sinto triste
1    Sinto-me melancólico ou triste
2a  Estou triste e melancólico o tempo todo e não consigo sair disso
2b  Estou tão triste e infeliz que isso é extremamente doloroso
3    Estou tão triste e infeliz que não consigo suportar 

B - PESSIMISMO
0  Não estou particularmente triste ou desencorajado em relação ao futuro
1  Sinto-me desencorajado em relação ao futuro
2a  Sinto que não tenho nada para alcançar
2b  Sinto que nunca superarei meus problemas
3  Sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não podem melhorar

C – SENSO DE FRACASSO
0  Não me sinto um fracassado
1  Sinto que tenho fracassado mais que uma pessoa comum
2a  Sinto que tenho realizado muito pouca coisa que valha 
2b Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos
3  Sinto que sou um completo fracasso como pessoa (pai, marido, mulher)

D- INSATISFAÇÃO
0  Não estou particularmente insatisfeito
1a  Sinto-me entediado a maior parte do tempo
1b  Não tenho gosto pelas coisas como costumava ter
2  Não consigo ter satisfação por nada atualmente
3  Estou insatisfeito com tudo

E- CULPA
0  Não me sinto particularmente culpado
1  Sinto-me mal ou indigno uma boa parte do tempo
2a  Sinto-me bastante culpado
2b  Sinto-me mal ou indigno,praticamente o tempo todo, agora
3   Sinto-me  como se estivesse bem ruim e sem valor

F- EXPECTATIVA DE PUNIÇÃO
0 Não sinto que esteja sendo punido
1 Tenho um pressentimento de que alguma coisa ruim possa acontecer comigo
2 Sinto que estou sendo punido ou que irei ser punido
3a Sinto que mereço ser punido 
3b Quero ser punido

G - AUTODESGOSTO
0 Não me sinto desapontado comigo mesmo
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1aEstou desapontado comigo mesmo
1b Não gosto de mim
2 Estou aborrecido comigo mesmo
3 Eu me odeio

H – AUTO-ACUSAÇÕES
0 Não sinto que eu seja algo pior do que qualquer outra pessoa
1 Critico-me por minhas fraquezas ou erros
2 Acuso a mim mesmo por minhas falhas
3 Acuso a mim mesmo por tudo de ruim que acontece

I - IDÉIAS SUICÍDAS
0 Não tenho quaisquer pensamentos sobre prejudicar a mim mesmo
1 Tenho pensamentos sobre prejudicar a mim mesmo, mas eu não os colocaria em prática
2a Sinto que estaria em melhor situação morto
2b Sinto que minha família estaria em melhor situação se eu estivesse morto
3 Eu me mataria se pudesse

J - CHORO
0 Não choro mais do que o comum
1 Choro mais do que costumava
2 Choro o tempo todo, agora; eu não consigo parar com isso
3 Eu costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo chorar de maneira alguma, muito 
embora eu queira 

K - IRRITABILIDADE
0 Eu não estou mais irritado agora do que costumo estar
1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava ficar
2 Sinto-me irritado o tempo todo
3 Eu não fico irritado de maneira alguma com as coisas que costumavam irritar-me

L – INTERAÇÃO SOCIAL
0 Eu não perdi o interesse por outras pessoas
1 Estou menos interessado nas pessoas, agora, do que costumava estar
2 Perdi a maior parte do meu interesse por outras pessoas e tenho pouco sentimento por elas
3 Perdi todo o meu interesse por outras pessoas e não me importo com elas de maneira alguma

M - INDECISÃO
0 Tomo decisões tão bem quanto sempre tomei
1 Tento adiar as tomadas de decisão
2 Tenho grande dificuldade em tomar decisões
3 Não consigo tomar quaisquer decisões atualmente

N – MUDANÇA DA IMAGEM CORPORAL
0 Eu não sinto que pareça algo pior do que costumava ser 
1Eu estou preocupado(a) que esteja parecendo velho(a) ou sem atrativos 
2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência e elas me fazem parecer sem atrativos
3 Sinto que estou com uma aparência feia ou repulsiva

O – RETARDO PARA O TRABALHO
0 Posso trabalhar tanto quanto antes
1a É necessário um esforço extra para conseguir começar a fazer alguma coisa
1b Não trabalho tão bem quanto costumava
2 Tenho de me esforçar demasiadamente para fazer qualquer coisa
3 Não consigo fazer nenhum trabalho de maneira alguma

P - INSÔNIA
0 Posso dormir tão satisfatoriamente quanto o de costume
1 Acordo mais cansado de manhã do que costumava
2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que é comum e encontro dificuldade para voltar a 
dormir
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3 Acordo cedo todo dia e não posso conciliar mais do que cinco horas de sono
Q – SUCETIBILIDADE À FADIGA

0 Não fico mais cansado do que o comum
1 Fico cansado mais facilmente do que costumava
2 Fico cansado ao fazer qualquer coisa
3 Fico cansado demais para fazer alguma coisa

R - ANOREXIA
0 Meu apetite não está pior do que o comum
1 Meu apetite não está tão bom quanto costumava estar
2 Meu apetite está bem pior agora 
3 Não tenho apetite de maneira alguma

S – PERDA DE PESO
0 Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum, ultimamente 
1 Perdi mais do que 2 quilos
2 Perdi mais do que 4 quilos e meio
3 Perdi mais do que 7 quilos

 T – PREOCUPAÇÃO SOMÁTICA
0 Não me preocupo com minha saúde mais que o comum
1 Estou preocupado com dores ou sofrimentos, desarranjo estomacal ou prisão de ventre
2 Estou tão preocupado em como eu me sinto ou com o que sinto, que é difícil pensar em muitas 
outras coisas
3 Estou completamente absorto com relação ao que sinto

U – PERDA DO INTERESSE SEXUAL
0 Não tenho notado mudança alguma recente no meu interesse por sexo
1 Estou menos interessado por sexo que costumava estar
2 Estou muito menos interessado por sexo, agora
3 Perdi completamente o interesse por sexo

Pontos de Corte( depressão Beck)

Existem várias propostas de diferentes pontos de corte para distinguir os níveis de depressão, 
utilizando-se o Inventário Beck de Depressão (Beck et al., 1961;  Gotlib, 1984;  Oliver e Simmons, 
1984;  Tanaka-Matsumi e Kameoka, 1986;  Louks et al., 1989).   Segundo Beck et al.(1988), a escolha 
do ponto de corte adequado depende da natureza da amostra e dos objetivos do estudo.   Para 
amostras de pacientes com transtorno afetivo o "Center of Cognitive Therapy" recomenda os se-
guintes pontos de corte:

abaixo de  10  =  sem depressão ou depressão leve
entre 10 e 18   =  depressão leve a moderada
entre 19 e 29   =  depressão moderada a grave
entre 30 e 63   =  depressão grave

As validades concorrentes do Inventário Beck de Depressão relativamente a outras avaliações 
clínicas de depressão, tais como as escalas de Hamilton (Hamilton, 1960) e de Zung (Zung, 1965), 
são altas para pacientes psiquiátricos, atingindo respectivamente os valores 0,72 e 0,76 (Beck et al., 
1988). 

Referência: Beck A.T. (1988). "Beck Hopelessness Scale." Harcourt Assessment|The Psychological 
Corporation.
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Classificação de Marshall (avaliação da Tomografia de Crânio no TCE)
I. Injuria difusa sem alteração visível na TCC
II. Injuria difusa cisternas da base presentes ( Desvio de linha média < 0.5 e lesões intracranianas 

menores 25 cc)
III. Injuria difusa com cisternas apagadas ou comprimidas ( Desvio de linha média < 0.5 e lesões 

intracranianas menores 25 cc)
IV. Lesão difusa com Desvio de linha média > 0.5 e lesões intracranianas maiores que 25 cc

Referência: Marshall L.F. Marshall S.B. Klauber M.R. Van Burkum Clark M. Eisenberg H. Jane J.A. 
Luerssen T.G. Marmarou A. Foulkes M.A. The diagnosis of head injury requires a classification based 
on computed axial tomography. J. Neurotrauma. 1992;1(9):S287–S292.

Necessidade de RX cervical no trauma ( NEXUS ) 

Só não terá indicaçao de raio-x cervical se todos os criterios tiverem presente.

Criterios
• Sem deficit neurologico
• Movimentação cervical indolor
• Ausência de dor em região cervical posterior
• Sem evidencia de intoxicação
• Nível consciencia normal

Referência: Hoffman JR, Wolfson AB, Todd K, Mower WR. Selective cervical spine radiography in 
blunt trauma: methodology of the National Emergency X-Radiography Utilization Study (NEXUS). 
Ann Emerg Med 1998;32:461-469

Score para Hemorragia subaracnóidea:

Classificação de FISHER
I: Ausência de sangramento na Tomografia de Crânio
II: Sangramento difuso no espaço subaracnóideo com espessura < 1 mm.
III: Sangramento difuso no espaço subaracnóideo com espessura > 1 mm.
IV: Hemorragia intraventricular ou intraparenquimatosa com ou sem difusa hemorragia suba-

racnóidea.

Referência: Fisher C, Kistler J, Davis J (1980). "Relation of cerebral vasospasm to subarachnoid 
hemorrhage visualized by computerized tomographic scanning". Neurosurgery 6 (1): 1–9.

Classificação de Hunt Hess:
0-Aneurisma não roto.
1-Assintomático, ou cefaléia leve e discreta rigidez de nuca
2-Cefaléia modera a intense, com ou sem paralisia de nervos cranianos.
3-Confusão, sonolência ou deficit neurológico focal leve.
4-Estupor, hemiparesia moderada a grave
5-Coma , postura em descerebração.

Referência: Hunt W, Hess R (1968). "Surgical risk as related to time of intervention in the repair of 
intracranial aneurysms". Journal of Neurosurgery 28 (1): 14–20.

MAV cerebral - GRADUAÇÃO DE SPETZLER-MARTIN (1986)
Tamanho à Pequeno (< 3cm)=1  Médio (3-6cm)=2 Grande (> 6cm) =3
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Eloqüência do cérebro adjacente à Não-eloqüente=0  Eloqüente =1
Drenagem venosa à Somente superficial= 0 Profunda =1
OBS: 1-Áreas eloquentes: Córtex motor/sensitivo, linguagem, visual, tálamo, hipotálamo, cápsu-

la interna, tronco cerebral, núcleos cerebelares profundos

2-Drenagem venosa profunda: Veias cerebrais internas, veia basal de Rosenthal e veia cerebelar 
pré-central.  

Tratamento: Grau I e 2 : Cirurgia. Grau 3: Multimodal (considerar cirurgia, radiocirurgia e embo-
lizaçao). Grau 4 e 5 : Conservador.

Considerar tratamento cirurgico em MAVs grau 4 em casos específicos como aneurisma intra-ni-
dal e hemorragias recorrentes.

Referência: Spetzler RF, Martin NA. A proposed grading system for arteriovenous malformations. 
J Neurosurg. Oct 1986;65(4):476-83

Classificação da OMS dos Tumores Cerebrais

OMS Grau I  Lesões de baixo potencial de proliferação.
OMS Grau II Lesões geralmente infiltrativas com baixa atividade mitotica. Alguns tipos de tumo-

res progridem para alto grau de malignidade.
OMS grau III Incluem lesões com evidência histologica de malignidade, geralmente com ativida-

de mitotica, com capacidade infiltrativa e anaplasia.
OMS grau IV Incluem lesões com atividade mitotica intensa, com areas de necrose e geralmente 

associada a rápida evolução da doença.

Referência: Kleihues P, Kiessling M, Scheithauer BW (1987). The new WHO classification of brain 
tumours. Brain Pathol. 3: 255-268.

Escala de Tomita _ Decisão de tratamento para tumores metastáticos espinhais 

Pontos Tumor Primário Metástase Visceral Metástase Óssea 

1 ponto Lento - Única 

2 pontos Moderado Tratável Múltiplas

4 pontos Rápido Intratável -

Crescimento: 
Lento: Mama, Próstata, Tireóide.
Moderado: Rim, Útero. 
Rápido: Pulmão, Fígado, Estômago, Cólon, Primário desconhecido.

Escore Prognóstico Tratamento de Escolha Estratégia Cirúrgica

2 e 3 Controle local a longo prazo Cirurgia Ampla e Radical 

4 e 5 Controle local a curto prazo Excisão marginal e artrodese 

6 e 7 Paliativos a curto prazo Cirurgia Paliativa 

8, 9 e 10 Cuidados terminais Suporte 
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Escala de Prognóstico de Tokohashi Modifiada 

Aspectos 0 Ponto 1 Ponto 2 Pontos 3 Pontos 4 Pontos 5 Pontos

Karnofsky 10-40 % 50-70% 80-100%

Metástase extra-espinhal Três ou mais Uma ou duas Nenhuma

Metástase Espinhal Três ou mais Duas Uma

Metástase órgão interno
Não-Extir-

pável
Não-Extir-

pável
Sem evi-
dências

Tumor primário 

Pulmão, 
estômago, 

bexiga, 
pancreas e 

esôfago

Fígado, 
vesicular 

biliar e não 
indentificado

Outros 
Útero e 

rins
Reto 

Mama, 
tireoide, 
próstata  

tumor 
carcinoi-

de 

Déficit Neurológico Completo Incompleto Ausente 

Índice  de  Tokohashi Sobrevida 

Tokohashi de 0-8 Menor que 6 meses 

Tokohashi de 9-11  6-12  meses

Tokohashi de 12-15 12-15 meses 

Referencia: Tomita K, Kawahara N, Kobayashi T, Yoshida A, Murakami H, Akamaru T. Surgical stra-
tegy for spinal metastases. Spine 2001; 26: 298–306.

Escala de Ramsay

• Grau 1: paciente ansioso, agitado;
• Grau 2: cooperativo, orientado, tranqüilo;
• Grau 3: sonolento, atendendo aos comandos;
• Grau 4: dormindo, responde rapidamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo sonoro vigoroso;
• Grau 5: dormindo, responde lentamente ao estímulo glabelar ou ao estímulo sonoro vigoroso;
• Grau 6: dormindo, sem resposta;

Referência Ramsay MAE, Savege TM, Simpson BRJ & Goodwin R. Controlled sedation with alpa-
xalone-alphadolone. British Medical Journal 1974; 2: 656 - 659.

Escala de Anderson (côndilo – occipital)
Classificação

• Tipo I (Cominutiva, impactada, sem desvio): Mecanismo de trauma é uma carga axial sobre o 
atlas gerando sobrecarga do crânio com o atlas, semelhante a fratura de Jefferson. Considerada 
estável devido membrana tectorial e ligamento alar contralateral estão intactos. Fraturas bila-
terais pode ser instáveis.

• Tipo II (Fratura basilar do crânio se estendendo ao côndilo occipital): É uma fratura basoccipital 
mais extensa, pode envolver um ou dois côndilos Mecanismo de trauma é trauma direto. Mem-
brana tectorial e lig alar preservam estabilidade.

• Tipo III (fratura com desvio medial para dentro do foram magno) é uma fratua tipo avulsão 
perto do ligamento alar resultando num desvio medial do fragmento.

Referência: Anderson PA, Montesano PX. Morphology and treatment of occipital condyle fractu-
res. Spine 1988;13:731-736
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Classificação FIELDING e HAWKINS 

Subluxação Rotatória Atlanto-Occipital
• Tipo I Desvio rotatório simples sem desvio anterior. Ligamento transverso intacto. Odontóide 

é o pivô.
• Tipo II Desvio rotatório e anterior entre 3-5 mm. Ligamento transverso rompido e a faceta opos-

ta age como o pivô
• Tipo III Desvio rotatório e anterior maior 5mm com subluxação de ambas artic. atlantoaxiais. 

Lesão do lig transverso e facetas.
• Tipo IV Subluxação posterior de ambas artic atlantoaxiais. Raro, descrito em A.R. em adultos

Referência:  Fielding JW, Hawkins RJ. Atlanto-axial rotatory fixation. (Fixed rotatory subluxation 
of the atlanto-axial joint). J Bone Joint Surg Am. 1977 Jan;59(1):37-44

Frankel (1969)
A- Completa: Ausência motor e sensitivo.
B- Sensitivo apenas
C-Motor sem função
D-Motor com função(grau 3 ou mais)
E- Normal

Escala de Nurick (Mielopatia espondilótica cervical)
Grau 0- Sinais ou sintomas radiculares, sem evidências de comprometimento medular.
Grau 1- Sinais de comprometimento medular com marcha normal
Grau 2- Comprometimento da marcha, mas com capacidade de trabalhar
Grau 3- Comprometimento da marcha, incapacidade de trabalhar, anda sem apoio.
Grau 4- Comprometimento da marcha, anda com auxílio.
Grau 5-  Restrito ao leito ou em cadeira de rodas

Classificação de Anderson D’Alonso (Fratura de odontóide) 
• Tipo I: Fratura da ponta do odontóide. Fratura estável, que representa  a avulsão do ligamento 

alar. Tratamento conservador com Halo-Colete/Colar cervical.
• Tipo II: Fratura da base do odontóide. Instável. Tratamento com Halo-Colete ou cirurgia. Cirur-

gia preferencialmente em pacientes idosos, com deslocamento posterior do odontóide e com 
intervalo atlanto-dental > 5 mm.

• Tipo III:  Fratura do corpo do axis. Pode ser instável. Tratamento com Halo-colete.

Hardy e Vezani: Classificação de Adenomas de Hipófise:
Grau I: Microadenoma , com localizaçao  puramente selar. Sela turca com aspcecto normal
Grau II: Macroadenoma causando alargamento da sela turca, sem erosao associada.
Grau III: Micro ou macroadenoma causando erosao local no assoalho
Grau IV: Erosao difusa nas paredes da sela turca.

Classificação de Wilson: Classificação de Adenomas de Hipófise:
0: Restrito a sela.
A:Ocupacao da cisterna supra-selar
B:Obliteracao do recesso do terceiro ventriculo
C:Extensao para interior do III ventriculo podendo atingir ate forame de Monro.
D: Extensao parasselar para seio cavernoso.
E:Extensao parasselar extradural
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EDSS (escala esclerose multipla)
0 : exame neurológico normal (todos SF grau 0; Grau 1 SF mental é aceitável)
1,0 : nenhuma incapacidade, sinais mínimos em 1 SF. (por ex.: sinal de Babinski ou diminuição da 
sensibilidade vibratória).
1,5 : nenhuma incapacidade, sinais mínimos em mais de 1 SF.
2,0 : incapacidade mínima em 1 SF (1 SF grau 2, outros 0 ou 1)
2,5 : incapacidade mínima em 2 SF (2 SF grau 2, outros 0 ou 1)
3,0 : incapacidade moderada em 1 SF (1 SF grau 3, outros 0 ou 1), ou incapacidade discreta em 3 ou 
4 SF (3 ou 4 SF grau 2, outros 0 ou 1).
3,5 : pode caminhar a distância que quiser. Incapacidade moderada em 1 SF (grau 3) e 1 ou 2 SF 
grau 2; ou 2 SF grau 3; ou 5 SF grau 2 (outros 0 ou 1).
4,0 : pode caminhar sem ajuda ou descanso até 500m. Auto-suficiente. (1 SF grau 4 (outros 0 ou 1), 
ou vários graus 3 ou menores)
4,5 : pode caminhar sem ajuda ou descanso até 300m. Hábil para trabalhar todo o dia, podendo 
apresentar alguma limitação ou requerer mínima assistência. (1 SF grau 4 - outros 0 ou 1 - ou com-
binação de graus menores que excedam limites de estágios anteriores)
5,0 : pode caminhar sem ajuda ou descanso até 200m. Apresenta incapacidade que compromete 
as atividades diárias. (1 SF grau 5 - outros 0 ou 1 - ou combinação de graus menores que excedam 
especificações para o grau 4).
5,5 : pode caminhar sem ajuda ou descanso até 100m. Incapacidade grave suficiente para impedir 
a realização das atividades diárias. (1 SF grau 5 - outros 0 ou 1 - ou combinação de graus menores 
que excedam especificações para o grau 4)
6,0 : auxílio intermitente ou unilateral constante (bengalas,muletas) para caminhar cerca de 100m 
com ou sem descanso. (combinações de SF com mais de 2 com grau 3)
6,5 : auxílio bilateral constante para caminhar 20m sem descanso. (combinações de SF com mais 
de 2 com grau 3).
7,0 : Incapacidade para caminhar mais de 5m, mesmo com auxílio; uso de cadeira de rodas; capaz 
de entrar e sair da cadeira sem ajuda. (combinações com mais de 1 SF grau 4; mais raramente, SF 
piramidal grau 5 isolado).
7,5 : não consegue dar mais do que alguns poucos passos, essencialmente restrito à cadeira de 
rodas; pode precisar de ajuda para entrar e sair da cadeira; não consegue permanecer na cadeira 
de rodas comum o dia inteiro (somente na motorizada). Combinações com mais de 1 SF grau 4.
8,0 : essencialmente confinado à cadeira de rodas ou à cama. Consegue se locomover com a cadeira 
de rodas, porém não consegue ficar fora da cama por muito tempo. Consegue realizar algumas 
funções de sua higiene e mantém o uso dos braços. (combinações, geralmente grau 4 em várias 
funções).
8,5 : permanece na cama a maior parte do dia; consegue realizar algumas funções para cuidar de 
sua própria higiene e mantém algum uso dos braços. (combinações, geralmente grau 4 em várias 
funções).
9,0 : acamado e desamparado; consegue se comunicar e comer. Não realiza higiene própria.(com-
binações, geralmente grau 4 em várias funções).
9,5 : totalmente desamparado; não consegue se comunicar efetivamente ou de comer/engolir. 
(combinações, geralmente grau 4 em várias funções).
10 : morte devido envolvimento tronco ou falência respiratória; ou morte conseqüente longo tem-
po acamado no leito com pneumonia, sepsis, uremia ou falência respiratória.

ÍNDICE AMBULATORIAL (IA)

Instruções: tempo para o paciente andar 25 
pés, após informá-lo que deverá andar o mais rápido 
possível, com segurança, que conseguir.

0 - assintomático.
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1 - anda normalmente porém refere fadiga que interfere com atividades 
atléticas ou outras com muita exigência.
2 - marcha anormal ou desequilíbrio episódico; distúrbio 
na marcha é relatado por familiares e amigos. Hábil para andar 25 pés em 10 segundos ou menos.
3 - anda independentemente; hábil para andar 25 pés entre 11-20 segundos.
4 - necessita apoio unilateral (bengala,muleta) para andar; utiliza apoio mais 
de 80% do tempo. Hábil para andar 25 pés em 20 segundos ou menos.
5 - necessita apoio unilateral e consegue andar 25 pés em mais de 20 segundos ou necessita apoio 
bilateral (bengalas, muletas, andador) e anda 25 pés em 20 segundos ou menos.
6 - necessita apoio bilateral e anda 25 pés em mais de 20 segundos. (pode usar cadeira de rodas 
na ocasião).
7 - marcha limitada a vários passos com apoio bilateral; inábil para andar 25 pés. (pode usar cadeira 
de rodas a maior parte do tempo).
8 - restrito a cadeira de rodas; hábil para transferir independentemente.
9 - restrito a cadeira de rodas; inábil para transferir independentemente.
10 - restrito ao leito.

Classificação de lesão da Coluna Cervical (SLICS - Vaccaro)

Morfologia
0 sem anormalidades
1 compressão
2 + Explosão
3 Distração
4 Rotação/ translação

Complexo disco-ligamentar
0 intacto
1 indeterminado
2 Lesionado

Estado Neurologico
0 Intacto
1 Lesão de raiz
2 Lesão completa
3 Lesão incompleta
+1 compressão medular continua

Tratamento conforme a pontuação do score acima:
<= 3 conduta conservadora
=4 avaliação individualizada podendo ser cirurgica ou não
>= 5 Cirurgica

Referências: Anderson P, Vaccaro A.R.:Physical Examination: Classification of Cervical Spine Inju-
ries. Cervical Spine Trauma. Vaccaro, A.R., Anderson, P. (eds). Lippincott, Williams and Wilkins. 2009 
CH 7B:pp. 97-101

Classificação de lesão toracolombar ( TLICS - Vaccaro) 

Aproximadamente 70 % das fraturas da coluna ocorrem na junção tóracolombar, especialmente 
entre T12-L1. Destas, 70% ocorrem sem lesão neurológica imediata.

Morfologia
0 sem anormalidades
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1 compressão
2 + Explosão
3 Rotação/ translação
4 Distração

Complexo disco-ligamentar
0 intacto
1 indeterminado
2 Lesionado

Estado Neurologico
0 Intacto
1 Lesão de raiz
2 Lesão completa medula ou cone
3 Lesão incompleta medula ou cone
3 Cauda equinea 

Tratamento conforme  pontuação do score acima
<= 3 conduta conservadora
=4 avaliação individualizada podendo ser cirurgica ou não
>= 5 Cirurgica

Complexo Ligamentar poster Intacto Lesionado

Estado neurológico  Intacto Via posterior Via posterior

Lesão de raíz Via posterior Via posterior

Lesão medular incompleta ou Via anterior Via combinada

Lesão medular completa ou S. cauda 
equina

Via posterior Via posterior

Referencias: Anderson P, Vaccaro A.R.:The Changing Face of Spinal Trauma in Modern Society. In 
Cervical Spine Trauma. Vaccaro, A.R., Anderson, P. (eds). Lippincott, Williams and Wilkins. 2009 CH. 
1:pp. 3-9
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1- INTRODUÇÃO AO TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO

O traumatismo crânio-encefálico (TCE) é definido como qualquer alteração no funcionamento 
mental ou físico relacionado a um golpe no segmento cefálico.

O TCE é uma importante entidade para conhecimento de todo médico generalista, uma vez que 
é a principal causa de morbimortalidade da população jovem até adultos de 45 anos. É responsável 
por 15 – 20% das mortes entre pessoas de 5 a 35 anos e por 1% de todas as mortes em adultos.

De acordo com as estatísticas americanas, 1.500.000 pessoas sofrem de TCE ao ano (75% com 
lesões leves). Cerca de 50.000 pessoas morrem vítimas de TCE por ano neste país e quase o dobro 
deste número sofre de invalidez permanente no mesmo período. Há predomínio no sexo masculi-
no, sendo a proporção homem:mulher de 2:1. 

As principais causas de TCE são: acidentes de trânsito, quedas, agressões e fatalidades esportivas.
A gravidade das lesões pode ser mensurada pela Escala de Coma de Glasgow (ECG), que gera 

uma pontuação numérica baseada em parâmetros específicos (abertura ocular, resposta verbal e 
resposta motora). A escala varia entre 3 e 15 pontos, sendo definida como grave uma escala menor 
ou igual a 8.  É uma das classificações mais úteis no acompanhamento no TCE, possuindo valor 
prognóstico na evolução do quadro e devendo ser utilizada desde o atendimento inicial. É dividida 
tradicionalmente em:
• Glasgow 14-15 = TCE leve
• Glasgow entre 9-13 = TCE moderado
• Glasgow <9 = TCE grave

Pacientes com TCE grave apresentam mortalidade de até 23% e déficit permanente em até 60% 
dos casos.
Escala de Coma de Glasgow 
• Abertura ocular
• Espontânea: 04 pontos
• Por estímulo verbal: 03 pontos
•  Por estímulo à dor : 02 pontos
• Sem resposta : 01 ponto 

Resposta verbal
• Orientado: 05 pontos
•  Confuso (fala frases): 04 pontos
•  Resposta inapropriada (fala palavras): 03 pontos
•  Sons incompreensíveis: 02 pontos
•  Sem resposta: 01 ponto

 Traumatismo Crânio-Encefálico 
(TCE)

CAPÍTULO

02
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Resposta motora
• Obedece ordens: 06 pontos
• Localiza dor: 05 pontos
• Reage à dor, mas não a localiza (movimentação inespecífica): 04 pontos
• Flexão anormal (decorticação): 03 pontos
• Extensão anormal (descerebração): 02 pontos
• Sem resposta: 01 ponto

 2 - FISIOPATOLOGIA DO TCE

O dano cerebral após o trauma pode ser dividido em primário e secundário.

FIGURA: Disposição do encéfalo normal.

O dano primário constitui a lesão que ocorre no momento do trauma, como as contusões corti-
cais, as lacerações, fraturas, lesões axonais difusas e contusões do tronco cerebral.

Porém, a lesão ao sistema nervoso continua a ocorrer nos momentos seguintes, decorrente da 
resposta inflamatória secundária ao dano inicial. Esses danos adicionais são conhecidos como da-
nos secundários, como lesões por hematomas intracranianos, edema, hipóxia e isquemia. 

A cascata inflamatória após o trauma está relacionada à liberação de citocinas, prostaglandinas, 
neurotransmissores e outros fatores. Tal cascata não é completamente compreendida. Há muitos 
estudos que visam a melhorar a evolução após o TCE atuando nessa cascata, porém ainda estão em 
fase experimental.
As principais causas relacionadas ao dano secundário são:
• Hipotensão sistêmica: principal causa do dano secundário, com aumento da mortalidade em 

até 150% dos casos;
• Hipóxia: segunda principal causa do dano secundário;
• Hipertensão intracraniana ;
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• Hipertermia;
• Hipocapnia;
• Hipoglicemia.

O pico do edema cerebral decorrente da cascata inflamatória ocorre por volta do sétimo dia 
após o TCE.

3 - CLASSIFICAÇÕES DO TCE

O traumatismo crânio-encefálico pode ser classificado sob o aspecto temporal, pela o biomecânico 
e a topografia das lesões.

A) Classificação temporal:
• Lesões primárias:  ocorrem no momento do trauma. Inclui as contusões corticais, as lacerações, 

fraturas, lesões axonais difusas e contusão do tronco cerebral.
• Lesões secundárias: ocorrem subsequentemente à lesão primária. Incluem lesões por hemato-

mas intracranianos, edema, hipóxia e isquemia.

B) Biomecânica:
• Traumatismo crânio-encefálico fechado e
• Traumatismo crânio-encefálico aberto.

  C) Topográfica:
• Lesões focais: lesão de partes moles, fraturas, contusões e hematomas intracranianos.
• Lesões difusas: lesão axonal difusa, lesão encefálica hipóxica, tumefação cerebral difusa e lesão 

vascular focal múltipla.

 4 - APRESENTAÇÃO CLÍNICA DO TCE

Anamnese
A história clínica muitas vezes é obtida por terceiros, e é importante para informar-nos sobre o 

mecanismo do trauma, que está correlacionado com a gravidade das lesões.
O histórico de lesões crânio-encefálicas prévias é fundamental, pois uma segunda lesão está 

relacionada a um pior prognóstico.
É importante o conhecimento sobre uso de álcool ou outras drogas que são causas comuns de 

alteração do estado neurológico.  O uso de outras medicações também é importante, como, por 
exemplo, os anticoagulantes.

Outro dado semiológico importante é o intervalo lúcido, classicamente relacionado com o he-
matoma extradural, porém pode ocorrer em outras lesões. O intervalo lúcido ocorre em aproxima-
damente 25% dos pacientes com TCE e é definido como um período em que o paciente mantém 
o nível de consciência relativamente preservado depois do trauma, acontecendo por causa dos 
mecanismos de compensação cerebral. Posteriormente o nível de consciência vem a deteriorar 
rapidamente, com a perda dos mecanismos compensatórios, devido ao aumento do volume do 
hematoma intracraniano, edema cerebral, e outros fatores. 

Exame neurológico
A) Condição física geral (guiada para a avaliação neurológica)

a- Inspeção: buscar sinais externos de trauma:
1. Olhos de guaxinim: equimose periorbitária;
2. Sinal de Battle: equimose retroauricular;
3. Rinorréia / otorréia;
4. Hemotímpano ou laceração do conduto auditivo externo;
5. Pesquisa de fraturas faciais e
6. Edema periorbitário e proptose.
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b- Ausculta crânio-cervical:
1. Ausculta cervical sobre as carótidas: um sopro pode estar associado à dissecção da carótida e
2. Ausculta sobre o globo ocular: um sopro pode indicar fístula traumática carótido-cavernosa.

c- Sinais físicos de trauma na coluna.

d- Evidência de crise convulsiva.

B) Exame neurológico

a- Nível da consciência/ estado mental: avaliado pela escala de coma de Glasgow.

b-Nervos cranianos:
 I nervo (olfatório): a anosmia é comum após o trauma, provavelmente por ruptura nervosa ao 

nível da lâmina cribiforme;
II nervo (óptico): acuidade visual, campimetria de confrontação, fundoscopia (pesquisa de papi-

ledema, hemorragias pré-retinianas e descolamento de retina), reflexos pupilares (especialmente 
importante em indivíduos inconscientes) e visão para cores. A dilatação pupilar bilateral está re-
lacionada a um péssimo prognóstico. A dilatação pupilar unilateral está relacionada a herniação 
uncal (transtentorial) e mal prognóstico;

Obs: crianças podem desenvolver cegueira cortical transitória durando 1 ou 2 dias, geralmente 
após um golpe na parte posterior da cabeça.

VI nervo (abducente): a paralisia da abdução do olho por sua lesão pode ser um falso sinal loca-
lizatório e geralmente está relacionado ao aumento da pressão intracraniana;
VII nervo (facial): avaliar a paralisia facial pós-traumática, que é comum em fraturas da base de crâ-
nio em que há envolvimento  do osso temporal;
VIII nervo (vestíbulo-coclear): a perda auditiva, principalmente quando associado à paresia do fa-
cial e à otorréia, está muito relacionada com a fratura do osso temporal.

c-Função motora
Paciente consciente e cooperativo: avaliar potência motora nas quatro extremidades;
Paciente comatoso ou não cooperativo: realizar o estímulo doloroso nas quatro extremidades para 
avaliar se existe assimetria da força muscular ou presença da resposta motora anormal.

d-Exame sensitivo
Verificar a sensibilidade tátil e dolorosa no tronco, nos quatro membros e nos principais dermáto-
mos. (Vide foto dermátomos);
Avaliar a sensibilidade profunda (propriocepção consciente, sensibilidade vibratória e tato epicríti-
co) para pesquisar a integridade da coluna posterior da medula.

e-Reflexos 
Avaliação dos reflexos osteotendiniosos profundos;
Pesquisa do sinal de Babinski (reflexo cutâneo-plantar em extensão): indicativo de lesão piramidal;
Avaliação das pregas anais e o reflexo bulbo-cavernoso (especialmente importante na suspeita de 
lesões espinhais).
O exame mais detalhado do paciente em coma pode ser obtido no capítulo específico.
 

5 -  DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR DO TCE

Depois da anamnese e do exame físico geral e neurológico, a neuroimagem é fundamental na 
avaliação. A TC do crânio é o exame padrão para esta avaliação, por ser um exame amplamente 
disponível nos serviços de emergência, além de sua rápida execução e de ser excelente para a 
visualização de sangramentos e lesões ósseas.
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O Rx de crânio não apresenta evidências que contribuam para a avaliação no trauma. Pode aju-
dar a visualização de algumas fraturas, sem, no entanto, auxiliar na identificação de lesões intracra-
nianas. A indicação do Rx de crânio está cada vez mais limitada nas unidades de trauma.

 FIGURA: Rx de crânio evidenciando linha de fratura.

Tomografia computadorizada de crânio no TCE
 A TC de crânio no TCE está indicada em todo paciente com Glasgow < 15 e nos paciente com 
Glasgow 15, nas seguintes situações:
• Qualquer perda de consciência;
• Cefaléia refratária;
• Vômitos refratários;
• Idade > 65 ou < 2 anos;
• Intoxicação por droga ou álcool;
• Amnésia anterógrada persistente; 
• Trauma importante acima da clavícula;
• Crise convulsiva;
• ECG menor que 15 após o TCE;
• Suspeita de fratura craniana;
• Sinais de fratura da base do crânio (olhos de guaxinim, sinal de Battle, rinorragia, otorragia, 

drenagem liquórica nasal ou pelo ouvido, pneumoencéfalo na TC de crânio) e

FIGURA: TC de crânio evidenciando pneumoencéfalo.
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FIGURA: TC de crânio evidenciando pneumoencéfalo.

FIGURA: TC de crânio evidenciando pneumoencéfalo.
• Mecanismo do trauma de alto impacto;
Atenção: repetir a TC de crânio sempre que houver deterioração clínica.
Lesões focais na TC de crânio
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FIGURA: Principais lesões traumáticas intracranianas.

FIGURA: TC de crânio evidenciando hematoma epidural frontal direito, hematoma subdural lami-
nar frontal esquerdo e pneumoencéfalo.
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A - Hematoma epidural: lesões hiperdensas e biconvexas; B - Hematoma subdural: lesões hiper-
densas côncavo-convexas ou em crescente. Geralmente associada a outras lesões intracranianas;
C- Hemorragia subaracnóide: lesões hiperdensas no espaço subaracnóideo. Raramente está asso-
ciada às complicações da HSA espontânea, como o vasoespeasmo e a hidrocefalia;
D- Hemorragia intraventricular: lesão mais rara no TCE, apresenta-se como imagem hiperdensa no 
sistema ventricular. É importante excluir as causas de hemorragia espontânea (por exemplo: aneu-
risma, MAV, tumor) caso  esta seja lesão isolada;
E- Contusão: lesão hiperdensa intracraniana mais comum nas cúpulas  dos giros nas regiões frontal 
e temporal. 
F- Lesão axonal difusa: lesões de substância branca. Muitas vezes sem alterações evidentes na TC 
de crânio;
G- Fratura craniana: geralmente associada a outras lesões,  podendo apresentar-se como falha ós-
sea e/ou afundamento.

 FIGURA: TC de crânio evidenciando fratura frontal esquerda.

Classificação tomográfica de Marshall
A classificação de Marshall é utilizada para sistematizar as lesões cerebrais em pacientes com 

Glasgow < 9 e para auxiliar na definição terapêutica. Nessa classificação é avaliado:
• O estado das cisternas perimesencefálicas: cisternas presentes, comprimidas ou ausentes;
• O desvio das estruturas da linha média: traça-se uma linha entre a crista galli e a protuberância 

occipital interna e calcula-se a distância do septo pelúcido até essa linha;
• A presença ou ausência de lesão com efeito de massa e o seu volume: calcula-se o volume pela 

fórmula da elipse simplificada: (AxBxC)/2.
Marshall I – Lesão difusa tipo I: sem alteração na TCC.
Marshall II – Lesão difusa tipo II: cisternas da base presentes; desvio da linha média < 5mm e lesões 
intracranianas <25 cm3.
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Marshall III - Lesão difusa tipo III (tumefação cerebral difusa): cisternas da base apagadas ou com-
primidas; desvio de linha média < 5 mm e lesões intracranianas <  25 cm3.
Marshall IV – Lesão difusa tipo IV (tumefação cerebral hemisférica): desvio de linha média > 5mm e 
lesões intracranianas < 25 cm3.
Marshall V – Lesões focais drenadas: qualquer lesão focal drenada cirurgicamente.
Marshall VI – Lesões focais não drenadas: lesões hiperdensas > 25 cm3 não operadas.
Podem-se dividir os TCEs em injúrias difusas (Marshall I a IV) e lesões com efeito de massa cirúrgicas 
(Marshall V e VI).

Ressonância magnética no TCE                                                      

É reservada para pacientes com alterações neurológicas não explicadas pela TC de crânio. É um 
exame particularmente bom para identificar lesões axonais difusas (LAD).
Eletroencefalograma (EEG) no TCE

A principal indicação de EEG é nos pacientes com Glasgow menor que 8, para descartar a sus-
peita de estado epiléptico não convulsivo.

 6 - TRATAMENTO DO TCE

FIGURA: Rx de crânio evidenciando múltiplas fraturas intracranianas em paciente vítima de TCE 
grave.

O tratamento do paciente com TCE deve seguir as mesmas premissas para todo paciente vítima de 
trauma. Segue-se inicialmente o ABCDE do trauma:
A (airway): manter uma via aérea pérvia;
B (breathing): garantir ventilação ao paciente;
C (circulation): garantir que o paciente possua pulso arterial;
D (disability): avaliação neurológica direcionada e
E (exposure): pesquisar outros danos corporais.

Depois da estabilização inicial do paciente vítima de TCE e de tratadas as possíveis causas imi-
nentes de morte, deve-se iniciar o manejo das lesões neurológicas.

É fundamental manter a atenção quanto às alterações hidroeletrolíticas, principalmente relacio-
nadas ao distúrbio do sódio, que podem ocorrer em até 50% dos pacientes comatosos pós TCE (ver 
manejo das alterações do sódio no capítulo específico). O magnésio pode estar diminuído na fase 
aguda, tanto no trauma leve como no trauma grave (provavelmente por ser consumido como an-
tioxidante). Especula-se que a sua correção pode estar relacionada à melhor evolução após o TCE.

Depois da exclusão de lesões focais potencialmente cirúrgicas, como fraturas ou hematomas, 
em pacientes com Glasgow maior que 8, deve-se instituir o suporte clínico, que pode ser regular ou 
intensivo, dependendo das comorbidades e o nível do Glasgow. Deve-se individualizar cada caso e 
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prezar pela monitorização neurológica rigorosa.
Pacientes com Glasgow menor ou igual a 8 devem receber tratamento em unidade de terapia 

intensiva e monitorização rigorosa (ver maiores considerações no capítulo específico). Pode-se 
guiar a conduta neurocirúrgica pela classificação de Marshall:

Marshall I – Lesão difusa tipo I, se houver dois dos seguintes:
• Idade > 40 anos;
• Pressão arterial sistólica < 90mmHg ou
• Postura motora anormal (uni ou bilateralmente).

Deve-se instituir monitorização da PIC ou DVE.
Marshall II – Lesão difusa tipo II: deve-se instituir monitorização da PIC ou DVE.
Marshall III – Lesão difusa tipo III (tumefação cerebral difusa): deve-se instituir monitorização 

da PIC ou DVE. Pode-se considerar a drenagem da lesão ou craniectomia descompressiva se a PIC 
estiver elevada.

Marshall IV – Lesão difusa tipo IV (tumefação cerebral hemisférica) com Glasgow entre 4 e 8 e 
Zumkeller menor ou igual a 2 mm: craniotomia para tratar da lesão associada e instituir monitori-
zação da PIC ou DVE.

Marshall IV – Lesão difusa tipo IV (tumefação cerebral hemisférica) com Glasgow entre 5 e 8 e 
Zumkeller > 2 mm: deve-se realizar a craniectomia descompressiva com duroplastia de alargamen-
to e instituir a monitorização da PIC ou DVE.

Marshall V – Lesões focais drenadas: tratar de acordo com a lesão focal específica e instituir a 
monitorização da PIC ou DVE.

O score de Zumkeller é calculado com a subtração do desvio de linha média menos a espessura 
do hematoma presente. Quando for maior que 2 mm, fala a favor da craniectomia descompressiva. 
Pacientes com Zumkeller maior que 3 mm apresenta taxa de mortalidade maior que 50%.

Indicação de monitorização da pressão intracraniana (PIC): 

Avaliando o tratamento proposto, observe que a monitorização da PIC está indicada nas seguin-
tes situações: 

A) Glasgow menor ou igual a 8 com qualquer alteração na TCC (devido ao alto risco de elevação 
da PIC) e

B) Glasgow menor ou igual a 8 e TCC normal, se houver dois dos itens abaixo:
• Idade > 40 anos,
• Pressão arterial sistólica < 90mmHg,
• Postura motora anormal (uni ou bilateralmente).

Obs.: Nesses casos, a hipertensão intracraniana se desenvolve em 53% a 63% dos casos.

Tratamento das lesões focais

A) Hematoma epidural
A cirurgia com drenagem do hematoma é indicada quando o volume da lesão é maior do que 

30 cm3 independente do Glasgow. Hematoma extradural com menos de 30 cm3, com menos de 
15mm de espessura, menos de 5 mm de desvio da linha média, com Glasgow > 8 e sem déficit 
focal, pode ser manejado conservadoramente com TCs seriadas e observação neurológica rigorosa.

B) Hematoma subdural
A cirurgia do hematoma é indicada quando a sua espessura for > 10 mm ou o desvio da li-

nha média, > 5mm. Esses casos devem ser submetidos à drenagem cirúrgica, independente do 
Glasgow. Todo paciente com hematoma subdural agudo e Glasgow  menor ou igual a 8 deve ser 
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submetido a monitorização da PIC. Em pacientes com Glasgow menor ou igual a 8, com hematoma 
subdural menor do que 10mm de espessura e desvio de linha média inferior a 5 mm, a cirurgia deve 
ser considerada se houver redução do Glasgow em 2 pontos, anisocoria e PIC > 20 mmHg.

FIGURA: Paciente vítima de TCE grave, evidenciando-se ao exame neurológico anisocoria (pupila 
direita maior que a esquerda).

C) Hematoma intraparenquimatoso pós-traumático
A cirurgia está indicada quando há deterioração neurológica progressiva, hipertensão intracra-

niana refratária à terapia clínica otimizada; ou se houver sinais de efeito de massa importante na 
TC; ou se a hemorragia possuir volume > 50cm3; ou nos pacientes com Glasgow entre 6 e 8, com 
hematoma frontal ou temporal > 20cm3, com desvio da linha média maior ou igual a 5mm ou nas 
compressões das cisternas da base na TC.

D) Lesões da fossa posterior (presente em <3% dos TCE): o hematoma epidural é a lesão mais 
comum nesta região.

O tratamento cirúrgico está indicado ou para as lesões sintomáticas ou para as com efeito de 
massa na TC. Normalmente as lesões com < 3 cm de diâmetro podem ser manejadas conservado-
ramente.

E) Fratura craniana

 FIGURA: TC de crânio em janela para osso, evidenciando fratura frontal direita com indicação de 
tratamento neurocirúrgico.
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O tratamento cirúrgico está indicado quando há afundamento entre 8-10 mm ou maior que es-
pessura da tábua óssea; déficit relacionado ao cérebro subjacente; fístula liquórica e fratura aberta.

7 -  PROGNÓSTICO DO TCE

Os pacientes com TCE representam um grupo bastante heterogêneo, devido à grande diferença 
evolutiva entre os diferentes graus de TCE e à variedade de lesões associadas que podem estar 
presentes. 

Os principais fatores prognósticos são:
• Idade,
• Mecanismo do trauma,
• Glasgow após suporte inicial,
• Reação pupilar após suporte inicial,
• Pressão arterial após suporte inicial,
• Pressão intracraniana,
• Duração da amnésia ou confusão pós–traumática e
• Alterações tomográficas

No TCE grave, a mortalidade varia de 25 a 36% dentro dos seis primeiros meses após o trauma.  

A classificação de Marshall pode ser útil na definição do prognóstico:

Marshall I:  mortalidade de 6%;
Marshall II: mortalidade de 11%;
Marshall III: mortalidade de 29%;
Marshall IV: mortalidade de 44%;
Marshall V: mortalidade de 30% e
Marshall VI: mortalidade de 34%.

8 - HEMATOMA EPIDURAL

FIGURA: TC de crânio evidenciando hematoma epidural fronto-parietal direito.
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FIGURA: TC de crânio evidenciando hematoma epidural frontal esquerdo.

FIGURA: TC de crânio evidenciando hematoma epidural fronto-parietal direito.
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Definido como coleção de sangue localizada entre a dura-máter e a tábua óssea interna do 
crânio. Representa cerca de 1% das admissões por traumatismo craniano, sendo mais comum em 
indivíduos jovens e do sexo masculino (proporção de 4:1). São lesões raras nos 2 primeiros anos de 
vida e após os 60 anos (provavelmente pela dura-máter mais aderente nesta parte da população). 
A principal causa em adultos é acidente automobilístico (53%), já na população pediátrica são as 
quedas (49%).

Geralmente representam uma complicação  de uma fratura têmporoparietal, com ruptura da 
artéria meníngea média. Cerca de 85% das vezes a fonte do sangramento é arterial (a artéria me-
níngea média é a fonte mais comum dos hematomas epidurais da fossa média). Muitos dos casos 
restantes possuem como etiologia sangramento da veia meníngea média ou do seio dural.

O local mais comum de formação deste hematoma é na região do ptérion, responsável por cerca 
de 70% dos casos.

Apresentação clássica (<10 -27% têm esta apresentação):

• Perda breve da consciência após o trauma;
• Intervalo lúcido, geralmente de várias horas, 
• Seguido por rebaixamento do sensório, hemiparesia contralateral e midríase ipsilateral.

Outros achados incluem: cefaléia, vômitos, convulsões, déficits focais, sendo a tríade de Cushing 
(hipertensão, bradicardia e alteração de ritmo respiratório) um achado tardio.

Obs.: Nesses casos o fenômeno de Kernohan (um falso sinal localizatório) pode ser encontrado. 
Ele é caracterizado por hemiparesia ipsilateral secundária a compressão do pedúnculo cerebral 
oposto ao entalhe tentorial.

Diagnóstico
Realizado pela Tomografia de Crânio (TC).
Imagem típica (encontrada em cerca de 84% dos casos): coleção hiperdensa de aspecto bicon-

vexo ou lenticular adjacente ao crânio.
Obs.: Cerca de 20 % dos pacientes com hematomas extradurais apresentam também, na TC, 

hematomas subdurais agudos.

Tratamento
A cirurgia com drenagem do hematoma é indicada quando o volume da lesão é maior do que 

30 cm3 independente do Glasgow. Um hematoma extradural com menos de 30 cm3, menos de 15 
mm de espessura e menos de 5 mm de desvio de linha média, Glasgow > 8, sem déficit focal pode 
ser manejado conservadoramente com tomografias seriadas e observação neurológica rigorosa.

Prognóstico
O diagnóstico e tratamento precoce resultam em cerca de 5-10%  de mortalidade estimada.
Ausência de intervalo lúcido, idade avançada, sinal de Babinski bilateral e presença de descere-

bração são fatores de mau prognóstico.

9 - HEMATOMA SUBDURAL AGUDO TRAUMÁTICO

 FIGURA: TC de crânio evidenciando hematoma subdural agudo fronto-parietal direito, associa-
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do a importante desvio da linha média.
O hematoma subdural agudo é definido quando há presença de coágulo secundário ao trauma 

entre a dura-máter e a aracnóidea. Ocorre em cerca de 10-30% dos traumatismos crânio-encefá-
licos graves, geralmente decorrentes de traumas de alta cinética (com mecanismo de aceleração 
e desaceleração), havendo significantivas lesões extracranianas associadas em 18-51% dos casos. 
Tem importante associação com contusão, hematomas intracerebrais e lesão axonal difusa (LAD), 
sendo apenas 30-40% dos hematomas subdurais agudos lesões isoladas. A principal causa em 
adultos jovens é o acidente automobilístico (56%) e em pacientes idosos (>65anos)  é queda (56%).  
Acomete principalmente indivíduos do sexo masculino entre 30-45 anos. 

Pode ser causado por acúmulo em torno da laceração do parênquima (em geral há lesão cere-
bral primária subjacente grave) ou laceração da superfície de vasos (ruptura de veias pontes) pela 
aceleração e desaceleração cerebral durante movimento violento da cabeça.

Diagnóstico
Realizado pela Tomografia de Crânio.
Caracteriza-se por formação de uma coleção em forma de crescente hiperdensa adjacente à 

tábua óssea interna, mais comumente na convexidade, embora possa ocorrer na fissura inter-he-
misférica, adjacente ao tentório e à fossa posterior.

O aspecto do hematoma subdural na TC muda com o tempo:
• Agudo (1 a 3 dias) – hiperdenso;
• Subagudo (4 dias a 3 semanas) – isodenso e
• Crônico (>3 semanas) - hipodenso

Pacientes anêmicos (hematócrito < 25%) podem apresentar hematomas subdurais agudos com 
aspecto isodenso ou até hipodenso, semelhantes aos hematomas subagudos e crônicos respecti-
vamente.

Tratamento
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 FIGURA: Demonstração esquemática da drenagem de hematoma subdural agudo. a) Incisão de 
ampla e em 'ponto de interrogação invertido' (Becker). B) Rebatido o flap cutânio, craniotomia, 
rebatido duramater. c) Drenagem do hematoma.

Hematoma subdural agudo com espessura > 10 mm ou desvio de linha média > 5 mm devem 
ser submetidos a uma drenagem cirúrgica, independente do Glasgow. Todo paciente com hema-
toma subdural agudo e Glasgow  menor ou igual deve ser submetido à monitorização da PIC. Em 
paciente com Glasgow menor ou igual a 8, com hematoma subdural menor do que 10 mm de es-
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pessura e desvio de linha média inferior a 5 mm, a cirurgia deve ser considerada se houver redução 
do Glasgow em 2 pontos, anisocoria e PIC > 20 mmHg

A realização de craniectomia descompressiva concomitante à drenagem cirúrgica pode ser 
aventada em pacientes Marshall de III a VI que possuam score de Zumkeller > 2 mm. Tal escore 
calculado com a subtração entre o desvio da linha média e a espessura do hematoma.

Prognóstico
Mortalidade estimada em 50-90%, sendo o prognóstico pior em pacientes idosos e anticoagu-

lados.

10 - HEMATOMA SUBDURAL CRÔNICO

FIGURA: TC de crânio evidenciando hematoma subdural crônico fronto-parietal esquerdo.

Os hematomas subdurais crônicos são geralmente encontrados em idosos, havendo história de 
trauma presente em menos de 50% dos casos. Outros fatores de risco: álcool, convulsões, deriva-
ções ventriculares e coagulopatias. Os hematomas subdurais crônicos são bilaterais em cerca de 
20-25% das ocorrências.

Classicamente o aspecto macroscópico do hematoma é um líquido escuro, semelhante a óleo 
de motor. Caso a coleção subdural seja de aspecto límpido (líquor) denomina-se higroma subdural.
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Fisiopatologia
Hematomas subdurais crônicos provavelmente derivam de hematomas subdurais agudos. O 

sangue no interior do espaço subdural provoca uma reação inflamatória e após alguns dias há 
migração de fibroblastos para a região do coágulo que, por sua vez, irão formar neomembranas nas 
superfícies interna e externa. Posteriormente há neovascularização, fibrinólise enzimática e liquefa-
ção do coágulo. O crescimento do hematoma está relacionado à efusão de plasma (por mecanismo 
de osmose) e/ou ressangramento das neomembranas.

Manifestações Clínicas
Os principais achados são: cefaléia, confusão, alteração da marcha, déficit de linguagem, hemi-

paresia, convulsões e rebaixamento do nível de consciência.

Diagnóstico
Realizado pela Tomografia de Crânio que pode evidenciar lesão hipodensa em forma de cres-

cente.

Tratamento
As coagulopatias devem ser revertidas. Os anticonvulsivantes profiláticos possuem indicação 

controversa.
A cirurgia deve ser indicada em casos de lesões sintomáticas (déficit focal ou alteração do sen-

sório) ou em casos de lesões volumosas com espessura maior que 1 cm.
As opções cirúrgicas incluem craniotomia,  burr hole (1 ou 2 trepanações) e thrist drill  (pequeno 

orifício com broca fina e aspiração com auxílio de jelco).

Alguns aspectos relevantes quanto as medicações: 
• Uso de anticonvulsivante é controverso e em muitos serviços não é utilizado. Há preferência 

por hidantoinização no peroperatório, sem  que depois disso haja manutenção de anticonvul-
sivante.

• O Hidantal pode causar sonolência em pacientes idosos e dificultar a avaliação pós-operatória. 
Por outro lado, uma crise convulsiva pode estar associada a complicações – como aspiração 
pulmonar – que causam grande morbidade nessa faixa etária;

• O uso de Dexametasona não é necessário e
• Utiliza-se antibioticoterapia apenas na indução.

Outros aspectos relevantes:
• Manter o paciente com a cabeceira a 0o nas primeiras 24 horas para evitar a recidiva do hema-

toma;
• Manter balanço hídrico positivo para a expansão cerebral (cuidado com a tolerância do pacien-

te a essa medida, quase sempre trata-se de paciente idoso com comorbidades);

Prognóstico
Coleções residuais  evidenciadas na tomografia de crânio são comuns, e a melhora neurológica, 

geralmente, antecede a tomográfica. Tais coleções podem demorar até seis meses para resolução 
completa. Coleções residuais não devem ser abordadas  rotineiramente, especialmente nas três pri-
meiras semanas após a drenagem cirúrgica. Deve-se considerar a drenagem de coleções residuais 
em caso de aumento de seu volume ou em casos de deterioração ou de não melhora do paciente. 

A mortalidade geral com o tratamento cirúrgico do hematoma subdural crônico é de 0-8%. Po-
rém há uma alta taxa de morbimortalidade (10-40%) em 1 ano devido às comorbidades da popu-
lação acometida. 
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11 - HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO PÓS TRAUMÁTICO

Contusão

 FIGURA: TC de crânio evidenciando múltiplas contusões cerebrais.

Lesão primária focal que ocorre tipicamente na cúpula dos giros. Ocorre mais comumente em 
áreas onde a desaceleração súbita da cabeça faz o cérebro impactar-se nas proeminências ósseas 
em golpe e contragolpe, sobretudo  nos lobos frontal e temporal.

Caracterizam-se por hemorragias perivasculares puntiformes na superfície cortical.

Hematoma Intracerebral
Deve ser diferenciado da contusão, uma vez que  ele se caracteriza pela ruptura de vasos intrín-

secos e de axônios no momento do trauma. Do ponto de vista tomográfico pode ser diferenciado 
da contusão, uma vez que o hematoma intracerebral ocorre mais profundamente (na substância 
branca).

Explosão Lobar
Termo utilizado para designar a ocorrência concomitante de sangramento subdural, contusão 

e hematoma intracerebral.

Diagnóstico
É realizado pela Tomografia de Crânio e 
Caracteriza-se por lesões hiperdensas.

Tratamento
A cirurgia está indicada quando:

• Há deterioração neurológica progressiva, hipertensão intracraniana refratária à terapia clínica 
otimizada ou sinais de efeito de massa importante na TC.;

• Há hemorragia com volume > 50 cm3 e
• O índice de Glasgow está entre 6 e 8, com hematoma frontal ou temporal > 20 cm3, com desvio 

da linha média maior ou igual a 5 mm e/ou compressão das cisternas da base na TC.

12 - CONCUSSÃO E LESÃO AXONAL DIFUSA (LAD)

Concussão é definida como perda da consciência transitória (< 6 horas). Tal condição é decor-
rente da distorção mecânica das membranas celulares, com estiramento axonal e black out fisioló-
gico. A concussão é acompanhada de amnésia retrógrada e pós-traumática.

Já a lesão axonal difusa (LAD) é definida como perda da consciência por período superior a 6 
horas. A LAD constitui um dos principais fatores na morbimortalidade do traumatismo crânio-en-
cefálico, sendo geralmente causada por acidentes de alta cinética. Tal condição é caracterizada pela 
microrruptura de axônios da substância branca.
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As principais anormalidades estruturais encontradas na LAD são: lesão focal do corpo caloso, 
lesão focal do tronco encefálico e alterações morfológicas do axônio. As alterações morfológicas 
encontradas na LAD são: esferóides de retração, estrelas de micróglia e degeneração walleriana.

O coma em pacientes de trauma, com TC normal, geralmente é decorrente de LAD, que pode vir 
acompanhada de outras lesões intracranianas.

A LAD geralmente apresenta prognóstico desfavorável. Esta pode ser dividida em:
• Leve: coma entre 6 e 24h, seguido de deficit de memória e limitações de leves a moderadas.
• Moderado: coma por mais de 24 horas, seguido de confusão mental e amnesia prolongada, 

além de deficits de memória, cognição e comportamento de leves a graves.
• Grave: coma por meses, com postura em flexão ou extensão. Seguido de deficit cognitivo im-

portante, de memória, de fala, de comportamento, sensitivo e motor. Pode haver disautonomia.

13 -  FRATURA DE BASE DE CRÂNIO

Suspeita-se do diagnóstico de fraturas da base do crânio inicialmente por parâmetros clínicos:
• Equimose periorbitária (olho de guaxinim) e equimose retroauricular (sinal de Battle);
• Otorréia ou rinorréia liquórica;
• Hemotímpano ou lesão do canal auditivo externo e
• Lesão de nervo craniano: lesão do olfatório (I) em fraturas na lâmina cribiforme; lesões do nervo 

óptico (II) em fraturas que se estendem ao canal óptico; lesões dos nervos III ao VI em fraturas 
do clivus; lesão dos nervos VII e VIII em fraturas do osso temporal.

 FIGURA: Anatomia da base do crânio com importantes estruturas nervosas associadas.



91▏

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO (TCE)

Diagnóstico radiológico

 FIGURA: TC de crânio em janela para osso, evidenciando fratura da base do crânio.

Os achados radiológicos são geralmente pobres, podendo ser melhorados com estudo de ja-
nela óssea pela tomografia de crânio, cortes menores ou iguais a 5 mm e cortes coronais. Dessa 
forma, podem-se observar melhor as falhas ósseas da base do crânio. Alguns sinais indiretos são: 
pneumoencéfalo, presença de líquor ou sangue nos seios da face (nível hidro-aéreo ou opacifica-
ção completa).

Tratamento
O tratamento na maioria das vezes é conservador, com suporte clínico ao paciente. Alguns pon-

tos importantes são:
• Está contraindicada a passagem de sonda nasal, por causa do risco elevado de introduzi-la na 

cavidade intracraniana;
• O uso de antibiótico profilático é controverso, mesmo na presença de fístula liquórica. Quando 

há fraturas de seios da face, alguns a consideram como abertas contaminadas, recomendando, 
nesses casos, o uso de antibióticos de amplo espectro;

• Deve-se manter elevada suspeição quanto a meningite, que pode ocorrer na ausência de fístula 
liquórica e anos após o traumae

• Atenção para lesões hipofisárias que podem vir associadas a lesões da base do crânio e suas 
complicações, como diabetes insipidus (principalmente) e déficits hormonais futuros.

O tratamento cirúrgico pode estar recomendando quando há aneurismas traumáticos, fístula 
carótido-cavernosa, fístula liquórica persistente, drenagem de abscessos e tratamento de defor-
midades.

Em lesões de nervo facial por fratura de osso temporal, apesar de controverso, deve-se instituir 
tratamento com corticóide e, caso não haja melhora, pode-se considerar a descompressão cirúr-
gica.
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14 - FERIMENTOS POR ARMAS DE FOGO

FIGURA: TC de crânio evidenciando TCE por projétil de arma de fogo (PAF)

FIGURA: TC de crânio em janela para osso, evidenciando TCE por projétil de arma de fogo (PAF)
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São lesões graves, com letalidade de até 2/3 dos pacientes no momento do traumae são respon-
sáveis por 35% dos óbitos por TCE em menores de 45 anos.

Além do dano cerebral, que pode ser agravado pela fragmentação do projétil, por sua mudança 
de trajeto intracraniano ao colidir com o osso, e por lesões por ondas de choque, os ferimentos por 
armas de fogo estão associados a lesões de parte mole (pele e músculo), contaminação pelo corpo 
estranho, e fratura óssea. 

Diagnóstico radiológico
A TC de crânio é útil para definir ponto de entrada e saída do projétil (se houver), avaliar seu 

trajeto , os danos causados diretamente por ele assim como os secundários, como os hematomas, 
ajudando a estimar o prognóstico do doente.

Em pacientes com boas condições clínicas, a arteriografia está recomendada, quando há gran-
des hematomas intraparenquimatosos ou sangramento tardio e o trajeto do projétil passa próximo 
a vasos importantes.

Tratamento
O tratamento inicial e intensivo é semelhante ao tratamento de qualquer TCE (ver tópicos per-

tinentes).
Devido à grande miríade de lesões e à gravidade dos casos, o tratamento específico deve ser 

individualizado. Em geral há dano neurológico muito grave, o que limita os benefícios da aborda-
gem neurocirúrgica. Em pacientes com quadros neurológicos menos graves, pode-se considerar o 
tratamento cirúrgico visando desbridamento, drenagem de hematomas, remoção de fragmentos 
ósseos e dos projéteis acessíveis (de valor forense), hemostasia e plástica de duramater.

Muitos casos evoluem com morte encefálica, sendo o tratamento de suporte mantido pela pos-
sibilidade de doação de órgãos.

O início de antibiótico profilático é geralmente utilizado devido ao elevado risco de infecção. 
Deve-se realizar também profilaxia antitetânica.

Atenção para complicações frequentes como infecção de SNC devida à presença de corpo es-
tranho e à fratura de base de crânio comumente associada; aneurismas traumáticos; convulsões; 
migração do projétil e toxicidade por chumbo.

Prognóstico
O prognóstico está relacionado com:

• Glasgow inicial – quando menor ou igual a oito apresenta mortalidade de até 94%;
• O trajeto do projétil – prognóstico pior quando ele passa a linha média, passa pelo centro do 

cérebro e pelo ventrículo e quanto mais lobos lesados e
• A presença de hematomas associados.

15 -  CRANIECTOMIA DESCOMPRESSIVA

A craniectomia descompressiva é um procedimento neurocirúrgico que objetiva o controle da 
hipertensão intracraniana refratária. Seu uso na prática neurocirúrgica ainda é objeto de controvér-
sias devidas, principalmente, à escassez de evidências em determinadas aplicações desse método. 
As indicações de craniectomia descompressiva e os cuidados relacionados à intervenção são cita-
dos neste capítulo.

Indicações
• TCE grave (Glasgow menor ou igual a 8) + Brain Swelling + PIC > 20 mmHg refratária à terapia 

otimizada;
• AVC isquêmico maior que 2/3 do território de ACM + rebaixamento significativo do Glasgow 

(em geral menor ou igual a 8), menor que 60 anos e ictus a menos de 48 horas;
• Infarto cerebelar + Hidrocefalia + PIC refratária a DVE e
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• Pós-operatório de tumor cerebral evoluindo com edema cerebral grave e Glasgow menor ou 
igual a 8

Técnica
• Craniectomia frontotemporoparietal – Lesões unilaterais;
• Craniectomia bifrontal – Lesões cerebrais difusas;
• Craniectomia suboccipital com aspiração de tecido cerebelar – Infarto cerebelar e
• A cranioplastia deve ser realizada preferencialmente de maneira precoce para se prevenir com-

plicações com hidrocefalia ou retração cutânea. 
OBS.: A craniectomia em crianças deve ser realizada mesmo na presença de midríase fixa bilate-

ral. Existem artigos demonstrando o benefício. 

16 - PRINCÍPIOS DO MANEJO INTENSIVO DO TCE GRAVE

Muitos dos pacientes vítimas de TCE necessitarão de tratamento em uma unidade de terapia 
intensiva, sendo ela de fundamental importância para a evolução desses pacientes. O manejo in-
tensivo tem como principais objetivos aprimorar a perfusão e oxigenação cerebral e evitar dano 
secundário.

Alguns pontos fundamentais para o manejo intensivo são:

Ventilação mecânica
Indicada para todos os pacientes com Glasgow menor ou igual a 8. Deve objetivar:

• PaO2 > 80 mmHg;
• PaCO2 entre 33 e 37 mmHg;
• Evitar a Hipercapnia.

OBS.: Não há contraindicação absoluta ao uso de PEEP (deve-se manter maior atenção, pois o 
aumento da pressão venosa central (PVC) pode acarretar aumento da PIC) e 

Analgesia e sedação
• Minimiza dor, ansiedade, agitação e consumo cerebral de O2;
• Facilita a ventilação mecânica;
• Sedação (Midazolan ou Propofol);
• Barbitúricos – menos utilizados - risco cardiovascular;
• Analgesia (Acetaminofen e opióides - Fentanil);
• Bloqueadores neuromusculares (atracúrio ou rocurônio);
• Não usar de rotina e
• Evitar aumento da PIC por tosse ou esforço físico.

Suporte hemodinâmico
• Instabilidade no TCE grave – politrauma ou lesões de tronco;
• Hipotensão e hipertensão – muito deletérias, principais causas de dano secundário;
• PVC 5-10 mmHg (manter com uso de cristalóides ou drogas vasoativas);
• Insuficiência adrenal pós TCE grave (corticóide);
• Controle da PA;
• Antes do monitor da PIC – tratar HAS apenas se PAM > 120 mmHg;
• Após monitor da PIC – de acordo com a pressão de perfusão cerebral (PPC) e
• Antihipertensivo de escolha: beta-bloqueadores (evitam a vasodilatação cerebral, que pode 

aumentar a PIC).

Suporte nutricional
• Recomenda-se suporte nutricional precoce;
• Via de administração - de acordo com o estado clínico;
• Via não tem implicação prognóstica;



95▏

TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO (TCE)

• 25 a 30 kcal/kg/dia e
• Atenção para monitorização metabólica.

Controle glicêmico
• A resposta endócrina metabólica ao trauma propicia hiperglicemia, que está relacionado a:
• Aumento da PIC;
• Maior tempo de hospitalização e
• Aumento da morbimortalidade.
• Controle glicêmico – associado a um melhor prognóstico.
• O alvo glicêmico ainda não foi estabelecido, mas estima-se que entre 70 e 125 mg/dl

Profilaxia da úlcera péptica
• Há evidências a favor do uso rotineiro de antiácidos e
• Não estão claras a medicação, a dose e a via

Profilaxia de tromboembolismo
• Início da profilaxia após 72h.
• Heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, sem evidência de benefícios de uma so-

bre a outra.

Anticonvulsivante
• Profilático na fase aguda (<7dias):
• Não recomendado e
• Não reduz risco de convulsão a longo prazo;
• Profilático quando há fratura com afundamento:
• Escolha individualizada.
• Anticonvulsivante de escolha:
• Fenitoína

Balanço hidroeletrolítico (ver capítulo específico)

Manejo interdisciplinar
• - Fisioterapia respiratória e motora;
• - Fonoaudiologia;
• Enfermagem:
• Mudança de decúbito,
• Cuidados oculares e
• Higienização.

17 - MONITORIZAÇÃO E MANEJO INTENSIVO DO TCE GRAVE

A monitorização da pressão intracraniana (PIC) é de fundamental importância para diagnósti-
co precoce de complicações (lesões expansivas, edema cerebral etc.), definição terapêutica (tanto 
clínica, quanto cirúrgica) e definição de prognóstico (preditor independente de mal prognóstico, 
quando maior que 20-25 mmHg). Portanto o princípio da monitorização da PIC é possuir algum pa-
râmetro de avaliação do quadro neurológico, quando se perde os parâmetros clínicos por sedação 
ou intubação orotraqueal e guiar o tratamento na suspeita de hipertensão intracraniana.

Está indicada em todo paciente com TCE grave (Glasgow menor ou igual a 8) com qualquer alte-
ração na TC de crânio (devido ao alto risco de elevação da PIC.) Em pacientes com Glasgow menor 
ou igual a 8 e TCC normal, há indicação de monitorização de PIC se houver dois dos itens abaixo:
• Idade > 40 anos,
• Pressão arterial sistólica < 90 mmHg e
• Postura motora anormal (uni ou bilateralmente)
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Pois, nesses casos, a hipertensão intracraniana se desenvolve de 53% a 63% dos casos.
Principais métodos de monitorização

FIGURA: Principais formas de monitoração da pressão intracrania. Cateter intraventricular e intra-
parenquimatoso.

Cateter intraventricular (DVE – ver capítulo específico) – Método padrão ouro, pois permite a 
drenagem de líquor para ajudar na redução da PIC, e é possível recalibrar o sistema (zerar nova-
mente). Porém, há algumas desvantagens, como estas: é um método mais invasivo e com maior 
risco de infecção, pode ser difícil de inserir caso os ventrículos estejam pequenos e não é possível 
monitorizar a PIC fidedignamente e drenar o líquor

Monitor intraparenquimatoso – A grande vantagem desse método é a facilidade de implantação 
e a baixa taxa de infecção. Porém, não pode ser recalibrado e não permite a drenagem de líquor.

Pressão de Perfusão Cerebral
A pressão de perfusão cerebral (PPC) é calculada pela subtração entre a pressão arterial média 

(PAM) e a PIC (PPC = PAM – PIC). O valor normal varia entre 50-150 mmHg. O valor que deve ser 
almejado no trauma varia na literatura entre > 50-70, havendo uma tendência para ser > 60 mmHg

Formas iniciais de redução da PIC
• Elevar a cabeceira entre 30 e 45º (melhora a drenagem venosa);
• Manter a cabeça reta (evitar compressão da jugular, que piora o fluxo venoso);
• Manejo pressórico (alterações estão relacionadas a dano secundário);
• Evitar hipóxia (alterações estão relacionadas a dano secundário);
• Normocarbia (PaCO2 entre 35-40 mmHg). Não é recomendada a hiperventilação profilática e
• Sedação leve

Formas de redução da PIC refratária
• Hiperventilação – Promove uma redução da PIC à custa de uma redução da perfusão cerebral. 

Não é recomendada se não houver monitorização adequada (saturação de O2 de bulbo de 
jugular). O alvo da PaCO2 é de 33-37 mmHg inicialmente, podendo chegar a 30-33 mmHg se 
HIC intratável.

• Terapia hiperosmolar – Está Indicada para aumento rápido da PIC. Pode ser feita com manitol 
ou salina hipertônica. O manitol é o mais utilizado, mas a osmolaridade merece atenção redo-
brada: se >320 mOsm/litro, está associada a complicações renais e neurológicas, depleção do 
intravascular,  hipotensão, hipercalemia, e é possível que haja aumento rebote da PIC. A salina 
hipertônica (1,7% - 29,2%) se mostrou eficaz em HIC refratária a manitol e tem como vantagens 
ser um expansor de volume e não causar disfunção renal / hipercalemia.

• Hipotermia – Não há evidências a favor da hipotermia. Está associado a maior frequência de 
PNM. O uso de hipotermia na HIC intratável, reduz a PIC em 40%, reduz fluxo sanguíneo em 
26% e pode reduzir mortalidade se se tiver atenção às complicações da técnica.

• Coma barbitúrico – Seu uso na HIC refratária é polêmico. Não há estudos provando seu be-
nefício prognóstico. Reduz a PIC, por reduzir o metabolismo, radicais livres e fluxo sanguíneo 
cerebral. Possui desvantagens importantes, como a hipotensão significativa e a meia vida pro-
longada. Pode ser utilizado com EEG para minimizar as doses.

• Cirurgia – Alguns procedimentos cirúrgicos podem ser utilizados para auxiliar no manejo da 
PIC refratária, como a drenagem de hematomas, DVE com drenagem de líquor e craniectomia 
descompressiva (ver tópicos específicos).

Outras técnicas complementares no TCE grave
• Cateter de microdiálise – cateter de implantação intraparenquimatosa que visa monitorizar os 

parâmetros metabólicos em pequena área ao redor do cateter. Permite refinamento do contro-
le da PPC.

• Saturação de O2 do bulbo da jugular – permite uma avaliação qualitativa do fluxo cerebral (in-
direta). Há dúvida a respeito de qual o melhor lado para canular (monitorizar), sendo impossível 
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prever o lado ideal, mas há uma preferência pelo lado direito. Existem limitações quanto a va-
riações anatômicas, tornando a estimativa de fluxo não acurada no trauma. Este método realiza 
uma monitorização cerebral global, não detectando isquemia focal.

• Doppler transcraniano – técnica prática e não invasiva. Avalia a velocidade de fluxo e estima a 
perfusão cerebral.

18 -  PRINCIPIOS BÁSICOS NO MANEJO DA DVE

A derivação ventricular externa é utilizada nos pacientes que necessitam de monitorização da 
pressão intracraniana ou necessitam de drenagem liquórica por hidrocefalia. Diversas patologias 
podem se utilizar da DVE no pós-operatório.

FIGURA: Derivação ventricular.

Valores de referências:
• Adulto e crianças maiores: PIC até 15 mmHg;
• Criança menores: PIC até 7 mmHg e
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• Crianças menores de 1 ano PIC até 6 mmHg.
OBS1: Ao ser ligado ao monitor, a PIC é apresentada com um valor de pico, um valor mínimo e 

um valor médio, sendo o valor médio o utilizado na prática. Devido à variação de pressão, a PIC gera 
uma curva, que é um indicador de que a DVE está funcionando adequadamente.

OBS2: Para adultos, apesar do valor de referencia de PIC normal até 15 mmHg, recomenda-se 
abrir a DVE apenas quando a PIC está acima de 20 mmHg.

OBS3: Quando o paciente ou está craniectomizado ou a sua DVE está aberta para monitorização 
e drenagem ao mesmo tempo, a curva da PIC pode ser mínima, aparecendo no monitor como uma 
linha reta. Para checar se a DVE está funcionando, deve-se baixar o copo reservatório para observar 
se há drenagem.

Principais indicações:
• Pós-recessecção de tumores que tenham alto risco de hidrocefalia ou aumento da PIC;
• Hidrocefalia sem possibilidade de DVP;
• Monitorização da PIC;
• Tratamento de fístula liquórica. Nestes casos o copo que marca o zero da DVE deve ser mantido 

mais baixo (por volta de 5 mm/hg), para permitir drenagem e manutenção de pressão liquórica 
baixa na ferida cirúrgica, e

• Pacientes com ECG menor ou igual a oito com lesão cerebral estrutural.

Principais problemas na Neuro-UTI:
• DVE parou de monitorizar PIC:
• Avaliar funcionamento do sistema ao baixar DVE;
• Verificar se Dome está corretamente conectado 
• Verificar se o sistema está corretamente aberto para monitorização;

•  Verificar se o circuito está totalmente preenchido com liquido e
•  Verificar obstrução proximal e distal da DVE (contactar equipe de neurocirurgia)

Complicações da DVE
• Infecção: 5 a 20% inicialmente, aumentando com o tempo de manutenção da DVE e
• Sangramento no trajeto da punção – 7%

Prevenção de Infecção da DVE:
• Tentar resolver o problema gerador para uso da DVE rapidamente;
• Implante de DVP de forma precoce caso o fator gerador para uso de DVE não se resolva em até 

5 dias;
• Banho de clorexidina no dia pré-DVP, 3 vezes ao dia;
• Depois de 5 dia de sua instalação há um alto risco de infecção; 
• Manipular a DVE o mínimo possível e por profissional capacitado;
• Troca de curativo em 48 horas e no caso de DVE, refazer o curativo de forma estéril até a sua 

retirada;
• Colher líquor apenas se febre ou outros sintomas de infecção para evitar infecção e

OBS.: Não há indicação de troca eletiva da DVE por outra DVE em intervalos pré-definidos para 
evitar infecção

Quando trocar DVE: 
• Quando tiver parado de funcionar e não tiver sido devido a um dos itens relacionados acima 

entre os principais problemas e
• Quando se tiver avaliado a tomografia de crânio e não se constatou colabamento ventricular ou 

novas lesões intracranianas no PO.

Retirada de DVE
• Retirar logo que a indicação para o seu uso houver se resolvido;
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• Sempre antes de colher líquor para analise;
• Sempre retirar a DVE de forma asséptica e coletar ponta de cateter para a cultura e
• Sempre realizar sutura simples no local de saída do dreno para prevenir fístula liquórica e in-

feção

Quando trocar/retirar DVE devido a infecção
• Na literatura, o tratamento de infecção de SNC na vigência de DVE com ou sem a retirada do 

dispositivo é descrito. Não há estudo randomizado favorecendo uma medida ou outra;
• Se a DVE for mantida, realizar uso mais prolongado de antibiótico e
• Sempre avaliar a retirada da DVE em casos de infecção persistente do líquor, a despeito de 

terapia antimicrobiana otimizada

Medicações, aspectos relevantes: 
• Antibioticoterapia apenas na indução anestésica.
• Não é necessário uso de anticonvulsivante.

Principais Escalas e Scores na Avaliação:
• Escala de Coma de Glasgow e Rankin.

19 -  PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES CLÍNICAS

Pacientes vítimas de TCE estão sujeitos a maior índice de complicações clínicas, diretamente 
relacionadas à má evolução do paciente. Algumas delas são ressaltadas neste tópico.

Insuficiência respiratória
• Relacionada a uma piora prognóstica importante, por aumento do dano cerebral;
• Causa ou aumenta edema cerebral e, consequentemente, a pressão intracraniana e
• Atenção para falência respiratória neurogênica, decorrente de lesões de tronco cerebral, medu-

la cervical ou nervo frênico.

Atelectasia
• Complicação frequente de cirurgia e anestesia.
• Piora as trocas gasosas, aumenta o esforço respiratório e o risco de infecção
• Prevenção: sentar o paciente e fazer fisioterapia respiratória (respiração profunda e tossir).
• Tratamento: mobilizar secreção, recrutamento de áreas colapsadas, PEEP (pressão positiva ex-

piratória final).  

Aspiração
• Alto risco em pacientes neurocirúrgicos devido à alteração do nível de consciência, disfunção 

bulbar ou manipulação/lesão de nervos cranianos baixos (IX, X, XII pares cranianos);
• Avaliação fonoaudiológica é fundamental em pacientes neurocirúrgicos;
• Pneumonite química – se o aspirado é estéril;
• Pneumonia – se o aspirado contém patógenos – antibioticoterapia de amplo espectro e
• Avaliar intubação traqueal se houver risco elevado de aspiração.

Pneumonia
• Trauma crânio-encefálico, AVC e neurocirurgia são preditores independentes para pneumonia 

nosocomial ou associada à ventilação mecânica;
• Manter alta suspeição. Atenção para curva térmica, leucocitose, infiltrado em Rx de tórax, hipo-

xemia, aumento do esforço respiratório e alteração do escarro e
• Antibiótico inicialmente de amplo espectro, depois ajustado com a cultura.

Edema pulmonar neurogênico
• Diagnóstico de exclusão;
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• Caracterizado pelo acúmulo rápido de exudato alveolar rico em proteína;
• Pode ocorrer após qualquer insulto neurológico, porém é mais comum depois de: traumatis-

mo crânio encefálico (TCE), trauma raquimedular (TRM), hemorragia intracraniana e lesão de 
tronco cerebral;

• Patogênese: aumento da permeabilidade vascular pulmonar e diminuição da complacência do 
ventrículo cardíaco esquerdo, decorrente de alteração simpática transitória;

• Infiltrado bilateral no Rx de tórax;
• Aumento do gradiente alvéolo-arterial de O2 e
• Manejo: ventilação mecânica, suporte de O2 e PEEP.

Embolia pulmonar
• Risco bastante aumentado devido ao elevado grau de imobilidade dos pacientes;
• Prevenção: meias de compressão pneumática e anticoagulação profilática (ver em tópico es-

pecífico); e
• Manejo: suporte respiratório e anticoagulação (ver em tópico específico).

Hipertensão
• Ocorre em 30 a 80% dos pacientes depois de feita a craniotomia;
• Causas comuns: dor, ansiedade, tremores, distensão vesical, depressão respiratória (hipercap-

nia e hipóxia);
• Atenção para o fato de a hipertensão sistêmica poder ser secundária à PIC elevada;
• Aumenta o risco de sangramento no sítio cirúrgico;
• Pacientes neurocirúrgicos podem apresentar disfunção da autorregulação regional ou global, 

logo pequenos aumentos da pressão arterial (PA) podem elevar significativamente o fluxo san-
guíneo cerebral e a PIC;

• Manejo: redução pressórica gradual para não afetar os mecanismos da autorregulação cerebral;
• Os agentes de primeira linha são os antagonistas β-adrenérgicos (labetolol, esmolol e meta-

prolol); e
• Segunda linha: hidralazina, nicardipina e nitroprussiato – podem dilatar a vasculatura cerebral 

e aumentar a PIC, porém os riscos de uma hipertensão não controlada e sangramento intracra-
niano superam os riscos da vasodilatação induzida por drogas.

Hipotensão
• Incomum após craniotomias (2 a 5%) e
• Merece atenção por poder comprometer a perfusão cerebral, com dano cerebral irreversível.
• Causas: 

• Perda de volume: sangramento, diurese osmótica, reposição volêmica inadequada, diabe-
tes insipidus; 

• Disfunção cardíaca: disfunção neurogênica (liberação exagerada de catecolaminas, alteran-
do a relação de demanda e oferta de O2 para o miocárdio) e

• Vasodilatação periférica exacerbada: choque neurogênico por lesão medular (bradicardia, 
hipotensão e baixa resistência periférica).

20 - DISTÚRBIO DO METABOLISMO DA ÁGUA E DO SÓDIO

O manejo de fluidos depois de TCE é de fundamental importância, devendo ser enfatizadas a 
euvolemia e a perfusão adequada dos órgãos alvo.

Para procedimentos neurocirúrgicos, a osmolaridade sérica deve ser mantida nos valores nor-
mais. Salina isotônica é a solução de preferência. Ringer Lactato, dextrose, e salina hipotônica po-
dem reduzir a osmolaridade e promover edema cerebral.

Em pacientes com edema cerebral decorrente da cirurgia ou de trauma, comumente são utiliza-
das soluções hipertônicas como o manitol ou salina hipertônica, não havendo consenso quanto os 
benefícios de uma sobre a outra.
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Hiponatremia (Na+ < 135 mmol/L)
Ocorre em até um terço dos pacientes com desordem neurocirúrgica. Pode levar a edema cere-

bral e causar náusea, convulsão, letargia ou coma.
Pode ser dividida em: 

• Hiperosmolar – causadas por hiperglicemia ou manitol;
• Isoosmolar – causadas por hiperglicemia ou manitol e
• Hipoosmolar – forma mais comum – é subdivido tendo como base o volume extra-celular:

• Volume extracelular aumentado: ICC, IRA, IRC, síndrome nefrótica, cirrose;
• Volume extracelular normal: SIADH, drogas, hipotireoidismo, polidipsia, deficiência de gli-

cocorticoide e
• Volume extracelular diminuído: por perdas renais (excesso de diurético, deficiência de mi-

neralocorticoide, nefropatia perdedora de sal, diurese osmótica) ou por perdas extrarrenais 
(síndrome cerebral perdedora de sal, vômitos, diarreia, perdas para o terceiro espaço, quei-
mados, pancreatite).

Manejo da hiponatremia:
• Tratamento da cause de base;
• A correção não deve exceder 10 – 12 mmol/L em 24h – por causa do  risco de síndrome de 

mielinólise pontina;
• Deficiência de sódio é dada pela fórmula:
Deficiência de sódio = (sódio alvo) – (sódio atual) x VCT
VCT = volume corporal total = 60% do peso no homem e 50% na mulher e
• Repor sódio com solução hipertônica quando houver hiponatremia sintomática, ou hiponatre-

mia grave (menor ou igual a 120 mmol/L)

Síndrome da secreção inapropriada do ADH (SIADH)
• Hiponatremia, euvolêmica ou levemente hipervolêmica;
• Urina inapropriadamente concentrada e
• Hipersecreção de vasopressina.
• Tratamento: Restrição de sódio. Se for grave ou sintomático, um diurético de alça e uma salina 

hipertônica podem ser necessários.

Síndrome Cerebral Perdedora de Sal (SCPS)
• Hiponatremia, hipovolêmica;
• Urina com concentração inapropriadamente elevada do sódio e
• Excreção renal anormal de sódio na vigência de uma desordem cerebral (mais comumente 

HSA).
• Imagina-se estar relacionada à liberação de peptídeo natriurético.
• OBS: a diferença para o SIADH é que na SCPS o volume intravascular está diminuído.
• Tratamento: Correção do déficit de fluido e sódio com salina isotônica ou hipertônica.

Hipernatremia (Na+ >145 mmol/L)
Ocorre em 10 a 20% dos pacientes neurocirúrgicos. Manifesta-se como sede, ataxia, convulsão 

e hemorragia intracraniana.
Pode ser dividida em:

• Perda de água livre: Diabetes Insipidus (DI), diuréticos de alça, diurese pós-obstrutiva, fase 
poliúrica da necrose tubular aguda, vômito, diarreia, fístula entérica, drenagem nasogástrica, 
queimados e sudorese e

• Ganho de sódio: salina hipertônica, hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing e diá-
lise hipertônica.

Manejo da hipernatremia:
Consiste basicamente no tratamento da causa de base, com algumas peculiaridades relevantes 
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para o manejo da DI.

Diabetes insipidus:
• Causa mais comum de hipernatremia no contexto neurocirúrgico.
• Causado pela redução da atividade da vasopressina:
• Central - redução da liberação da vasopressina (devido à disfunção ou lesão hipotálamo-hipó-

fise).
• Renal – redução da sensibilidade à vasopressina (incomum no contexto neurocirúrgico).

Critério diagnóstico
• Diminuição da osmolaridade urinária para < 150 mOsm/Kg ou densidade específica < 1.005;
• Aumento do volume urinário (> 3mL/kg/h) e
• Hipernatremia.

Tratamento
• Formas leves: acesso livre a água/fluidos;
• Formas mais graves: reposição hídrica e DDAVP.

21 -  EXAME NEUROLÓGICO NO COMA

Coma é definido pela perda da capacidade de manter contato com meio externo e, de forma 
prática, é avaliada e graduada pela escala de coma de Glasgow (ECG). Tal escala é mensurada com 
valores entre 3-15, sendo o estado comatoso  definido quando o escore for menor ou igual a 8. 

No estado de coma deve-se avaliar o nível de consciência, que é mensurado pela escala de coma 
de Glasgow, a reação e tamanho pupilar,  os movimentos oculares, os reflexos de tronco encefálico 
e as funções vegetativa, em especial o ritmo respiratório. Os reflexos de tronco geralmente podem 
ser avaliadas sem colaboração do pacientes por se tratar de respostas básicas de vida.

21.1- O NÍVEL DE CONSCIÊNCIA.

A avaliação da consciência pode ser dividida em dois aspectos: o conteúdo e o nível de cons-
ciência. O conteúdo está relacionado às atividades do córtex cerebral, como memória e linguagem. 
O nível da consciência é avaliado pelo estado de alerta. O sistema reticular ativador ascendente (si-
tuado na porção rostral do tronco encefálico) exerce importante papel no estado de sono e vigília. 

A escala de coma de Glasgow avalia os seguintes parâmetros: abertura ocular e melhor resposta 
verbal e motora.  As principais posturas patológicas encontradas nesta avaliação são: 
• Postura de decorticação: típico de lesões diencefálicas ou cortical difusa grave: ocorre adução 

e flexão do cotovelo, flexão do punho e dos dedos com hiperextensão e rotação interna do 
membro inferior e 

• -Postura de descerebração: comum em lesões grave de tronco (mesencéfalo) e caracterizada 
por exacerbação dos reflexos extensores levando à extensão rígida dos quatro membros acom-
panhada de hiperreflexia e, aàs vezes, opistótono. Sinal de péssimo prognóstico neurológico. 

21.2 - REAÇÃO E TAMANHO PUPILAR.

Avaliação da pupila e da motricidade ocular intrínseca: avalia-se o diâmetro das pupilas e o re-
flexo fotomotor direto e consensual. Podem ser: mióticas ou midriáticas, isocóricas ou anisocóricas 
e fotoreativas ou não. O padrão pupilar segue uma sequência de alterações de acordo com nível da 
lesão no SNC como mostrado na tabela abaixo. 

Avaliação da motricidade ocular extrínseca: pesquisa-se a posição primária dos globos oculares 
(olhar conjugado, normal, desvios mínimo ou máxima, estrabismos convergente ou divergente), o 
reflexo oculocefálico (ROC) e o reflexo oculovestibular (ROV).

Reflexo oculocefáloco (ROC): avaliado pela manobra de rotação súbita da cabeça determinando 
o desvio do olhar conjugado contralateral. É chamado de fenômeno de olhos de boneca. A ausên-
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cia desse reflexo indica disfunção grave de tronco encefálico. 
Reflexo oculovestibular (ROV): consiste na injeção, no conduto auditivo, de soro gelado e mor-

no, com subsequente avaliação da motricidade ocular extrínseca. Normalmente a irrigação com 
soro gelado produz nistagmo com movimentos rápidos dirigidos para o lado oposto ao estímulo. 
No coma, a fase rápida desaparece, e a fase lenta predomina com desvio tônico do olhar  para o 
lado estimulado e sem nistagmos. Em casos de disfunção grave de tronco, tal reflexo geralmente 
está ausente. 

21.3 - AS FUNÇÕES VEGETATIVAS.

Deve-se avaliar o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco e a pressão arterial e a temperatura. As 
funções vegetativas são integradas pelos núcleos laterais da formação reticular. A compressão do 
tronco encefálico em casos de hipertensão intracraniana avançada pode determinar a tríade de 
Cushing, caracterizada por bradicardia,  hipertensão arterial  e alterações respiratórias. Os padrões 
respiratórios apresentam localização anatômica no tronco conforme o local da lesão. Os principais 
são:

Respiração periódica de Cheynes-Stokes: manifesta-se pela presença de períodos alternados e 
regulares de apneia, separados por incursões respiratórias normais. Geralmente é consequente à 
lesão bilateral do diencéfalo ou profunda dos hemisférios cerebrais; 

Respiração neurogênica central: caracteriza-se por hiperpneia sustentada com incursões pro-
fundas, regulares e rápidas sendo geralmente consequente à lesão da porção inferior do mesencé-
falo ou tegmento da ponte; 

Respiração apnêustica: caracteriza-se por pausas inspiratórias prolongadas alternadas com pau-
sas expiratórias. É geralmente consequente à lesão da porção inferior da ponte; e 

Respiração atáxica (Biot): caracteriza-se por um padrão respiratório irregular alternando inspi-
rações profundas com períodos de apneia. É secundário à lesão dos centros respiratórios bulbares 
com desconexão dos centros inspiratórios.

21.4 - OUTROS REFLEXOS DO TRONCO ENCEFÁLICO: 

Reflexo córneo-palpebral (reflexo corneano);
Reflexo faríngeo e traqueal (reflexo de tosse) e
Reflexo do centro respiratório bulbar (reflexo de apneia).

TABELA: avaliação do paciente comatoso

Nível da lesão no 
SNC

Avaliação 
pupilar

Reflexo óculo-cefálico
Padrão respi-

ratório 
Resposta ao  estí-

mulo doloroso

Normal Normal Nistagmo

Normal Normal

Hemisfério cere-
bral

Pequenas  e 
reativa

Desvio oculocefálico
Normal e 

hipercinética
Postura de 

decorticação

Herniação do lobo 
temporal 

Midríade para-
lítica unilateral

Desvio óculo-cefálico 
Normal e 

hipercinética

Assimetria com 
hemiparesia ou 

hemiplegia

Diencéfalo Mióticas Desvio óculo-cefálico

Cheyne-Stokes 
Postura de 

decorticação

Mesencéfalo Médio-fixas Desvio óculo-cefálico
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22 -  MORTE ENCEFÁLICA

A morte encefálica (ME) é a constatação irremediável e irreversível da lesão do sistema nervoso 
central e significa morte, do ponto de vista clínico, legal e social. Corresponde a aproximadamente 
12% das mortes ocorridas nos Centros de Tratamento Intensivo dos grandes hospitais. O TCE, o AVC 
e a lesão cerebral hipóxico-isquêmica correspondem por quase 90% das causas de ME. 

As diretrizes fundamentais para o diagnóstico de ME foram delineadas em 1981, porém cada 
nação apresenta protocolos próprios com pequenas peculiaridades em decorrência de diferenças 
sociais, econômicas, religiosas, etc. Há aproximadamente 87 protocolos pelo mundo, sendo impor-
tante estar atento à referência que se segue.

No Brasil, a normatização do diagnóstico de ME está a cargo do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) segundo o decreto-lei nº 9.434, 1997. O CFM normatizou os critérios na publicação da diretriz 
1.480.

Critério para o diagnóstico de Morte Encefálica

Pré-requisitos:
• Coma com causa conhecida e irreversível (causa deve estar comprovada por TC/RM ou LCR);
• Ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio metabólico grave (PIA > 60, Tax > 32ºC, 160 

< Na <120) e
• Ausência de intoxicação exógena ou efeito de medicamentos psicotrópicos .

(12 horas para sedação/curare, e 24 horas para barbitúricos).

Critérios clínicos: Dois exames em momentos distintos constatando:

• Coma sem resposta a estímulo doloroso na face;
• Ausência de reflexo de tronco encefálico:

• Reflexo fotomotor,
• Reflexo corneano,
• Reflexo vestíbulo-calórico,
• Reflexo óculo-cefálico e
• Reflexo de tosse.

OBS.: É aceitável a presença de movimentos espontâneos e reflexos medulares.
• Teste da apneia positivo e
• Dois testes (um em cada exame).
• Como fazer:
• Ajustar parâmetros do ventilador para pCO2 de 45 mmHg;
• O2 a 100% 10min antes do teste;

Nível da lesão no 
SNC

Avaliação 
pupilar

Reflexo óculo-cefálico
Padrão respi-

ratório 
Resposta ao  estí-

mulo doloroso

Hiperpnéia neuro-
gênica central 

Postura de 
descerebração

Ponte Puntiformes

Ausente

Hiperpnéia e 
apnêustica

Abolida (flaci-
dez)

Bulbo Midríase fixa Ausente

Atáxica e apnéia 
Abolida (flaci-

dez)
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• Desconectar do ventilador, e colocar sonda intratraqueal com O2 a 6L/min ou 1L/5Kg/min 
em crianças;

• Duração: 10 minutos ou até que a pCO2 > 55 mmHg;
- Critério de positividade: ausência de incursões respiratórias e com PCO2> 55 mmHg ao térmi-

no.
OBS.: O teste deve ser interrompido se PIA < 90 mmHg, Sat O2 < 75% ou bradicardia. Neste caso, 

o teste será considerado válido se constatado apneia com PCO2> 55 mmHg.

Intervalo entre os exames
• De 7 dias a 2 meses: 24 horas;
• De 2 meses e 2 anos: 12 horas;
• Acima de 2 anos: 6 horas.
• OBS: O diagnóstico de ME não é possível antes do sétimo dia de vida.

Número de examinadores:
Dois médicos não vinculados à equipe de transplante. É recomendado que pelo menos um de-

les seja neurologista ou neurocirurgião.

Exames complementares:

• No Brasil, é obrigatória a realização de pelo menos um exame complementar;
• Pode ser: arteriografia, Doppler transcraniano (TCD), eletroencefalograma (EEG), Cintilografia, 

SPECT, PIC, Extração de O2.
• OBS: Pacientes entre 7 dias e 2 meses de vida necessitam de dois EEG; pacientes entre 2 meses 

e 2 anos de vida necessitam de pelo menos um EEG.

Depois do segundo teste de apneia, se confirmar ME, é declarada a morte do paciente (na hora 
do término do teste), estando apto para doação de órgão se possível doador. No caso de não ser 
doador, o CFM, na resolução Nº 1.986, de 2007 autoriza, aprova e estimula a retirada do suporte 
intensivo para esses pacientes.
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1- INTRODUÇÃO AO TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR (TRM)

1.1 - INTRODUÇÃO 

O trauma raquimedular é extremamente frequente, acometendo principalmente a população 
economicamente ativa. Decorre principalmente dos acidentes de trânsito (sobretudo automobilís-
ticos), da violência urbana (agressões e homicídios) e do mergulho em água rasa. Está relacionado 
a um considerável impacto socioeconômico. Acomete mais os indivíduos do sexo masculino, espe-
cialmente dos 15 aos 35 anos.

A coluna cervical é o seguimento mais acometido (45-60% dos casos), seguido da coluna toraco-
lombar em 25-35%, da região lombar em 14-20% e da sacrococcígea em 4-6% dos casos. Cerca de 
20-30% dos pacientes com fratura cervical irão apresentar fratura toracolombar associada. A abor-
dagem terapêutica do TRM deve ser multidisciplinar, desde o momento do resgate e da remoção 
dos pacientes até a sua fase final de reabilitação. 

1.2 - FISIOPATOLOGIA

As forças de impacto que acometem a coluna podem determinar movimentos de hiperflexão, 
hiperextensão, rotação, compressão e distração das estruturas osteoligamentares, gerando lesões 
da coluna espinhal e da medula. Os sintomas variam desde queixas álgicas até déficits neurológi-
cos graves.

Os déficits neurológicos são decorrentes basicamente de dois mecanismos:
a) Lesão primária: lesão que ocorre no momento do trauma causada pelas forças de impacto, sendo 
representada por compressões ósseas, hematomas e contusão medular;
b) Lesão secundária: lesão que continua ocorrendo no sistema nervoso nos momentos seguintes 
ao trauma. Está relacionada aos eventos circulatórios isquêmicos consequentes da cascata bioquí-
mica inflamatória secundária. 

2 -  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS NO TRM

2.1 - INTRODUÇÃO

Uma avaliação detalhada do quadro motor, sensitivo e dos reflexos deve ser realizada com o 
objetivo de avaliar o grau da lesão e ajudar na determinação do prognóstico neurológico. A pes-
quisa do reflexo bulbocavernoso e do tônus retal é importante para a análise do estado de choque 
medular. Quando esses reflexos estão presentes, indicam o final da fase do choque medular e su-
gerem uma lesão incompleta. E quando ausentes, são indicadores de uma lesão medular completa 
e de mau prognóstico neurológico. O choque neurogênico geralmente acompanha os quadros 

Traumatismo raquimedular
CAPÍTULO
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de TRM acima de T7. Ele é resultado de uma simpatectomia traumática, causando perda do tônus 
vasomotor periférico com hipotensão e choque não responsivo à volemia, fato que o diferencia do 
choque hemorrágico traumático.

As principais síndromes medulares que acometem esses pacientes são: síndromes medulares 
anterior e posterior, síndrome centromedular, síndrome da secção medular, síndrome da cauda 
equina e do cone medular e síndrome de Brown-Sèquard.  (Figura 2-2)

2.2 - SÍNDROMES MEDULARES (TÓPICO)

 Síndromes Medulares

2.2.1 -Síndrome medular anterior (síndrome da artéria espinhal anterior)

Normalmente é decorrente do trauma com comprometimento da irrigação na área da artéria 
espinhal anterior. Apresenta-se seja com tetraparesia ou tetraplegia (se acima de C7), seja com pa-
raparesia ou paraplegia (se abaixo de C7); com perda da sensibilidade térmica e dolorosa, embora 
haja preservação da sensibilidade profunda. 

2.2.2 - Hemissecção da medula (síndrome de Brown-Sèquard) 

Ocorre interrupção dos principais tratos que percorrem uma hemimedula. Os sintomas que se 
manifestam do mesmo lado da lesão (interrupção dos tratos não cruzados na medula) são: paralisia 
espástica com aparecimento do sinal de Babinski (lesão do trato córticoespinhal lateral) e perda 
da propriocepção consciente e do tato epicrítico (interrupção das fibras que percorrem o funículo 
posterior da medula). Os sintomas que se manifestam do lado oposto da lesão (interrupção dos 
tratos cruzados na medula) são: perda da sensibilidade térmica e dolorosa a partir de um ou dois 
dermátomos abaixo do nível da lesão (lesão do trato espinotalâmico lateral e diminuição do tato 
protopático e pressão por comprometimento do trato espinotalâmico anterior). 
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2.2.3 - Síndrome central da medula: 

A porção central da medula é uma região de interseção vascular entre as artérias espinhal ante-
rior e a posterior. As lesões compressivas medulares podem levar a uma vascularização insuficiente 
nessa zona de interseção e, consequentemente, à lesão neuronal. Normalmente ocorre nas lesões 
traumáticas em hiperextensão em pacientes com doença degenerativa pré-existente da coluna. 
Pode ocorrer com ou sem fratura ou luxação. Manifesta-se normalmente com tetraparesia assimé-
trica mais pronunciada nos membros superiores associada a déficit sensitivo variável, podendo 
ocorrer também alterações esfincterianas. Essa assimetria no déficit de força é decorrente da dis-
tribuição topográfica das fibras motoras, sendo as relacionadas com a motricidade dos membros 
superiores localizadas mais no centro da medula. 

2.2.4 - Transecção da medula

É uma lesão caracterizada por uma secção completa da medula, ocasionando perda completa 
da motricidade e da sensibilidade abaixo do segmento medular lesado, além de retenção urinária 
e fecal. 

2.2.5- Síndrome de cauda equina

A dor espontânea é o sintoma mais importante, sendo intenso, do tipo radicular, unilateral ou 
assimétrico, envolvendo o períneo, coxa, perna e região lombar. Apresenta-se com anestesia em 
sela de todas as formas de sensibilidade, podendo ser unilateral ou assimétrico. Pode apresentar 
perda motora assimétrica significativa. Pode haver hiporreflexia patelar e do aquileu. As funções 
vesicais, retais e sexuais são pouco afetadas. A evolução clínica é geralmente de início unilateral e 
gradual. 

2.2.6 - Síndrome do cone medular

 A dor é menos marcante, quando comparada à síndrome de cauda equina, sendo nor-
malmente simétrica e envolvendo o períneo e as coxas. Apresenta-se com anestesia em sela bila-
teral e simétrica, com dissociação das sensibilidades afetadas. O paciente pode apresentar perda 
motora parcial simétrica. Poupa o reflexo patelar, com arreflexia apenas do aquileu. As alterações 
vesicais, retais e sexuais são importantes e precoces. A evolução clínica geralmente é de início súbi-
to e bilateral. 

2.2.7 - Siringomielia

 Caracteriza-se pela formação de uma cavidade no canal central da medula, ocasionando 
lesão da substância cinzenta intermediária e das fibras dos tratos espinotalâmicos laterais que cru-
zam ventralmente o canal central. Advém, assim, uma perda da sensibilidade dolorosa e térmica 
de ambos os lados em uma área relacionada aos dermátomos das fibras lesadas. As siringomielias 
proeminentes podem ocasionar perda de força suspensa, ou seja, nos membros superiores, sem 
afetar os membros inferiores (para melhor explicação, ver síndrome central da medula). 

2.2.8 - Choque neurogênico

 Geralmente acompanha os quadros de TRM acima de T7 e decorre de uma simpatecto-
mia traumática, causando bradicardia e perda do tônus vasomotor periférico. 
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3 - CLASSIFICAÇÃO DE ASIA

A avaliação do grau de lesão medular é feita pelas escalas da ASIA (American Spine Injury Asso-
ciation) de 1992 e escala de Frankel. 
ASIA A = Lesão completa: nenhuma função motora ou sensorial preservada nos segmentos sacrais
ASIA B = Lesão incompleta: função sensorial, mas nenhuma função motora esta preservada abaixo 
do nível neurológico e inclui reflexos sacrais;
ASIA C = Lesão incompleta: a função motora está preservada abaixo do nível neurológico, e mais 
da metade dos músculos principais abaixo do nível neurológico possuem força menor que 3;
ASIA D = Lesão incompleta: a função motora preservada abaixo do nível neurológico, e mais da 
metade dos músculos principais abaixo do nível neurológico possuem força igual ou maior que 3;
ASIA E = Funções motoras e sensitivas normais. 

4 - ESCALA DE FRANKEL

• Frankel A: Perda sensitiva e paralisia motora completa abaixo da lesão.
• Frankel B: Paralisia motora completa, porém com alguma sensibilidade residual.
• Frankel C: Sensibilidade presente com função motora residual, não funcional para o paciente.
• Frankel D: Sensibilidade e função motora presentes, porém abaixo do normal.
• Frankel E: Sem alterações neurológicas

3 - EXAMES COMPLEMENTARES NO TRM

3.1 - INTRODUÇÃO

Todos os pacientes com suspeita de TRM devem realizar propedêutica com Rx da coluna cervical 
(C1-C7) em ântero-posterior, perfil e transoral. Muitas vezes essa avaliação é insuficiente devido à 
anatomia desfavorável do paciente (por exemplo: pescoço curto), à dificuldade de visualização da 
transição cervicotorácica (C7-T1) e à sobreposição óssea. O RX dinâmico da coluna cervical deve ser 
evitado na fase aguda do trauma, especialmente em paciente inconciente e com déficit incomple-
to, devido ao risco de piora neurológica.

A tomografia computadorizada (TC) é exame de rotina em alguns hospitais de trauma, pois é 
simples e rápido e permite uma avaliação segura e confiável da coluna nos planos axial, coronal, 
sagital e na reconstrução em 3D. A sensibilidade da TC em detectar fratura cervical é estimada em 
100%. É útil na avaliação do bloqueio facetário. 

A ressonância nuclear magnética (RNM) da coluna é útil para a avaliação dos discos interver-
tebrais, das estruturas ligamentares, além de permitir estudar a medula espinhal e determinar se 
existe lesão neurológica.

No TRM, por ser de ocorrência frequente, é importante estabelecer os critérios de indicações de 
neuroimagem, para evitar exames desnecessários.
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 3.2 - RADIOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL NO TRAUMA (NEXUS)

Só não há indicação de radiografia da coluna cervical se todos os critérios forem preenchidos:
• Ausência de déficit neurológico;
• Movimentação cervical indolor;
• Ausência de dor á palpação em região cervical posterior;
• Ausência de evidência de intoxicação exógena; e
• Nível de consciência normal.

3.3 - INDICAÇÕES DA TC NO TRM

• Suspeita de fratura nas radiografias.
• Dor refratária ao tratamento medicamentoso.
• Déficit neurológico compatível com a topografia da fratura.
• Na presença de fratura em determinado segmento da coluna vertebral todos os demais seg-

mentos devem ser investigados (cervical, torácico e lombar). 

3.4 - INDICAÇÕES DA RNM NO TRM

A realização de RNM pode ser realizada para complementar o estudo das estruturas neurais, 
discais e ligamentares.
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4 - CLASSIFICAÇÕES DAS FRATURAS NO TRM

4.1 - INTRODUÇÃO

A classificação das fraturas visam a auxiliar na melhor análise das fraturas, identificação de sua 
gravidade, além de orientar condutas e promover análises do prognóstico. Inúmeras tentativas de 
classificar as fraturas foram propostas desde o início do século XX com base nos critérios clínicos, 
mecanismo da lesão e nos achados morfológicos.

Classificação das fraturas da junção crânio-cervical (tópico)
• Deslocamento atlanto-occipital,
• Fratura do côndilo e osso occipital,
• Deslocamento atlantoaxial,
• Fratura do atlas e
• Fraturas combinadas.

4.2 - CLASSIFICAÇÕES DAS FRATURAS DE C2

4.2.1 - Classificação de Levine-Edwards 

• Tipo I: translação mínima (< 3 mm) sem angulação C2-C3. É a mais comum e geralmente estável 
e axial. É determinada por extensão e carga axial.

• Tipo II: também determinada por forças de extensão e carga axial. Ocorre ruptura do disco C2-
C3 e do ligamento longitudinal posterior, resultando em subluxação C2-C3 ≥ 4 mm ou angula-
ção < 11º. Potencialmente instável.

Tipo IIA: primariamente causada por forças de flexão e distração. Em relação ao tipo II, o desloca-
mento é menor, porém a angulação é maior.
Tipo III: causada por flexão seguida de compressão, ocorrendo ruptura das capsulas das facetas de 
C2-C3, seguido de fratura do istmo, potencial lesão do ligamento longitudinal anterior e bloqueio 
facetário C2-C3. Lesão rara. O déficit neurológico pode ocorrer e é potencialmente fatal.

4.2.2 - Classificação de Anderson e D’Alonzo (1974)

• Fratura Tipo I: fratura oblíqua através do ápice do processo odontóide decorrente da avulsão 
do ligamento alar.

• Fratura Tipo II: fratura localizada na base do processo odontóide. 

* Grauer et al. (2005) propuseram uma subclassificação das fraturas de odontóide do tipo II, 
conforme a morfologia da linha de fratura:

A - Fratura plana;
B- Fratura oblíqua descendente (de ântero-superior para póstero-inferior); e
C- Fratura oblíqua ascendente (de ântero-inferior para póstero-superior).
Fratura Tipo III: fratura linear, estendendo-se através do corpo de C2, podendo estender-se late-

ralmente para dentro da faceta articular. 
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4.3 - CLASSIFICAÇÃO DE DENIS

O modelo mais antigo para definir instabilidade foi proposto por Denis em 1983, que dividiu a 
coluna vertebral em três “colunas”. Ele caracterizou a instabilidade espinhal como a lesão de duas 
ou mais dessas colunas, porém trata-se de um método de baixa confiança.
• Coluna anterior: delimita-se entre o ligamento longitudinal anterior e a metade anterior do 

corpo vertebral.
• Coluna média: delimita-se entre a metade posterior do corpo vertebral até o ligamento longi-

tudinal posterior.
• Coluna posterior: compreende o canal vertebral com seu conteúdo e os elementos posteriores.

4.4 - CLASSIFICAÇÃO DE ALLEN E FERGUSON

A classificação de Allen e Ferguson é comumente utilizada para as lesões traumáticas da coluna 
cervical. Tal classificação baseia-se na força da carga dominante e na posição do pescoço no mo-
mento da lesão.
• Compressão-flexão: há aplicação de uma força de compressão (vetor da força no sentido crâ-

nio-caudal) no momento em que a coluna cervical encontra-se fletida. Embora possa ocorrer 
algum grau de distração dos elementos posteriores (dependendo da magnitude da força), a 
maioria das lesões do tipo compressão-flexão não produzem lesões ligamentares posteriores. 
Ocorre classicamente nos mergulhos em águas rasas.
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As fraturas do tipo compressão-flexão são subclassificadas em cinco estágios:
• Estágio 1: fratura do platô superior;
• Estágio 2: perda mais acentuada da porção anterior do corpo vertebral;
• Estágio 3: passagem da linha de fratura pela placa subcondral, resultando em uma morfologia 

em lágrima (“teardrop”). Há uma mínima retrolistese, radiograficamente caracterizada pela pre-
sença de um pequeno fragmento ósseo na borda ínfero-anterior do corpo vertebral;
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• Estágio 4: fratura cominutiva moderada e retrolistese inferior a 3 mm; e
• Estágio 5: fratura cominutiva grave e retrolistese mais pronunciada (superior a 3 mm).

Tratamento 

Os estágios 1 e 2 são considerados estáveis e são tratados geralmente de forma conservadora 
com órtese externa rígida por 8/12 semanas. No estágio 3, a estabilização cirúrgica deve ser consi-
derada em pacientes com déficits neurológicos e evidência de instabilidade. Os estágios 4 e 5 são 
potencialmente instáveis e requerem frequentemente estabilização cirúrgica.
• Distração-flexão: há aplicação de uma força de distração na coluna cervical em flexão, resul-

tando em uma lesão precoce do complexo ligamentar posterior e em luxação, com relativa 
preservação óssea.

• Estágio 1: ocorre lesão dos ligamentos posteriores com divergência dos processos espinho-
sos, subluxação das facetas e listese grau 1 (<25% );

• Estágio 2: luxação unilateral da faceta e listese grau 2 (25-50%). Mais comum em C6-C7;
• Estágio 3: luxação bilateral das facetas e listese em torno de 50%; e
• Estágio 4: luxação bilateral das facetas com 100 % de listese. É o subtipo mais grave. O corpo 

vertebral fica com o aspecto flutuante.

Tratamento

 As lesões em distração-flexão são instáveis, uma vez que a cicatrização das estruturas ligamen-
tares é imprevisível. Requerem, assim, a estabilização cirúrgica.
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• Compressão-extensão: há aplicação de uma força em compressão sobre a coluna cervical es-
tendida, acometendo assim, principalmente os elementos da coluna posterior.

• Estágio 1: lesão isolada de um dos elementos da coluna posterior;
• Estágio 2: lesão das lâminas bilaterais em múltiplos níveis;
• Estágios 3 e 4: lesão dos arcos vertebrais associada à listese; e
• Estágio 5: fratura dos elementos posteriores, porém com deslocamento translacional da 

porção anterior do corpo vertebral.

Tratamento

Os estágios 1 e 2 geralmente são estáveis e são tratados conservadoramente com órtese externa 
rígida. Os estágios 3, 4 e 5 são geralmente instáveis e requerem frequentemente a estabilização 
cirúrgica.
• Compressão-vertical: há aplicação de uma carga axial sobre a coluna cervical. É classificada em 

três estágios:
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• Estágio 1: fratura do platô superior ou do inferior;
• Estágio 2: fratura de ambos os platôs; e
• Estágio 3: fratura cominutiva em explosão.

Tratamento

As fraturas do tipo 1 e 2 são geralmente estáveis e são tratadas conservadoramente com órtese 
externa rígida por um período de 8 a 12 semanas. As fraturas do tipo 3 geralmente cursam com 
déficits neurológicos e requerem estabilização cirúrgica.
• Distração-extensão: geralmente são lesões estáveis. O tipo da lesão mais comum é a síndrome 

medular central, que apresenta frequentemente a recuperação espontânea.

• Estágio 1: interrupção de elementos ligamentares anteriores, e
• Estágio 2: interrupção de elementos ligamentares anteriores e posteriores.

Tratamento

No estágio 1, o tratamento é conservador. No estágio, 2 o tratamento é frequentemente cirúr-
gico.
• Flexão lateral: é caracterizada pela compressão assimétrica do corpo vertebral.
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• Estágio 1: fratura isolada do arco vertebral, e
• Estágio 2: deslocamento ântero-posterior do arco vertebral fraturado.

O tratamento é conservador para o estágio 1. É indicada a redução e a estabilização cirúrgica 
para o estágio 2.

4.5 - CLASSIFICAÇÃO DE MCAFEE ET AL. (ÊNFASE NO MECANISMO DA LESÃO)

Essa classificação tem como ênfase o mecanismo da lesão: 
Fratura em cunha-compressão - Trata-se de lesão isolada da coluna anterior. A coluna média per-
manece integra.
Fratura em explosão estável - Trata-se de lesão compressiva da coluna anterior e média, com a 
coluna posterior (inclui complexo ligamentar posterior) intacta.
Fratura em explosão instável - Trata-se de lesão compressiva da coluna anterior e média, com 
rompimento da coluna posterior.
Fraturas de Chance – É um tipo de fratura caracterizada por avulsão vertebral horizontal com cen-
tro de flexão anterior ao corpo vertebral.
Lesões por flexão e distração - Trata-se de lesão compressiva da coluna anterior com falha da 
banda de tensão posterior. O centro da rotação é posterior ao ligamento longitudinal anterior.
Lesões translacionais - Perda do alinhamento do canal espinhal no plano transverso. Mecanismo 
de cisalhamento.

4.6 - CLASSIFICAÇÃO DA MAGERL (CONHECIDA COMO AO) 

 Tal classificação foi descrita em 1994 e baseia-se no mecanismo morfológico das lesões. Ela é 
bem aceita nos casos de TRM toracolombar, porém é de difícil aplicação prática para as fraturas 
cervicais subaxiais. 

Utilizando os critérios radiológicos facilmente reconhecidos, a classificação AO é dividia em 
graus crescentes de instabilidade em: A (compressão), B (distração) e C (rotação).
• Tipo A (Fratura em compressão): inclui as lesões causadas por compressão axial, com ou sem 

flexão, ocorrendo, assim, perda da altura do corpo vertebral. Os elementos posteriores não são 
lesionados, ou o são de modo insignificante, e não há violação do canal espinhal. Não há movi-
mentos de translação. Os déficits neurológicos são raros.
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•  A1- Impactação: subtipo de menor gravidade, sendo as mais estáveis.
• A1.1- Impactação da placa vertebral: lesão mínima da placa vertebral.
• A1.2 Encunhamento: compressão mais severa com angulação maior que cinco graus.
• A1.3 Colapso do corpo: colapso completo do corpo vertebral.
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• A2- Separação (“Split”): neste subgrupo os elementos posteriores não são afetados e é raro 
o déficit neurológico.

• A2.1 Sagital: separação no plano sagital.
• A2.2 Coronal: separação no plano coronal.
• A2.3 Pinça: afastamento significativo dos fragmentos, com preenchimento dos espaços 
por material discal, o que acarreta alta incidência de não consolidação da fratura (conheci-
do como fratura em pinçamento).
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• A3- Explosão (“Burst”): há uma fratura cominutiva parcial ou completa do corpo vertebral e 
os fragmentos da parede posterior sofrem retropulsão para o canal espinhal, ocasionalmente 
causando sofrimento neural. Pode haver lesão mínima dos elementos posteriores, porém sem 
contribuir para a instabilidade, pois o complexo ligamentar permanece intacto.
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• A3.1 Incompleta: apenas a metade superior ou inferior do corpo vertebral apresenta fra-
tura em explosão;

• A3.2 Explosão-separação (“Burst-split”): metade do corpo vertebral (geralmente a meta-
de superior) apresenta fratura em explosão, sendo que na outra metade há uma separação 
no plano sagital; e

• A3.3 Completa: fratura cominutiva em todo corpo vertebral.
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•   Tipo B (Fratura em distração): lesão caracterizada por distanciamento no eixo vertical (anterior 
ou posterior) dos corpos vertebrais. São causadas principalmente por lesões do tipo flexão-
-distração (distanciamento dos elementos posteriores) ou por hiperextensão (distanciamento 
dos elementos anteriores). Quando comparado às fraturas do tipo A, o grau de instabilidade é 
maior e a incidência de déficits neurológicos é mais elevada.

• B1- Lesão ligamentar posterior com ruptura discal (lesão em flexão-distração):
• B1.1- Ruptura transversa do disco e
• B1.2- Ruptura do disco + fratura tipo A.
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• B2- Lesão óssea posterior (lesão em flexão-distração):
• B2.1- Fratura transversa: ruptura predominantemente óssea associada à lesão anterior 
através do disco;

• B2.2- Fratura transversa: ruptura predominantemente óssea associada à lesão anterior 
através do corpo vertebral; e

• B2.3- Espondilólise + fratura tipo A.
A fratura de Chance (fratura em flexão-distração) é caracterizada pela progressão da lesão da 

coluna posterior para anterior, envolvendo apenas as estruturas ósseas. Ocorre no processo espi-
nhoso, progredindo para o pedículo e o corpo vertebral. É mais comumente observada na coluna 
lombar alta.
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•  B3: Ruptura anterior através do disco (hiperextensão): são lesões raras, causadas por hipe-
rextensão e cisalhamento. A ruptura transversal inicia-se anteriormente e estende-se pos-
teriormente em extensão variável.

• B3.1- Subluxação em hiperextensão,
• B3.2- Espondilólise em hiperextensão e
• B3.3- Luxação posterior.

• Tipo C (fratura em rotação): inclui uma variedade de lesões graves, envolvendo os elementos 
das colunas anterior e posterior e resultando em um padrão morfológico de rotação. São asso-
ciadas à alta taxa de déficits neurológico.
• C1: Fratura tipo A com componente rotacional:

• C1.1- Fratura rotacional em cunha,
• C1.2- Fratura rotacional com separação (“split”) e
• C1.3- Fratura rotacional com explosão.
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• C2: Fratura tipo B com componente rotacional:
• C2.1- Lesão B1 com rotação,
• C2.2- Lesão B2 com rotação e
• C2.3- Lesão B3 com rotação.

• C3: Rotação/cisalhamento:
• C3.1- Fratura em separação (“spli”t) e
• C3.2- Fratura oblíqua.

4.6 -CLASSIFICAÇÃO SLIC (SUBAXIAL CERVICAL SPINE INJURY CLASSIFICATION)

Classificação de Vaccaro et al., 2007.

Essa classificação foi proposta devido à dificuldade em uniformizar as condutas e ao fato de a 
maioria das classificações não avaliar o estado neurológico e a integridade do complexo disco-liga-
mentar. Essa proposta pode ser utilizada de forma efetiva e fidedigna para classificar o TRM cervical 
subaxial e guiar a conduta.

Morfologia da fratura Complexo Disco-ligamentar Estado Neurológico

Sem anormalidades: 0
 Fratura Compressão: 1    (Ex-

plosão: +1 = 2)
 Fratura distração: 3

 Rotação/translação: 4

Intacto: 0
 Indeterminado: 1

 Rompido: 2 

Intacto (ASIA E): 0
 Injúria de raíz: 1

Lesão medular completa 
(ASIA A): 2

 Lesão medular incompleta 
(ASIA B-D): 3

 Déficit progressivo: +1
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Morfologia da fratura:

• Fratura em compressão: definida como a perda da altura em todo ou em parte do corpo verte-
bral. Inclui as fraturas em compressão tradicionais, fraturas em explosão (“burst”), fraturas no 
plano sagital ou coronal da vértebra e fraturas em “teardrop”. Pode haver lesão dos elementos 
posteriores quando a força de compressão for mais distribuída entre as estruturas anteriores e 
posteriores.

• Fratura em distração: definida quando existe evidência de dissociação anatômica dos elemen-
tos vertebrais (facetas, ligamentos e espaço discal) no eixo vertical. É necessária uma grande 
força de tensão para causar danos em distração. Portanto, essas lesões levam a uma grande 
distorção anatômica e um grande potencial de instabilidade. Envolve comumente a ruptura 
ligamentar, que se propaga ou pelo disco intervertebral ou pela cápsula articular, como obser-
vado tanto na subluxação facetaria quanto no deslocamento facetário (sem fratura e translação 
ou rotação como na morfologia em rotação). 

• Fratura em translação/rotação: definida quando há evidência de deslocamento no plano horizon-
tal de uma parte da coluna cervical subaxial em relação à outra. É evidenciada quando há uma 
rotação maior que os limites fisiológicos (sugerido como até 11 graus, ou 3,5 mm. Porém, este parâ-
metro é menos fidedigno). Pode ser confirmada por fratura/deslocamento facetário uni ou bilate-
ral, fratura com separação da massa lateral (massa lateral flutuante) e fratura bilateral do pedículo.

Complexo disco-ligamentar (CDL): 

É composto pelo disco intervertebral, ligamentos longitudinal anterior, posterior, interespinho-
so, supraespinhoso e amarelo e as cápsulas articulares. 
• CDL intacto: definido quando o alinhamento espinhal, as características dos discos e as estrutu-

ras ligamentares posteriores estão normais.
• CDL indeterminado: definido quando as alterações observadas nas radiografias e TCs não são 

óbvias para a lesão do CDL. Porém, na RNM observa-se um hipersinal em T2 na região das es-
truturas ligamentares posteriores sugerindo edema e injúria. 

• CDL rompido: definido quando existe deformidade cifótica, alargamento do espaço discal an-
terior, embricamento das facetas, aumento da distância entre os processos espinhosos e luxa-
ção de corpo vertebral, alinhamento facetário anormal (a posição das facetas > 50% e diátese > 
2 mm) e translação dos corpos vertebrais. O achado na RNM de hipersinal em T2 na topografia 
do anel fibroso e do disco intervertebral é altamente sugestivo de lesão do CDL. 

Os parâmetros são avaliados e quantificados de modo a tentar mensurar o grau de instabilidade 
da coluna, sugerindo o melhor tratamento a ser proposto.

Score < 4: sugere-se tratamento conservador;
Score = 4: sugere-se conduta individualizada; e
Score > 4: sugere-se tratamento cirúrgico.

4.7 - CLASSIFICAÇÃO TLICS (THORACOLUMBAR INJURY CLASSIFICATION SEVERITY 
SCORE)

Classificação de Vaccaro et al., 2005.

Morfologia da fratura 
Complexo ligamentar 

posterior
Estado neurológico

Sem anormalidades: 0
Fratura compressão: 1

(Explosão: +1 = 2)
Translação/rotação: 3

Fratura distração: 4

Intacto: 0
Indeterminado: 2

Rompido: 3

Intacto (ASIA E): 0
Injúria de raiz: 2

Lesão medular completa (ASIA A): 2
Lesão medular incompleta (ASIA B-D): 3

Síndrome de cauda equina: 3
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Morfologia das fraturas: 

• Fratura em compressão: definida quando há perda da altura vertebral decorrente de uma carga 
axial. Na forma menos grave é representada pela compressão simples, quando há perda da 
altura da porção anterior do corpo vertebral.  Na forma mais grave ocorre distorção da porção 
posterior do corpo vertebral com grau variável de retropulsão.

• Fratura em translação/rotação: definida por separação horizontal dos processos espinhosos ou 
alteração aguda do alinhamento dos pedículos acima e abaixo do nível da lesão. Tais alterações 
são mais facilmente avaliadas pela TC com reconstrução sagital e pelo Rx da coluna em perfil.

• Fratura em distração: definida quando uma parte da coluna é separada da outra no eixo vertical 
(desconexão do componente rostral do caudal). Pode decorrer da lesão ligamentar anterior ou 
posterior, lesão dos elementos ósseos anteriores ou posteriores ou da combinação de ambos. 

Complexo ligamentar posterior (PLC): 

É composto pelos ligamentos supraespinhoso, interespinhoso, amarelo e as cápsulas articula-
res.  Este complexo é denominado de “banda de tensão posterior” devido à sua importância na 
proteção contra os movimentos excessivos em flexão, extensão e rotação. Uma vez roto, geral-
mente necessita-se de abordagem cirúrgica, devido à sua baixa capacidade de recuperação. Tal 
complexo é classificado em intacto, indeterminado ou rompido por meio de exames de imagem 
(Rx, TC e RNM). 

A ruptura dos ligamentos pode ser evidenciada quando há alargamento do espaço interespi-
nhoso, diástase das facetas articulares, embricamento facetário e subluxação. A presença de trans-
lação ou rotação do corpo vertebral é um achado indireto da lesão do PLC. Quando os achados 
radiológicos são discretos, a integridade do PLC é classificada como indeterminada. Os achados 
no exame físico podem auxiliar quando há dúvida quanto à integridade do PLC (constatação do 
aumento do espaço interespinhoso através de palpação).

Os parâmetros são avaliados e quantificados de modo a tentar mensurar o grau de instabilidade 
da coluna sugerindo o melhor tratamento a ser proposto. 

Escore < 4: tratamento conservador;
Escore = 4: conduta deve ser individualizada; e
Escore > 4: tratamento cirúrgico. 

O TLICS não apenas orienta a indicação cirúrgica, como também auxilia na definição da via de 
acesso a ser adotada. 

Estado neurológico PLC intacto PLC roto 

Intacto Via posterior Via posterior

Lesão radicular Via posterior Via posterior

Lesão medular incompleta ou síndrome da 
cauda equina 

Via anterior Via combinada 

Lesão medular completa ou síndrome da cauda 
equina

Via posterior Via posterior
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5 -  TRATAMENTO INICIAL DO PACIENTE VÍTIMA DE TRM

O atendimento inicial do TRM cervical deve seguir os princípios básicos do ATLS (Advanced 
Trauma Life Support) para prevenir lesões secundárias. Os pacientes com suspeitas de TRM devem 
ser imobilizados em bloco com o colar cervical e a prancha rígida, prevenindo novas lesões medu-
lares. Isso deve ser realizado desde o momento do resgate até a finalização da propedêutica e da 
definição da conduta pela equipe da neurocirurgia.

Todos os pacientes com TRM agudo grave, especialmente os com traumas cervicais, devem ser 
tratados em ambiente de terapia intensiva para monitorização, prevenção e tratamento de disfun-
ções cardíacas e respiratórias. 

A utilização da corticoterapia na fase aguda do TRM é controversa. Alguns estudos (como por 
exemplo o NASCIS 2 e 3) recomendam seu uso se iniciado até 8 horas após o trauma com lesão 
da medula espinhal completa ou incompleta. A utilização do corticoide segundo protocolo está 
relacionado a melhora das funções motoras e sensitivas. O corticoide de escolha é a metilpredni-
solona na dose de 30 mg/kg de peso em bolos na primeira hora, seguido de 5,4 mg/kg de peso/
hora nas próximas 23h, caso o tratamento tenha sido iniciado nas primeiras 3h após o trauma. Caso 
o tratamento tenha iniciado entre 3-8 horas após o trauma, a dose de 5,4 mg/kg de peso/hora de 
metilprednisolona deve ser mantida por 48hs. Porém, os últimos consensus são mais favoráveis à 
não utilização de corticoterapia.

A controvérsia do uso da corticoterapia se deve ao fato de que seus resultados não puderam 
ser reproduzidos, a miopatia induzida por corticoide pode ter produzido piora transitória inicial 
que era erroneamente interpretada como melhora quando regredia, além de potenciais efeitos 
colaterais, como hiperglicemia e predisposição a infecções. 

Por se tratar de um grupo de pacientes normalmente restrito ao leito e com internação prolon-
gada, deve-se prestar especial atenção para evitar as úlceras de decúbito, trombose venosa profun-
da (TVP) e infecções, como pneumonias e principalmente as infecções do trato urinário (devido às 
alterações vesicais).

As taxas de TVP em pacientes com lesão medular completa variam na literatura de 30-90%. To-
dos os pacientes com restrições de movimentos devem receber a profilaxia para TVP com heparina 
de baixo peso ou não fracionada em associação com o uso de meias de compressão pneumática.

Quando for indicado, o tratamento cirúrgico visa a reduzir as luxações, estabilizar a coluna e 
descomprimir as estruturas nervosas. Possibilitando, assim, a melhora dos sintomas dolorosos, a 
estabilização ou até a recuperação de déficits neurológicos e a mobilização precoce do paciente 
para melhor reabilitação.

Quanto ao tempo ideal para a realização do tratamento cirúrgico: uma revisão sistemática (aná-
lise de 66 estudos) demonstrou melhor desfecho neurológico para pacientes operados em menos 
de 72 horas e melhor prognóstico clínico para pacientes operados nas primeiras 24 horas. Um gran-
de estudo multicêntrico prospectivo (STASCIS), que avaliou 313 pacientes, entre os anos de 2002 
e 2009 comparou o prognóstico neurológico (através da escala de ASIA) entre pacientes tratados 
precocemente (< 24 horas) e tardiamente (> 24 horas). O estudo demonstrou, que após 6 meses 
de acompanhamento, pacientes tratados precocemente podem apresentar melhor prognóstico 
neurológico (aumento de 2 ou mais graus na escala de ASIA- com valor estatisticamente significa-
tivo) em comparação aos tratados mais tardiamente. A melhora de 1 grau na escala de ASIA não 
apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos.

6. - FRATURA DA REGIÃO CRÂNIO-CERVICAL E DO ATLAS (C1)

6.1 - INTRODUÇÃO 

O TRM da região cervical alta apresenta algumas particularidades em virtude de sua complexi-
dade anatômica e de sua relação com estruturas vitais na base do crânio. No traumatismo dessa 
região, 50% das lesões são fatais. Entretanto, apenas 10% do grupo sobrevivente apresentam sin-
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tomas neurológicos, devido ao maior diâmetro do canal medular nessa região. 

6.2 -  CLASSIFICAÇÃO

• Deslocamento atlanto-occipital,
• Fratura do côndilo e do osso occipital (deslocamento atlanto-axial),
• Fratura do atlas e
• Fraturas combinadas.

6.2.1 - Deslocamento atlanto-occipital

Representa 1% das lesões da coluna cervical e geralmente são fatais, apresentando importante 
associação com o traumatismo craniano. A maioria das mortes é decorrente da anóxia consequen-
te à insuficiência respiratória causada pela lesão neurológica (dissociação bulbar-cervical). 

Os sinais que sugerem esse diagnóstico são: edema de partes moles, hemorragia subaracnoi-
diana na transição crânio-vertebral, déficits neurológicos relacionados às lesões medulares altas e 
alterações de pares cranianos baixos (IX, X e XII). 

O diagnóstico deve ser realizado quando houver uma distância superior a 10 mm do básio à 
ponta do dente do áxis (método de Wholey). A TC e a RNM crânio-cervical são obrigatórias para a 
melhor definição e estudo das lesões associadas. 

O tipo do deslocamento foi descrito segundo Traynellis et al. em:
• Tipo I: deslocamento anterior,
• Tipo II: deslocamento vertical, e
• Tipo III: deslocamento posterior.

O tratamento de escolha é controverso, podendo considerar-se a fusão operatória ou a imo-
bilização prolongada (de 4 a 12 meses) com halo colete. No entanto, a artrodese occipto-cervical 
posterior é o procedimento empregado na maioria das vezes. Não é recomendado aplicar a tração 
cervical na tentativa de reduzir esse deslocamento.

 6.2.2 - Fratura do côndilo e do osso occipital

São lesões raras decorrentes de um trauma de alta energia e geralmente estão associadas com 
o traumatismo craniano. As manifestações clínicas e o exame físico são inespecíficos. Os sinais su-
gestivos são dor occipito-cervical e alteração do nível de consciência. O exame de escolha é a TC da 
transição occipito-cervical revelando o tipo e o local da fratura.

A classificação mais utilizada é a de Anderson e Montezano (1988) de acordo com a morfologia 
da fratura e o mecanismo do trauma.
• Fratura tipo I: fratura em compressão axial e impactação com fragmentação do côndilo; 
• Fratura tipo II: fratura linear do côndilo contínua com a fratura basioccipital; e
• Fratura tipo III: fratura-avulsão do côndilo no seu ponto de inserção no ligamento alar. 

 O tratamento é conservador na maioria dos casos (tipo I e II) com imobilização externa rígida 
(halo colete). O tratamento cirúrgico (tipo III) com artrodese occipito-cervical deve ser considerado 
ou na presença de lesão ligamentar grave associada ou em caso de falha do tratamento conserva-
dor. 

6.2.3 - Fratura do atlas (C1)

Representa 15% das fraturas da coluna cervical e está associada com a fratura do áxis em cerca 
de 40% dos casos. A queixa clínica mais comum é a cervicalgia. As fraturas de C1 podem ser divi-
didas em fratura isolada do arco anterior, fratura isolada do arco posterior, fratura da massa lateral, 
fratura do processo transverso e fraturas cominutivas. Essas fraturas podem estar ou não associadas 
com a ruptura do ligamento transverso do atlas. As lesões isoladas dos arcos anterior e posterior 
são consideradas estáveis e devem ser tratadas com uso de colar cervical rígido por 8-12 semanas. 
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A fratura de Jefferson, também denominada fratura em explosão do atlas, decorrente de uma 
carga axial, representa cerca de 10% das fraturas da coluna cervical. Caracteriza-se pela separação 
das massas laterais do atlas devido à existência de quatro pontos de fratura no anel de C1.

O grau de instabilidade das fraturas de Jefferson deve ser avaliado através da regra de Spence 
(foto 6-2): somam-se os deslocamentos laterais dos processos articulares de C1 e C2. Se a sobre-
posição total das massas laterais de C1 sobre C2 for maior/igual a 7 mm , provavelmente ocorreu 
a lesão do ligamento transverso. Atualmente a RNM (foto 6-3) apresenta-se como uma boa opção 
na avaliação da integridade do ligamento transverso. Em caso de lesões combinadas de C1-C2, o 
tratamento definido é baseado primariamente no tipo da lesão de C2. 

Classificação das fraturas de C1 e tratamento

Tipo 1 – Fratura isolada do arco posterior uni ou bilateral. Tipo mais comum, resulta da aplica-
ção de carga axial, estando a coluna cervical em extensão. Tratamento: Colar cervical por 8 a 12 
semanas.

Tipo 2 – Fratura do arco anterior e posterior ipsilateral, resultando em fratura da massa lateral. 
Mais rara, resulta da aplicação de carga axial associada a carga lateral do pescoço.

Tipo 3 – Fratura de Jefferson. Fratura bilateral do arco anterior e posterior. Segundo tipo mais 
comum, resulta da aplicação de força axial.

O tratamento para o tipo 2 e 3 é o mesmo: Avalia-se a integridade do ligamento transverso, utili-
zando-se a regra de Spence:
• Para fraturas com deslocamento < 7 mm – o tratamento pode ser realizado com colar cervical 

ou halo colete por 8 a 12 semanas.
• Para fraturas com deslocamento ≥ 7 mm – tratamento controverso. Alguns autores sugerem a 

fixação C1-C2 nesses casos. Outros sugerem aplicação de tração por período prolongado (4 a 6 
semanas), seguido de retirada da tração e, após uma hora, realização da Rx da coluna cervical. 
Se as massas laterais permanecerem reduzidas após uma hora, indica-se o uso de halo colete 
por mais 6 semanas; caso as massas laterais desloquem novamente após uma hora, aplica-se a 
tração por mais uma semana e repete-se o procedimento.

7 -  FRATURA DO ÁXIS (C2) 

7.1 - INTRODUÇÃO

 As fraturas da coluna cervical alta são temidas em virtude da sua associação com as lesões neu-
rológicas graves. As fraturas de C2 geralmente decorrem do acidente automobilístico ou da queda 
da própria altura em idosos. 

A investigação dos pacientes com suspeita de fratura de C2 deve ser realizada com radiografias 
(AP, perfil e transoral) e complementada com TC da coluna cervical. A RNM cervical deve ser realiza-
da quando houver necessidade de estudar o complexo disco-ligamentar e as estruturas nervosas. 

7.2 - FRATURA DO PROCESSO ODONTÓIDE DO ÁXIS

7.2.1 - Introdução

Representa 10-15% das fraturas de coluna cervical no adulto, sendo geralmente associadas com 
o acidente automobilístico e com a queda da própria altura em idosos. Aproximadamente 80% dos 
pacientes se apresentam com o quadro neurológico intacto. Na maioria das vezes está associada 
com outras fraturas, em especial, do arco anterior de C1. A flexão é o mecanismo de lesão mais 
comum, com deslocamento anterior de C1 sobre C2. Mais raramente o mecanismo é de extensão, 
com deslocamento posterior de C1 sobre C2. 
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A principal queixa clínica consiste na dor cervical com incapacidade de movimentar o pescoço. 
O quadro neurológico é extremamente variável, apresentando desde indivíduos assintomáticos 
até o quadro de tetraplegia com envolvimento do centro respiratório. 

A classificação mais utilizada é a de Anderson e D’Alonzo (1974) que é baseada na localização 
anatômica da fratura. 

7.2.2 - Classificação de Anderson e D’Alonzo (1974)

Fratura do tipo I: 

•  Cerca de 5 % dos casos.
• Fratura oblíqua através do ápice do processo odontóide decorrente da avulsão do ligamento 

alar.
• Sugere-se RNM para estudar as lesões ligamentares associadas da região crânio- cervical.
• O tratamento da fratura tipo I, na ausência de instabilidade atlanto-occiptal, é a imobilização 

com colar cervical ou halo colete por 8-12 semanas. Apresenta resposta satisfatória na maioria 
dos casos. Julien et al., em sua série, demonstraram a cura em todos os casos de fratura do 
odontóide tipo I, independentemente do tratamento empregado. 

Fratura do tipo II:

• Cerca de 60% dos casos.
• Fratura localizada na base do processo odontóide.
• Tratamento pode ser conservador ou cirúrgico.
• Geralmente são instáveis, com menor potencial de consolidação com o tratamento conserva-

dor em pacientes com fatores de risco para não fusão, como: idade > 50 anos, deslocamentos 
posteriores do processo odontóide e intervalo atlanto-dental maior ou igual 5 mm.

• Indicações aceitas para o tratamento cirúrgico: comprovação do alto risco da não consolidação 
da fratura, evidência de compressão medular em pacientes com déficits neurológico e falha no 
tratamento conservador. 

 Tratamento cirúrgico

As opções cirúrgicas são: fixação interna com o parafuso de odontóide via anterior, artrodese 
posterior atlanto-axial, fixação com o parafuso transarticular de C1/C2. 

Tratamento conservador

Pode ser considerado em pacientes com idade < 40 anos e com o deslocamento da distancia 
atlanto-dental < 5 mm. Consiste na imobilização com halo colete por 12-16 semanas, resultando 
em uma taxa de fusão em torno de 90% em algumas séries da literatura. O uso de colar cervical está 
associado à maior taxa de não fusão quando comparado com o halo colete. Porém, o uso do halo 
colete está associado a altos índices de complicações clínicas (20-30% dos casos), especialmente 
em idosos, como pneumonia, escara de pressão, falha da consolidação e óbito. A redução fechada 
com tração deve ser evitada, principalmente nos casos de deslocamento posterior, devido ao alto 
risco de complicações respiratórias. 

Grauer et al. (2005) propuseram uma subclassificação das fraturas do odontóide tipo II, confor-
me a morfologia da linha de fratura:
• A: fratura plana,
• B: fratura oblíqua descendente (de ântero-superior para póstero-inferior), e 
• C: fratura oblíqua ascendente (de ântero-inferior para póstero-superior).

Tal subclassificação pode ser útil, segundo os autores, para a orientação de condutas:
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• Fraturas tipo IIA: imobilização externa,
• Fratura tipo IIB: fixação com parafuso de processo odontóide por via anterior, e
• Fratura tipo IIC: fixação C1-C2 por via posterior.

Os autores também propuseram que as fraturas do tipo II não envolvem as facetas articulares 
superiores de C2, porém podem projetar-se para dentro do corpo de C2. Assim, as lesões da base 
do processo odontóide que se estendem para as facetas articulares superiores devem ser classifica-
das como tipo III, por possuírem melhor prognóstico com o tratamento conservador. 

Fratura do tipo III:

• Representa cerca de 30% dos casos.
• É uma fratura linear estendendo-se através do corpo de C2, podendo acometer lateralmente 

para dentro da faceta articular.
• São potencialmente instáveis. Porém, podem ser tratadas de forma conservadora devido à sua 

grande superfície óssea de contato e pela vascularização adequada.
• - Historicamente essas lesões foram abordadas por uma grande variedade de condutas (cirúr-

gicas e não cirúrgicas). No entanto, ́análises recentes demonstram uma taxa de cura aceitável 
com a imobilização com o colar cervical (apenas 8% de pseudoartrose). A imobilização com 
halo colete oferece uma taxa de cura semelhante (95%), porém com uma maior morbi-morta-
lidade.

• A cirurgia pode ser considerada para os casos de falha ou intolerância ao tratamento conser-
vador, deslocamento anterior ou posterior significativo e instabilidade vertical com distração 
superior a 25 mm. 

• Em crianças, geralmente envolvem a placa cartilaginosa e possuem angulação anterior, com 
prognóstico favorável ao tratamento conservador.

• Julien et al., em uma revisão sistemática da literatura com 269 pacientes tratados com halo-
-minerva por 8-12 semanas concluíram que a imobilização externa com halo colete é um tra-
tamento viável para a maioria das fraturas do processo odontóide tipo I e III e em algumas tipo 
II sem deslocamentos. Também, referiram que a imobilização com halo deve ser utilizada com 
cautela em idosos pelo altos índices de complicações clínicas. 
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7.2.3 - Considerações do tratamento cirúrgico

A fixação com parafuso de odontóide por via anterior pode ser considerada especialmente em 
pacientes mais jovens (devido à melhor preservação da mobilidade cervical) que apresentam fratu-
ra do tipo IIB (Grauer). No entanto, há várias contraindicações ao procedimento: lesão do ligamento 
transverso, cifose torácica acentuada, osteopenia, fratura oblíqua do tipo IIC. Quanto à via poste-
rior, existem várias opções que podem ser consideradas:

Técnica de Gallie

Descrita em 1939 e utilizada até meados da década de 1990, consiste na utilização de amarrilhas 
onde há passagem do fio sublaminar no arco posterior de C1 e na conexão dele no processo espi-
nhoso de C2. O enxerto ósseo é colocado sobre o processo espinhoso de C2. Promove estabilização 
no sentido ântero-posterior, ou seja, flexão e extensão, porém com pouca estabilidade rotacional. 
A taxa de pseudoartrose tem sido relatada em até 25% dos casos. 

Técnica de Sonntag

 Nesta técnica há boa estabilidade rotacional, com menor risco de lesão dural e nervosal.  Utiliza-se 
o fio sublaminar em C1 com fixação no processo espinhoso de C2. O enxerto é colocado entre o 
processo espinhoso de C2 e encravado por baixo do arco posterior de C1 (o que a diferencia da 
técnica de Gallie, em que o enxerto é apenas colocado sobre o processo de C2). Há necessidade de 
complementação da fixação com imobilização cervical com halo colete por três meses, seguido de 
colar cervical por mais 1-2 meses. A taxa de fusão é de 97%. 

Fixação de C1-C2 transartircular

Descrita por Magerl em 1979, proporciona excelente estabilização biomecânica. No entanto, é 
tecnicamente mais difícil, com uma curva de aprendizado mais lenta e com maior risco de lesão 
de artéria vertebral. Utilizam-se parafusos unindo C1-C2 bilateralmente. O ponto de entrada do 
parafuso é 3 mm lateral e 3 mm superior à porção ínfero-medial da faceta inferior de C2 (junção 
C2-C3). O parafuso deve seguir a trajetória de 15 graus medial com projeção superior, guiada por 
fluoroscopia em direção ao tubérculo de C1. O parafuso a ser utilizado deve ser 1 a 3 mm menor do 
que o tamanho medido ao Rx. O tamanho normalmente é de 34-44 mm de comprimento. 

Fixação de C1-C2: massa lateral de C1 / pars pedicular de C2

Técnica de Harms, descrita em 2001, com excelente estabilização biomecânica e com a vanta-
gem de promover o alinhamento anatômico do complexo C1-C2. Tem como desvantagens: maior 
chance de sangramento (grande plexo venoso na região da massa lateral de C1, principalmente ao 
afastar a raíz de C2) e menor rigidez que a transarticular. O ponto de entrada da massa lateral de 
C1 é de 3-5 mm lateral à parede medial da massa lateral de C1, na junção entre o ponto médio da 
massa lateral com o arco posterior de C1. A inclinação deve ser de 10 a 15 graus para medial em 
direção ao tubérculo anterior de C1. 

O parafuso de C2 pode ser colocado na pars ou no pedículo. No parafuso da pars de C2, o ponto 
de entrada é o mesmo do parafuso transarticular. Ele deve ter o comprimento de 16 mm (que 
muitas vezes situa-se aquém do forame transverso) e o diâmetro de 4 mm e seguir uma trajetória 
inclinada, de 40 graus ou mais, paralelamente à pars, com 10 graus de angulação medial. Já no 
parafuso pedicular, o ponto de entrada deve ser 2 mm lateral e 2 mm superior à entrada do da pars. 
A trajetória deve ser de 15 -20 graus medial e 20 graus para cima. 

7.2.4 - Conclusões
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A técnica transarticular é possivelmente o método que confere maior estabilidade de C1-C2, 
embora mais difícil e de maior risco. A de Harms promove excelente estabilização C1-C2 e é tec-
nicamente mais simples quando comparada com a transarticular. As técnicas de fixação conferem 
menor estabilidade biomecânica quando comparadas às de parafuso e, como necessitam de ele-
mentos ósseos posteriores intactos, nem sempre são viáveis. Devem ser associadas à imobilização 
rígida. A experiência do cirurgião é muito importante na escolha da técnica. 

7.3 - FRATURA DA MASSA LATERAL DE C2

É uma fratura rara e geralmente encontra-se associada com outras fraturas cervicais. É resultante 
da aplicação de uma força do tipo compressão durante o movimento de rotação crânio-cervical la-
teral. Na maioria das vezes manifesta-se com dor cervical, sem déficits neurológicos.  O tratamento 
é conservador com a imobilização externa rígida. 

7.4 - FRATURA EM EXTENSÃO DE C2 TIPO “TEARDROP”

• São fraturas geradas por forças de extensão. São típicas dos pacientes idosos com osteoporose, 
produzindo avulsão e rotação ântero-inferior do corpo vertebral com preservação do ligamen-
to longitudinal posterior.

• São raras, estáveis e geralmente não cursam com déficits neurológicos.
• Difere em muitos aspectos das fraturas em flexão do tipo “teardrop” da coluna cervical subaxial. 

São estáveis na maioria das situações, sendo submetidas ao tratamento conservador. 

7.5 -  ESPONDILOLISTESE TRAUMÁTICA DO ÁXIS E A FRATURA DE “HANGMAN” 

• É importante diferenciar a espondilolistese traumática do áxis da fratura de “hangman” (fratura 
do enforcado).

• A fratura de “hangman” ou do enforcado é uma fratura que teve grande atenção no século 
passado, com importância médico legal. Era considerada o tipo de fratura ideal a ser alcançada 
nos enforcamentos judiciais. O mecanismo aplicado era hiperextensão forçada seguido de dis-
tração, com lesão da medula cervical e óbito por insuficiência do centro respiratório. Radiogra-
ficamente caracteriza-se pela fratura da pars interarticular bilateralmente.

• A espondilolistese traumática do áxis é tipo de fratura observada recentemente, decorrente 
principalmente de acidentes com alta energia cinética (acidentes automobilísticos). Nessa en-
tidade também ocorre fratura da pars interarticular, mas a fisiopatologia difere da fratura de 
hangman, podendo ser causada por forças de extensão associada a carga axial ou flexão. Mais 
de 95% com esse tipo de fratura não apresenta nenhum déficit. A classificação utilizada nesse 
tipo de fratura é de Levine e Edwards (1985), que leva em consideração dois fatores: o grau de 
listese C2-C3 e a angulação da fratura.

7.5.1 - Classificação de Levine-Edwards

• Tipo I: translação mínima (< 3 mm) sem angulação C2-C3. É a mais comum e geralmente está-
vel em axial. É determinada por extensão e carga axial. O tratamento consiste em uso de colar 
cervical rígido por 8 a 12 semanas. 

• Tipo II: também determinada por forças de extensão e carga axial. Ocorre ruptura do disco C2-
C3 e do ligamento longitudinal posterior, resultando em subluxação C2-C3 ≥ 4 mm ou angula-
ção < 11º. Potencialmente instável. O tratamento consiste em redução com tração seguido de 
imobilização com órtese externa rígida por 8 a 12 semanas.

Tipo IIA: primariamente causada por forças de flexão e distração. Em relação ao tipo II, o desloca-
mento é menor, porém a angulação é maior. O tratamento consiste em redução com radioscopia na 
própria coroa do halo colete com compressão e extensão, mantendo a órtese por 8 a 12 semanas. 
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OBS.: Evitar distração inadvertida, o que pode agravar a angulação e piorar o déficit neurológico 
do paciente.

Tipo III: causada por flexão seguida de compressão, ocorrendo ruptura das capsulas das facetas 
de C2-C3, seguido de fratura do istmo, potencial lesão do ligamento longitudinal anterior e blo-
queio facetário C2-C3. Lesão rara. O déficit neurológico pode ocorrer e é potencialmente fatal. O 
tratamento consiste em redução e fixação cirúrgica anterior ou posterior.
• A espondilolistese traumática do áxis é decorrente dos acidentes automobilísticos ou da que-

da da própria altura. Relaciona-se com o mecanismo de hiperextensão com graus variáveis de 
compressão axial e flexão lateral. É caracterizada pela fratura do áxis associada com a fratura 
pedicular bilateral de C2 sobre C3 e com graus variáveis de lesão disco-ligamentar. Podem pro-
duzir déficits neurológicos variáveis e geralmente são estáveis. São tratadas com imobilização 
externa rígida, tendo bons índices de consolidação. 

8 -  FRATURA CERVICAL SUBAXIAL (C3-C7)

8.1 - INTRODUÇÃO

As fraturas da coluna cervical subaxial estão dentre as lesões mais comuns e graves do esque-
leto axial. Ocorrem em cerca de 2-4,6% dos traumas contusos. Os traumatismos na coluna cervical 
podem ocasionar déficits neurológicos em até 40% dos pacientes. 

A distribuição etária do TRM cervical subaxial é bimodal, sendo um pico entre 15-24 anos, geral-
mente resultante do trauma de alta energia cinética, como nos acidentes automobilísticos, agres-
sões físicas e nas práticas esportivas. Um segundo pico ocorre em pessoas com idade superior a 55 
anos e geralmente resultam de traumas de baixa energia cinética, como, por exemplo, as quedas 
da própria altura.

8.2 - CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO

O atendimento inicial do TRM cervical deve seguir os princípios básicos do ATLS (Advanced Trau-
ma  Life Support) para prevenir as lesões secundárias. Os pacientes com suspeitas de TRM cervical 
devem usar o colar cervical rígido desde o momento do resgate até a realização da  propedêutica 
adequada.

8.3 - TRATAMENTO CONSERVADOR: 

Baseia-se no controle da dor, na prevenção de escaras, TVP e infecções, o uso do colar cervical 
rígido por 8-12 semanas e a avaliação seriada com exames de imagem.

8.4 - INDICAÇÕES CIRÚRGICAS:

A cirurgia é indicada para os casos onde há desalinhamento da coluna cervical, com ou sem 
déficits neurológicos. E também na ocorrência de déficit neurológico progressivo devido à com-
pressão medular por fragmentos ósseos ou discais. Para mais detalhes da indicação cirúrgica, vide 
as classificações SLIC e de Allen Ferguson.

8.5 - CLASSIFICAÇÃO DE ALLEN E FERGUSON

A classificação de Allen e Ferguson é comumente utilizada para as lesões traumáticas da coluna 
cervical. Tal classificação baseia-se na força da carga dominante e na posição do pescoço no mo-
mento da lesão.
• Compressão-flexão: há aplicação de uma força de compressão (vetor da força no sentido crâ-

nio-caudal) no momento em que a coluna cervical encontra-se fletida. Embora possa ocorrer 
algum grau de distração dos elementos posteriores (dependendo da magnitude da força), a 
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maioria das lesões do tipo compressão-flexão não produzem lesões ligamentares posteriores. 
Ocorre classicamente nos mergulhos em águas rasas.

As fraturas do tipo compressão-flexão são subclassificadas em cinco estágios:
• Estágio 1: fratura do platô superior;
• Estágio 2: perda mais acentuada da porção anterior do corpo vertebral;
• Estágio 3: passagem da linha de fratura pela placa subcondral, resultando em uma morfologia 

em lágrima (“teardrop”). Há uma mínima retrolistese, radiograficamente caracterizada pela pre-
sença de um pequeno fragmento ósseo na borda ínfero-anterior do corpo vertebral;

• Estágio 4: fratura cominutiva moderada e retrolistese inferior a 3 mm; e
• Estágio 5: fratura cominutiva grave e retrolistese mais pronunciada (superior a 3 mm).

Tratamento 

Os estágios 1 e 2 são considerados estáveis e são tratados geralmente de forma conservadora 
com órtese externa rígida por 8/12 semanas. No estágio 3, a estabilização cirúrgica deve ser consi-
derada em pacientes com déficits neurológicos e evidência de instabilidade. Os estágios 4 e 5 são 
potencialmente instáveis e requerem frequentemente estabilização cirúrgica.
• Distração-flexão: há aplicação de uma força de distração na coluna cervical em flexão, resul-

tando em uma lesão precoce do complexo ligamentar posterior e em luxação, com relativa 
preservação óssea.

• Estágio 1: ocorre lesão dos ligamentos posteriores com divergência dos processos espinhosos, 
subluxação das facetas e listese grau 1 (<25% );

• Estágio 2: luxação unilateral da faceta e listese grau 2 (25-50%). Mais comum em C6-C7;
• Estágio 3: luxação bilateral das facetas e listese em torno de 50%; e
• Estágio 4: luxação bilateral das facetas com 100% de listese. É o subtipo mais grave. O corpo 

vertebral fica com o aspecto flutuante.

Tratamento

 As lesões em distração-flexão são instáveis, uma vez que a cicatrização das estruturas ligamen-
tares é imprevisível. Requerem, assim, a estabilização cirúrgica.
• Compressão-extensão: há aplicação de uma força em compressão sobre a coluna cervical es-

tendida, acometendo assim, principalmente os elementos da coluna posterior.
• Estágio 1: lesão isolada de um dos elementos da coluna posterior;
• Estágio 2: lesão das lâminas bilaterais em múltiplos níveis;
• Estágios 3 e 4: lesão dos arcos vertebrais associada à listese; e
• Estágio 5: fratura dos elementos posteriores, porém com deslocamento translacional da porção 

anterior do corpo vertebral.

Tratamento

 Os estágios 1 e 2 geralmente são estáveis e são tratados conservadoramente com órtese exter-
na rígida. Os estágios 3, 4 e 5 são geralmente instáveis e requerem frequentemente a estabilização 
cirúrgica.
• Compressão-vertical: há aplicação de uma carga axial sobre a coluna cervical. É classificada em 

três estágios:
• Estágio 1: fratura do platô superior ou do inferior;
• Estágio 2: fratura de ambos os platôs; e
• Estágio 3: fratura cominutiva em explosão.

Tratamento

As fraturas do tipo 1 e 2 são geralmente estáveis e são tratadas conservadoramente com órtese 
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externa rígida por um período de 8 a 12 semanas. As fraturas do tipo 3 geralmente cursam com 
déficits neurológicos e requerem estabilização cirúrgica.
• Distração-extensão: geralmente são lesões estáveis. O tipo da lesão mais comum é a síndrome 

medular central, que apresenta frequentemente a recuperação espontânea.
• Estágio 1: interrupção de elementos ligamentares anteriores, e
• Estágio 2: interrupção de elementos ligamentares anteriores e posteriores.

Tratamento

No estágio 1, o tratamento é conservador. No estágio, 2 o tratamento é frequentemente cirúr-
gico.
• Flexão lateral: é caracterizada pela compressão assimétrica do corpo vertebral.
• Estágio 1: fratura isolada do arco vertebral, e
• Estágio 2: deslocamento ântero-posterior do arco vertebral fraturado.

O tratamento é conservador para o estágio 1. É indicado a redução e a estabilização cirúrgica 
para o estágio 2.

8.5.1 - Classificação SLIC (Subaxial Cervical Spine Injury Classification)

Classificação de Vaccaro et al., 2007.

Essa classificação foi proposta devido à dificuldade em uniformizar as condutas e ao fato de a 
maioria das classificações não avaliar o estado neurológico e a integridade do complexo disco-liga-
mentar. Essa proposta pode ser utilizada de forma efetiva e fidedigna para classificar o TRM cervical 
subaxial e guiar a conduta.

Morfologia da fratura:

• Fratura em compressão: definida como a perda da altura em todo ou em parte do corpo verte-
bral. Inclui as fraturas em compressão tradicionais, fraturas em explosão (“burst”), fraturas no 
plano sagital ou coronal da vértebra e fraturas em “teardrop”. Pode haver lesão dos elementos 
posteriores quando a força de compressão for mais distribuída entre as estruturas anteriores e 
posteriores.

• Fratura em distração: definida quando existe evidência de dissociação anatômica dos elemen-
tos vertebrais (facetas, ligamentos e espaço discal) no eixo vertical. É necessária uma grande 
força de tensão para causar danos em distração. Portanto, essas lesões levam a uma grande 
distorção anatômica e um grande potencial de instabilidade. Envolve comumente a ruptura 
ligamentar, que se propaga ou pelo disco intervertebral ou pela cápsula articular, como obser-
vado tanto na subluxação facetaria quanto no deslocamento facetário (sem fratura e translação 
ou rotação como na morfologia em rotação). 

• Fratura em translação/rotação: definida quando há evidência de deslocamento no plano hori-
zontal de uma parte da coluna cervical subaxial em relação à outra. É evidenciada quando há 
uma rotação maior que os limites fisiológicos (sugerido como até 11 graus, ou 3,5 mm. Porém, 
este parâmetro é menos fidedigno). Pode ser confirmada por fratura/deslocamento facetário 
uni ou bilateral, fratura com separação da massa lateral (massa lateral flutuante) e fratura bila-
teral do pedículo.

Complexo disco-ligamentar (CDL): 

É composto pelo disco intervertebral, ligamentos longitudinal anterior, posterior, interespinho-
so, supraespinhoso e amarelo e as cápsulas articulares. 
• CDL intacto: definido quando o alinhamento espinhal, as características dos discos e as estrutu-

ras ligamentares posteriores estão normais.
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• CDL indeterminado: definido quando as alterações observadas nas radiografias e TCs não são 
óbvias para a lesão do CDL. Porém, na RNM observa-se um hipersinal em T2 na região das es-
truturas ligamentares posteriores sugerindo edema e injúria. 

• CDL rompido: definido quando existe deformidade cifótica, alargamento do espaço discal an-
terior, embricamento das facetas, aumento da distância entre os processos espinhosos e luxa-
ção de corpo vertebral, alinhamento facetário anormal (aposição das facetas > 50% e diátese > 
2 mm) e translação dos corpos vertebrais. O achado na RNM de hipersinal em T2 na topografia 
do anel fibroso e do disco intervertebral é altamente sugestivo de lesão do CDL. 

Os parâmetros são avaliados e quantificados de modo a tentar mensurar o grau de instabilidade 
da coluna, sugerindo o melhor tratamento a ser proposto.

Score < 4: sugere-se tratamento conservador;
Score = 4: sugere-se conduta individualizada; e
Score > 4: sugere-se tratamento cirúrgico.

8.6 - TRATAMENTO CIRÚRGICO 

O tratamento cirúrgico visa reduzir, descomprimir e estabilizar a coluna cervical, protegendo, 
assim, as estruturas nervosas e proporcionando a melhora do quadro doloroso e a liberação pre-
coce para a mobilização e a reabilitação motora. As opções de abordagens cirúrgicas são: anterior, 
posterior ou combinada. A escolha da melhor via para a redução ou a fixação da coluna deve ser 
individualizada.

As principais indicações para a abordagem pela via anterior são (Figura 8-1) fratura do corpo 
vertebral com o osso retropulsado para dentro do canal espinhal, hérnia de disco traumática (Figu-
ra 8-2, 8-3, 8-4, 8-5), fraturas graves dos elementos posteriores (impedindo a estabilização posterior 
e fusão) e a maioria das lesões em extensão. Nas abordagens anteriores, pode-se utilizar a discec-
tomia anterior associada ou não com a corpectomia e a artrodese com placas e parafusos. (anexar 
fotos)

As principais indicações para abordagem pela via posterior são: a maioria das lesões em flexão, 
achados ausentes ou mínimos de compressão medular anterior, instabilidade ligamentar posterior, 
subluxação traumática e embricamento facetário. Nas abordagens posteriores a principal opção é 
a artrodese com parafusos de massa lateral pelas técnicas de Magerl ou Roy-Camile.
• Técnica de Magerl com utilização de parafuso de massa lateral: o ponto de entrada é ligeira-

mente medial e cranial ao centro da massa lateral e a trajetória é paralela à faceta no plano 
sagital e com 25 graus de inclinação lateral (em direção ao quadrante superior lateral da massa 
lateral). Geralmente utilizada para os níveis C3-C6.

• Técnica de Roy-Camille com utilização de parafuso de massa lateral: o ponto de entrada é no 
centro da massa lateral e a trajetória é perpendicular à faceta e com 10 graus de inclinação 
lateral. Tipicamente utilizada em artrodeses que incluem a 7ª vértebra cervical. OBS.: Se C7 for 
incluída, parafusos pediculares geralmente são utilizados. Realiza-se uma laminotomia para 
palpar a borda medial do pedículo e utiliza-se uma leve angulação medial para entrar e atra-
vessar o pedículo. Esse ponto de entrada esta alinhado com os pontos de entrada das massas 
laterais dos níveis acima.

O parafuso da massa lareral é geralmente de 3,5-4,0 mm por 12-16 mm.
Não há trabalho consistente na literatura para determinar o tempo ideal para abordagem ci-

rúrgica, porém é consenso que deve ser o mais precoce possível, mas não de emergência, pois 
permite a estabilização imediata da coluna, liberando o paciente para a reabilitação motora. 

8.7 - LUXAÇÃO FACETÁRIA UNI OU BILATERAIS 

É uma lesão infrequente no trauma cervical subaxial, podendo ser uni ou bilateral. O manejo 
desse tipo de lesão é baseado na redução interna ou externa e na fixação interna. Pode-se ini-
cialmente tentar a redução externa com tração cervical, seguido de fixação interna. Em caso de 
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insucesso na redução fechada, indica-se a redução aberta e estabilização cirúrgica.

8.8 - BLOQUEIO FACETÁRIO UNILATERAL

O bloqueio facetário unilateral é relativamente incomum no trauma cervical. Ocorre mais co-
mumente em C5-C6 e C6-C7. O mecanismo causador é a combinação das forças de flexão, rotação 
e força lateral.

Clínica: Dor cervical, 25-73% apresentam sintomas de compressão radicular e 8-48% mielopatia.
Rx: normamelmente a faceta inferior do nível de cima é posterior à faceta superior do nível de 

baixo. No bloqueio facetário a faceta inferior do nível de cima é deslocada anteriormente, o que 
pode ser evidenciado pelas incidências perfil e oblíqua da radiografia, além de anterolistese da 
vértebra de cima (25% de anterolistese) e distanciamento dos processos espinhosos. Na incidência 
AP é possível evidenciar desvio do processo espinhoso para o lado bloqueado. A tomografia é mui-
to útil para evidenciar fraturas associadas, em especial da faceta superior do nível abaixo. Fraturas 
associadas ocorrem em 43-73%.

O tratamento consiste em redução aberta (taxa de sucesso de 100%) ou fechada (taxa de suces-
so de 42%) seguido de fixação cirúrgica preferencialmente pela via posterior, embora a via anterior 
com discectomia e fixação com placas e parafusos possa ser utilizada. A redução fechada pode ser 
iniciada com distrator de Gardner, utilizando um peso equivalente a: 3 vezes o nível da vértebra em 
libras. Pode-se aumentar o peso progressivamente caso não haja redução, não devendo exceder 10 
libras por vértebra (OBS: 2 libras ≈ 1 kg).

Nesses pacientes com bloqueio facetário unilateral, a presença de hérna discal traumática con-
comitante, pode acarretar deterioração neurológica catastrófica após a redução fechada. A realiza-
ção de RNM pré-operatória parece ser uma conduta razoável em pacientes com quadro neuroló-
gico intacto. No entanto, pacientes acordados e colaborativos a aplicação de tração pode ser feita 
com realização de exames neurológicos seriados. Porém, pacientes com rebaixamento do sensório, 
devem ser submetidos a realização de RM antes da tentativa de redução. Alguns autores indicam 
redução em caráter de urgência em pacientes com déficit incompleto, visando assim eliminar o 
efeito compressivo, alegando que o benefício em obter RNM pré-redução é menor do que o risco 
de potencial atraso nestes casos. Em pacientes com hérnia de disco documentada, devem ser sub-
metidos a remoção desta por via anterior, previamente a redução e fixação cirúrgica.

8.9 - BLOQUEIO BILATERAL FACETÁRIO (SUBTÓPICO)

Condição mais grave, que ocorre mais comumente em C5-C6 e C6-C7. Decorre de trauma de alta 
energia cinética com mecanismo de hiperflexão. O déficit neurológico completo ocorre em 65-87% 
dos casos, incompleto em 13-25% e ausência de déficit em 0-10%.

Radiograficamente caracteriza-se por deslocamento anterior da faceta inferior do nível de cima 
e anterolistese acentuada de pelo menos 50% da profundidade do corpo.

10 a 80 % dos pacientes apresenta hérnia discal traumática concomitante, no entanto não está 
bem definido se o atraso na realização da RNM justificaria retardar a tentativa de redução.

O tratamento consiste em redução imediata após o diagnóstico, fechada (sucesso em até 75%) 
ou aberta (sucesso em aproximadamente 100%) seguida de estabilização cirúrgica posterior, ante-
rior ou circunferencial. Porém, reserva-se a redução aberta após falha da redução fechada. Aneste-
sia geral, relaxante muscular e auxílio manual podem ser realizados em casos difíceis para redução 
fechada. Falhas na redução fechada têm sido atribuídas a fratura de facetas, abandono por piora do 
déficit neurológico e fratura cervical alta não contígua associada.

A redução fechada tem como desvantagem a taxa de sucesso limitada, potencial risco de dete-
rioração neurológica e dor e desconforto para o paciente. Normalmente requer auxilio anestésico 
e administração de relaxantes musculares.

A redução aberta posterior promove redução em quase 100% dos pacientes. Apesar do risco po-
tencial de piora neurológica existir (devido a hérnia traumática), este é muito raro. A redução aberta 
anterior também pode ser feita, embora exista escassez de dados na literatura sobre tal técnica.
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8.10 - TRAÇÃO CERVICAL

O uso de tração cervical com o distrator de Gardner está indicado para a redução fechada da 
fratura cervical subaxial com deslocamento e luxação facetária. Esse procedimento é realizado na 
tentativa de restaurar o alinhamento da coluna cervical, proporcionando a descompressão mielo/
radicular o mais precoce possível. Após a redução fechada os pacientes são submetidos à fixação 
interna por via anterior ou posterior.

A realização da RNM previamente à aplicação da tração em pacientes com estado neurológi-
co intacto parece ser uma conduta razoável, para melhorar a avaliação e afastar a hérnia discal 
traumática. No entanto, alguns cirurgiões defendem a aplicação da tração, sem que seja realizada 
RNM prévia, em pacientes com déficit neurológico incompleto. A justificativa é que o atraso deste 
procedimento pode estar associado a um pior desfecho neste grupo. 

Para a realização da tração cervical sem estudo prévio de RNM, é fundamental que o paciente 
encontre-se com nível de consciência preservado, para que haja monitorização contínua do exame 
neurológico. Em pacientes com hérnia de disco traumárica e luxação facetária, é necessária a abor-
dagem pela via anterior para a remoção da hérnia, seguida da redução e estabilização da coluna 
pela via posterior.

A redução fechada por tração pode ser feita com distrator de Gardner, utilizando um peso equi-
valente a: 3 vezes o nível da vértebra em libras. Pode-se aumentar o peso progressivamente caso 
não haja redução, não devendo exceder 10 libras por vértebra (OBS: 2 libras ≈ 1 kg).

9 - FRATURA TORÁCICA, DA TRANSIÇÃO TORACOLOMBAR E LOMBAR

9.1 - INTRODUÇÃO

A coluna torácica é constituída por doze vértebras e apresenta uma cifose fisiológica de 18-51 
graus. O segmento de T1-T10 é considerado estável pela conexão com a caixa torácica e articulação 
com os arcos costais. O risco de fratura torácica aumenta significativamente, quando há presença 
de fratura do arco costal.

Fraturas da região toracolombar geralmente resultam de um trauma de alta energia cinética, 
evoluindo, muitas vezes, com déficit neurológico permanente. A principal causa é o acidente auto-
mobilístico (45%) seguido por quedas, atividades esportivas e violência urbana.

A região toracolombar é composta por T11, T12 e L1, sendo um segmento de grande mobilida-
de e particularmente susceptível a fraturas. A maioria das fraturas das colunas torácica e lombar 
ocorrem em sua junção, sendo cerca de 75% delas localizadas entre T12 e L2. As fraturas toracolom-
bares estão associadas às lesões neurológicas em aproximadamente 48% dos casos.

A coluna lombar é constituída por cinco vértebras e está localizada entre a coluna torácica e 
a sacral. A causa mais comum de fratura nesta região é o acidente de trânsito (40%), seguido por 
quedas (20%). Acomete especialmente adultos jovens, e em cerca de 60% dos casos cursam com 
algum déficit neurológico.

Os principais mecanismos relacionados com as fraturas lombares são uma combinação de flexão, 
compressão, extensão e rotação. A fratura mais comum é do tipo compressão, sendo tipicamente 
do corpo vertebral em pacientes com densidade óssea reduzida. Esse tipo de lesão geralmente não 
está associada com déficits neurológicos. A lesão medular e a síndrome da cauda equina ocorrem 
em cerca de 10-38% dos casos. 

9.2 - CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO

9.2.1 - Classificação de Denis

O modelo mais antigo para definir instabilidade foi proposto por Denis em 1983, que dividiu a 
coluna vertebral em três “colunas”. Ele caracterizou a instabilidade espinhal como a lesão de duas 



146 ▕

Capítulo 3 - EDITORA SANAR

ou mais dessas colunas, porém trata-se de um método de baixa confiança.
• Coluna anterior: delimita-se entre o ligamento longitudinal anterior e a metade anterior do 

corpo vertebral.
• Coluna média: delimita-se entre a metade posterior do corpo vertebral até o ligamento longi-

tudinal posterior.
• Coluna posterior: compreende o canal vertebral com seu conteúdo e os elementos posteriores.

9.2.2 - Classificação de McAfee et al.

Essa classificação tem como ênfase o mecanismo da lesão: 

Fratura em cunha-compressão - Trata-se de lesão isolada da coluna anterior. A coluna média 
permanece integra.

Comentário: Quando há lesão apenas da coluna anterior, a lesão em geral é estável. Porém, em 
algumas situações, essas fraturas podem ser instáveis:
• Única fratura por compressão com: perda de > 50% da altura angulação; ou angulação cifótica 

excessiva em um segmento (> 40%).
• Três ou mais fraturas contíguas em compressão
• Déficit neurológico (é raro em lesões compressivas puras)
• Cifose progressiva: maior nos casos em que a perda do corpo vertebral é > 75%. Risco maior nas 

fraturas compressivas lombar do que torácica.

Fratura em explosão estável - Trata-se de lesão compressiva da coluna anterior e média, com a 
coluna posterior (inclui complexo ligamentar posterior) intacta.

Comentário: Em algumas situações, as fraturas da coluna média são estáveis:
• Acima de T8 se as costelas e o esterno estiverem intactos
• Abaixo de L4 se os elementos posteriores estiverem intactos
• Ruptura da coluna anterior com falha mínima na coluna média.

Fratura em explosão instável - Trata-se de lesão compressiva da coluna anterior e média, com 
rompimento da coluna posterior.

Comentário: A lesão da coluna média normalmente cursa com instabilidade, exceto nas situa-
ções supracitadas.

Fraturas de Chance – É um tipo de fratura caracterizada por avulsão vertebral horizontal com 
centro de flexão anterior ao corpo vertebral.

Comentário: Como ocorre quando há um centro de flexão anterior ao corpo vertebral, ela é 
tipicamente relacionada às fraturas por cinto de segurança. Por haver semelhanças e interposições 
dessa fratura com outras fraturas relacionadas ao cinto de segurança, alguns autores classificam 
como: fratura de Chance/cinto de segurança.

Originalmente a fratura de Chance corresponde a uma fratura de um nível e totalmente através 
do osso, com compressão da coluna anterior e falha por distração das colunas média e posterior. 
No Rx observa-se fratura das partes articulares e divisão horizontal dos pedículos e do processo 
transverso. Sem subluxação.

Considerando apenas como lesão óssea, é uma fratura estável e normalmente não cursa com 
déficit neurológico, sendo tratada, nesses casos, com colete ou gesso em hiperextensão. Em fratu-
ras semelhantes de cinto de segurança em que haja lesão ligamentar posterior associada, deve-se 
realizar artrodese por via posterior, com instrumentação para restaurar a banda de tensão.

Lesões por flexão e distração - Trata-se de lesão compressiva da coluna anterior com falha 
da banda de tensão posterior. O centro da rotação é posterior ao ligamento longitudinal anterior.

Comentário: Normalmente trata-se de lesão instável e necessita de estabilização por artrodese 
por via posterior.
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Se ocorrer ruptura das capsulas articulares dá junção zigoapofisária pode haver subluxação, lu-
xação ou fratura das facetas articulares.

Lesões translacionais - Perda do alinhamento do canal espinhal no plano transverso. Mecanis-
mo de cisalhamento.

Comentário: Apresenta lesão das três colunas, logo, trata-se de lesão instável, necessitando de 
tratamento cirúrgico. 

9.2.3 - Classificação da Magerl (conhecida como AO)

Tal classificação foi descrita em 1994 e baseia-se no mecanismo morfológico das lesões. Ela é 
bem aceita nos casos de TRM toracolombar, porém é de difícil aplicação prática para as fraturas 
cervicais subaxiais. 

Utilizando os critérios radiológicos facilmente reconhecidos, a classificação AO é dividia em 
graus crescentes de instabilidade em: A (compressão), B (distração) e C (rotação).

Tipo A (Fratura em compressão): inclui as lesões causadas por compressão axial, com ou sem 
flexão, ocorrendo, assim, perda da altura do corpo vertebral. Os elementos posteriores não são 
lesionados, ou o são de modo insignificante, e não há violação do canal espinhal. Não há movimen-
tos de translação. Os déficits neurológicos são raros.

A1- Impactação: subtipo de menor gravidade, sendo as mais estáveis.
A1.1- Impactação da placa vertebral: lesão mínima da placa vertebral.
A1.2 Encunhamento: compressão mais severa com angulação maior que cinco graus.
A1.3 Colapso do corpo: colapso completo do corpo vertebral.
A2- Separação (“Split”): neste subgrupo os elementos posteriores não são afetados e é raro o 

déficit neurológico.
A2.1 Sagital: separação no plano sagital.
A2.2 Coronal: separação no plano coronal.
A2.3 Pinça: afastamento significativo dos fragmentos, com preenchimento dos espaços por ma-

terial discal, o que acarreta alta incidência de não consolidação da fratura (conhecido como fratura 
em pinçamento).

A3- Explosão (“Burst”): há uma fratura cominutiva parcial ou completa do corpo vertebral e os 
fragmentos da parede posterior sofrem retropulsão para o canal espinhal, ocasionalmente causan-
do sofrimento neural. Pode haver lesão mínima dos elementos posteriores, porém sem contribuir 
para a instabilidade, pois o complexo ligamentar permanece intacto.

A3.1 Incompleta: apenas a metade superior ou inferior do corpo vertebral apresenta fratura em 
explosão;

A3.2 Explosão-separação (“Burst-split”): metade do corpo vertebral (geralmente a metade su-
perior) apresenta fratura em explosão, sendo que na outra metade há uma separação no plano 
sagital; e

A3.3 Completa: fratura cominutiva em todo corpo vertebral.

Tipo B (Fratura em distração): lesão caracterizada por distanciamento no eixo vertical (anterior 
ou posterior) dos corpos vertebrais. São causadas principalmente por lesões do tipo flexão-distra-
ção (distanciamento dos elementos posteriores) ou por hiperextensão (distanciamento dos ele-
mentos anteriores). Quando comparado às fraturas do tipo A, o grau de instabilidade é maior e a 
incidência de déficits neurológicos é mais elevada.

B1- Lesão ligamentar posterior com ruptura discal (lesão em flexão-distração):
B1.1- Ruptura transversa do disco e
B1.2- Ruptura do disco + fratura tipo A.
B2- Lesão óssea posterior (lesão em flexão-distração):
B2.1- Fratura transversa: ruptura predominantemente óssea associada à lesão anterior através 

do disco;
B2.2- Fratura transversa: ruptura predominantemente óssea associada à lesão anterior através 
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do corpo vertebral; e
B2.3- Espondilólise + fratura tipo A.
A fratura de Chance (fratura em flexão-distração) é caracterizada pela progressão da lesão da 

coluna posterior para anterior, envolvendo apenas as estruturas ósseas. Ocorre no processo espi-
nhoso, progredindo para o pedículo e o corpo vertebral. É mais comumente observada na coluna 
lombar alta.

B3: Ruptura anterior através do disco (hiperextensão): são lesões raras, causadas por hiperexten-
são e cisalhamento. A ruptura transversal inicia-se anteriormente e estende-se posteriormente em 
extensão variável.

B3.1- Subluxação em hiperextensão,
B3.2- Espondilólise em hiperextensão e
B3.3- Luxação posterior.

Tipo C (fratura em rotação): inclui uma variedade de lesões graves, envolvendo os elementos 
das colunas anterior e posterior e resultando em um padrão morfológico de rotação. São associa-
das à alta taxa de déficits neurológico.

C1: Fratura tipo A com componente rotacional:
C1.1- Fratura rotacional em cunha,
C1.2- Fratura rotacional com separação (“split”) e
C1.3- Fratura rotacional com explosão.
C2: Fratura tipo B com componente rotacional:
C2.1- Lesão B1 com rotação,
C2.2- Lesão B2 com rotação e
C2.3- Lesão B3 com rotação.
C3: Rotação/cisalhamento:
C3.1- Fratura em separação (“split”) e
C3.2- Fratura oblíqua.

9.2.4 - Classificação TLICS (Thoracolumbar Injury Classification Severity Score) 

Classificação de Vaccaro et al., 2005.

Morfologia da fratura 
Complexo ligamentar 

posterior
Estado neurológico

Sem anormalidades: 0
Fratura compressão: 1

(Explosão: +1 = 2)
Translação/rotação: 3

Fratura distração: 4

Intacto: 0
Indeterminado: 2

Rompido: 3

Intacto (ASIA E): 0
Injúria de raiz: 2

Lesão medular completa (ASIA A): 2
Lesão medular incompleta (ASIA B-D): 3

Síndrome de cauda equina: 3

Morfologia das fraturas: 
• Fratura em compressão: definida quando há perda da altura vertebral decorrente de uma carga 

axial. Na forma menos grave é representada pela compressão simples, quando há perda da 
altura da porção anterior do corpo vertebral. Na forma mais grave ocorre distorção da porção 
posterior do corpo vertebral com grau variável de retropulsão.

• Fratura em translação/rotação: definida por separação horizontal dos processos espinhosos ou 
alteração aguda do alinhamento dos pedículos acima e abaixo do nível da lesão. Tais alterações 
são mais facilmente avaliadas pela TC com reconstrução sagital e pelo Rx da coluna em perfil.

• Fratura em distração: definida quando uma parte da coluna é separada da outra no eixo vertical 
(desconexão do componente rostral do caudal). Pode decorrer da lesão ligamentar anterior ou 
posterior, lesão dos elementos ósseos anteriores ou posteriores ou da combinação de ambos. 
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Complexo ligamentar posterior (PLC): 
É composto pelos ligamentos supraespinhoso, interespinhoso, amarelo e as cápsulas articula-

res. Este complexo é denominado de “banda de tensão posterior” devido à sua importância na pro-
teção contra os movimentos excessivos em flexão, extensão e rotação. Uma vez roto, geralmente 
necessita-se de abordagem cirúrgica, devido à sua baixa capacidade de recuperação. Tal complexo 
é classificado em intacto, indeterminado ou rompido por meio de exames de imagem (Rx, TC e 
RNM). 

A ruptura dos ligamentos pode ser evidenciada quando há alargamento do espaço interespi-
nhoso, diástase das facetas articulares, embricamento facetário e subluxação. A presença de trans-
lação ou rotação do corpo vertebral é um achado indireto da lesão do PLC. Quando os achados 
radiológicos são discretos, a integridade do PLC é classificada como indeterminada. Os achados 
no exame físico podem auxiliar quando há dúvida quanto à integridade do PLC (constatação do 
aumento do espaço interespinhoso através de palpação).

Os parâmetros são avaliados e quantificados de modo a tentar mensurar o grau de instabilidade 
da coluna sugerindo o melhor tratamento a ser proposto. 
• Escore < 4: tratamento conservador;
• Escore = 4: conduta deve ser individualizada; e
• Escore > 4: tratamento cirúrgico. 

O TLICS não apenas orienta a indicação cirúrgica, como também auxilia na definição da via de 
acesso a ser adotada. 

9.2.5 - Tratamento conservador

Geralmente os pacientes com lesões morfologicamente estáveis e sem déficits neurológicos 
(TLICS< 4) podem ser submetidos ao tratamento conservador. As fraturas isoladas dos elementos 
posteriores (fratura isolada de processo espinhoso e de lâmina, fratura de processo transverso) são 
geralmente estáveis e também são tratadas conservadoramente. 

As fraturas isoladas da coluna anterior (fraturas em compressão) são usualmente estáveis. Elas 
podem ser submetidas ao tratamento com imobilização do segmento acometido com órtese ex-
terna rígida, repouso por 1-3 semanas, associado ao tratamento do quadro doloroso e à prevenção 
das complicações clínicas (TVP, úlcera de decúbito, pneumonia e infecção urinária). Quando o tra-
tamento conservador for indicado, os controles clínico e radiográfico devem ser mais intensivos.

Nas lesões mais graves envolvendo duas das colunas de Denis, quando se indica o tratamento 
conservador (TLICS<4), é geralmente preconizado o uso de imobilização externa rígida. As órteses 
toracolombossacrais (TLSO), como a cinta de Boston, fornecem uma boa imobilização para as le-
sões abaixo de T7. Acima de T7 recomenda-se o uso de órtese cervicotoracolombossacra (CTLSO), 
pois permite a imobilização dos segmentos torácicos superiores, porém é mal tolerada pela maioria 
dos pacientes. A utilização de órtese externa rígida para a prevenção de deformidades na coluna é 
controversa, mas está associada à maior restrição das atividades, o que pode beneficiar este grupo 
de pacientes. 

O tratamento da fratura em explosão da coluna torácica ou da junção toracolombar é um tema 
controverso. Alguns cirurgiões defendem que a abordagem cirúrgica promove melhores índices de 
fusão e correção precoce da deformidade cifótica, resultando em um alívio mais rápido da dor e o 
retorno precoce para as atividades laborativas.

Ainda não existe um consenso quanto à melhor abordagem (cirúrgica ou não) em relação às 
fraturas do tipo compressão nos pacientes sem lesão neurológica e com integridade da coluna 
posterior. Alguns trabalhos também falharam na tentativa de provar a relação direta entre o grau 
de cifose residual, a dor e a perda de alguma habilidade funcional.

9.2.6 - Tratamento Cirúrgico

Os pacientes com déficits neurológicos e instabilidade espinhal (TLICS>4) são candidatos a se 
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submeterem ao tratamento cirúrgico. As indicações clássicas são: achatamento do corpo vertebral 
ou retropulsão da parede posterior maior que 50%, cifose angular acima de 20 graus, redução do 
diâmetro do canal vertebral maior que 45% e a presença de fragmentos ósseos ou de herniação 
discal no interior do canal vertebral.

O objetivo primário da cirurgia consiste no realinhamento da coluna, descompressão das estru-
turas nervosas e estabilização da coluna, liberando o paciente precocemente para a reabilitação 
motora. Pacientes com déficit neurológico completo, fora da fase de choque medular, têm o prog-
nóstico desfavorável, com poucas chances de melhoras neurológicas.

A presença de déficit neurológico progressivo, na vigência de compressão do canal medular, 
constitui uma indicação de descompressão e estabilização cirúrgica imediata.

As fraturas em flexão-distração resultam em uma lesão significativa das estruturas ligamentares, 
sendo geralmente instáveis, e devem ser tratadas cirurgicamente, através da abordagem anterior, 
posterior ou ambas.

A laminectomia associada à fixação com parafusos pediculares pode ser utilizada nos pacientes 
com fratura em explosão e com déficit neurológico completo. As lesões em flexão-distração oca-
sionando a ruptura dos elementos posteriores são melhores tratadas com uma abordagem poste-
rior. É importante ressaltar que a laminectomia isolada deve ser evitada em pacientes com fratura 
torácica em explosão.

Outra opção cirúrgica é a abordagem ântero-lateral, que permite uma descompressão anterior 
e bons índices de fusão com instrumentação. Ela deve ser reservada para os casos de falência da 
coluna anterior e em pacientes com déficit incompleto. A via combinada (anterior e posterior) pode 
ser considerada em pacientes com lesões ligamentares posteriores e com déficit neurológico in-
completo. Em alguns artigos de revisão, a abordagem cirúrgica ântero-lateral oferece uma melhor 
taxa de recuperação neurológica (88%) quando comparada com a abordagem posterior (64%). 

Existem controvérsias com relação à escolha do momento ideal para o tratamento das fratu-
ras torácicas. Alguns estudos sugerem que devem ser tratadas em até 72 horas. Isto permite uma 
fixação precoce, com redução no tempo de permanência nas unidades de cuidados intensivos, 
redução dos riscos de complicações clínicas (pneumonia, infecção urinária e úlceras de decúbito) e 
redução no tempo de internação hospitalar.

A mobilização precoce e a reabilitação motora são fundamentais para diminuir as complicações 
pós-operatórias e alcançar um melhor desfecho funcional possível. As principais complicações ci-
rúrgicas são: piora neurológica, infecção no sítio cirúrgico (de 7 a 15%), lesão dural com risco de 
fístula e meningite, falha do material de instrumentação e complicações clínicas como a embolia 
pulmonar e a infecção do trato urinário.
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9.2.7 - Considerações técnicas da artrodese torácica pela via posterior

Vértebra Angulação medial sugerida

               T1        27 graus

               T2        19 graus

               T3        15 graus

               T4        13 graus

               T5         9 graus

               T6        10 graus

               T7         9 graus

               T8         8 graus

               T9         8 graus

              T10         5 graus

              T11        -1 grau

              T12        -4 graus

  A artrodese torácica com parafusos pediculares tem sido muito utilizada no tratamento das 
doenças traumáticas, degenerativas e oncológicas da coluna espinhal. Apresenta bons índices de 
sucesso e baixas taxas de complicações. Essa técnica tem como vantagem, promover a fixação das 
três colunas de Denis, porém, possui riscos de lesões nervosa (raízes e canal medular), vascular 
(aorta) e visceral  esôfago e pulmão). 

Os pedículos torácicos apresentam características anatômicas que precisam ser bem conhecidas 
para reduzir tais riscos. O diâmetro sagital do canal é crescente de T1 (8,8mm ) até T12 (17,1mm). 
O diâmetro transversal do pedículo é variável de T3-T9 ( 4-6mm ) a T1, T2 e T10-T12 ( 6-8,5mm ). A 
inclinação transversa do pedículo é medial e a inclinação sagital é cefálica. 

Dessa forma, o cirurgião procura identificar com segurança a posição dos pedículos através dos 
parâmetros anatômicos e pela radioscopia. A TC em cortes axial, coronal e sagital demonstra o 
tamanho dos pedículos, as trajetórias desejadas dos parafusos e a posição e a proximidade da aorta 
(geralmente em hemitórax esquerdo e logo na frente do corpo vertebral). 

O ponto de entrada do parafuso é variável de acordo com o nível que se deseja aplica-lo. De 
forma didática a coluna torácica é dividida em três regiões de acordo com as suas características 
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anatômicas: 
• Região torácica alta (T1-T2): o ponto de entrada do parafuso está na junção do processo trans-

verso com a lâmina na borda lateral da pars articular. O pedículo tende a ser mais lateral e 
caudal na coluna torácica alta. 

• Região torácica média (T3-T9): o ponto de entrada do parafuso está na junção da borda su-
perior do processo transverso com a porção médio-lateral do processo articular superior. O 
pedículo neste nível tende a ser mais medial e cranial. 

• Região torácica baixa (T11–T12): O ponto de entrada do parafuso está na junção do processo 
transverso com a borda lateral da pars interarticular. Neste nível, o pedículo tende a ser mais 
lateral e cranial. 

Na progressão a partir da coluna torácica baixa em direção à coluna torácica média, o ponto 
de entrada do parafuso tende a tornar-se cada vez mais cranial e medial, chegando a assumir a 
máxima projeção em T7-T9. Já durante a progressão cranial a partir da coluna torácica média em 
direção à T1 e T2, o pedículo tende a voltar a ser mais lateral e caudal. 

As trajetórias dos parafusos podem ser guiadas com o auxílio da radioscopia. As angulações a 
serem adotadas dependem do nível da instrumentação e das características anatômicas de cada 
pedículo. No plano sagital a trajetória deve ser paralela ao platô superior do corpo vertebral, e no 
plano transversal a direção deve ser linear em relação ao ângulo de inserção do pedículo com o 
corpo vertebral. Antes da passagem definitiva do parafuso, deve ser realizada a palpação cuida-
dosa das quatro paredes do furo inicial (medial, lateral, superior e inferior) com um instrumental 
adequado, na tentativa de identificar uma possível violação do pedículo. 
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 9.2.8 - Considerações técnicas da artrodese lombar pela via posterior

Uma grande variedade de técnicas cirúrgicas é utilizada para o tratamento das fraturas lom-
bares. A escolha da melhor abordagem depende de vários fatores, como o nível e o grau de lesão 
neurológica, as características morfológicas da fratura, o estado neurológico do paciente, o local 
predominante da compressão nervosa e a experiência do cirurgião. A cirurgia é indicada com a 
finalidade de descompressão efetiva das estruturas nervosas e a fixação segmentar da coluna.

É bastante utilizada a fixação interna posterior com o parafuso transpedicular. O ponto anatômi-
co de entrada do parafuso no pedículo é na linha de interseção entre a base do processo transverso 
no plano transversal e a face lateral da faceta articular no plano sagital. A trajetória do parafuso 
é convergente segundo a orientação da tabela abaixo. A angulação rostro-caudal é determinada 
pela radioscopia, mantendo sempre o parafuso paralelo ao platô do corpo vertebral. 

TABELA: Técnica de instrumentação lombar

Nível Angulação medial sugerida

L1 Aproximadamente 5 graus medial

L2 Aproximadamente 10 graus medial

L3 Aproximadamente 15 graus medial

L4 Aproximadamente 20 graus medial 

L5 Aproximadamente 25 graus medial
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10 - LESÕES POR ARMA DE FOGO

As lesões por arma de fogo oferecem uma ampla variedade de apresentação e gravidade, de-
pendendo do segmento afetado e do tipo e do calibre da arma utilizada para causá-las. O segmen-
to mais afetado é o torácico (45-65%), seguido do cervical (20-35%) e do lombossacro (10-30%). As 
lesões por arma de fogo raramente geram instabilidade da coluna espinhal.

O tratamento deve seguir os mesmos princípios básicos já citados no quinto capítulo. Os corti-
coesteróides devem ser evitados nos casos de traumatismo raquimedular consequentes a lesões 
por arma de fogo. 

As indicações para a abordagem cirúrgica precoce são:
• Lesão da cauda equina, caso haja compressão de raízes;
• Compressão de raíz nervosa,
• Deterioração neurológica progressiva,
• Fístula liquórica,
• Instabilidade espinhal,
• Necessidade de desbridamento e
• Lesão vascular.

As indicações para a abordagem cirúrgica tardia são:
• Instabilidade espinhal tardia,
• Intoxicação pelo chumbo do projétil e
• Migração do projétil.
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11 - PROGNÓSTICO NO TRM

O prognóstico dos pacientes vítimas de TRM é bastante incerto, pois há uma grande variedade 
da clínica apresentada, desde os pacientes assintomáticos até aqueles com dependência completa 
para as atividades da vida diária. Portanto, o prognóstico está relacionado com o nível e a gravidade 
das lesões, os déficits neurológicos e seu grau.

Paciente com déficit neurológico incompleto, ou seja, com algum grau de sensibilidade ou de 
motricidade preservados abaixo do nível do trauma, tem potencial de recuperação. Quanto mais 
rápida for a recuperação, melhor o prognóstico. Estima-se que a melhora neurológica pode ocorrer 
até pouco mais de um ano, porém é difícil prever até quando ela pode se dar.

Entre os fatores que contribuem para o aumento da mortalidade dos pacientes com sequelas 
neurológicas, são comuns as infecções, sobretudo as nas vias urinárias, seguido das pneumonias.

Outros fatores que influenciam no prognóstico são: idade, comorbidades, lesões associadas e 
complicações clínicas já na internação.
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1- ANEURISMAS CEREBRAIS

1.1- INTRODUÇÃO

Aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria. Podem ser classificados em saculares, fusi-
formes e dissecantes, dependendo do seu formato e fisiopatologia. Os aneurismas saculares são os 
mais comuns o texto que se segue fala a respeito desse tipo de aneurisma. 

Na região do colo do aneurisma há uma interrupção abrupta da lâmina elástica interna e da 
túnica média. O saco do aneurisma é constituído predominantemente por fibras colágenas e fre-
quentemente é acelular. Fibrina é encontrada no interior do saco aneurismático em cerca de 50% 
dos casos e polimorfonucleares em 29%.

1.2 - FISIOPATOLOGIA

Ainda não compreendida completamente. Os aneurismas intracranianos (AI) saculares são re-
sultantes, provavelmente, de uma complexa série de fatores, que inclui estresse hemodinâmico, 
remodelação vascular anormal sustentada e inflamação. Geralmente são formados em pontos de 
ramificação arterial.

1.3- ETIOLOGIA

A etiologia é multifatorial, podendo ser identificado como fatores de risco:

• História familiar e Genética
Aneurisma familiar,por definição, é quando dois ou mais parentes de primeiro grau são portado-

res de aneurismas intracranianos. Na maioria das vezes o padrão de dominância é incerto, embora 
acredita-se que a herança autossômica dominante é a de ocorrência mais comum. Ocorrem em 
cerca de 7-20% dos pacientes com aneurisma.

Pacientes com história familiar, possuem maior predisposição a desenvolver aneurismas da ar-
téria cerebral média. Tendem a serem maiores no momento do diagnóstico e são mais susceptíveis 
a serem múltiplos, e a hemorragia subaracnóidea tende a ocorrer em idade mais jovem nesses 
pacientes.

Depois da doença do rim policístico, a predisposição familiar constitui o principal fator de risco 
para o desenvolvimento de aneurismas intracranianos. Portanto é sugerido exame de triagem, com 
angiografia por ressonância magnética (Angio-RM) ou angiografia por tomografia computadoriza-
da (Angio-TC) para parentes de primeiro grau.

• Principais condições clínicas associadas a aneurisma intracraniano:
A) Doença do Rim Policístico

Aneurismas cerebral
CAPÍTULO
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Ocorre em 1 a cada 500 indivíduos na Europa e Estados Unidos. Padrão de herança autossômica 
dominante. Durante as primeiras décadas de vida a função renal é normal, a insuficiência renal crô-
nica progressiva e hipertensão arterial secundária., é  o principal mecanismo para desenvolvimento 
de aneurisma intracraniano. A doença acomete também outros órgãos: fígado e ocasionalmente 
pulmão e pâncreas.

A prevalência de aneurismas em pacientes com doença renal policística varia amplamente de 4 
a 40%, sendo 15% uma estimativa razoável. Além da incidência aumentada de aneurismas, parece 
haver maior risco de ruptura. A idade média de HSAE nestes pacientes é em torno de 41 anos. 

B) Doença de Ehlers-Danlos tipo IV: herança autossômica dominante, caracteriza-se pela dimi-
nuição ou ausência de colágeno tipo III, Clinicamente, manifesta-se por hipermobilidade articular, 
pele frágil e anormalidades na cicatrização. As principais complicações neurovasculares são fístula 
carótida-cavernosa, HSA por ruptura de AI e dissecção carotídea. Procedimentos endovasculares 
e cirurgia são de alto risco devido a fragilidade vascular. Complicações angiográficas ocorrem em 
22% e a mortalidade relacionada a este procedimento é estimada em 5,6%. A utilidade da realiza-
ção de exames de rastreio é controversa, devido ao alto risco do tratamento destes pacientes.

C) Deficiência da alfa 1-antitripsina: enzima sintetizada no fígado que tem como função prote-
ger os pulmões contra elastase dos neutrófilos. A deficiência desta enzima está associada a dano 
no tecido elástico, causando mais comumente enfisema. Anormalidades vasculares mais comuns: 
aneurismas intracranianos, displasia fibromuscular e dissecção arterial. Triagem para indivíduos as-
sintomáticos não é recomendada.

D) Síndrome de Marfan: possui padrão de herança autossômica dominante, associada a maior 
risco de formação de aneurismas intracranianos.

E) Pseudoxantoma elástico.

F) Neurofibromatose Tipo I

G) Displasia fibromuscular.

H) Malformação arteriovenosa

I) Doença de Moyamoya

J) Anemia falciforme.

K) Coarctação da aorta.

L) Doença de Osler-Weber-Rendu.

M) Endocardite bacteriana.

N) Aterosclerose.

• Predisposição congênita: como defeito na camada muscular da parede arterial
• Hipertensão arterial: possivelmente a principal causa de aneurismas saculares em pacientes 

geneticamente predispostos.
• Alcoolismo
• Tabagismo
• Sexo feminino
• Traumátismo
• Embolo -septico: os aneurismas micóticos
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1.4 - EPIDEMIOLOGIA

A prevalência é estimada em 2% da população, aumentando com a idade, sendo o pico de ocor-
rência entre 55 e 79 anos. São ligeiramente mais frequentes nas mulheres 1:1,3.

20-30% dos pacientes com AI são portadores de aneurismas múltiplos.
Em familiares de primeiro grau de pacientes com história de aneurisma intracraniano, o risco 

estimado é de 2-4%, já no caso de haver dois ou mais familiares de primeiro grau com AI este risco 
sobe para 10%.

São de ocorrência rara na infância, correspondendo a apenas cerca de 2% dos casos de AI.
Localização dos aneurismas saculares:

A) Sistema carotídeo: localização mais frequente, com 85-95% dos aneurismas saculares, sendo as 
principais localizações: 

• Artéria comunicante anterior: 30%
• Artéria comunicante posterior: 25%
• Artéria cerebral média: 20%

B) Sistema vértebro-basilar: responsável por 5-15% dos aneurismas saculares:

• Artéria basilar: 10%. Nessa artéria, o seguimento mais afetado é a bifurcação, seguido da junção 
da artéria basilar  com a emergência da artéria cerebelosa superior. A ocorrência nas junções 
da artéria basilar com a emergência da artéria cerebelar ântero-inferior e na junção vertebro-
-basilar são raras.

• Artéria vertebral: 5%. A emergência da artéria cerebelar póstero-inferior da artéria vertebral é 
o local mais comum.

2 - ANEURISMAS NÃO ROTOS

2.1 - INTRODUÇÃO

Aneurismas intracranianos não rotos incluem os aneurismas incidentais (descobertos por 
acaso), aneurismas que se manifestam por outros sintomas (sintomáticos) não relacionados a he-
morragia (como disfunção de nervo craniano) e aqueles diagnosticados durante propedêutica em 
pacientes com doenças clínicas associadas ou com predisposição familiar. Na maior parte das vezes 
são diagnosticados durante investigação de HSA de outra lesão aneurismática.

A análise de decisão de tratamento destas lesões baseia-se na morbidade e mortalidade da 
HSA e da cirurgia, na história natural dos aneurismas, expectativa de vida, localização, dimensões e 
características morfológicas das lesões e história de HSA prévia.

2.2 - RISCO DE SANGRAMENTO

Não se sabe ao certo o risco real de sangramento de aneurismas intracranianos não rotos. Até 
o momento, o ISUIA (International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms) é o estudo mais 
amplo e detalhado sobre a história natural destas lesões. Com a publicação da primeira parte do 
ISUIA (retrospectivo) em 1998, observou-se números extremamente baixos de taxa de ruptura de 
aneurismas pequenos não rotos (0,05-1% por ano). Porém novos dados da segunda parte do ISUIA 
(prospectivo), demonstrou que para aneurismas de 7 a 12 mm, 13 a 24 mm e igual ou maiores 
que 25 mm; as taxas de ruptura anuais (excluindo aneurismas intracavernosos, cujo o risco é ex-
tremamente baixo) são 1,2%; 3,1% e 8,6%, respectivamente. Já aneurismas menores que 7 mm 
de diâmetro as taxas de ruptura foram da ordem de 0,15 a 0,4% ao ano. Dos dois seguimentos do 
ISUIA, a segunda parte (prospectiva) fornece provavelmente a melhor estimativa da história natural 
de aneurismas intracranianos não rotos 
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Rinkel, et al, publicaram análise de uma grande revisão da literatura de trabalhos publicados 
entre 1955 a 1996; e demonstrou risco global de ruptura anual de aneurismas não rotos de 1,9% 
(0,7% para < 10 mm e 4 % para > 10 mm).

Em diretriz publicada em 2008, Komotar et al; estimaram que aneurismas com diâmetro entre 7 
e 10 mm apresentam risco de ruptura anual de 1%; que o risco de ruptura cresce logaritmicamente 
com o aumento do tamanho do aneurisma; e que igualmente diminuem a medida que o tamanho 
do aneurisma diminui; e assim, os autores indicam tratamento apenas para aneurismas com diâ-
metro > 5 mm.

Portanto, a dimensão dos aneurismas constitui importante fator preditivo para hemorragias 
futuras; sendo estas, mais frequentes em aneurismas maiores.

Em pacientes com aneurismas múltiplos e história prévia de HSA por um dos aneurismas, au-
menta de forma significativa o risco de sangramento do aneurisma não roto. Talvez seja este o fator 
preditivo mais importante de hemorragias futuras.

A idade é um fator muito importante, uma vez que pacientes mais jovens têm maior chance de 
sangramento, devido ao risco cumulativo durante a vida. Em estudo da literatura (Juvelas, et. al) a 
taxa cumulativa de HSA aneurismática foi de 10,5% em 10 anos, 23% em 20 anos e 30,3% em 30 
anos; após diagnóstico de aneurisma.

Risco de ruptura quanto a localização: aneurismas da artéria comunicante posterior e bifurcação 
da artéria basilar são mais propensos à ruptura, de 2 a 7 vezes maior do que aqueles na artéria 
cerebral média e artéria carótida interna.

2.3 - TRATAMENTO

O manejo dos aneurismas intracranianos não rotos é ainda controverso e a tomada de decisão 
deve levar em consideração uma série de fatores:
• Aneurismas intracavernosos assintomáticos não devem ser tratados, já os grandes e sintomáti-

cos, o tratamento deve ser individualizado.
• Com raras exceções (comorbidades clínicas relevantes), aneurismas intradurais sintomáticos 

devem ser tratados.
• Aneurismas incidentais com diâmetro < 5 mm não devem ser tratados, devem ser acompanha-

dos com exames de imagem seriados.
• Aneurismas com diâmetro > 5 mm, o tratamento deve ser considerado em pacientes com me-

nos de 60 anos.
• Aneurismas com diâmetro > 5 mm e > 60 anos, o tratamento deve ser considerado sobretudo 

em casos localização na artéria comunicante posterior, artéria comunicante anterior e no topo 
da artéria basilar (locais onde há maior risco de ruptura).

• Aneurismas com diâmetro > 10 mm o tratamento deve ser sempre considerado em indíviduos 
com menos de 70 anos de idade, que possuam boa condição clínica. Pacientes com mais de 70 
anos as indicações devem ser cuidadosamente individualizadas.

Lembrar sempre de considerar a opção do tratamento endovascular para o tratamento dos 
aneurismas incidentais.

Ref: Guide america heart association2000, artigos da neuros focus 2004, greemberg, isuia part 1 
98 -2003. guideline 2008, rinkel,juvelas

3 - HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA E ANEURISMAS ROTOS

3.1 - INTRODUÇÃO

A principal causa de hemorragia subaracnóidea (HSA) é o traumatismo craniano. Quando se 
trata de HSA espontâneo (HSAE), a principal causa é a ruptura de aneurismas intracranianos (80%); 
que corresponde a cerca de 6 a 8% de todos os AVCs.

No entanto, existem diversas outras causas para hemorragia subaracnóidea espontânea, como: 
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malformações arteriovenosas (causam mais comumente hemorragia parenquimatosa e intraven-
tricular), dissecções arteriais (em especial do segmento intracraniano dos vasos da circulação pos-
terior), tumores, apoplexia hipofisária, vasculites, coagulopatias, trombose de seio venoso dural, 
anemia falciforme, hemorragia perimesencefálica não aneurismática, malformação arteriovenosa 
espinhal e hemorragia subaracnóidea de etiologia desconhecida.

3.2 - EPIDEMIOLOGIA

A idade de pico da hemorragia subaracnóidea aneurismática é dos 55 aos 60 anos, sendo que 
cerca de 20% dos casos ocorrem entre 15 e 45 anos. Tem característica sazonal, sendo a maior 
incidência de rompimento de aneurismas relatados na primavera e inverno.

Cerca de 12% dos pacientes com hemorragia subaracnóidea morrem antes de receber atendi-
mento médico.

3.3 - FATORES DE RISCO:

Hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, alcoolismo, uso de cocaína, anticoncepcionais orais, 
oscilações diurnas na pressão arterial, gravidez e parto, idade avançada e algumas condições sistê-
micas relacionadas com maior incidência de aneurismas, como a doença renal policística.

Manifestações clínicas
Aneurismas podem manifestar-se clinicamente por HSA, neuropatias compressivas (sendo a do 

terceiro nervo a mais frequente), cefaléia sentinela, déficits neurológicos por interrupção de tratos 
longos (geralmente aneurismas gigantes com efeito compressivo no tronco), cefaléia crônica e de 
forma incidental.

O principal sintoma relacionado a ruptura de aneurisma intracraniano é a cefaléia súbita, persis-
tente, de grande intensidade, descrita como "explosiva" ou como pior "cefaléia da vida". Tal sintoma 
está presente em cerca de 74 a 80% dos casos e pode estar associado a náusea e vômitos (77%), 
perda de consciência (53%), rigidez de nuca (35%), crises convulsivas (20%) e déficit neurológico 
focal. 

A HSA por ruptura aneurismática pode estar associada a hematoma intraparenquimatoso (20-
40%), hemorragia intraventricular (13-18%) e hematoma subdural (2-5%).

Cerca de 10 a 43% dos pacientes com HSAE apresentam história de cefaléia sentinela, podendo 
esta estar relacionada com microhemorragias do aneurisma ou alterações da forma deste.

A paralisia do terceiro nervo por compressão de aneurisma intracraniano (geralmente do seg-
mento comunicante posterior da artéria carótida interna), mesmo na ausência de hemorragia, deve 
ser considerada em caráter emergencial, uma vez que este achado pode representar expansão 
aneurismática e risco de ruptura iminente.

3.4 - CLASSIFICAÇÕES

Classificação de Hunt Hess: Avaliação clínica do paciente com HSAE
0-Aneurisma não roto.
1- Assintomático, ou cefaléia leve e discreta rigidez de nuca
1a- Sem reação meníngea/cerebral aguda, mas com déficit neurológico fixo
2- Cefaléia modera a intensa, com ou sem paralisia de nervos cranianos.
3- Confusão, sonolência ou déficit neurológico focal leve.
4- Estupor, hemiparesia moderada a grave
5- Coma , postura em descerebração.

Deve-se acrescentar um ponto se houver doença sistêmica grave (como hipertensão arterial, 
diabetes mellitus, aterosclerose grave, doença pulmonar obstrutiva crônica) ou vasoespasmo sig-
nificativo na arteriografia.

Classificação de Fisher: Avaliação tomográfica do paciente com HSAE



164 ▕

Capítulo 4 - EDITORA SANAR

I: Ausência de sangramento na Tomografia de Crânio
II: Sangramento difuso no espaço subaracnóideo com espessura < 1 mm.
III: Sangramento difuso no espaço subaracnóideo com espessura > 1 mm.
IV: Hemorragia subaracnóide com hemorragia intraventricular ou intraparenquimatosa

3.5 - DIAGNÓSTICO

A HSA é considerada uma emergência médica, assim, frente a suspeita clínica (cefaléia súbita 
explosiva, podendo estar acompanhada de rebaixamento do sensório); é mandatório realização de 
investigação complementar, o que é feito com tomografia computadorizada sem contraste (sensi-
bilidade de quase 100% nos 3 primeiros dias do ictus). Após 5 a 7 dias a sensibilidade diminui mo-
deradamente. Caso, a tomografia não evidencie hemorragia é recomendada realização de punção 
lombar (pesquisa de xantocromia) para o diagnóstico..

Uma vez realizado o diagnóstico, está indicado a complementação da propedêutica com an-
gio-tomografia de crânio (não visualiza aneurismas menores que 3mm) e/ou angiografia cerebral 
(deve ser realizada nos casos em que a angio-TC foi inconclusiva ou insuficiente em orientar o pla-
nejamento do tratamento). A angiografia cerebral digital pode ser evitada nos casos de hemorragia 
perimesencefálica clássicos, em que angio-TC foi normal.

A realização de ressonância magnética em casos de tomografia normal pode ser considerada, 
mas importante ressaltar que caso esta não constatar alterações, não está afastado a possibilidade 
de hemorragia subaracnóidea.

3.6 - PREVENÇÃO

Tratamento de hipertensão arterial.
Evitar tabagismo e alcoolismo.
Consumo de dieta rica em vegetais.

3.7 - TRATAMENTO CLÍNICO DA HSAE

Medidas fundamentais:
• Internação em unidade de terapia intensiva.
• Monitoramento do nível de consciência e dos sinais vitais.
• Manter oxigenação adequada.
• Manter cabeceira elevada a 30 graus.
• Sintomáticos: analgesia:(considerar o uso de fentanil), antitérmicos e antieméticos:(considerar 

o uso de ondansetron).
• Febre: a hipertermia leva a aumento do metabolismo cerebral e pior prognóstico neurológico 

e, portanto, deve ser tratada de forma agressiva.
• Controle da Pressão Arterial: evitar PAS >=160 mmHg
• Anticonvulsivantes: a ocorrência de crises convulsivas é maior, sobretudo, no momento da he-

morragia. Excluindo, as crises que ocorrem no momento da hemorragia, cerca de 3% dos pa-
cientes apresentam crise durante a fase aguda da doença e 5% apresentam no pós operatório 
imediato. O uso de anticonvulsivante profilático deve ser feito no período pós-hemorrágico 
imediato. Já o uso rotineiro a longo prazo não é recomendado, porém pode ser considerado 
quando houver: história pregressa de crise convulsiva, hematoma intraparenquimatoso, hiper-
tensão refratária e aneurisma de artéria cerebral média. Considerar o uso do levetiracetam ou 
fenitoína.

• Prevenção de vasoespasmo: a droga de escolha é a nimodipina, medicação bloqueadora dos 
canais de cálcio, que atua principalmente no Sistema Nervoso Central. Indicada inicialmente 
como medicação preventiva para o vasoespasmo, no entanto, sua atuação maior como neuro-
protetora do que propriamente no vasoespasmo (não altera vasoespasmo angiográfico, mas 
melhora prognóstico). Iniciada geralmente nas primeiras 96 horas do ictus, mantida por via 
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oral (VO) na dose de 60 mg (02 comprimidos de 30mg) de 4/4H por 21 dias ou até o paciente 
receber alta em boas condições (o que ocorrer primeiro). Importante monitoramento da fun-
ção hepática.

• Terapia hiperdinâmica se vasoespasmo.
• Profilaxia de TVP: deve ser feita antes do tratamento do aneurisma com dispositivo de compres-

são pneumática. A utilização de heparina fracionada ou de baixo peso pode ser feita após o 
tratamento do aneurisma. Embora o uso de heparina possa induzir a trombocitopenia, a ocor-
rência de trombose venosa é relativamente frequente após HSAE; e, portanto, o benefício do 
uso da mesma supera o risco. (Neurocrical care)

• Anemia: Anemia é comum após a HSAE; e nestes casos é importante considerar transfusão san-
guínea devido o risco de isquemia cerebral. No entanto, o valor ótimo da hemoglobina ainda 
é incerto.

3.8 - TRATAMENTO DOS ANEURISMAS

O tratamento dos aneurismas pode ser realizado através de cirurgia ou por técnicas endovascu-
lares. O estudo ISAT ajudou a definir qual subgrupo de pacientes é melhor tratado por cada técnica 
e tem modificado o tratamento dessas lesões internacionalmente.

O aprimoramento e a eficácia da técnica endovascular é inquestionável; mas, ainda assim, mui-
tos aneurismas são tratados de forma mais segura pela técnica microcirúrgica.

A técnica endovascular tem como principal vantagem a característica de ser menos invasiva; po-
rém, está associada a maiores taxas de recidiva e necessidade de retratamento quando comparada 
a técnica microcirúrgica.

Para a decisão da melhor técnica a ser oferecida, é importante uma equipe multidisciplicar de 
neurocirurgia vascular apta para o tratamento com as duas técnicas. Vários fatores devem ser leva-
dos em consideração, dentre eles: idade, condição clínica e neurológica do paciente, morfologia, 
tamanho e localização do aneurisma, além de presença de hematoma associado.

Quanto a morfologia: aneurismas com colo ≤4 mm e com relação dome/colo ≥ 2 são favoráveis 
a embolização. O tratamento endovascular geralmente também é indicado em pacientes com ida-
de avançada (>70 anos), múltiplas comorbidades, condição neurológica grave (Hunt Hess de IV ou 
V), no período de vasoespasmo, aneurismas de localização difícil (circulação posterior, em especial, 
de topo de basilar) e em aneurismas com calcificações no colo e/ou na artéria de onde origina. 

Quanto à idade, uma análise recente de um subgrupo de pacientes com mais de 65 anos, no 
estudo ISAT, demonstrou melhores resultados para todos os tipos de aneurismas tratados por via 
endovascular, excetuando-se apenas aneurismas de artéria cerebral média, para os quais a técnica 
microcirúrgica foi a preferencial.

Pacientes mais jovens (<50 anos), o tratamento cirúrgico deve ser considerado, uma vez que 
a taxa de ressangramento em 1 ano é menor quando comparada a técnica endovascular, sendo, 
também, a taxa de retratamento dessa última 4 vezes maior do que a técnica microcirúrgica. Outras 
condições favoráveis ao tratamento cirúrgico incluem: aneurismas com colo largo (>4mm), aneu-
rismas muito pequenos ou blister (taxa de ruptura intraoperatória maior quando utilizada a técnica 
endovascular), aneurismas gigantes com efeito de massa, aneurismas parcialmente trombosados 
(possuem maior taxa de recanalização se tratados por via endovascular) e na falha da terapia endo-
vascular. Pacientes com aneurismas de artéria cerebral média e com hematoma intraparenquima-
toso volumoso (≥50 ml) o tratamento cirúrgico também é o de escolha.

Segundo a ultima diretriz da Stroke (2012), aneurismas passíveis de serem tratados por ambas 
as técnicas, o tratamento endovascular deve ser cindicado.

3.9 - PROGNÓSTICO

A HSA por ruptura de aneurismas possui prognóstico sombrio, com taxa de mortalidade estima-
da nos primeiros 30 dias pós HSA de 40 a 50%, sendo que metade dos sobreviventes apresentarão 
déficits neurológicos.
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4 - COMPLICAÇÕES DA HSAE

4.1 - VASOESPASMO

4.1.1- Introdução

É definido como diminuição do lumen das artérias intracranianas após HSAE.
O vasoespasmo sintomático (também conhecido como isquemia cerebral tardia ou vasoespas-

mo clínico) é a causa mais significativa de mortalidade e morbidade na HSAE.
Em geral tem início a partir do terceiro dia, com pico entre o sexto e oitavo dia. A melhora do va-

soespasmo clínico geralmente se da a partir do décimo segundo dia, e do vasoespasmo angiográfi-
co em torno de 3 a 4 semanas. Raramente o vasoespasmo sintomático persiste mais do que 17 dias.

4.1.2 -Epidemiologia

A incidência de vasoespasmo angiográfico é em torno de 30-70% após HSA e do vasoespasmo 
sintomático é de 20 -30 % dos pacientes com HSA.

4.1.3 - Fisiopatologia

É ainda mal compreendida; no entanto, acredita-se que os metabólitos do sangue em contato 
com os vasos da base do cérebro, acarreta uma série de reações inflamatórias e, consequentemen-
te, estreitamento do lúmen desses.

O mecanismo primário parece ser a contração sustentada da musculatura lisa da parede do 
vaso; no entanto, acredita-se que processos inflamatórios imuno-mediados e alterações proliferati-
vas ocorram. A ocorrência do vasoespasmo sintomático depende da lise de eritrócitos (que ocorre 
geralmente a partir do terceiro dia pós-HSA), uma vez que produtos da degradação desta (como 
por exemplo, a oxi-hemoglobina, além de radicais livres, óxido nítrico e endotelina) atuam como 
vasoconstritores.

4.1.4 - Patogênese

As principais alterações histológicas que ocorrem na parede dos vasos nos primeiros oito dias, 
são:
• Camada íntima: espessamento com edema endotelial e abertura das junções interendoteliais;
• Camada média: necrose muscular e corrugação da elástica e adventícia: aumento de células 

inflamatórias. 

Após oito dias (9-60)
• Camada íntima: proliferação de células do músculo liso, com espessamento progressivo da ín-

tima.

4.1.5- Fatores de risco

O principal fator de risco é a quantidade de sangue evidenciada na Tomografia de crânio, nor-
malmente relacionado com escala de Fisher grau III.

Outros fatores associados:
• Grau de Hunt Hess alto (III< IV e V)
• Idade avançada
• Tabagismo ativo
• Hipertensão arterial
• Terapia antifibrinolitica
• Contraste angiográfico pode exacerbar vasoespasmo



167▏

ANEURISMA CEREBRAL DE SODA VIRTUAL

4.1.6 - Manifestações clínicas

As principais manifestações clínicas são: confusão mental, diminuição do nível de consciência 
e déficit neurológico focal de instalação súbita ou insidiosa, que ocorre entre o quarto e vigésimo 
dias da HSA.

Quanto mais precoce for a apresentação do déficit, mais acentuado este tende a ser.
É importante sempre excluir outras possíveis causas de deterioração neurológica, como, por 

exemplo ressangramento, hidrocefalia, edema, convulsões, distúrbio hidroeletrolítico (principal-
mente hiponatremia) e meningite.

4.1.7 - Diagnóstico Complementar

• Arteriografia cerebral: padrão ouro.
• EEG: declínio do percentual da atividade alfa e da potência total do EEG.
• Estudo de perfusão com RM ou TC pode ser útil na identificação de isquemia cerebral
• Angio TC: demonstra boa precisão para avaliação de vasos de maior calibre. Porém, apresenta 

baixa precisão  para vasos distais.
• Doppler transcraniano: o estreitamento do lúmen arterial ocasiona aumento da velocidade do 

fluxo sanguíneo cerebral. A artéria mais confiável para avaliação da velocidade do fluxo médio 
é a artéria cerebral média. A alteração da velocidade do fluxo apresenta valor preditivo positivo 
de 97% e valor preditivo negativo de 78%.

Valores superiores a 120 cm/seg sugerem algum grau de vasoespasmo e acima de 200 cm/seg 
indicam vasoespasmo grave. Velocidade >130 e > 110 são indicativos de vasoespasmo para as ar-
térias cerebral anterior e cerebral posterior, respectivamente. Velocidade > 80 cm/seg pode ser 
indicativa de vasoespasmo para as artérias vertebrais e acima de 95 cm/seg para a artéria basilar. 

Uma medida importante que pode ser obtida pelo Doppler transcraniano é a relação de Lin-
degaard que tenta diferenciar vasoespasmo de hiperemia. É calculado  através da relação entre a 
velocidade do fluxo da ACM sobre a velocidade do fluxo da ACI. Quando <3 é normal, entre 3-6 é 
indicativa de vasoespasmo leve e > 6 é indicativa de vasoespasmo grave. 

O Doppler transcraniano é também muito útil para monitorar vasoespasmo em curso.

4.1.8 - Tratamento

Uma vez diagnosticado o vasoespasmo,  deve ser iniciada terapia hiperdinâmica., O aumento 
da pressão arterial média geralmente leva a  aumento do fluxo sanguineo cerebral e, consequen-
temente, melhor perfusão cerebral. Tradicionalmente a terapia hemodinâmica incluía a hemodi-
luição, hipertensão e hipervolemia. Atualmente utiliza-se apenas euvolemia e hipertensão arterial.

A hipervolemia profilática e angioplastia com balão, antes do desenvolvimento do vasoespas-
mo sintomático, devem ser evitadas.

O uso de drenagem ventricular ou lombar contínua é descrita por alguns autores pelo possível 
efeito benéfico na redução do vasoespasmo, por facilitar a drenagem de sangue cisternal.

Terapia endovascular: especialmente útil nos pacientes que não melhoram com a hipertensão 
arterial induzida. Inclui dilatação arterial mecânica direta: angioplastia com balão; utilizada prin-
cipalmente em vasos mais proximais. Medicação vasodilatadora intra-arterial seletiva, utilizada 
principalmente para vasos mais distais. Geralmente, os vasodilatadores são bloqueadores de canal 
de cálcio e doadores de óxido nítrico. A Papaverina, devido seu efeito neurotóxico, pode exacerbar 
em alguns casos o vasoespasmo e pode elevar a PIC, sendo portanto geralmente evitada. Outros 
agentes utilizados para terapia intra-arterial: verapamil e nicardipina. A grande limitação da terapia 
endovascular com vasodilatadores é o curto tempo de duração.

4.1.9 - Opções medicamentosas:
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• Nimodipina: medicação bloqueadora de canais de cálcio, que atua principalmente no siste-
ma nervoso central. Indicada inicialmente como medicação preventiva para o vasoespasmo. 
No entanto, possuí atuação mais como neuroprotetora do que propriamente no vasoespasmo 
(não altera vasoespasmo angiográfico, mas melhora prognóstico). Iniciada geralmente nas pri-
meiras 96 horas do ictus, mantida por via oral (VO) na dose de 60 mg de 4/4H por 21 dias ou 
até o paciente receber alta em boas condições (o que ocorrer primeiro). Importante monitora-
mento da função hepática.

• Estatinas: estudos, inicialmente, apontaram resultados promissores quanto a diminuição do 
vasoespasmo. Porém, metanálise recente não evidenciou   benefício clínico com o uso de es-
tatinas. Um grande estudo fase 3 (STASH) encontra-se em andamento. Possível efeito benéfico 
na atividade vasomotora vascular cerebral e na redução da resposta de citocinas a isquemia. 
Principais agentes relatados: Sinvastatina 80 mg/dia e Pravastatina 40 mg/dia. Não houve reco-
mendação do uso regular dessa medicação segundo o último consenso da Stroke/2012.

• Antagonistas de receptores de endotelina (clazosentam): embora esteja associado a redução 
de vasoespasmo angiográfico, parece não melhorar o prognóstico dos pacientes com vasoes-
pasmo secundário a HSAE.

4.2 - RESSANGRAMENTO

O risco de ressangramento é maior nas primeiras 24 horas após o ictus (especialmente entre 2 
e 12 horas), com taxa estimada de 4 %, sendo, a seguir, de 1,5 % diariamente por 13 dias. De modo 
que cerca de 20% dos pacientes apresentaram novo sangramento após 14 dias e 50% em 6 meses. 
Após, este período crítico o risco é de cerca de 3 % ao ano.

Fatores relacionados ao aumento do risco de ressangramento são: atraso no diagnóstico e tra-
tamento, condição neurológica desfavorável, perda da consciência no momento do ictus, história 
de cefaléia sentinela, pacientes com maior grau na escala de Hunt e Hess, tamanho do aneurisma e 
hipertensão arterial (especialmente PA sistólica>=160 mmHg, porém não existe um valor ótimo de 
referência estabelecido para a pressão arterial). Predisposição genética parece não estar relaciona-
da com aumento do risco de ressangramento.

Caso ocorra atraso no tratamento do aneurisma, terapia antifibrinolítica, com ácido tranexâmico 
(1 g IV de 6/6 H) ou ácido aminocapróico (dose inicial de 10 g IV, seguida de 48 g/dia em bomba de 
infusão contínua de manutenção), pode ser considerada a curto prazo (<72H), para reduzir o risco 
de ressangramento, desde que não haja contraindicações a essas medicações.

4.3 - HIDROCEFALIA

Hidrocefalia aguda ocorre em cerca de 15 a 87% dos pacientes com HSAE. A presença de san-
gramento intraventricular, idade avançada, hipertensão arterial e aneurismas rotos da circulação 
posterior aumentam o risco de hidrocefalia aguda. A ocorrência de hidrocefalia é menos frequente 
em aneurismas de artéria cerebral média. 

Já hidrocefalia crônica, shunt dependente, ocorre em 8,9% a 48% dos pacientes com HSAE, 
sendo geralmente causada pela presença de aderências aracnóideas e pelo comprometimento 
permanente das granulações aracnóideas.

Pacientes com hidrocefalia aguda podem ser tratados com drenagem lombar ou drenagem 
ventricular externa. O desmame da DVE por período superior a 24 horas não reduz o risco da ne-
cessidade de shunt definitivo. Pacientes com hidrocefalia crônica sintomática devem ser tratados 
com derivação ventricular definitiva.

4.4 - HIPONATREMIA

Hiponatremia pós HSAE ocorre em 10 a 30 % dos pacientes. Pode ser secundária a secreção 
inapropriada do hormônio antidiurético (SIADH) ou pela síndrome cerebral perdedora de sal SCPS), 
que é secundária a elevação do peptídeo natriurético atrial (PNA).
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A elevação do hormônio antidiurético (ADH) é geralmente transitória, durando geralmente em 
torno de 4 dias. Pacientes com SIADH tendem a euvolemia (hipervolemia menos comum), já na 
síndrome perdedora de sal há tendência a hipovolemia (PVC< 6 mmHg) e ao desenvolvimento 
de balanço hídrico negativo. Pacientes com SCPS, geralmente, apresentam sinais ou sintomas de 
desidratação. 

A rotina laboratorial é idêntica na SIADH e SCPC, e deve incluir:
• Hematócrito: geralmente aumentado na SCPS e normal ou diminuído na SIADH;
• Osmolalidade sérica: geralmente aumentada ou normal na SCPS e diminuído na SIADH;
• Coeficiente sérico e proteína sérica: geralmente elevados na SCPS e com valores dentro dos 

limites da normalidade na SIADH;
• Sódio urinário: muito elevado na SCPS e com discreta elevação na SIADH;
• Potássio sérico: aumentado ou normal na SCPS e normal ou diminuído na SIADH;
• Ácido úrico sérico: tende a normalidade na SCPS e a estar diminuído na SIADH.

Fatores associados a maior risco de hiponatremia após hemorragia subaracnóidea: insuficiência 
cardíaca congestiva, diabetes, cirrose, insuficiência adrenal e medicações (anti-inflamatórios não 
esteróides, acetominofeno, narcóticos e diuréticos tiazídicos).

Tratamento da hiponatremia secundária a SIADH: 
• Em casos de hiponatremia grave ou sintomática (Na < 125): infusão com solução salina a 3 % 

(importante não elevar o nível sérico do sódio > 10 mEq/L em 24 H devido ao risco de mielinó-
lise pontina) associado a furosemida (20 mg IV/ dia).

• Em casos de hiponatremia não grave (Na entre 125-135): infusão com solução salina a 0,9%, 
associado a furosemida (20 mg IV/ dia) e conivaptan ou democlociclina em casos refratários.

A democlociclina é um antibiótico tetracíclico que antagoniza parcialmente os efeitos do ADH 
sobre os túbulos renais e o conivaptan é um antagonista não peptídico dos receptores da vaso-
pressina.

Tratamento da hiponatremia secundária à síndrome perdedora de sal: evitar restrição hídrica e 
uso de furosemida. Considerar infusão de solução salina a 0,9% entre 100 e 125 ml/ H. Em casos gra-
ves a infusão com solução salina a 3% deve ser considerada. O acetato de fludrocortisona (0,2 mg 
IV ou VO diariamente) pode ser utilizado, uma vez que o mesmo promove aumento da absorção de 
sódio ao nível dos túbulos renais.

4.5 - CRISES CONVULSIVAS.

A ocorrência de crises convulsivas é maior, sobretudo, no momento da hemorragia. Excluindo, 
as crises que ocorrem no momento da hemorragia, cerca de 3% dos pacientes apresentam crise 
durante a fase aguda da doença e 5% apresentam no pós operatório imediato. O uso de anticonvul-
sivante profilático deve ser feito no período pós-hemorrágico imediato. Já o uso rotineiro a longo 
prazo não é recomendado, porém pode ser considerado em pacientes com história pregressa de 
crises convulsivas, hematoma intraparenquimatoso, hipertensão refratária ou aneurisma de artéria 
cerebral média.

4.6 - SÍNDROME DE TERSON 

Trata-se de uma hemorragia no humor vítreo que ocorre em cerca de 4 a 27% dos casos de 
hemorragia subaracnóidea aneurismática, geralmente de ocorrência bilateral. Manifesta-se clínica-
mente por diminuição da acuidade visual e ao exame observa-se presença de opacidade no vítreo 
à fundoscopia. É descrito maior taxa de mortalidade em casos de HSAE em pacientes com hemorra-
gia no humor vítreo. A  maioria evolui com resolução espontânea após período de 6 a 12 meses; e o 
prognóstico para a visão a longo prazo é favorável, com 80 % de melhora, com ou sem vitrectomia. 
A vitrectomia pode ser considerada em pacientes cuja visão não apresentar melhora ou nos casos 
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em que for desejável obtenção de uma melhora mais rápida.
São fatores relacionados a prognóstico desfavorável: Hunt Hess elevado, idade avançada, co-

morbidades, edema cerebral difuso, hemorragia intraparenquimatosa ou intra-ventricular, vasoes-
pasmo, complicações clínicas (infarto agudo do miocárdio, pneumonia, sepse, distúrbios hidroele-
trolíticos), febre, hiperglicemia, aneurismas complexos.

5 - HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA DE ETIOLOGIA DESCONHECIDA.

Caracteriza-se pela ocorrência de hemorragia subaracnóidea, confirmada por exame de ima-
gem ou exame de líquor, com angiografia cerebral negativa. Incidência estimada de 7 a 10%, sendo 
a principal causa a hemorragia subaracnóidea perimesencefálica.

Outras causas incluem: angiografia incompleta ou de má qualidade, obliteração do aneurisma 
pela hemorragia, trombose do aneurisma, não enchimento do aneurisma devido vasoespasmo, 
malformação vascular cerebral angiograficamente oculta (por exemplo, angioma cavernoso e te-
leangiectasias) e malformação arteriovenosa espinhal.

O risco de ressangramento anual é de 0,5 % (inferior a HSAE aneurismática).
O tratamento clínico deve ser idêntico ao empregado aos pacientes com HSAE aneurismática; 

exceto nos casos de hemorragia subaracnóidea perimesencefálica, que o tratamento deve ser ape-
nas sintomático.

A repetição da angiografia é recomendada após período de 14 dias (exceto nos casos de he-
morragia subaracnóidea perimesencefálica típica), sendo o segundo exame positivo em 1,8 a 9,8% 
dos casos.

A realização de um terceiro exame angiográfico, após os 2 primeiros negativos, pode ser con-
siderada após período de 3-6 meses, desde que haja forte suspeita de hemorragia subaracnóidea 
aneurismática, sendo a chance deste exame constatar a causa do sangramento de cerca de 1%.

É recomendável realização de outros exames, como Ressonância Magnética do crânio e da colu-
na, para pesquisas de outras causas de hemorragia não aneurismáticas.

6 - HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA NÃO ANEURISMÁTICA PRÉ-TRUNCAL 
OU HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA NÃO ANEURISMÁTICA PERIMESENCE-

FÁLICA

6.1 - INTRODUÇÃO

A hemorragia perimesencefálica não-aneurismática (HPNA) foi descrita em 1985 por Van Gijn e 
Van Dongens como sangramento espontâneo ao redor do tronco encefálico (mesencéfalo e ponte) 
podendo abranger as cisternas interpeduncular, pré-pontínea, ambiens e crural, mas com angio-
grafia digital dos vasos cerebrais normal. 

Condição considerada benigna, com menor risco de complicações, como vasoespasmo e res-
sangramento, quando comparada a outras causas de hemorragia subaracnóidea de etiologia 
desconhecida. Schwatz e Solomon (1996), acompanharam 169 pacientes com HPNA, por período 
8-51 meses, não havendo relato de ressangramento. Concluiu-se que o risco de novo sangramento 
neste grupo é igual ao da população geral. Segundo os mesmos, houve 1% de hidrocefalia e 1-5% 
de vasoespasmo sintomático. 

6.2 - FISIOPATOLOGIA

A patogenia ainda não está completamente esclarecida, mas acredita-se advir de fonte não arte-
rial, supondo-se sangramento de etiologia venosa ou capilar ao redor do mesencéfalo. 

6.3 -EPIDEMIOLOGIA

 Representa cerca de 50-75% dos casos de hemorragia subaracnóidea com angiografia negativa.
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Ligeiramente mais comum nos homens, com ampla variação de faixa etária, dos 3 aos 70 anos. 

6.4 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Apresenta quadro clínico semelhante ao HSAE (cefaleia intensa, vômitos e sinais de irritação 
meníngea), exceto pela maior benignidade (Hunt-Hess 1 ou 2). Perda de consciência e história de 
cefaléia sentinela são achados incomuns. Os sintomas tendem a desaparecer em poucas semanas 
e o exame neurológico é geralmente normal.

6.5 - EXAMES COMPLEMENTARES

Apresenta padrões tomográficos e topográficos bastante sugestivos. Exames de imagem (TC 
ou RM) geralmente evidenciam (nos primeiros dois dias do ictus) presença de sangue nas cisternas 
inferiores a membrana de Liliquist (membrana aracnóidea composta por 2 folhetos: diencefálico 
e mesencefálico- que separa a cisterna quiasmática da cisterna interpeduncular), em especial, as 
cisternas perimesencefálica, pré-pontina e interpeduncular.

A presença de sangramento difuso, na cisterna inter-hemisférica e Silviana; sugerem ruptura 
aneurismática.

6.6 - TRATAMENTO

Pacientes com suspeita clínica e tomográfica para hemorragia perimesencefálica não aneuris-
mática, com primeira angiografia negativa, não devem ser submetidos rotineiramente a realização 
de segundo exame angiográfico. Recomenda-se, no entanto, a realização de Ressonância Nuclear 
Magnética para descartar causas de sangramento angiograficamente oculto como, por exemplo, 
cavernomas e teleangiectasias.

O tratamento deve ser primariamente sintomático, com monitoramento de eletrólitos (em es-
pecial o sódio) e cardíaco; sendo o uso de anticonvulsivantes e nimodipina desnecessário.

7- HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA E GESTAÇÃO

Hemorragia intracraniana durante a gestação pode ocorrer principalmente devido a hiperten-
são arterial na eclâmpsia (geralmente hemorragia intraparenquimatosa), ruptura de aneurisma e 
sangramento de malformação arteriovenosa.

A mortalidade de hemorragia subaracnóidea na gestação por ruptura de aneurisma é 35%, en-
quanto por MAV é de 28%.

Pacientes gestantes apresentam maior risco de hemorragia subaracnóidea (cerca de cinco vezes 
maior) em comparação a não gestantes da mesma idade. O risco de HSAE é maior em pacientes 
com idade avançada, assim como, idade gestacional mais avançada, sendo o pico em torno da 
trigésima quarta semana de gestação.

A hemorragia subaracnóidea pode predispor a pré-eclâmpsia, que caracteriza-se por hiperten-
são arterial, edema e proteinúria. 

Pacientes gestantes com suspeita clínica de hemorragia subaracnóidea devem ser submetidas a 
propedêutica com TC de crânio e angiografia cerebral. Caso seja confirmad aneurisma, o tratamen-
to cirúrgico ou endovascular deve ser realizado.

Caso haja urgência obstétrica (p.ex: eclâmpsia, sofrimento fetal), esta deve ser priorizada em 
detrimento da intervenção neurocirúrgica. O parto pode ser normal ou por cesariana, não havendo 
maior risco de ressangramento do aneurisma com o uso de uma ou outra técnica.

8 - TIPOS DE ANEURISMA DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO

• Aneurismas do segmento oftálmico da artéria carótida interna, também denominados aneu-
rismas paraclinoideos.
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O segmento oftálmico da artéria carótida interna inicia-se no teto do seio cavernoso, seguindo 
antero-superiormente até a emergência da artéria comunicante posterior. Os principais ramos des-
se segmento são as artérias oftálmica e hipofisária superior.

A artéria oftálmica é o primeiro ramo da carótida interna supraclinóidea. Normalmente, origina-
-se do terço medial da superfície superior da carótida supraclinóidea imediatamente distal ao seio 
cavernoso e inferiormente ao nervo óptico. Na maioria das vezes, origina-se anteriormente à ponta 
do processo clinóideo anterior e cerca de 5 mm medial em relação a ele. Após sua emergência, o 
vaso segue anterolateralmente abaixo do nervo óptico para penetrar no canal óptico e na órbita.

Os aneurismas carótido-oftálmicos representam entre 1 a 5% dos aneurismas intracranianos. 
Em geral originam-se distalmente à emergência da artéria oftálmica. Deslocam com frequência a 
artéria oftálmica em direção ao seio cavernoso. Esses aneurismas podem ter as seguintes projeções:
• Projeção supraquiasmática superoanterior: o fundo do aneurisma pode se projetar sobre a cli-

nóide anterior ou lateralmente sobre a carótida interna, dificultando a visualização do colo;
• Projeção supraquiasmática superoposterior; o fundo do aneurisma se projeta sobre os nervos 

ópticos e o quiasma óptico;
• Projeção subquiasmática inferomedial: são os mais comuns, o fundo é observado abaixo do 

nervo óptico ipisilateral, em contato com a haste hipofisária;
• Projeção subquiasmática extradural: projeção proximal, em íntimo contato com o seio caver-

noso

Considerações sobre o tratamento cirúrgico: é recomendada a exposição da carótida cervical 
para controle proximal. Habitualmente utiliza-se uma craniotomia pterional, sendo a fissura silvia-
na dissecada para se obter acesso adequado às cisternas basais, que devem ser progressivamente 
abertas. Mínima retração ao lobo frontal deve ser utilizada evitando-se retração do lobo temporal. 
A mobilização excessiva do lobo frontal pode levar à ruptura de aneurismas aderidos à porção 
basal do lobo frontal. A exposição da porção proximal da artéria oftálmica é facilitada pela remo-
ção do processo clinóideo anterior e do teto do canal óptico e pela incisão do processo falciforme 
(lâmina de dura mater que se estende medialmente a partir do processo clinóideo anterior e cobre 
parte do nervo óptico. Deve-se realizar dissecção cuidadosa do fundo do aneurisma para liberar 
os pequenos vasos perfurantes. Os clipes em geral são aplicados no colo do aneurisma com as 
lâminas em projeção inferior e medial. Após a clipagem, caso haja efeito compressivo sobre o ner-
vo óptico, deve-se perfurar o aneurisma e em aneurismas parcialmente trombosados, esvaziar os 
trombos para descomprimir os nervos ópticos e quiasma . 

8.1 - ANEURISMAS DA ARTÉRIA HIPOFISÁRIA SUPERIOR

As artérias hipofisárias superiores se originam (geralmente em grupo de 1 a 5 pequenos ramos) 
do segmento oftálmico da artéria carótida interna (geralmente da parede posteromedial, medial 
ou posterior) e terminam na haste hipofisária e glândula hipófise. O maior destes ramos é referi-
do como artéria hipofisária superior. Os aneurismas da artéria hipofisária superior se originam na 
curva convexa medial da artéria carótida interna, distalmente à origem da artéria hipofisária supe-
riror. Os aneurismas desta região projetam-se medialmente para região localizada entre o quiasma 
óptico e diafragma selar. Por vezes são também denominados aneurismas da parede medial da 
artéria carótida interna, em razão de seu local de origem. Em geral, a remoção do processo clinói-
deo anterior e de parte da dura-máter que envolve o nervo óptico ipsilateral auxiliam na clipagem 
dessas lesões. A técnica cirúrgica classicamente empregada é semelhante àquela descrita para os 
aneurismas carótido-oftálmicos.

8.2 - ANEURISMAS DO SEGMENTO COMUNICANTE POSTERIOR DA ARTÉRIA CARÓ-
TIDA INTERNA
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Correspondem a cerca de 25% dos aneurismas intracranianos. O fundo do aneurisma pode ter 
5 tipos de projeções: anterolateral, superolateral, posterolateral superior (direcionado para o lobo 
temporal adjacente), posterolateral inferior (direcionado para cisterna interpeduncular e nervo 
oculomotor) e posteromedial inferior. A artéria comunicante posterior é geralmente ínferomedial 
ao colo do aneurisma e a artéria coróidea anterior é superolateral a ele. A artéria comunicante pos-
terior origina-se na parede posteromedial da artéria carótida interna e se direciona inferiormente 
e para trás em direção a artéria cerebral posterior, passando superomedialmente ao nervo oculo-
motor. No entanto, quando esta artéria possui padrão fetal pode passar acima ou lateralmente a 
este nervo. A artéria coróidea anterior, disposta superolateralmente ao colo do aneurisma corre 
para trás, abaixo e lateralmente ao trato óptico em direção ao corno temporal do ventrículo lateral.

A artéria comunicante posterior, emite em média 8 ramos perfurantes. A origem destes ramos 
se dá praticamente ao longo de todo trajeto da artéria, sendo o maior destes a artéria pré-mamilar 
ou talamoperfurante anterior. A artéria pré-mamilar penetra no assoalho do terceiro ventrículo, 
anteriormente aos corpos mamilares; e contribui com a irrigação da porção anterior do talámo, 
hipotálamo posterior, braço posterior da cápsula interna e núcleo subtalâmico. Os demais ramos 
perfurantes irrigam tálamo ventral, hipotálamo, trato óptico, braço posterior da cápsula interna, 
substância perfurada posterior e núcleos subtalâmicos.

Aneurismas nesta localização podem manifestar-se através de efeito de massa (geralmente 
quando assumem tamanho acima de 4 a 5 mm) e se projetam inferiormente a borda livre da tenda 
comprimindo o nervo oculomotor (mídriase, oftalmoparesia e estrabismo divergente) ou por san-
gramento, geralmente evidenciado na porção lateral da cisterna supra-selar e cisterna ambiente.

Estes aneurismas podem ser tratados cirurgicamente ou por via endovascular.
Considerações sobre o tratamento cirúrgico: habitualmente utiliza-se craniotomia pterional, 

sendo a fissura Silviana dissecada para se obter acesso adequado às cisternas basais, que devem ser 
progressivamente abertas. Mínima retração do lobo frontal deve ser utilizada, evitando-se retração 
do lobo temporal. Em seguida, a origem da artéria comunicante posterior deve ser visualizada para 
evitar sua inclusão no clipe e a artéria carótida interna proximal ao aneurisma deve ser dissecada 
(para eventual clipagem temporária). É também de grande importância a visualização da artéria 
coroideia anterior, que as vezes esta aderida ao corpo do aneurisma, devendo portanto ser disse-
cada do aneurisma para evitar sua inclusão no clipe. Após visualização das principais estruturas, 
pode-se prosseguir com a dissecção do colo aneurismático, visando sempre separar este da origem 
da artéria comunicante posterior. O clipe deve ser aplicado perpendicularmente à artéria carótida 
interna, com as lâminas  ligeiramente  direcionadas lateralmente. Após a clipagem, a área ocluída 
pelo clipe deve ser estudada para observar se não há oclusão indesejada de alguma artéria.

É importante observar se a artéria comunicante posterior possui padrão fetal. No concepto, a 
principal nutrição das artérias cerebrais posteriores são as artérias comunicantes posteriores, já nos 
adultos, estas pertencem ao sistema vétebrobasilar. A artéria comunicante posterior é dita de pa-
drão fetal quando ela á a principal fonte de suprimento da artéria cerebral posterior Angiografica-
mente, quando há padrão fetal, a artéria comunicante posterior possui maior calibre que a artéria 
cerebral posterior, sendo o segmento P1 desta última mais longo do que na configuração normal.

O padrão fetal da artéria comunicante posterior ocorre em cerca de 1/3 dos hemisférios cere-
brais. 

8.3 - ANEURISMAS DO SEGMENTO CORIÓIDEO ANTERIOR

Representam cerca de 4% de todos aneurismas intracranianos.
A artéria coroideia anterior origina-se da artéria carótida interna distalmente a origem da artéria 

comunicante posterior e projeta-se, inicialmente, posteromedialmente à artéria carótida interna. 
Em menos de 1% das vezes ela se origina da artéria cerebral média ou da artéria comunicante pos-
terior. Apesar de sua origem ser lateral ao trato óptico, ela cruza de lateral para medial em relação 
ao trato óptico ao longo de seu trajeto até o nível da margem anterior do corpo geniculado lateral, 
onde ela se volta lateralmente e abaixo do trato óptico novamente para entrar no corno inferior do 
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ventrículo lateral. A artéria coroideia anterior possuí dois segmentos: cisternal, que se estende de 
sua origem à fissura coroideia; e plexal, que passa pela fissura coroideia e entra no plexo corióideo 
do corno temporal. Apresenta comprimento médio de 24 mm, desde sua origem até a passagem 
pela fissura coroideia; e em média, emite nove ramos. A lesão da artéria coroideia anterior se ma-
nifesta por quadro clínico clássico de hemiparesia, hemianopsia e hemianestesia. A hemiparesia e 
hemianestesia contralateral resultam do infarto dos 2/3 posteriores do braço posterior da cápsula 
interna. Já a hemianopsia homônima contralateral é secundária ao comprometimento da irrigação 
das radiações ópticas, de parte do trato óptico e corpo geniculado lateral.

Os aneurismas deste segmento são geralmente justapostos distalmente, superior ou supero-
lateralmente á origem da artéria corióidea anterior. Usualmente  vários ramos perfurantes estão 
aderidos ao fundo do aneurisma, uma vez que esse segmento apresenta mais ramos perfurantes 
que os segmentos mais proximais da artéria carótida interna.

Utiliza-se habitualmente craniotomia pterional para abordagem destes aneurismas, e a técnica 
empregada é semelhante àquela descrita para aneurismas do segmento comunicante da artéria 
carótida interna.

8.4 - ANEURISMAS DA BIFURCAÇÃO CAROTÍDEA

Os aneurismas da bifurcação carotídea representam em torno de 5% dos aneurismas intracra-
nianos. Podem ter colo largo, em geral se originando predominantemente em um dos dois ramos 
da bifurcação carotídea. Yasargil descreve a possibilidade de projeção do fundo desses aneurismas 
para 3 direções: superiormente, em direção ao giro fronto-orbitário lateral e tratos olfatórios; pos-
teriormente, em direção a substância perfurada anterior; e inferiormente, em direção das cisternas 
carotídeas e interpeduncular.

Habitualmente são abordados por craniotomia pterional e diversos ramos arteriais devem ser 
identificados previamente à clipagem do aneurisma, incluindo a ACI, ACA, ACM, ramos perfurantes 
da ACA e ACM, artéria recorrente de Heubner, ramos temporais da ACM, artéria coroideia anterior 
e seus ramos.

O clipe deve ser posicionado, preferencialmente, paralelo a ACA, evitando-se, sempre que pos-
sível clipes perpendiculares a ACA, isto para evitar-se a inclusão de arteriais lentículo-estriadas que 
cursam inferiormente ao saco aneurismático.

8.5 - ANEURISMAS DE ARTÉRIA COMUNICANTE ANTERIOR

Constitui a localização mais comum de aneurismas rotos, perfazendo cerca de 30% dos casos. 
Hematoma intraparenquimatoso ocorre em grande número de pacientes com HSAE por ruptura de 
aneurismas da artéria comunicante anterior  e hidrocefalia em 25%. Tomografia computadorizada 
geralmente evidencia sangue na porção anterior da fissura inter-hemisférica.

O segmento da artéria cerebral anterior situado entre a bifurcação da carótida e a artéria comu-
nicante anterior é denominado A1. Já o segmento da artéria cerebral anterior situado entre a arté-
ria comunicante anterior e o rostro do corpo caloso é denominado A2. A artéria cerebral anterior dá 
origem a várias perfurantes no segmento A1 (artérias lenticulo-estriadas), que se projetam direta-
mente para a substância perfurada anterior e na transição de A1-A2 (geralmente porção proximal 
de A2) a artéria recorrente de Heubner. Tal artéria tem direção oposta a artéria de origem, dirigin-
do-se para a bifurcação da carótida e artéria cerebral média até a substância perfurada anterior e é 
responsável pela irrigação do braço anterior da cápsula interna, além  de parte do núcleo caudado, 
putâmen, globo pálido e fascículo uncinado. Lesão da artéria recorrente de Heubner pode causar 
hemiparesia de predomínio em face em membro superior e afasia (quando no lado dominante).

A incidência de hipoplasia do segmento A1 varia entre 4 e 40% na literatura. No entanto, nos 
casos de aneurismas nessa artéria, tal achado pode ocorrer em até 80% dos casos. 

Os aneurismas da artéria comunicante anterior tendem a surgir em direção oposta a A1 domi-
nante. O fundo dos aneurismas desta região podem projetar-se: anteriormente, localizado supe-
riormente ao quiasma óptico, distanciando-se da fissura inter-hemisférica; superiormente, em dire-
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ção à fissura inter-hemisférica; posteriormente, entre os segmentos A2 das duas artérias cerebrais 
anteriores (localização mais comum na série de Yasargil); inferiormente; e com projeção complexa, 
aneurismas em geral grandes, multilobulados. Aneurismas de projeção póstero-inferior são, espe-
cialmente difíceis para abordagem cirúrgica, uma vez que cerca de 4 artérias perfurantes originam 
nesta topografia, e lesão das mesmas pode ocasionar distúrbios de memória e personalidade.

Tanto a abordagem endovascular, quanto cirúrgica são eficazes no tratamento destes aneuris-
mas. A primeira está associada a menor morbidade, porém a maior risco de lesão residual e res-
sangramento tardio. A terapia endovascular tende a ser indicada, especialmente, em pacientes 
com idade mais avançada, pior condição neurológica e de projeção póstero-inferior. São possíveis 
candidatos cirúrgicos: pacientes mais jovens, aneurismas grandes e gigantes, projeção superior 
e anterior, relação fundo/colo do aneurisma > 2, falha do tratamento endovascular e hematoma 
intraparenquimatoso volumoso associado.

O acesso cirúrgico clássico para esses aneurismas é a craniotomia pterional, contudo as cra-
niotomias orbitozigomática e orbitopterional também podem ser utilizadas. Após realização da 
craniotomia e abertura da dura-máter, a fissura silviana deve ser dissecada para que seja possível a 
visualização dos segmentos proximais das artérias cerebrais anteriores e da bifurcação carotídea, 
nervos ópticos e ramos recorrentes (Heubner). Após isso, procede-se a dissecção e o isolamento do 
colo aneurismático; e aplicação do clipe definitivo. Muitas vezes, é necessário a ressecção de parte 
do giro reto para clipagem de aneurismas da artéria comunicante anterior.

8.6 - ANEURISMAS DA ARTÉRIA PERICALOSA

A artéria pericalosa tem início após a artéria comunicante anterior, quando há uma bifurcação 
entre artéria calosomarginal e pericalosa, que é o ramo principal e continuação da ACA. Estende-se 
até a porção posterior do corpo caloso (correndo sobre esse). 

Os aneurismas da artéria pericalosa, correspondem aos seguimentos mais distais da artéria ce-
rebral anterior (A2, A3, A4 e A5). Devem ser abordados através de craniotomia interhemisférica, 
paramediana, preferencialmente à direita. Após a craniotomia e abertura da dura mater, inicia-se 
dissecção da fissura inter-hemisférica para um acesso as estruturas vasculares da linha média. De-
ve-se tomar extremo cuidado para evitar lesões venosas e retração exagerada do lobo frontal e 
giro do cíngulo. Identifica-se as artérias calosomarginal e pericalosa dos dois lados, e finalmente 
identifica-se o aneurisma. Realiza-se a clipagem após a dissecção adequada de seu colo e com o 
devido cuidado para evitar oclusão inadivertida de possíveis ramos arteriais relacionados ao colo 
ou corpo do aneurisma.

8.7 - ANEURISMA DE ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA

Representam cerca de 20% dos aneurisma intracranianos.
A artéria cerebral média origina-se da bifurcação da artéria carótida interna abaixo da substân-

cia perfurada anterior. É dividida em 4 segmentos. Segmento M1 se estende da origem da artéria 
cerebral média ao límen da ínsula, segmento M2 se estende do límen da ínsula ao suco circular da 
ínsula, segmento M3 se origina no sulco circular da ínsula e corre pelos opérculos temporo-fron-
to-parietais e segmento M4 formado pelos ramos corticais. O segmento M1 se bifurca, ou trifurca 
ou origina vários ramos, sendo a bifurcação o padrão mais comum. A região da bifurcação de M1 
constitui o principal local de ocorrência de aneurismas (cerca de 85%), sendo 10 a 15% originados 
ao longo de M1 e o restante entre M2 e M4. Cerca de 20 artérias perfurantes denominadas lenticu-
loestriadas (mediais, intermédias e laterais) se originam na artéria cerebral média, sendo que 80% 
destas emergem de M1 pré-bifurcação, 17% na bifurcaçao e 3% na porção proximal de M2. Cerca 
de 11% dos pacientes com aneurismas de artéria cerebral média possuem aneurismas na artéria 
cerebral média contralateral ( aneurismas em espelho) e pacientes com aneurismas de artéria cere-
bral média possuem maior incidência de aneurismas de artéria pericalosa. Pacientes com rupturas 
destes aneurismas apresentam hematomas intraparenquimatosos em cerca de 40% dos casos.

O fundo desses aneurismas pode projetar-se em direção: anterossuperior, em direção à fissura 
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silviana; posterior, em direção aos ramos M2; e inferior, em direção à ínsula.
Estes aneurismas são tratados geralmente por microcirurgia vascular. A abordagem endovas-

cular é menos utilizada para abordagem destas lesões, uma vez que o colo é geralmente largo e 
podem incorporar uma ou mais ramificações desta artéria. A embolização com molas pode resultar 
em oclusão ou estenose de alguma destas ramificações, além de proporcionar maio risco de com-
plicações tromboembólicas e taxa de recanalização, estimadas em 15%  20% .

A craniotomia utilizada é a pterional. A fissura silviana deve ser amplamente dissecada; até a 
cisterna carotídea para obtenção de controle proximal com visualização da origem da artéria ce-
rebral média; visualização de ramos distais da artéria cerebral média; após isso, o aneurisma deve 
ser dissecado e seu colo isolado de possíveis vasos que estejam aderidos para clipagem definitiva.

Para os aneurismas distais da ACM, deve-se ter cuidado ao realizar a abertura da fissura silviana, 
assim como a mobilização dos lobos frontais e temporais que deve ser realizada com cautela para 
evitar ruptura do aneurisma precocemente durante a dissecção.

8.8 - ANEURISMA DA ARTÉRIA CEREBRAL POSTERIOR

A artéria cerebral posterior origina-se da bifurcação da artéria basilar na margem lateral da cis-
terna interpeduncular, circunda o tronco encefálico em seu percurso e dirige-se para porção poste-
rior do hemisfério cerebral A artéria cerebral posterior é dividida em 4 segmentos. O segmento P1 
estende-se de sua origem na bifurcação da artéria basilar até a junção com a artéria comunicante 
posterior e origina os seguintes ramos: artéria talamoperfurante (que penetra no encéfalo através 
da substância perfurada posterior), a artéria corioidéa pósteromedial (que se dirige para o III ventrí-
culo e ventrículos laterais), ramos para o tegmento mesencefálico e para placa colicular. O segmen-
to P2 se inicia após a comunicante posterior percorre a cisterna crural e circundante e é dividido 
em P2A (cursa ao redor do pedúnculo cerebral através da cisterna crural) e P2P (cursa lateralmente 
ao mesencéfalo na cisterna circundante); e origina ramos perfurantes (artérias talamogeniculadas) 
e a corióidea posterolateral. O segmento P3 origina-se da borda posterior da superfície lateral do 
mesencéfalo e da cisterna circundante, alcançando a cisterna quadrigeminal; e projeta-se poste-
riormente até a porção anterior do sulco calcarino. O segmento P4 origina-se da porção anterior do 
sulco calcarino e dirige-se posteriormente para a superfície cortical.

Os aneurismas da artéria cerebral posterior são incomuns, representam cerca de 0,3 a 2% dos 
aneurismas intracranianos; e possuem predileção pelas porções proximais destes vasos (P1 e P2). 
Tais lesões tendem a serem diagnosticadas em idade mais precoce e são mais susceptíveis a se-
rem grandes ou gigantes quando comparado com aneurismas de outras localizações. Os aneu-
rismas destas localizações podem ser abordados pelas craniotomias pterional, subtemporal ou 
pré-temporal. Para abordagem destes aneurismas, a ressecção de parte do zigoma muitas vezes 
é importante para proporcionar maior visualização intraoperatória. Para aneurismas da porção P2, 
a abordagem subtemporal é a mais adequada; e nestes casos, em geral os aneurismas são encon-
trados abaixo do giro parahipocampal, podendo ser necessária a ressecção subpial deste giro. Nos 
aneurismas distais da artéria cerebral posterior, as abordagens supracitadas não são apropriadas, 
devendo ser escolhida acesso inter-hemisférico por craniotomia occipital. Nos aneurismas de P1 
e P2A são etapas importantes a serem realizadas: abertura da cisternas basais, identificação da 
artéria cerebral posterior, identificação do nervo oculomotor, liberação de vasos aderidos no fundo 
aneurismático, dissecção do colo e clipagem.

8.9 - ANEURISMAS NO TOPO DA ARTÉRIA BASILAR.

 Os aneurismas da circulação posterior representa cerca de 15% dos aneurismas intracranianos, 
sendo o principal local de ocorrência desses na região da bifurcação da artéria basilar (cerca de 
63% dos aneurismas da circulação posterior). Podem manifestar-se clinicamente por compressão 
de nervos cranianos, compressão do tronco encefálico e por hemorragia subaracnóidea (com 
presença de sangue tipicamente na cisterna pré-pontina e perimesencefálica). Estes aneurismas 
projetam-se para cima, no sentido do eixo longitudinal da artéria basilar. O fundo aneurismático 



177▏

ANEURISMA CEREBRAL DE SODA VIRTUAL

pode projetar-se em basicamente 3 direções: anterossuperiormente, em direção ao dorso da sela; 
posterossuperiormente, atingindo a região do III ventrículo e hipotálamo; ou posteroinferiormente, 
em direção à fossa interpeduncular que representa importante desafio ao tratamento cirúrgico, em 
função do íntimo contato com os diversos ramos perfurantes existentes nesta região. A bifurcação 
da artéria basilar ocorre geralmente na fossa interpeduncular, sendo a distância média da bifurca-
ção ao corpos mamilares de 8,1mm; embora variações possam ocorrer. A região posterior do polí-
gono de Willis contém uma série de ramos perfurantes que irrigam o diencéfalo e mesencéfalo, que 
podem estar estirados ao redor do corpo dos aneurismas de topo de basilar. Os ramos perfurantes 
mais importantes desta região são as artérias talamoperfurantes (originadas de P1), cuja lesão 
pode acarretar: déficit motor e sensitivo, perda visual, transtornos autonômicos e endocrinológi-
cos, rebaixamento do nível de consciência, movimentos anormais, além de distúrbios da memória.

A cirurgia destes aneurismas ainda constitui um desafio para a prática neurocirúrgica, devido, 
principalmente, a localização, presença de ramos perfurantes destinados a irrigação do tronco en-
cefálico, além da dificuldade de controle proximal. A craniotomia utlizada  é geralmente a fronto-
-têmporo-órbito-zigomática; e após a dissecção da fissura silviana e abertura das cisternas da base, 
até a abertura da cisterna interpeduncular, deve-se identificar as artérias cerebrais posteriores e os 
ramos perfurantes, que se por ventura estiverem aderidos ao fundo do aneurisma, devem ser sepa-
rados dele, o colo do aneurisma dissecado e por fim, clipagem com exclusão do aneurisma de for-
ma adequada. O acesso transilviano é o preferível para aneurismas com localização mais alta (entre 
o nível médio da sela turca e cerca de 1 cm superior à clinóide posterior); já para aneurismas com 
localização mais baixa ou com projeção posterior, o acesso subtemporal constitui melhor opção.

O tratamento endovascular, devido à dificuldade técnica da cirurgia, e relativa facilidade de 
acesso por via endovascular, tornou-se o tratamento de escolha para a maioria dos aneurismas 
nesta localização.

8.10 - ANEURISMAS DA ARTÉRIA CEREBELAR PÓSTERO INFERIOR (PICA).

Os aneurismas da artéria cerebelar póstero inferior (PICA) são lesões raras, representam menos 
de 3% dos aneurismas intracranianos. Cerca de 80% ocorrem na artéria vertebral junto à origem 
da PICA. Tendem a ser relativamente pequenos (<12,5mm) e manifestam-sa mais comumente por 
HSAE, sendo a hidrocefalia aguda um achado comum nestes casos (cerca de 95%).

As PICAs são os principais ramos originados das artérias vertebrais. Possuem trajeto sinuoso na 
região lateral do tronco encefálico, correndo entre os nervos cranianos baixos e tonsilas cerebelares 
até atingir a porção inferior do cerebelo. É dividida em 5 segmentos: bulbar anterior, que se inicia 
na origem da PICA (geralmente na parede lateral ou posterolateral da artéria vertebral) e dirige-se 
lateralmente até a porção lateral do bulbo; o segmento bulbar lateral, que se estende da oliva até 
a emergência dos nervos cranianos IX, X e XI, passando com frequência entre as fibras deles até 
a região dorsal do bulbo; o segmento tonsilobulbar, que se estende posteriormente dos nervos 
cranianos baixos até o polo inferior da tonsila cerebelar ipsilateral e a seguir direciona-se superior-
mente na região medial da tonsila, formando o que é conhecido como curva caudal; e o segmento 
telovelotonsilar, que apresenta uma curva cranial na região próxima ao fastigium, inferiormente ao 
véu medular inferior, e emite ramos vermianos e hemisféricos para irrigação da região inferior do 
cerebelo.

Estes aneurismas, quando proximais, são classicamente abordados por craniotomia retrossig-
móidea  e quando gigantes ou complexos pelo acesso extremo lateral. Os aneurismas distais são 
acessadas por craniotomia suboccipital mediana. Possíveis complicações relacionadas ao trata-
mento destes aneurismas incluem, paralisia de nervos cranianos baixos, fístula liquórica e infecção. 
O tratamento endovascular é sempre a primeira opção desde que a anatomia do aneurisma seja 
favorável para esta técnica. 

8.11 - ANEURISMAS DA ARTÉRIA CEREBELOSA ÂNTERO-INFERIOR (AICA)

A artéria basilar origina-se da união das duas artérias vertebrais ao nível da transição bulbo-pon-



178 ▕

Capítulo 4 - EDITORA SANAR

tina. O seus principais ramos são em ordem de emergência: artérias cerebelosas ântero-inferior, 
artérias cerebelosas superiores e artérias cerebrais posteriores. 

A AICA é responsável pela irrigação da porção lateral da ponte, da superfície petrosa do cere-
belo e do braço da ponte. Apresenta ainda relação com os nervos cranianos: VI, VII e VIII. Pode ser 
dividida em 4 segmentos:

1. Segmento pontino anterior: origina-se na parede lateral da artéria basilar na porção inferior 
da ponte, segue lateralmente, cruzando caudalmente o abducente e estende-se até a região ante-
rolateral da ponte.

2. Segmento pontino lateral: inicia-se na região anterolateral da ponte, cruza o ângulo pontoce-
rebelar em proximidade com os nervos facial e vestibulococlear, dirigindo-se até o meato acústico 
interno. Pode-se dividir esse segmento em pré-meatal e pós-meatal a depender da relação com o 
meato interno. Origina os ramos labiríntico (irriga os nervos VII e VIII), subarqueado e perfurantes.

3. Segmento floculonodular: segue posterolateralmente, aprofundando-se em seguida, passan-
do cranial ou caldalmente ao flóculo para atingir a região da fissura cerebelopontina.

4. Segmento terminal: diversos ramos terminais responsável pela irrigação da superfície petrosa 
do cerebelo.

Os aneurismas dessa região representam cerca de 2% de todos os aneurismas da circulação 
posterior. A abordagem cirúrgica dessas lesões pode ser realizada por craniotomia presigmoide ou 
extremo-lateral. Para definir a via de acesso, deve-se considerar a posição do aneurisma em rela-
ção ao plano crânio-caudal e médio-lateral. Após a durotomia, inicia-se a dissecção com atenção a 
posição dos nervos cranianos, ACAI e o aneurisma. Extremo cuidado ao dissecar o aneurisma e ao 
clipá-lo para evitar lesão de vasos adjacentes, relacionados a irrigação do tronco.  Algumas vezes é 
necessário a drilagem de parte do meato acústico interno para facilitar a exposição.

Devido às dificuldades do acesso cirúrgico e as possíveis complicações associadas, a abordagem 
endovascular sempre que possível é indicada. Porém, como são lesões raras e técnicamente com-
plexas para as duas opções de tratamento, cada caso deve ser avaliado individualmente.

8.12 - ANEURISMAS DA JUNÇÃO VERTEBROBASILAR

São lesões raras, representam cerca de 3 a 4% de todos aneurismas da circulação posterior. 
Aneurismas dissecantes tendem a aparecer nesta localização.

O acesso cirúrgico para esta região é limitado, sendo o tratamento endovascular o de escolha 
para a grande maioria dos casos. A vias de acesso são a abordagem presigmoideia ou extremo-la-
teral.

9 - CONSIDERAÇÕES CIRÚRGICAS PARA ABORDAGEM DE ANEURISMAS 
INTRACRANIANOS

9.1 - CRANIOTOMIA PTERIONAL (FRONTO-TÊMPORO-ESFENOIDAL)

A craniotomia pterional foi popularizada por Yasargil na década de 70 e é uma das mais utili-
zadas em neurocirurgia, devido a sua praticidade e ao amplo espectro de lesões que podem ser 
abordadas.  Consiste na abertura do osso frontal, parte da grande asa do esfenóide e da porção 
escamosa do temporal, para expor amplamente a fissura lateral (de Silvius) do cérebro. A principal 
indicação desta craniotomia é para a abordagem da maior parte dos aneurismas cerebrais, e de 
tumores ou lesões que se apresentem na fossa anterior (frontal) e média (temporal), por meio de 
uma dissecção da fissura silviana.

Principais etapas:
• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal



179▏

ANEURISMA CEREBRAL DE SODA VIRTUAL

• Posicionamento da cabeça: tração com elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão 
sem torção do pescoço. A graduação da rotação contralateral é geralmente de 10 à 30 graus, 
dependendo da região à ser abordada. Normalmente realiza-se uma pequena rotação, deixan-
do a região malar na porção mais alta do campo cirúrgico.

• Incisão de pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se na borda superior do arco 
zigomático (<1 cm na frente do tragus, para evitar a lesão do nervo facial). Possui formato ar-
ciforme, indo até à linha média na região frontal, logo atrás da linha do cabelo (vide a figura). 
Deve-se ter a atenção para durante a incisão, preservar a artéria temporal e manter íntegra a 
fáscia do músculo temporal.

• Dissecção interfascial (ou subfascial):

1) Deve ser realizada porque o ramo fronto-temporal do nervo facial está inserido no coxim 
gorduroso do músculo temporal (sua lesão pode causar alterações estéticas na face) (vide a figura).

2) O músculo temporal possui uma fáscia superficial e outra fáscia profunda. A fáscia superficial 
possui duas camadas: externa e interna que são separadas anteriormente por um coxim gorduroso. 
Á fáscia profunda é aderida ao osso e contém a vascularização e a inervação  do músculo temporal.

3) Para realizar a dissecção muscular, marca-se um ponto na linha temporal superior de 1,5 à 
2cm atrás da borda superior da órbita. Realiza-se uma incisão vertical e superficial até à raíz pos-
terior do arco zigomático, com o objetivo de cortar apenas a camada externa da fáscia superficial. 
Posteriormente, são rebatidos anteriormente a camada externa da fáscia superficial, conjuntamen-
te com o coxim gorduroso.
• Incisão do músculo temporal: é realizada no sentido anterior para posterior, iniciando-se  na 

depressão óssea localizada logo atrás do processo zigomático do osso frontal e logo abaixo 
da linha temporal superior, até ao estefânio. Esta secção cria uma porção muscular superior 
de aproximadamente 1 à 1,5cm e uma porção muscular inferior aderida ao osso temporal que 
deve ser descolada com rugina e rebatida inferiormente. O objetivo de deixar essa porção su-
perior do músculo aderida ao osso, é para poder suturá-la na porção inferior do músculo tem-
poral no final da cirurgia.

• As trepanações (“burr holes”) da craniotomia são realizadas com uma série de variações na 
literatura. Pode ser realizada com dois à quatro furos. Na maioria das vezes, apenas dois furos 
são suficientes. Mais orifícios serão necessários dependendo da aderência da dura máter ao 
osso e do material disponível para a realização da craniotomia (craniótomo= 2 furos; serra de 
Gigli= 4 furos).

1) O primeiro furo é realizado posteriormente à sutura fronto-zigomáica, inferiormente à linha 
temporal superior (“keyhole”) para expor a fossa anterior. Uma boa alternativa é realizar a trepana-
ção em cima da depressão da asa do esfenóide (ponto esfenoidal), para expor as porções inferior 
do lobo frontal e a superior do lobo temporal. Este orifício em cima da grande asa do esfenóide 
facilita a passagem do craniótomo, que possibilita a retirada da trave óssea do mesmo, o que im-
pediria a sua passagem.

2) O segundo furo é variável, dependendo da extensão posterior da craniotomia. Classicamente 
ela é realizada na linha temporal superior ao nível na sutura coronal (estefânio).

Se for necessário realizar mais trepanações, elas poderão ser localizadas:
3) O terceiro furo é realizado no osso frontal de 3 à 4cm acima do “keyhole”, próximo à linha 

orbital superior (pode haver perfuração do seio frontal).
4) O quarto furo é realizado na parte mais basal da porção escamosa do osso temporal (vide a 

figura).

OBS.1:  a craniotomia pterional clássica tem sido modificada no decorrer dos anos, tendo uma 
variedade  de “burr holes”  na literatura. 

OBS.2: a craniotomia pterional pode ser realizada com um número menor de furos, dependen-
do da aderência da dura máter em cada  paciente. Geralmente é realizada apenas um “keyhole”, 
principalmente nos pacientes jovens, devido ao menor risco de lesões durais.
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• Descolamento da dura máter.
• Craniotomia unindo-se os pontos descritos.
• Com o auxílio do drill e da goiva é retirado a asa menor do esfenóide e o teto da órbita (cuidado 

para não violar a cavidade orbitária). Também é  retirado a porção escamosa do osso temporal. 
Isto possibilita a melhor exposição e minimiza o afastamento cerebral com a  espátula.

• Incisão arciforme da dura máter, com a sua base de  implantação voltada para o teto da órbita.

9.2 - CRANIOTOMIA MINI PTERIONAL

A craniotomia pterional é uma das mais utilizadas na prática neurocirúrgica, devido a sua pra-
ticidade e ao amplo espectro de lesões que podem ser acessadas. Porém, está associada à atrofia 
significativa do músculo temporal devido ao seu descolamento extenso e a uma incidência não 
desprezível de lesões do ramo frontal do nervo facial. Para evitar estas complicações e a tendência 
atual de abordagens menores, tem sido utilizada ultimamente a craniotomia mini pterional.

Para reduzir o tamanho da craniotomia pterional, diminui-se a ressecção óssea em todas as 
direções, principalmente no osso temporal. Assim, evita-se o amplo descolamento do músculo 
temporal e consequentemente a sua atrofia.    Durante a dissecção da fissura silviana, as veias  são 
mantidas do lado temporal da fissura e o lobo frontal é afastado gentilmente para facilitar a aber-
tura da mesma e o acesso à cisterna carotidiana.

Principais etapas:
• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal
• Posicionamento da cabeça: tração, elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão sem 

torção do pescoço. A graduação da rotação contralateral  da cabeça varia geralmente de 10 à 
30 graus, dependendo da região à ser acessada. Normalmente realiza-se uma pequena rotação, 
deixando a região malar na porção mais alta do campo cirúrgico.

• Incisão de pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se na borda superior do arco 
zigomático (<1cm na frente do tragus para evitar  a lesão do ramo fronto-temporal do nervo 
facial) e possui um formato arciforme direcionando anteriormente para a pupila ipsilateral,limi-
tando-se até à linha do cabelo. Deve-se ter atenção para durante a incisão, preservar a artéria 
temporal e manter íntegra a fáscia do músculo temporal.

• Dissecção interfascial (ou subfascial)

1) Deve ser realizada, porque o ramo fronto-temporal do nervo facial está inserido no coxim 
gorduroso do músculo temporal (sua lesão pode causar alterações estéticas na face) (vide a figura).

2) O músculo temporal possui uma fáscia superficial e uma fáscia profunda. A fáscia superficial 
possui duas camadas: externa e interna, que são separadas anteriormente por um coxim gordu-
roso. Á fáscia profunda é aderida ao osso e contém a vascularização e a inervação para o músculo 
temporal.

3) Para realizar a dissecção muscular, marca-se um ponto na linha temporal superior de 1,5 a 
2cm atrás da borda superior da órbita. Faz-se uma incisão vertical e superficial até à raíz posterior 
do arco zigomático, com o objetivo de incisar apenas a camada externa da fáscia superficial. Pos-
teriormente, são rebatidos anteriormente a camada externa da fáscia superficial, conjuntamente 
com o coxim gorduroso. 
• Incisão do músculo temporal: inicia-se de anterior para posterior, na depressão óssea localizada 

logo atrás do processo zigomático do osso frontal e logo abaixo da linha temporal superior até 
ao estefânio. Esta secção cria uma porção superior de aproximadamente 1 à 1,5 cm aderida ao 
osso.E também  outra porção inferior aderida ao osso temporal que deve ser descolada com a 
rugina o mínimo possível, apenas até expor o ptério, mantendo intacta sua porção posterior e 
mais inferior. O objetivo de deixar essa porção superior aderida ao osso é para poder suturá-la 
na porção inferior do músculo temporal no final do procedimento.

• As trepanações (“burr holes”) da craniotomia são realizadas com uma série de variações na 
literatura. Esta craniotomia pode ser realizada com apenas uma trepanação localizada póste-
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ro-superiormente à sutura fronto-zigomática,  e inferiormente  à linha temporal superior, para 
expor a fossa anterior.

OBS: Opcionalmente, pode-se realizar uma segunda trepanação um pouco abaixo do estefânio, 
seguindo inferiormente a sutura coronal.
• Descolamento da dura máter.
• A craniotomia deve ser realizada inferiormente à linha temporal superior (seguindo a sua cur-

vatura), indo posteriormente até próximo ao estefânio (pouco inferiormente). Depois, deve 
seguir inferiormente direcionado  até ao ptério. Posteriormente deve-se seguir ântero-inferior-
mente para envolver o esfenoide e finalmente curva-se superiormente para voltar ao orifício 
de trépano.

• Retirada com o drill e a goiva da asa menor do esfenóide, do teto da órbita (com atenção para 
não violar a cavidade orbitária) e complementar a retirada da porção escamosa do osso tempo-
ral. Isto proporciona uma melhor exposição e um menor afastamento cerebral.

• Incisão arciforme da dura máter, com a sua base de  implantação voltada para o teto da órbita.

9.3 - CRANIOTOMIA FRONTO-TÊMPORO-ÓRBITO-ZIGOMÁTICA (FTOZ)

Esta craniotomia foi introduzida por Al-Mefty et al. como uma abordagem ampliada da cranioto-
mia pterional. A craniotomia foi ampliada com a inclusão da osteotomia fronto-órbito-zigomática. 
Foram descritas posteriormente diversas variações.

O principal objetivo desta abordagem é diminuir a distância ao alvo e proporcionar uma exce-
lente exposição oblíqua da região parasselar e da cisterna interpeduncular. Ela é utilizada para a 
abordagem das lesões nas regiões craniofacial, suprasselares e parasselares, seio cavernoso, fossa 
infratemporal, seios paranasais e aneurismas altos da fossa posterior. Permite abordar as  lesões da 
base do crânio com menor retração cerebrai.

Esta craniotomia é possivelmente uma das mais elaboradas entre as descritas, por associar uma 
craniotomia à osteotomia da parte súpero-póstero-lateral do arco orbitário (ou seja, do quadrante 
súpero-lateral  da órbita) e a ressecção de parte do zigoma.

Pode ser realizada de diversas formas, inclusive em uma única peça ou em duas peças ósseas 
(uma peça semelhante a craniotomia pterional mais  outra peça envolvendo a porção órbito-zigo-
mática). 

Principais etapas 
Craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática de Al-Mefty

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal
• Posicionamento da cabeça (semelhante ao da craniotomia pterional): tração com elevação 

(para facilitar a drenagem venosa e do líquor) e rotação contralateral da cabeça; extensão (de 
modo que o frontal se afaste do teto da órbita) sem torção do pescoço. A graduação da rotação 
contralateral da cabeça é geralmente de 10 à 20 graus para as lesões mais anteriores e de até 60 
graus para as lesões mais posteriores. Quando  for necessário maiores rotações da cabeça, pode 
ser colocado um coxim abaixo do ombro ipsilateral ao lado abordado.

• Incisão de pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se 1 cm abaixo da borda infe-
rior do arco zigomático (<1cm na frente do tragus para evitar a lesão do ramo frontal-temporal 
do nervo facial) e possui um formato arciforme (semelhante ao da incisão pterional) até à linha 
média da região frontal, logo atrás da linha do cabelo. Estende-se uma pequena curvatura  pos-
teriormente,  depois de ultrapassar a linha média do crânio, indo até à linha temporal superior 
contralateral (3/4 da incisão bicoronal) (vide a figura). Deve-se ter a atenção para durante a in-
cisão para preservar a artéria temporal e manter íntegra a fáscia do músculo temporal. Deve-se 
também preservar o pericrânio.

• Dissecção interfascial (ou subfascial)
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1) Deve ser realizada porque o ramo frontal do nervo facial está inserido no coxim gorduroso do 
músculo temporal (sua lesão pode causar alterações estéticas na face) (vide a figura).

2) O músculo temporal possui uma fáscia superficial e uma fáscia profunda. A fáscia superficial 
possui duas camadas: externa e interna que são separadas anteriormente por um coxim gordu-
roso. Á fáscia profunda é aderida ao osso e contém a vascularização e inervação para o músculo 
temporal.

3) Para realizar a dissecção, marca-se um ponto na linha temporal superior de 1,5 à 2cm atrás 
da borda superior da órbita. Faz-se uma incisão vertical e superficial até à raíz posterior do arco 
zigomático, com o objetivo de  cortar apenas a camada externa da fáscia superficial, que conjunta-
mente com coxim gorduroso são rebatidos anteriormente.
• A pele é rebatida para frente, mantendo o pericrânio íntegro, até expor a porção superior e 

lateral da borda supraorbitária, onde no seu terço medial encontra-se o forame supraorbitário 
com seu nervo e artéria. Deve ser preservado esse feixe neuro-vascular. As vezes é necessário 
fazer uma pequena osteotomia ao redor da saída deste feixe (quando ele sai por um forame 
bem definido e não por  uma fenda) para preserva-lo.

• O pericrânio é rebatido separadamente para frente, que poderá ser   usado em eventual plástica 
da dura máter e para  isolar o seio frontal, caso sejam lesados.

• Deve-se descolar cuidadosamente a periórbita da porção interna das bordas supraorbitária e 
orbitária lateral, por 2 à 3cm posteriormente para dentro da órbita.

• Expor o arco zigomático através do descolamento subperiostal, sem  necessidade de expor a 
eminência malar e o forame zigomático-facial do zigoma.

• Incisão e descolamento da fáscia temporal profunda no processo frontal do osso zigomático 
para expo-lo e resseca-lo. Deve ser preservada a inserção do  músculo masséter no zigoma.

• Osteotomia zigomática: o primeiro corte é realizado na eminência malar e o segundo corte na 
raíz do zigoma. Assim, consegue-se rebater o músculo temporal mais inferiormente, obtendo-
-se melhor exposição da base do  osso temporal.

• A incisão do músculo temporal deve ser realizada no sentido anterior para posterior, inician-
do-se na depressão óssea localizada logo atrás do processo zigomático do osso frontal e logo 
abaixo do linha temporal superior, estendendo até ao estefânio. Esta secção cria uma porção 
muscular superior de aproximadamente 1 à 1,5cm e uma porção muscular inferior aderida ao 
osso temporal que deve ser descolada com a rugina e rebatida inferiormente. O objetivo de 
deixar essa porção muscular superior aderia ao osso, é para poder suturá-la  na porção inferior 
temporal no final do procedimento.

• São necessários quatro orifícios de trepanação

1) O primeiro é realizado no “keyhole” de MacCarty, cujo objetivo é abrir a cavidade orbitária e 
a fossa craniana anterior, preservando ao máximo a parede da órbita para evitar posteriormente 
a enoftalmia. Este ponto foi originalmente descrito como o ponto de junção do osso esfenoide, a 
porção lateral posterior da órbita e a porção anterior do arco zigomático (aproximadamente na jun-
ção das três suturas: fronto-zigomática, esfeno-zigomática e fronto-esfenoidal). Estudos recentes 
apontam que o melhor ponto para o ”keyhole” de MacCarty seria em cima da sutura fronto-esfenoi-
dal, de 5 à 6 mm atrás da junção destas três suturas citadas.

2) O segundo furo é realizado na parte mais basal da porção escamosa do osso temporal, logo 
acima do arco zigomático.

3) O terceiro furo é variável, dependendo da extensão posterior da craniotomia. Classicamente 
é realizada na linha temporal superior ao nível da sutura coronal (estefânio).

4) O quarto furo é realizado no osso frontal de 3 à 4cm acima do “keyhole” de MacCarty, próximo 
à linha orbital superior e medial ao forame supraorbitário (pode haver perfuração do seio frontal).
• Descolamento da dura máter.
• A craniotomia é realizada unindo-se os pontos de acordo com a sequência em que os furos 

foram descritos (do primeiro ao quarto). Posteriormente a craniotomia é direcionada para o 
rebordo orbitário, onde o teto da órbita irá interromper o craniótomo.
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• É posicionado uma espátula para proteção entre a periórbira e o osso. É realizado a osteotomia 
do teto da órbita, onde o craniótomo foi interrompido (com serra ocilatória ou osteótomo).

• É realizado a osteotomia entre a porção inferior da margem orbitária lateral com a eminência 
malar e posteriormente é direcionada superiormente até ao “keyhole”.

OBS.: Neste momento, a peça óssea está  pressa apenas por um fino osso do teto da órbita.
• O teto orbitário é cortado com um osteótomo fino, com a visualização direta através do “keyho-

le”, até à osteotomia prévia na porção superior do teto da órbita. Alguns autores preferem fratu-
rar o teto da órbita, basculando o retalho ósseo para cima e para frente.

• O retalho ósseo apresenta-se solto,podendo ser retirado.
• Complementa-se  o descolamento da dura máter.
• Pode ser realizado a remoção da parede lateral e do teto da órbita com  uma osteotomia se-

parada, sob visualização direta: realiza-se um corte ântero-posterior na porção medial do teto 
da órbita (lateral ao seios etmoidais), e outro corte ântero-posteior na porção lateral da parede 
orbitária. Posteriormente, estes cortes são unidos com cuidado para evitar a lesão da fissura 
orbitária superior (FOS).

• Este fragmento da parede da órbita é unido ao primeiro retalho ósseo para evitar a enoftalmia.
• O remanescente ósseo ao redor da FOS é retirado com  drill.
• O canal óptico (medial à FOS) é aberto e o processo clinóide anterior   é também removido com 

auxílio do drill.
• É realizado a abertura arciforme da dura máter, com a base voltada para a órbita.

Variação da craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática em duas peças ósseas
O acesso fronto-têmporo-órbito-zigomático pode ser realizado em duas etapas: primeiro rea-

liza-se uma craniotomia pterional usual (craniotomia fronto-temporal), e depois complementa-se 
a abordagem com uma craniotomia órbito-zigomática. Nesta craniotomia, a fissura orbital inferior 
na fossa ptérigo-palatina é a referência para as duas osteotomias, devendo ser localizada na pro-
fundidade da fossa temporal. 

Os passos iniciais são semelhantes ao apresentado acima. Realiza-se a mesma incisão cutânea, 
seguido da incisão muscular. Rebate-se toda a musculatura inferiormente, sem realizar a osteo-
tomia do arco zigomático.  Posteriormente, realiza-se uma craniotomia pterional. Em seguida, 
retorna-se  com a porção muscular inferior  para a fossa temporal para expor o zigoma, dando 
continuidade com a  osteotomia:

1) Osteotomia da porção medial da borda e do teto da órbita. Dependendo do que se deseja 
abordar, pode-se estender a osteotomia mais medialmente. Geralmente realiza-se o corte lateral-
mente ao forame supraorbitário, com a profundidade de aproximadamente 2,5 cm.

2) Osteotomia através do teto e da parede lateral da órbita. Inicia-se na porção posterior do 
primeiro corte, seguindo no sentido medial para lateral ao longo do teto posterior da órbita, até 
alcançar a porção mais lateral da fissura orbitária superior.

3) Localiza-se a fissura orbitária inferior na profundade da fossa temporal  através da palpação 
(não é possível a visualização direta adequada). Prossegue-se com a osteotomia partindo da fissura 
orbitária inferior até atingir o final da última osteotomia.

4) Osteotomia da fissura orbitária inferior através da porção anterior do osso zigomático até aci-
ma do forame zigomático-facial (para evitar a abertura do seio maxilar). Posteriormente, segue-se 
com a osteotomia para a porção posterior do osso zigomático.

5) Osteotomia da raíz do processo zigomático do osso temporal.
• Retirada da peça óssea. Geralmente persistem algumas aderências musculares do temporal e 

do masseter no zigoma, necessitando secciona-las.
• O remanescente ósseo ao redor da FOS é retirado com goiva ou drill.
• O canal óptico (medial à FOS) é aberto e o processo clinóide anterior é removido com o auxílio 

do drill.
• É realizado a abertura arciforme da dura máter  com a base voltada para a órbita.
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 Variação da craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática em uma única peça óssea
Nesse acesso é realizado um procedimento semelhante ao descrito na variação em duas peças 

ósseas, porém é removido a peça fronto-temporal conjuntamente com a peça órbito-zigomática, 
as quais se mantém unidas através  do processo zigomático do osso frontal. É uma técnica mais 
trabalhosa, porém pode resultar em uma melhoria cosmética devido à uma menor falha óssea.

O que muda nesta via:
• Não é concluída a porção anterior da craniotomia pterional, para manter o retalho ósseo aderi-

do ao rebordo orbitário e ao processo zigomático do osso frontal.
• Os cortes internos da órbira (descritos nos itens “a” e “b”) não podem ser realizados com a visão 

direta, necessitando ser executado às cegas com o osteótomo.
Craniotomia supraorbitária lateral
A craniotomia supraorbital lateral (SOL) foi consagrada por Hernesnieme et al.. Trata-se de uma 

via subfrontal e tem como vantagens ser menos invasiva e mais simples e rápida que o acesso pte-
rional clássico de Yasargil. Utiliza uma menor incisão, dispensa a dissecção interfascial e necessita 
de uma craniotomia menor (menos exposição do temporal). 

É indicada para acessar as doenças vasculares da porção anterior do polígono de Willis, assim 
como os tumores extrínsecos e intrínsecos da fossa anterior e da região basal do lobo frontal. É 
considera uma ótima via de acesso para a fissura Silviana, podendo basicamente ser utilizada para 
as lesões abordadas pela fissura.

Principais etapas:
• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal
• Posicionamento da cabeça: elevação da cabeça acima do nível do coração, rotação de 15 à 30 

graus em direção ao lado oposto a ser abordado, dobrado levemente para a lateral e extensão 
ou mínima flexão (depende da área à ser abordada).

• Incisão de pele: deve ser realizada uma incisão oblíqua fronto-temporal, atrás da linha do cabe-
lo. A incisão incia-se próximo à linha média e termina de 2 à 3 cm acima do zigoma.

• Incisão do músculo temporal: separado verticalmente por uma pequena incisão.
• É afastado anteriormente o retalho músculo-cutâneo até que a margem orbital superior e o 

processo zigomático anterior estejam expostos.
• Realiza-se apenas um “burr hole” localizado logo abaixo da linha temporal superior. Um ponto 

prático para sua realização é no estefânio.
• Descolamento da dura máter.
• É realizado uma craniotomia de aproximadamente 5 x 3 cm. Primeiro realiza-se um corte curvo 

do “burr hole” até à região do processo zigomático do osso frontal. Após, realiza-se um corte 
reto do “burr hole” em direção ao osso temporal. Finalmente, realiza-se um terceiro corte, unin-
do-se a ponta desses dois cortes. Observe que a asa do esfenoide localiza-se entre esses dois 
cortes e portanto haverá dificuldade em se passar a fresa. Isso pode ser contornado usando-se 
a fresa sem proteção de dura máter, ou realizando-se um corte dos dois lados e desgastando a 
asa do esfenoide, para posteriormente fraturar a pequena conexão remanescente.

• É realizado a drilagem do esfenoide, para permitir o acesso à base do crânio.
• Incisão arciforme da dura máter, com a sua base de  implantação voltada para o teto da órbita.

Craniotomia inter-hemisférica frontal (frontal anterior paramediana)
Esta craniotomia está indicada para acessar: os aneurismas da artéria pericalosa, corpo caloso 

(calosotomia), ventrículo lateral por via transcalosa e a abordagem de outras lesões na região in-
ter-hemisférica. 

Principais etapas:
• Posição do paciente: decúbito dorsal
• Posicionamento da cabeça: elevação e pequena extensão da cabeça; sem rotação e extensão 

lateral do pescoço.
• Incisão da pele: bicoronal (incisão de Souttar).
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• Na maioria das vezes não é necessário o descolamento do músculo temporal, exceto quando 
estende-se a craniotomia muito lateralmente. Neste caso, realiza-se um pequeno descolamen-
to muscular com rugina inferiormente.

• Deve-se realizar uma craniotomia de aproximadamente 6 cm de diâmetro,estando 2/3 (±4cm) 
à frente e 1/3 (±2cm) atrás da sutura coronal.

1) A craniotomia pode ser triangular: realiza-se a primeira trepanação na linha média à 4cm 
anteriormente à sutura coronal. Realiza-se a segunda trepanação também na linha média à 2cm 
posteriormente à sutura coronal e a terceira trepanação à ± 4cm lateralmente ao ponto médio 
entre estes dois furos (1cm à frente da sutura coronal).

2) A craniotomia pode ser quadrangular: a primeira trepanação é feita na linha média, 4cm à 
frente e a segunda trepanação à 2cm atrás da sutura coronal e a terceira e quarta trepanações são 
realizadas paralelas às duas anteriores à ± 4cm lateralmente da linha média.

OBS.1: As trepanações na linha média podem ser realizadas  em cima do seio sagital superior, 
ou de cada lado do mesmo, o que em alguns casos pode facilitar  o descolamento e a exposição 
do seio.

OBS.2: Na maioria das vezes a craniotomia deve ser realizada  do lado direito (hemisfério não 
dominante), para evitar a manipulação do lado dominante.
• O descolamento da dura máter deve-ser bastante cuidadoso para evitar lesão do seio sagital 

superior.
• Realiza-se a craniotomia unindo os pontos.
• A incisão da dura máter deve ser em forma de C, mantendo a base de sua implantação para o 

seio sagital superior.

9.4 - CRANIOTOMIA EXTREMO LATERAL

Este acesso proporciona uma excelente exposição das estruturas anteriores ao tronco cerebral 
na sua porção inferior, principalmente do forame magno ventral, da região inferior do clivus e da 
porção ventro-lateral do bulbo e ponte. Ela é muito útil na abordagem de várias lesões desta região, 
como: meningeomas do forame magno, schwanomas, cordomas, condrossarcomas, tumores gliais, 
aneurismas da PICA e malformações cavernosas.

Principais etapas:
• Posicionamento do paciente: em “park bench”
• Posicionamento da cabeça: ligeiramente fletida e rodada ventralmente.
• Incisão da pele: em forma de ferradura (em taco de hockey) começando na linha média aproxi-

madamente 5 cm abaixo da protuberância occipital externa, e curvando-se lateralmente acima 
da linha nucal superior até à mastóide, e em seguida se curva inferiormente à frente da borda 
posterior do músculo esternocleidomastóideo, sobre a parte lateral do pescoço até cerca de 5 
cm inferior ao processo mastóideo.

• O retalho cutâneo é afastado inferior e medialmente.
• Anatomicamente são identificadas três camadas musculares:

1) Superficial: que inclui os músculos esternocleidomastóideo e trapézio.
2) Média: que inclui os músculos esplênio, longo  e semi-espinhal da cabeça.
3) Profunda: que inclui os músculos que irão delimitar o triângulo suboccipital: o reto maior da 

cabeca, o oblíquo superior e o oblíquo inferior.
• As camadas situadas acima do triângulo suboccipital devem ser  separadas da região subocci-

pital em um único retalho, deixando um coxim miofascial preso ao longo da linha nucal supe-
rior, para ser utilizado durante o fechamento muscular.

• Posteriormente, é importante a dissecção do triângulo suboccipital ( no interior do qual situa-
-se a artéria vertebral e a raíz de C1). 
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OBS.:É muito importante o conhecimento da anatomia desta região: O músculo reto maior da 
cabeça tem suas inserções na linha nucal superior e  no processo espinhoso de C2. O músculo 
oblíquo inferior insere nos processos espinhoso de C2 (inferiormente) e transverso de C1(superior-
mente). O músculo oblíquo superior possui suas inserções superiores na sutura têmporo-occipital 
e inferiormente sobre o processo transverso de C1.
• O triângulo suboccipital , que contém o segmento V3 da artéria vertebral e o ramo dorsal da 

raíz dorsal do primeiro nervo cervical, pode ser aberto  ao desinserir os músculos oblíquos do 
processo transverso.

• É realizado uma craniotomia suboccipital e uma hemilaminectomia de C1. A craniotomia es-
tende-se: superiormente da linha média até a linha nucal inferior; inferiormente até a borda 
posterior do forame magno; e lateralmente até ao côndilo occipital.

• Os orifícios de trepanação vão depender do que se deseja expor. Nos casos em que a exposição 
se estende da linha média até o côndilo occiptal, pode-se realizar um “burr hole” sobre a tórcula 
e outro no limite lateral correspondente ao côndilo, na altura do seio transverso.

OBS.: Se for necessário o acesso à uma porção mais superior do ângulo ponto-cerebelar, a cra-
niotomia deve estender lateralmente até a junção dos seios transverso com o sigmóide. Neste caso, 
o “burr hole” mais lateral é ao nível do astério.
• É realizado o descolamento da dura máter.
• Com o auxílio do craniótomo, une-se os orifícios de trepanação e estende-se inferiormente até 

a abertura do forame magno.
• A ressecção transcondilar extradural com redução do côndilo occipital é uma manobra chave 

na otimização da exposição da porção anterior da junção crânio-cervical. O grau de ressecção 
transcondilar  varia de 1/3 (porção póstero-medial) até a metade. A remoção de mais de 50 % 
do côndilo está associada à um maior risco de instabilidade da junção crânio-cervical e alguns 
autores sugerem  a fixação occípito-cervical nestes casos.

• A abertura da dura máter deve ser curvilínea e iniciada alguns milímetros posteriormente ao 
seio sigmóide em direção à lamina de C2, posteriormente ao ponto onde a artéria vertebral 
perfura a dura máter.

10 - DISSECÇÃO DA FISSURA SILVIANA

A abertura da fissura silviana é útil para a abordagem dos aneurismas principalmente da circu-
lação anterior. A dissecção da fissura representa um procedimento delicado por se tratar de um 
corredor estreito e rico em estruturas vasculares de configuração extremamente variável. Algumas 
vezes, sua abordagem é desafiadora como nos casos de hemorragia subaracnóide, principalmente 
entre o 3º  ao 14º dia, em que o cérebro encontra-se friável, a aracnoide mais espessada, aderida e 
opaca pelo sangramento, sendo mais difícil a individualização dos vasos.

Não é necessário abrir toda a fissura, podendo limitar a dissecção à região que se pretende abor-
dar, sendo na maioria dos casos a porção proximal (uma extensão de aproximadamente 1 a 1,5 cm). 

A dissecção da fissura deve ser realizada com auxílio de microscopia e com extremo cuidado 
para manter-se no plano aracnoide. Inicia-se com a incisão da aracnóide em uma porção em que 
ela esteja transparente e pelo lado do lobo frontal, deixando-se as estruturas venosas aderidas ao 
lobo temporal.

Há duas membranas de aracnoide que devem ser abertas, sendo uma superficial, cobrindo o 
córtex e outra profunda, dentro da fissura, limitando a cisterna silviana.

Após a abertura da aracnoide mais superficial, deve-se realizar a dissecção por afastamento sua-
ve das estruturas com  movimentos de abertura da pinça bipolar. Utiliza-se o aspirador e  a pinça 
bipolar como dissectores e afastadores. A micro tesoura é utilizada para cortar bandas de aracnoide 
e algumas veias após serem coaguladas, que atravessam entre os lobos frontal e temporal e que, 
eventualmente, necessitam ser sacrificadas. Coloca-se cotonóides entre as bordas da fissura, fun-
cionando   também como afastadores.

Os seguimentos M3 e M2 da artéria cerebral média são identificados durante a dissecção e ser-
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vem como guias para continuar a dissecção em direção à bifurcação da artéria cerebral média, M1 
e a artéria carótida interna.

11-  RUPTURA INTRAOPERATÓRIA DE ANEURISMAS

A ocorrência de ruptura intraoperatória de aneurismas é relatada em 18 a 40% dos casos. A 
morbimortalidade em pacientes que apresentaram ruptura intraoperatória varia de 30 a 35%, mas 
pode ser ainda mais elevada em casos de ruptura na indução anestésica.

O rompimento intraoperatório de aneurismas intracranianos ocorre mais comumente durante 
a dissecção do aneurisma e requer, geralmente, clipagem temporária do controle proximal para 
adequada dissecção do colo aneurismático e por fim, clipagem definitiva.

Medidas que possivelmente reduzem o risco de ruptura intraoperatória incluem: anestesia pro-
funda durante a colocação dos pinos de sustentação da cabeça e incisão cutânea; anestesia local 
nos pontos de inserção dos pinos e ao longo da linha de incisão; redução da força de cisalhamento 
sobre os aneurismas durante a dissecção (minimizando a retração cerebral), que pode ser obtida 
através da remoção radical da asa do esfenóide (para aneurismas da circulação anterior) e redução 
do volume cerebral (p. ex: manitol, hiperventilação, drenagem liquórica); dissecção cuidadosa do 
colo do aneurisma e inspeção, sempre que possível, de todo o aneurisma antes da clipagem defi-
nitiva. 
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1 - NOÇÕES BÁSICAS DA ANATOMIA DA SUPERFÍCIE ENCEFÁLICA

Cada hemisfério cerebral possui três polos:
• Polo frontal;
• Polo temporal; e
• Polo occipital.

Cada hemisfério cerebral possui três faces:
• Face súperolateral: é a mais importante por ser a região na qual se realizam com maior frequên-

cia os acessos cirúrgicos;
• Face medial; e
• Face inferior.

Cada hemisfério cerebral possui cinco lobos:
• Lobo frontal;
• Lobo parietal;
• Lobo temporal;
• Lobo occipital; e
• Lobo da ínsula.

Limites dos lobos cerebrais (ver figura):
Podemos dividir os lobos cerebrais na face súperolateral com quatro linhas:

• Sulco lateral;
• Sulco central;
• Linha imaginária ligando a incisura do sulco parieto-occipital com a incisura pré-occipital (cha-

mada de linha parieto-occipital); e
• Linha imaginária ligando o fim do sulco lateral ao ponto médio da linha parieto-occipital (cha-

mada de linha têmporo-parietal).

Podemos dividir os lobos cerebrais na face medial com quatro linhas:
• Sulco lateral;
• Sulco parieto-occipital;
• Linha imaginária correspondente à continuação do sulco central; e
• Linha imaginária ligando o início do sulco parieto-occipital e uma projeção inferior da incisura 

préoccipital (chamada de linha têmporo-occipital).

Lobo frontal
Na face súperolateral do cérebro, o lobo frontal é separado do lobo temporal pelo sulco lateral, 

e do lobo parietal pelo sulco central. Na face medial do cérebro ele é separado do lobo parietal, 

Craniotomia
CAPÍTULO

05
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por uma linha imaginária correspondente à continuação do sulco central e do lobo temporal pelo 
sulco lateral.

Lobo parietal
Na face súperolateral do cérebro, o lobo parietal é separado do lobo frontal pelo sulco central, 

do lobo temporal pelo sulco lateral e do lobo occipital pela linha parieto-occipital. Na face medial 
do cérebro, ele é separado do lobo frontal, por uma linha imaginária correspondente à continuação 
do sulco central e do lobo occipital pelo sulco parieto-occipital.

Lobo temporal
Na face súperolateral do cérebro, o lobo temporal é separado do lobo frontal e da porção an-

terior do parietal pelo sulco lateral. Ele é separado da porção posterior do lobo parietal pela linha 
têmporo-parietal e do lobo occipital pela linha parieto-occipital. Na face medial do cérebro ele é 
separado do lobo frontal pelo sulco lateral e do lobo occipital pela linha têmporo-occipital.

Lobo occiptal
Na face súperolateral do cérebro, o lobo occipital é separado dos lobos parietal e temporal pela 

linha parieto-occipital. Na face medial do cérebro, ele é separado do lobo parietal pelo sulco parie-
to-occipital e do lobo temporal pela linha têmporo-occipital.

Lobo da ínsula
Situa-se na profundidade do sulco lateral, entre os lobos frontal e temporal. O lobo da ínsula não 

possui relações com as superfícies cerebrais.

2 - NOÇÕES BÁSICAS DOS OSSOS DO CRÂNIO

O crânio é formado por vários ossos, que constituem suas duas partes: o crânio propriamente 
dito (oito ossos) e a face (treze ossos). O crânio envolve o cérebro e as meninges, partes proximais 
dos nervos cranianos e os vasos sanguíneos. O crânio possui um teto semelhante a uma abóbada 
(a calvária) e um assoalho, ou base, que é repleto de acidentes e relevos ósseos e que é composto 
pelos ossos frontal, etmoide, esfenoide, temporal e occipital.

A face é constituída por ossos que circundam a cavidade oral e formam o nariz e as órbitas.

Ossos do crânio (figuras 2-1 a 2-8):
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FIGURA - 1 Ossos do crânio – visão anterior
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FIGURA – 2 Ossos do crânio – visão lateral

FIGURA – 3 – Ossos do crânio  - visão superior
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FIGURA– 4 – Ossos do crânio – visão posterior
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FIGURA – 5 Ossos do crânio – visão anterior – modelo
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FIGURA – 6 – Ossos do crânio – visão lateral – modelo

FIGURA – 7 - Ossos do crânio – visão superior – modelo
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FIGURA – 8 – Ossos do crânio  - visão posterior – modelo
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• Osso frontal (n = 1): forma a fronte e possui uma cavidade, o seio frontal;
• Osso parietal (n = 2): forma a parte superior da calota craniana;
• Osso temporal (n = 2): forma as paredes laterais do crânio. É constituído por duas porções: 

escamosa e petrosa;
• Osso etmóide (n = 1): forma as conchas nasais superiores e média, que se projetam na cavidade 

nasal. Possui uma lâmina horizontal perfurada (lâmina crivosa), por onde passam os filetes do 
nervo olfatório (I nervo craniano);

• Osso esfenóide (n = 1): contém o seio esfenoidal e apresenta uma depressão (sela túrcica), que 
contém a glândula hipófise; e

• Osso occipital (n = 1): situa-se na parte posterior e inferior do crânio. Contém o forame magno, 
por onde passa o sistema nervoso central-SNC (transição bulbo-medular).

A cavidade craniana é dividida em três fossas:
• Fossa anterior: tem como assoalho o osso frontal;
• Fossa média: tem como assoalho o osso temporal; e
• Fossa posterior: tem como assoalho o osso occipital

Podemos ainda dividir a cavidade craniana em dois segmentos:
• Região supratentorial: localiza-se acima da tenda do cerebelo  e abrange a fossa anterior e fos-

sa média. Contém a maior parte do encéfalo, incluindo os lobos frontais, parietais, temporais, 
insulares, occiptais, o tálamo, o hipotálamo e os gânglios basais;

• Fossa posterior: é a porção mais profunda e de maior capacidade das três fossas cranianas e 
apresenta a mais complexa anatomia intracraniana. Estende-se da incisura da tenda, através 
da qual se comunica com o espaço supratentorial, até o forame magno, através do qual se 
comunica com o canal vertebral. É delimitada anteriormente pelo dorso da sela túrcica, parte 
posterior do corpo do osso esfenoide, e pela porção clival do osso occipital. Posteriormente é 
delimitada pela parte mais baixa da porção escamosa do osso occipital e lateralmente pelas 
porções petrosa e mastóide do osso temporal.

A fossa posterior contém o tronco cerebral e o cerebelo. Dos doze nervos cranianos, dez pos-
suem sua origem aparente na fossa posterior. As relações arteriais são complexas: as artérias verte-
brais e basilar, por exemplo, possuem segmentos de difícil acesso cirúrgico devido à sua localização 
anterior ao tronco encefálico. 

Principais limites (suturas) entre os ossos do crânio
• Sutura sagital: trata-se de uma sutura na linha média que separa os ossos parietais. Ela continua 

anteriormente no lobo frontal (resquício da separação do osso frontal durante a infância) po-
dendo ser chamada nessa topografia de sutura metópica, ou de interfrontal.

• Sutura coronal: separa o osso frontal do parietal.
• Sutura lambdóide : separa o osso parietal do occipital (praticamente coincide com a separação 

do lobo parietal com o occipital).
• Sutura fronto-zigomática: sutura entre o processo zigomático do osso frontal e o processo fron-

tal do osso zigomático. Trata-se de um ponto importante como referência para o keyhole da 
craniotomia pterional.

• Sutura fronto-esfenoidal: união do osso frontal com o osso esfenoidal. Importante referencial 
para o ponto de MacCarty (ver adiante).

• Sutura esfeno-zigomática: união do osso zigomático com o osso esfenoidal.
• Sutura parieto-esfenoidal: união do osso parietal com o osso esfenoidal, região do ptério.
• Sutura escamosa do osso temporal: separa a região escamosa do osso temporal do osso esfe-

noidal e do osso parietal.
• Sutura parieto-mastóidea: união do osso parietal com a porção mastóidea do osso temporal. 

A união desta sutura com o lambda e com a sutura occipito-mastoidea representa o astério.
• Sutura occipito-mastoidea: união do osso occipital com a porção mastoidea do osso temporal. 
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OBS.: outra estrutura óssea importante é a linha temporal superior, que, apesar do nome, está 
situada parte no osso frontal, parte no osso parietal. Esta linha corresponde ao local de inserção do 
músculo temporal.

Ossos da face (vide a figura)

Mandíbula (n = 1): é um osso móvel na sua articulação crânio-temporal (articulação têmporo-
-mandibular: (ATM). Contém as cavidades alveolares onde se implantam os dentes.

Vômer (n = 1): faz parte do septo nasal.
Conchas nasais inferiores (n = 2): projetam-se das paredes laterais da cavidade nasal.
Osso nasal (n = 2): forma o teto do nariz.
Osso lacrimal (n = 2): limita a fossa lacrimal.
Osso zigomático (n = 2): está localizado lateralmente na face.
Osso maxilar (n = 2): separa parcialmente as cavidades nasal e bucal.
Osso palatino (n = 2): forma o teto da boca (a abóbada palatina).
O passo básico para a realização das craniotomias é o conhecimento dos limites entre os lobos 

cerebrais, os limites entre os ossos cranianos (suturas) e a correspondência anatômica entre as es-
truturas ósseas e o tecido nervoso.

3 - RELAÇÕES ENTRE AS ESTRUTURAS ÓSSEAS E O SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL

Pontos craniométricos
• Bregma (figura 3-1 e 3-2): junção da sutura coronal com a sutura sagital.

FIGURA – 1 – Bregma: junção da sutura coronal com a sutura sagital.
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FIGURA  – 2 – Bregma: junção da sutura  

• Lambda (figura 3-3, 3-4 e 3-5): junção da sutura lambdoide com a sutura sagital. Corresponde 
ao ponto superior do sulco parieto-occipital, quando este alcança a fissura inter-hemisférica, 
podendo ser identificado na convexidade súperolateral do cérebro.
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 FIGURA – 3 – Lambda: junção da sutura lambdoide com a sutura sagital.

Corresponde ao ponto superior do sulco parieto-occipital, quando este alcança a fissura inter-
-hemisférica, podendo ser identificado na convexidade súperolateral do cérebro.
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FIGURA – 4 – Lambda: junção da sutura lambdoide com a sutura sagital



201▏

CRANIOTOMIA

FIGURA – 5 – Lambda: junção da sutura lambdoide com a sutura sagital

• Ptério (figura 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10): junção da sutura coronal, escamosa, fronto-esfenoidal e 
esfeno-parietal. Normalmente possui o formato de um “H”, sendo a perna esquerda formada 
pela sutura fronto-esfenoidal e fronto-parietal, a perna direita pela sutura escamo-esfenoidal e 
escamo-parietal e a trave transversa pela sutura esfeno-parietal.
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 FIGURA  – 6 – Ptério: junção da sutura coronal, escamosa, fronto-esfenoidal e esfeno-parietal.

 FIGURA – 7 – Ptério: junção da sutura coronal, escamosa, fronto-esfenoidal e esfeno-parietal.
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FIGURA – 8 – Ptério: junção da sutura coronal, escamosa, fronto-esfenoidal e esfeno-parietal.

Normalmente possui o formato de um “H”, sendo a perna esquerda formada pela sutura fronto-
-esfenoidal e fronto-parietal , a perna direita pela sutura escamo-esfenoidal e escamo-parietal e a 
trave transversa pela sutura esfeno-parietal. 
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 FIGURA – 9 – Ptério: junção da sutura coronal, escamosa, fronto-esfenoidal e esfeno-parietal.
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 FIGURA  – 10 – Ptério: junção da sutura coronal, escamosa, fronto-esfenoidal e esfeno-parietal.

• Astério (figura 3-11 e 3-12): junção da sutura lambdoide, parieto-mastóide e occipito-mastoide 
(corresponde aproximadamente ao local de união do seio transverso com o seio sigmoide).
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FIGURA – 11 -  Astério: junção da sutura lambdoide, parieto-mastóide e occipito-mastoide (cor-
responde aproximadamente ao local de união do seio transverso com o seio sigmoide).
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 FIGURA – 12 – Astério: junção da sutura lambdoide, parieto-mastóide e occipito-mastoide.

• Eurio (figura 3-13, 3-14, 3-15, 3-16): está localizado na bossa (ou túber) parietal, sendo a porção 
mais lateral do osso parietal. Corresponde à porção superior do giro supramarginal.
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 FIGURA  – 13 – Eurio: está localizado na bossa (ou tuber) parietal, sendo a porção mais lateral 
do osso parietal. 

Corresponde à porção superior do giro supramarginal.
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FIGURA  – 14 – Eurio: está localizado na bossa (ou túber) parietal, sendo a porção mais lateral 
do osso parietal.
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FIGURA – 15 – Eurio: está localizado na bossa (ou túber) parietal, sendo a porção mais lateral 
do osso parietal.
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FIGURA – 16 – Eurio: está localizado na bossa (ou túber) parietal, sendo a porção mais lateral 
do osso parietal.

• Opstocrânio (figura 3-17 e 3-18): localizado na porção mais proeminente do osso occipital na 
linha média, aproximadamente 3 cm abaixo do lambda. Corresponde ao final da fissura calca-
rina.
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FIGURA  – 17 – Opstocrânio: localizado na porção mais proeminente do osso occipital na linha 
média, aproximadamente 3cm abaixo do lambda.

Corresponde ao final da fissura calcarina.
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FIGURA  – 18 – Opstocrânio: localizado na porção mais proeminente do osso occipital na linha 
média, aproximadamente 3cm abaixo do lambda.

• Estefânio (figura 3-19 e 3-20): junção da sutura coronal com a linha temporal superior (corres-
ponde à junção do sulco frontal inferior com o sulco pré-central). Seguindo a sutura coronal, 
localiza-se a aproximadamente 7 cm do bregma.
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FIGURA  – 19 – Estefânio: junção da sutura coronal com a linha temporal superior (corresponde 
à junção do sulco frontal inferior com o sulco pré-central). Seguindo a sutura coronal, localiza-se a 
aproximadamente 7cm do bregma.

FIGURA – 20 – Estefânio: junção da sutura coronal com a linha temporal superior. 
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• Ponto coronal posterior (figura 3-21 e 3-22): corresponde à união do sulco frontal superior com 
o sulco pré-central. Está localizado 1 cm atrás da sutura coronal e 3 cm ao lado da sutura sagital.

 FIGURA  – 21 – Ponto coronal posterior: corresponde à união do sulco frontal superior com o 
sulco pré-central.

Está localizado 1cm atrás da sutura coronal e 3cm ao lado da sutura sagital.
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FIGURA  – 22 – Ponto coronal posterior: corresponde à união do sulco frontal superior com o 
sulco pré-central.

Está localizado 1cm atrás da sutura coronal e 3cm ao lado da sutura sagital.
• Násio (figura 3-23 e 3-24): junção do osso frontal com o osso nasal.
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 FIGURA – 23 – Násio: junção do osso frontal com o osso nasal
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 FIGURA – 24 – Násio: junção do osso frontal com o osso nasal.
- Ínio (figura 3-25 e 3-26): é a protuberância occipital externa (está situado acima da confluência 

dos seios).
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 FIGURA – 25 – Ínio: é a protuberância occipital externa (está situado acima da confluência dos 
seios).
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 FIGURA  – 26 – Ínio: é a protuberância occipital externa.

- Ponto escamoso anterior (figura 3-27): localizado na união da sutura esfeno-escamosa com a 
sutura esfeno-parietal, ou seja, na porção posterior do “H” do ptério. Corresponde ao ponto silviano 
anterior, que é o ponto localizado na fissura silviana, logo abaixo da parte triangular do giro frontal 
inferior.
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 FIGURA  – 27 – Ponto escamoso anterior: localizado na união da sutura esfeno-escamosa com 
a sutura esfeno-parietal, ou seja, na porção posterior do “H” do ptério.

Corresponde ao ponto Silviano anterior, que é o ponto localizado na fissura silviana, logo abaixo 
da parte triangular do giro frontal inferior.
• Ponto escamoso superior (figura 3-28): é o ponto mais alto da sutura escamosa.



222 ▕

Capítulo 5 - EDITORA SANAR

 FIGURA  – 28 – Ponto escamoso superior: é o ponto mais alto da sutura escamosa.

• Ponto rolândico superior (ponto sagital superior) (figura 3-29): correspondente ao ponto mais 
alto do sulco central ao nível do seio sagital (±5 cm posterior à sutura coronal ou 18 cm poste-
rior a partir do násio, em cima da sutura sagital).
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FIGURA  – 29 – Ponto rolândico superior (ponto sagital superior): corresponde ao ponto mais 
alto do sulco central ao nível do seio sagital (+- 5 cm posterior à sutura coronal ou 18 cm posterior 
a partir do násio, em cima da sutura sagital).

• Ponto rolândico inferior (figura 3-30): corresponde ao ponto mais baixo do sulco central, onde 
se une com o sulco lateral (para facilitar o raciocínio craniométrico, pode-se considerá-lo como 
o mesmo ponto escamoso superior).
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FIGURA  – 30 – Ponto rolândico inferior: corresponde ao ponto mais baixo do sulco central, 
onde se une com o sulco lateral (para facilitar o raciocínio craniométrico, pode-se considera-lo 
como o mesmo ponto escamoso superior)

• Ponto intraparietal (figura 3-31 e 3-32): ponto de união do sulco intraparietal com o sulco pós-
-central, localizado aproximadamente 6 cm anterior ao lambda e ± 5 cm lateral à sutura sagital.



225▏

CRANIOTOMIA

 FIGURA  – 31 – Ponto intraparietal: ponto de união do sulco intraparietal com o sulco pós-cen-
tral, localizado aproximadamente 6 cm anterior ao lambda e +ou- 5 cm lateral à sutura sagital.
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FIGURA  – 32 – Ponto intraparietal: ponto de união do sulco intraparietal com o sulco pós-cen-
tral, localizado aproximadamente 6 cm anterior ao lambda e + ou – 5 cm lateral à suturua sagital.
• Ponto têmporo-parietal (figura 3-33): corresponte ao ponto mais posterior do sulco temporal 

superior. Está localizado aproximadamente 3 cm acima da união da sutura parieto-mastoidea 
com a sutura escamosa, o que corresponde ao ponto logo abaixo do final da linha temporal 
superior. 
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 FIGURA  – 33 – Ponto têmporo-parietal: corresponde ao ponto mais posterior do sulco tempo-
ral superior.

Está localizado aproximadamente 3 cm acima da união da sutura parieto-mastoidea com a sutu-
ra escamosa, o que corresponde ao ponto logo abaixo do final da linha temporal superior.

Algumas distâncias básicas (figura 3-34)
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FIGURA  – 34 - Distâncias entre o násio Bregma, lambda e Ínio

• Distância do násio até à sutura coronal (bregma) = ±13 cm. (figura 3-35 e 3-36)
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 FIGURA – 35 – Distância do násio até à sutura coronal (bregma) = + ou – 13 cm.

 FIGURA – 37 – Distância do násio até ao sulco central na linha média = + ou – 18 cm.
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• Distância do násio até ao sulco central na linha média = ±18cm. (figura 3-37)
• Distância entre a sutura coronal e a sutura lambdoide na linha média (ou seja, do bregma ao 

lambda) = ±12cm. (figura 3-38 e 3-39)

FIGURA  – 38 – Distância entre a sutura coronal e a sutura lambdoide na linha média (ou seja, 
do bregma ao lambda) = + ou – 12 cm.
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FIGURA  – 39 – Distâncias entre o Bregma, Lambda e Ínio

• Distância do násio até o lambda = ±25cm. (figura 3-34)

FIGURA – 34 – Distâncias entre o Nasio, Bregma, Lambda e ínio
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• Distância do ínio ao lambda = ±7cm. (figura 3-40 e 3-41)

FIGURA  – 40 – Distância do ínio ao lambda = + ou – 7 cm.
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FIGURA – 41  - Distância do ínio ao lambda = + ou  - 7 cm.

• Distância da sutura coronal na linha média (bregma) até à topografia do sulco central (ponto 
rolândico superior) = ±5cm (observe que o sulco pré-central, que delimita anteriormente a área 
motora, tem início aproximadamente a 3,5cm da sutura coronal e termina aproximadamente a 
5cm. (figura 3-42 e 3-43)
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FIGURA  – 42 – Distância da sutura coronal na linha média (bregma) até à topografia do sulco 
central (ponto rolândico superior) = + ou – 5 cm 

(observe que o sulco pré-central, que delimita anteriormente a área motora, tem início aproxi-
madamente a 5 cm.
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FIGURA – 43 – Distância da sutura coronal na linha média (bregma) até à topografia do sulco 
central (ponto rolândico superior) = + ou – 5 cm.

• Distância do arco zigomático logo à frente da orelha externa (na frente do tragus) até o ponto 
escamoso superior = ±7cm. (figura 3-44 e 3-45)
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FIGURA – 44 – Distância do arco zigomático logo à frente da orelha externa (na frente do tra-
gus) até o ponto escamoso superior = + ou – 7 cm.



237▏

CRANIOTOMIA

 FIGURA – 45 – Distância do arco zigomático logo à frente da orelha externa (na frente do tra-
gus) até o ponto escamoso superior = + ou  - 7 cm.

Correspondência entre algumas estruturas ósseas e o tecido nervoso
A correlação entre as estruturas ósseas e o cérebro é a peça chave  para a programação correta 

das craniotomias. Portanto, as estruturas ósseas devem ser removidas para podermos alcançar o  
nosso alvo.

Uma forma bastante prática para identificar os lobos cerebrais, baseando-se nas estruturas 
ósseas correspondentes é tentar projetar sobre o crânio aquelas quatro linhas básicas descritas 
previamente para dividir a superfície súperolateral do cérebro:
• Sulco lateral: corresponde à linha que liga o epicanto lateral do olho ao ponto escamoso su-

perior. O sulco lateral estende-se aproximadamente 4cm posteriormente ao ponto escamoso 
superior.

• Sulco central: corresponde à linha que liga o ponto rolândico superior ao ponto rolândico in-
ferior.

• Linha parieto-occiptal: corresponde à linha que liga o lambda ao astério.
• Linha têmporo-parietal: corresponde à linha que liga o término do sulco lateral com o ponto 

médio da linha parieto-occipital.

Craniotomia é uma abertura no crânio para acessar as meninges e o encéfalo. Algumas 
etapas básicas no centro cirúrgico são:

A) Anestesia geral: é usada na maioria dos pacientes. Na abordagem de lesões em áreas elo-
quentes, pode-se realizar a craniotomia com sedação associada à anestesia local, mantendo o pa-
ciente acordado para a monitorização per operatória;   

B) Posicionamento do paciente: é variável para cada acesso. Dependendo da área a ser abor-
dada, o paciente pode ficar em decúbito dorsal (figura 4-1), lateral, em posição de ¾ pronação 
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(“park bench”) (figura 4-2), decúbito ventral ou sentado. O posicionamento adequado é fundamen-
tal para cada abordagem cirúrgica. Devem-se evitar as compressões nas proeminências ósseas e 
nos globos oculares, o estiramento de plexos ou raízes nervosas e as rotações cervicais excessivas, 
que podem dificultar o retorno venoso. Os procedimentos cirúrgicos podem ser prolongados e as 
posições inadequadas podem causar danos importantes;

FIGURA – 1 – Dcúbito dorsal

FIGURA – 2  - Park bench

OBS: Existem muitos riscos relacionados à posição sentada (especialmente instabilidade cardio-
vascular e hipotensão, embolia área e hematoma subdural). Todos pacientes devem ser submeti-
dos à ecocardiograma no pré-operatório, pois a presença de um forame oval patente constitui uma 
contraindicação absoluta para a utilização desta posição, por aumentar o risco de embolia área. 
Caso seja optado pela posição sentada, deve-se implantar um cateter central (atrial) para aspiração 
de eventuais embolias aéreas.
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C) Identificação do lado a ser operado: é fundamental, devendo ser realizado por todos os mem-
bros da equipe cirúrgica. Sugere-se marcar na pele da fronte do lado a ser operado, logo que o 
paciente entrar na sala cirúrgica;

D) Tricotomia: deve ser feita somente no pré-operatório imediato. Pode ser realizada apenas 
no local a ser incisado (figura 4-3), ou a tricotomia ampla ou total (figura 4-4). Este é um tema con-
troverso na literatura, em relação aos benefícios estéticos e ao risco de infecção. Alguns trabalhos 
defendem até que a incisão deve ser realizada sem a tricotomia;

 FIGURA – 3 – Tricotomia mínima
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FIGURA – 4 – Tricotomia total

E) Colocação do fixador de três (ou quatro) pinos no crânio: deve ser realizado com muito cui-
dado para manter os pinos firmes e afastados suficientemente do campo cirúrgico a ser abordado, 
evitando que possam atrapalhar o manuseio do cirurgião. Deve-se prestar atenção para não se po-
sicionar um dos pinos muito em cima da ponta da mastoide, o que não proporciona a estabilidade 
pretendida e pode perfurar sua porção aerada. Um dos pinos deve ser posicionado sempre acima 
da linha temporal superior para não transfixar o músculo temporal. A fixação dos pinos no crânio é 
muito dolorosa, por isto, o nível anestésico deve estar adequado. Alguns serviços de neurocirurgia 
preferem a fixação do crânio com esparadrapo;

F) Posicionamento da cabeça (figura 4-5): é uma parte fundamental do procedimento neuroci-
rúrgico. É importante para facilitar a exposição do campo operatório, para a melhor abordagem do 
acesso intracraniano. Após o implante do fixador de crânio, e antes de fixá-lo na posição definitiva, 
deve-se estar atento para os cinco possíveis movimentos:
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FIGURA – 5 – Posicionamento da cabeça

• Tração: puxar a cabeça no sentido cranial;
• Elevação: posicionar a cabeça acima do átrio direito para melhorar o retorno venoso;
• Deflexão: flexão-extensão da cabeça para melhor exposição do campo cirúrgico;
• Rotação (“olhar para o lado”): angular a cabeça em torno do eixo da coluna, expondo melhor o 

campo cirúrgico; e
• Torção: aumento ou diminuição do ângulo entre a cabeça-pescoço e o ombro, também para 

melhor exposição do campo cirúrgico.

G) Antissepsia e assepsia: devem ser realizadas de forma sistemática por dez minutos de de-
germação da pele e depois a antissepsia rigorosa, seguido da marcação da incisão cirúrgica com 
tintura estéril;

H) Colocação dos campos estéreis e montagem da mesa cirúrgica: deve ter uma rotina sistema-
tizada para evitar erros.

Os passos seguintes: incisão da pele, trepanações, craniotomia e durotomia serão descritos nos 
capítulos que se seguem; e

I) Cada craniotomia possui suas peculiaridades. O procedimento básico consiste em:
• Incisão de pele;
• Incisão da musculatura (dependendo da região abordada);
• Marcação da craniotomia e realização das trepanações nos pontos chaves; 
• Descolamento da dura-máter pelos orifícios de trépano. Deve-se ter atenção para não descolá-

-la além dos limites da craniotomia, evitando o aumento do sangramento pelo descolamento 
excessivo e formação de futuros hematomas;

• Craniotomia: unem-se os pontos desejados com o craniótomo ou serra de Gigle;
• Durotomia (abertura da dura-máter);
• Abordagem da lesão;
• Sutura da dura-máter;
• Ancoramento da dura-máter ao osso;
• Reposicionado do retalho ósseo com auxílio de placas e parafusos ou com fios de sutura; e
• Fechamento por planos da musculatura, do subcutâneo e da pele.

Nos capítulos subsequentes descreveremos as peculiaridades de cada craniotomia. 
Anteriormente realizavam-se muitas trepanações para melhor descolamento da dura-máter e 

para facilitar a craniotomia. Atualmente, com a melhoria do instrumental neurocirúrgico e com o 
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uso do craniótomo, tem-se optado por realizar o mínimo de orifícios de trépano possíveis, devido 
às falhas ósseas que podem causar. A fim de facilitar a visualização dos limites da craniotomia, serão 
descritos os pontos classicamente utilizados.

Iniciaremos com uma descrição das craniotomias básicas para expor todo o lobo frontal, pa-
rietal, temporal e occiptal. Tratam-se de craniotomias grandes e pouco usuais por expor todo um 
lobo cerebral,mas são importantes como exemplos para o conhecimento dos limites dos lobos 
cerebrais. Na prática, na maioria vezes realizam-se craniotomias abrangendo a interseção entre os 
lobos e opta-se por realizar abordagens menos extensas.

Serão descritas as craniotomias clássicas e de grande importância para a prática neurocirúrgica.

 5 - CRANIOTOMIA FRONTAL

A craniotomia frontal é utilizada para abordar lesões nesta região, como tumores, mal forma-
ções vasculares, lesões traumática, entre outras.

Descrevemosuma craniotomia frontal básica com o objetivo de expor todo o lobo frontal. Con-
tudo, na prática, a craniotomia deve ser programada para expor apenas a área que necessita ser 
abordada.

 Principais etapas: 

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: elevação e pequena extensão da cabeça, sem rotação e sem exten-

são lateral do pescoço;
• Incisão da pele (figura 5-1 e 5-2): bicoronal (também conhecida como incisão de Souttar);

FIGURA – 1 – Incisão da pele: bicoronal (também conhecida como incisão de Souttar).
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FIGURA – 2 – Incisão da pele: bicoronal.

• Descolamento do músculo temporal inferiormente com rugina;
• São realizadas quatro trepanações para demarcar os limites do lobo frontal (figura 5-3):
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 FIGURA – 3 – Orifícios de trepanação (ver texto)

1) Logo acima do násio: para expor o limite fronto-basal medial;
2) No ptério (em cima da depressão do esfenoide- ponto esfenoidal): para expor o limite entre 

os lobos frontal e temporal;
3) Ponto rolândico superior: para expor o limite póstero-superior; e
4) Ponto rolândico inferior: para expor o limite póstero-inferior.

• Descolamento da dura máter; e
• Craniotomia unindo-se os pontos (figura 5-4).
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 FIGURA– 4 - Craniotomia

6 - CRANIOTOMIA PARIETAL

A craniotomia parietal é utilizada para abordar as lesões nessa região, como: tumores, mal for-
mações vasculares, lesões traumática, dentre  outras.

Descrevemos uma craniotomia parietal básica com o objetivo de expor todo o lobo correspon-
dente. Contudo, na prática, a craniotomia deve ser programada para expor apenas a área que ne-
cessita ser abordada.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: elevação e rotação contralateral da cabeça; leve flexão e extensão 

lateral do pescoço;
• Incisão da pele (figura 6-1 e 6-2): deve ser realizada em forma de ferradura, de preferência pas-

sando a linha média a fim de que haja melhor exposição para a craniotomia;
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 FIGURA – 1 – Incisão da pele: deve ser realizada em forma de ferradura, de preferência passan-
do a linha média a fim de que haja melhor exposição para a craniotomia
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 FIGURA – 2 – Incisão da pele: deve ser realizada em forma de ferradura,  de preferência passan-
do a linha média a fim de que haja melhor exposição para a craniotomia

• Descolamento do músculo temporal inferiormente com rugina;
• São realizadas quatro trepanações para demarcar os limites do lobo parietal (figura 6-3 e 6-4):
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FIGURA – 3 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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FIGURA – 4 – Orifícios de trepanação (ver texto)

1) Ponto rolândico superior: para expor o limite anterossuperior;
2) Ponto rolândico inferior: para expor o limite anteroinferior;
3) Lambda: para expor o limite póstero-superior na transição com o lobo occipital; e
4) Ponto médio da linha parieto-occipital (linha ligando o lambda com o astério): para expor o 

limite póstero-inferior, na transição entre os lobos parietal, temporal e occipital.
• Descolamento da dura-máter; e
• Craniotomia unindo-se os pontos (figura 6-5 e 6-6).
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 FIGURA– 5 – Craniotomia (ver texto)
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FIGURA – 6 - Craniotomia

7 - CRANIOTOMIA TEMPORAL

A craniotomia temporal é muito utilizada. Está indicada para abordagem de tumores, hemato-
mas, cirurgia da epilepsia e outras lesões da fossa média. 

Descrevemos uma craniotomia temporal básica com o objetivo de expor todo o lobo temporal. 
Contudo, na prática, a craniotomia deve ser programada para expor apenas a área que necessita 
ser abordada.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
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• Posicionamento da cabeça: elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão e rotação late-
ral do pescoço. A graduação da rotação contralateral da cabeça é geralmente de 10 a 30 graus, 
dependendo da região à ser acessada;

• Incisão da pele (figure 7-1): deve ser iniciada atrás da linha do cabelo, à frente do arco zigo-
mático e menos que um centímetro à frente do tragus. Continua-se em forma de ponto de 
interrogação, direcionando-se póstero-superiormente à orelha externa e depois curva-se para 
a frente;

FIGURA – 1 – Incisão da pele: deve ser iniciada atrás da linha do cabelo, à frente do arco zigo-
mático e menos que um centímetro à frente do tragus. Continua-se em forma de ponto de inter-
rogação, direcionando-se póstero-superiormente à orelha externae depois curva-se para a frente.

• O músculo temporal pode ser incisado no mesmo sentido da abertura da pele e rebatido ante-
riormente. Se for necessário, ele pode ser incisado anteriormente e rebatido para trás, para se 
obter uma craniotomia mais próxima à base do osso temporal. Ele pode ainda não ser incisado, 
depois descolado com rugina e rebatido inferiormente;
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• São realizadas quatro trepanações básicas (podem ser realizadas mais trepanações se for ne-
cessário) para demarcar os limites do lobo temporal (figura 7-2):

FIGURA– 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)

1) Ptério (em cima da depressão do esfenoide – ponto esfenoidal): para expor o limite anterior 
entre o lobo frontal e temporal;

2) Ponto escamoso superior (próximo ao ponto rolândico inferior): para expor o limite mais pos-
terior com o lobo frontal;

3) Astério: para expor o limite com o lobo occipital; e
4) Ponto médio da linha parieto-occipital (linha ligando o lambda com o astério): para expor o 

limite póstero-superior, na transição entre os lobos parietal, temporal e occipital.

OBS.: Esta craniotomia expõe todo o lobo temporal, porém é pouco realizada na prática. Geral-
mente, quando se fala em craniotomia temporal, refere-se a uma craniotomia destinada à aborda-
gem do polo anterior desse lobo, sendo os seguintes pontos de trepanação utilizados: 

1) Ptério (em cima da depressão do esfenoide – ponto esfenoidal): para expor o limite anterior 
entre os lobos frontal e temporal;

2) Ponto escamoso superior (próximo ao ao ponto rolândico inferior): para expor o limite mais 
posterior com o lobo frontal;

3)Trepanação na porção mais basal do osso temporal, após o afastamento máximo do músculo; 
e

4) Uma quarta trepanação pode ser realizada no limite póstero-inferior da sutura escamosa.
• Descolamento da dura-máter;
• Craniotomia unindo-se os pontos realizados (figura 7-3); 
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FIGURA – 3 - Craniotomia

• Algumas vezes, para se obter uma exposição mais basal do lobo temporal é necessário comple-
tar a craniotomia com uma pequena craniectomia com a goiva inferiormente.

8 - CRANIOTOMIA OCCIPITAL

A craniotomia occipital é utilizada para abordar lesões nesta região, como: tumores, mal forma-
ções vasculares, lesões traumática, dentre outras.

Descrevemos uma craniotomia occipital básica com o objetivo de expor todo o lobo occipital. 
Contudo, na prática, a craniotomia deve ser programada para expor apenas a área que necessita 
ser abordada.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: a cirurgia pode ser realizada com o paciente em decúbito lateral, 
park bench ou sentado; 

• Posicionamento da cabeça: elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão e rotação la-
teral do pescoço. A graduação da rotação contralateral da cabeça é geralmente de 60 graus, 
mas depende da região à ser acessada. É importante lembrar que em pacientes idosos ou com 
limitações na coluna cervical pode ser arriscada a realização de uma grande rotação;

• Incisão da pele (figura 8-1): em forma de ferradura, de preferência passando a linha média com 
o propósito de haver melhor exposição para a craniotomia. Deve-se ter cuidado para preservar 
a artéria occipital, que nutre esta região do escalpe, e também os nervos desta região;
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 FIGURA – 1 – Incisão da pele: em forma de ferradura, de preferência passando a linha média 
com o propósito de haver melhor exposição para a craniotomia.

• São realizadas três trepanações para marcar os limites do lobo occipital (figura 8-2):
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FIGURA – 2 – Orifícios de trepanção (ver texto)

1) Ínio: para expor o limite póstero-medial inferior;
2) Lambda: para expor o limite póstero-medial superior; e
3) Astério: para expor o limite lateral.

OBS.: Note que nesta craniotomia trabalha-se sobre o seio sagital superior, confluência dos 
seios e o seio transverso. Pode optar-se por realizar as trepanações dos dois lados do seio sagital 
superior, ou apenas com furos na linha média.
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• Descolamento cuidadoso da dura-máter, pois se trabalha sobre os seios sagital e transverso, e 
a confluência dos seios; e

• Craniotomia triangular unindo-se os três pontos (figura 8-3).

FIGURA – 3 - Craniotomia

9 -  CRANIOTOMIA FRONTOBASAL (BIFRONTAL)

A craniotomia frontobasal dá acesso à região bifrontal anterior e foi historicamente usada para 
abordagem das lesões da região da base anterior do crânio. Esta técnica é usada para a ressecção 
de meningiomas da goteira olfatória, craniofaringiomas e outras lesões nesta localização.

Com o desenvolvimento de técnicas e instrumentais neurocirúrgicos que levaram à redução do 
tamanho das craniotomias, com a consequente redução na manipulação do cérebro e do risco de 
fístula liquórica, houve uma diminuição da indicação da craniotomia bifrontal.

Principais etapas:

• - Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: elevação e pequena extensão da cabeça; sem rotação e extensão 

lateral do pescoço;
• Incisão da pele (figura 9-1, 9-2 e 9-3): bicoronal (incisão de Souttar) com preservação da gálea, 

para o caso de necessidade de reconstrução da dura-máter;

FIGURA – 1 – Incisão da pele: bicoronal (incisão de Souttar) com preservação da gálea, para o 
caso de necessidade de reconstrução da dura-máter

 FIGURA – 2 – Incisão da pele: bicoronal
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FIGURA– 3 – Incisão da pele: bicoronal

• Descolamento com rugina do músculo temporal bilateral inferiormente;
• Para a realização da craniotomia frontobasal, não é necessário estende-la até à porção mais 

posterior do lobo frontal, podendo limitar-se até à sutura coronal. São realizadas trepanações 
bilateralmente nos seguintes pontos (figura 9-4, 9-5 e 9-6):
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FIGURA – 4 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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FIGURA – 5 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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FIGURA – 6 – Orifícios de trepanação (ver texto)

1) Logo acima do násio: para expor o limite frontobasal medial;
2) Na depressão óssea localizada logo atrás do processo zigomático do osso frontal e logo abai-

xo do linha temporal superior;
3) No estefânio (junção da sutura coronal com a linha temporal superior); e
4) Dos dois lados da sutura sagital, ao nível da sutura coronal (dos dois lados do bregma, para 
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descolar com segurança o seio sagital superior): com a finalidade de expor o limite póstero-supe-
rior.
• Descolamento da dura-máter; e
• Craniotomia unindo-se os pontos (figura 9-7, 9-8 e 9-9).

FIGURA – 7 – Craniotomia
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FIGURA – 8 – Craniotomia
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FIGURA – 9 - Craniotomia

OBS.: Um cuidado especial que deve ser tomado na realização dessa craniotomia, é a craniali-
zação do seio frontal com retirada da sua mucosa, para evitar a mucocele. Ele deve ser isolado da 
cavidade craniana com retalho pediculado do pericrânio no final da cirurgia. 
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10 - CRANIOTOMIA PTERIONAL (FRONTO-TÊMPORO-ESFENOIDAL)

A craniotomia pterional foi popularizada por Yasargil na década de 70 e é uma das mais utili-
zadas em neurocirurgia, devido a sua praticidade e ao amplo espectro de lesões que podem ser 
abordadas. Consiste na abertura do osso frontal, parte da grande asa do esfenoide e da porção 
escamosa do temporal, para expor amplamente a fissura lateral (de Silvius) do cérebro. A principal 
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indicação desta craniotomia é para a abordagem da maior parte dos aneurismas cerebrais e de 
tumores ou lesões que se apresentem na fossa anterior (frontal) e média (temporal), por meio de 
uma dissecção da fissura silviana.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: tração com elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão 

sem torção do pescoço. A graduação da rotação contralateral é geralmente de 10 a 30 graus, 
dependendo da região a ser abordada. Normalmente realiza-se uma pequena rotação, deixan-
do a região malar na porção mais alta do campo cirúrgico;

• Incisão de pele (figura 10-1 e 10-2): deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se na bor-
da superior do arco zigomático (<1 cm na frente do tragus, para evitar a lesão do nervo facial). 
Possui formato arciforme, indo até à linha média na região frontal, logo atrás da linha do cabelo 
(vide a figura). Deve-se ter a atenção para, durante a incisão, preservar a artéria temporal e 
manter íntegra a fáscia do músculo temporal;

FIGURA– 1 – Incisão de pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo.

Inicia-se na borda superior do arco zigomático (<1 cm na frente do targus, para evitar a lesão do 
nervo facial). Possui formato arciforme, indo até à linha média na região frontal, logo atrás da linha 
do cabelo.
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FIGURA– 2 – Incisão da pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se na borda 
superior do arco zigomático (<1 cm na frente do tragus, para evitar a lesão do nervo facial). Possui 
formato arciforme, indo até à linha média na região frontal, logo atrás da linha do cabelo.

 Dissecção interfascial (ou subfascial):
1) Deve ser realizada porque o ramo fronto-temporal do nervo facial está inserido no coxim 

gorduroso do músculo temporal (sua lesão pode causar alterações estéticas na face) (vide a figura);
2) O músculo temporal possui uma fáscia superficial e uma fáscia profunda. A fáscia superficial 

possui duas camadas: externa e interna, que são separadas anteriormente por um coxim gordu-
roso. A fáscia profunda é aderida ao osso e contém a vascularização e a inervação do músculo 
temporal; e

3) Para realizar a dissecção muscular, marca-se um ponto na linha temporal superior de 1,5 à 
2cm atrás da borda superior da órbita. Realiza-se uma incisão vertical e superficial até à raiz pos-
terior do arco zigomático, com o objetivo de cortar apenas a camada externa da fáscia superficial. 
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Após, são rebatidos anteriormente à camada externa da fáscia superficial, conjuntamente com o 
coxim gorduroso.

• Incisão do músculo temporal: é realizada no sentido de anterior para posterior, inician-
do-se na depressão óssea localizada logo atrás do processo zigomático do osso frontal e 
imediatamente abaixo da linha temporal superior, até ao estefânio. Esta secção cria uma 
porção muscular superior de aproximadamente 1 a 1,5cm e uma porção muscular inferior 
aderida ao osso temporal que deve ser descolada com rugina e rebatida inferiormente. O 
objetivo de deixar essa porção superior do músculo aderida ao osso é suturá-la na porção 
inferior do músculo temporal no final da cirurgia;

• As trepanações (burr holes) da craniotomia são realizadas com uma série de variações 
na literatura. Pode ser realizada com dois a quatro furos. Na maioria das vezes, apenas dois 
furos são suficientes. Mais orifícios serão necessários dependendo da aderência da dura-
-máter ao osso e do material disponível para a realização da craniotomia (craniótomo= 2 
furos; serra de Gigli= 4 furos) (figura 10-3 e 10-4):

FIGURA - 3 – Orifícios de trepanação (ver exto)
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FIGURA – 4 – Orifícios de trepanação (ver texto)

1) O primeiro furo é realizado posteriormente à sutura fronto-zigomáica, inferiormente à linha 
temporal superior (keyhole) para expor a fossa anterior. Uma boa alternativa é realizar a trepanação 
em cima da depressão da asa do esfenoide (ponto esfenoidal), para expor as porções inferior do 
lobo frontal e a superior do lobo temporal. Este orifício em cima da grande asa do esfenoide facilita 
a passagem do craniótomo, que possibilita a retirada da trave óssea do mesmo, o que impediria a 
sua passagem;

2) O segundo furo é variável, dependendo da extensão posterior da craniotomia. Classicamente 
ela é realizada na linha temporal superior ao nível na sutura coronal (estefânio).

Se for necessário realizar mais trepanações, elas poderão ser localizadas:
3) O terceiro furo é realizado no osso frontal de 3 a 4cm acima do keyhole, próximo à linha orbital 

superior (pode haver perfuração do seio frontal); e
4) O quarto furo é realizado na parte mais basal da porção escamosa do osso temporal (vide a 

figura).
OBS.1: a craniotomia pterional clássica tem sido modificada no decorrer dos anos, tendo uma 

variedade de burr holes na literatura. 
OBS.2: a craniotomia pterional pode ser realizada com um número menor de furos, depen-
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dendo da aderência da dura-máter em cada paciente. Geralmente é realizado apenas um keyhole, 
principalmente nos pacientes jovens, devido ao menor risco de lesões durais.
• Descolamento da dura-máter;
• Craniotomia unindo-se os pontos descritos (figura 10-5 e 10-6);

FIGURA – 5 – Craniotomia
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FIGURA– 6 - Craniotomia

• Com o auxílio do drill e da goiva é retirada a asa menor do esfenoide e o teto da órbita (cuidado 
para não violar a cavidade orbitária). Também é retirada a porção escamosa do osso temporal. 
Isso possibilita a melhor exposição e minimiza o afastamento cerebral com a espátula; e

• Incisão arciforme da dura máter, com a sua base de implantação voltada para o teto da órbita.

Adendo 1

Keyhole para acessos fronto-esfenoidais
O termo keyhole é utilizado basicamente de duas formas na literatura. Pode se tratar de um 

ponto de trepanação que é fundamental para a realização de uma craniotomia, como é o caso 
do keyhole utilizado para a craniotomia pterional. Pode-se ainda denominar toda a craniotomia 
de keyhole, quando se trata da redução do tamanho de uma abordagem prévia, para gerar uma 
pequena craniotomia estrategicamente posicionada, como o keyhole supraorbitário.

Não há consenso na literatura sobre a posição definitiva do keyhole na craniotomia pterional. É 
muitas vezes descrito genericamente como um ponto posterior à sutura fronto-zigomática e infe-
rior à linha temporal superior com o objetivo de expor a fossa anterior.

Na literatura, esse ponto é descrito nas seguintes posições: 
• Trepanação frontal, logo acima à sutura fronto-zigomática, abaixo da linha temporal superior 

(1) (figura 10-7);
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 FIGURA – 7- Key hole de Yazargil: 

Trepanação frontal, logo acima à sutura fronto-zigomática, abaixo da linha temporal su-
perior
• Imediatamente atrás da junção da linha temporal com o processo zigomático do osso frontal, 

alguns centímetros anteriormente ao ptérion (2);
• Ponto da junção do esfenoide, porção lateral posterior à órbita e porção anterior do arco zi-

gomático (aproximadamente na união de três suturas: fronto-zigomática, esfeno-zigomática e 
fronto-esfenoidal = ponto de MacCarty) (3-5);

• Em cima da sutura fronto-esfenoidal, 5 a 6 mm atrás da união das três suturas: fronto-zigomá-
tica, esfeno-zigomática e fronto-esfenoidal (revisão do ponto de MacCarty). Este é um ponto 
mais posterior que os outros descritos na literatura (6) (figura 10-8);
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 FIGURA – 8 – Revisão do ponto de MacCarty: Em cima da sutura fronto-esfenoidal, 5 a 6 mm 
atrás da união das três suturas: fronto-zigomática, esfeno-zigomática e fronto-esfenoidal. Este é um 
ponto mais posterior que os outros descritos na literatura

• Logo atrás do arco do processo zigomático (7);
• Logo atrás do processo frontal do osso zigomático (8);
• Na sutura fronto-esfenoidal, logo atrás do processo zigomático do osso frontal (9);
• Logo atrás da junção da porção anterior da linha temporal superior com a porção superior da 

reborda orbitária lateral, logo acima e atrás da sutura fronto-zigomática (10); e
• Sobre a sutura fronto-esfenoidal, 1 cm atrás da sutura fronto-zigomática (11).

Na prática, o ponto esfenoidal (depressão do osso esfenoide no ptério) é utilizado como keyhole 
para a craniotomia pterional, pois permite a exposição das fossas anterior e média. Para a reali-
zação da craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática e suas variantes, é utilizado o ponto de 
MacCarty revisado (acima da sutura fronto-esfenoidal, de 5 a 6 mm atrás da união de três suturas: 
fronto-zigomática, esfeno-zigomática e fronto-esfenoidal), que permite uma boa exposição das 
fossa anterior e da órbita. 

Adendo 2

Dissecção da fissura silviana
A abertura da fissura silviana é útil para a abordagem dos aneurismas, principalmente os da cir-

culação anterior. A dissecção da fissura representa um procedimento delicado por se tratar de um 
corredor estreito e rico em estruturas vasculares de configuração extremamente variável. Algumas 
vezes, sua abordagem é desafiadora, como nos casos de hemorragia subaracnóide, principalmente 
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entre o 3º e o 14º dia, quando o cérebro encontra-se friável, a aracnoide mais espessada, aderida e 
opaca pelo sangramento, sendo mais difícil a individualização dos vasos.

Não é necessário abrir toda a fissura, podendo limitar-se a dissecção à região que se pretende 
abordar, sendo na maioria dos casos a porção proximal (uma extensão de aproximadamente 1 a 
1,5cm). 

A dissecção da fissura deve ser realizada com auxílio de microscopia e com extremo cuidado 
para manter-se no plano aracnoide. Inicia-se com a incisão da aracnoide em uma porção em que 
ela esteja transparente e pelo lado do lobo frontal, deixando-se as estruturas venosas aderidas ao 
lobo temporal.

Há duas membranas de aracnoide que devem ser abertas, sendo uma superficial, cobrindo o 
córtex, e outra profunda, dentro da fissura, limitando a cisterna silviana.

Após a abertura da aracnoide mais superficial, deve-se realizar a dissecção por afastamento sua-
ve das estruturas com movimentos de abertura da pinça bipolar. Utiliza-se o aspirador e a pinça 
bipolar como dissectores e afastadores. A microtesoura é utilizada para cortar bandas de aracnoide 
e algumas veias (após devidamente coaguladas) que atravessam entre os lobos frontal e temporal 
e que, eventualmente, necessitam ser sacrificadas. Coloca-se cotonoides entre as bordas da fissura, 
funcionando também como afastadores.

Os seguimentos M3 e M2 da artéria cerebral média são identificados durante a dissecção e ser-
vem como guias para continuar a dissecção em direção à bifurcação da artéria cerebral média, M1 
e artéria carótida interna.

11 - CRANIOTOMIA MINI PTERIONAL

A craniotomia pterional é uma das mais utilizadas na prática neurocirúrgica, devido à sua pra-
ticidade e ao amplo espectro de lesões que podem ser acessadas. Porém, está associada à atrofia 
significativa do músculo temporal por conta do seu descolamento extenso e de uma incidência 
não desprezível de lesões do ramo frontal do nervo facial. Para evitar estas complicações e dada a 
tendência atual de abordagens menores, tem sido utilizada ultimamente a craniotomia mini pte-
rional.

Para reduzir o tamanho da craniotomia pterional, diminui-se a ressecção óssea em todas as dire-
ções, principalmente no osso temporal. Assim, evita-se o amplo descolamento do músculo tempo-
ral e consequentemente a sua atrofia. Durante a dissecção da fissura silviana, as veias são mantidas 
do lado temporal da fissura e o lobo frontal é afastado gentilmente para facilitar a abertura da 
mesma e o acesso à cisterna carotidiana.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: tração, elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão sem 

torção do pescoço. A graduação da rotação contralateral da cabeça varia geralmente de 10 a 
30 graus, dependendo da região à ser acessada. Normalmente realiza-se uma pequena rotação, 
deixando a região malar na porção mais alta do campo cirúrgico;

• Incisão de pele (figura 11-1): deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se na borda supe-
rior do arco zigomático (<1cm na frente do tragus para evitar a lesão do ramo fronto-temporal 
do nervo facial) e possui um formato arciforme direcionando anteriormente para a pupila ipsi-
lateral,limitando-se até à linha do cabelo. Deve-se ter atenção para, durante a incisão, preservar 
a artéria temporal e manter íntegra a fáscia do músculo temporal;
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FIGURA – 1 – Incisão de pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo.

Inicia-se na borda superior do arco zigomático (<1 cm na frente do tragus para evitar a lesão do 
ramo fronto-temporal do nervo facial) e possui um formato arciforme direcionando anteriormente 
para a pupila ipsilateral, limitando-se até à linha do cabelo.
• Dissecção interfascial (ou subfascial):

1) Deve ser realizada, porque o ramo fronto-temporal do nervo facial está inserido no coxim 
gorduroso do músculo temporal (sua lesão pode causar alterações estéticas na face) (vide a figura);

2) O músculo temporal possui uma fáscia superficial e uma fáscia profunda. A fáscia superficial 
possui duas camadas: externa e interna, que são separadas anteriormente por um coxim gordu-
roso. Á fáscia profunda é aderida ao osso e contém a vascularização e a inervação para o músculo 
temporal; e

3) Para realizar a dissecção muscular, marca-se um ponto na linha temporal superior de 1,5 a 
2cm atrás da borda superior da órbita. Faz-se uma incisão vertical e superficial até à raiz posterior 
do arco zigomático, com o objetivo de incisar apenas a camada externa da fáscia superficial. Pos-
teriormente, são rebatidos anteriormente à camada externa da fáscia superficial, conjuntamente 
com o coxim gorduroso. 
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• Incisão do músculo temporal: inicia-se de anterior para posterior, na depressão óssea localizada 
logo atrás do processo zigomático do osso frontal e logo abaixo da linha temporal superior até 
ao estefânio. Esta secção cria uma porção superior de aproximadamente 1 a 1,5 cm aderida ao 
osso. E também outra porção inferior aderida ao osso temporal que deve ser descolada com a 
rugina o mínimo possível, apenas até expor o ptério, mantendo intacta sua porção posterior e 
mais inferior. O objetivo de deixar essa porção superior aderida ao osso é suturá-la na porção 
inferior do músculo temporal no final do procedimento;

• As trepanações (burr holes) da craniotomia são realizadas com uma série de variações na lite-
ratura. Esta craniotomia pode ser realizada com apenas uma trepanação localizada póstero-su-
periormente à sutura fronto-zigomática, e inferiormente à linha temporal superior, para expor 
a fossa anterior (figura 11-2);

 FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)

OBS: Opcionalmente, pode-se realizar uma segunda trepanação um pouco abaixo do estefânio, 
seguindo inferiormente a sutura coronal.
• Descolamento da dura-máter;
• A craniotomia deve ser realizada inferiormente à linha temporal superior (seguindo a sua curva-

tura), indo posteriormente até próximo ao estefânio (imediatamente abaixo). Depois, deve-se 
seguir inferiormente direcionado até ao ptério. Posteriormente deve-se seguir anteroinferior-
mente para envolver o esfenoide e finalmente curva-se superiormente para voltar ao orifício de 
trépano (figura 11-3);
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 FIGURA – 3 - Craniotomia

• Retirada com o drill e a goiva da asa menor do esfenoide, do teto da órbita (com atenção para 
não violar a cavidade orbitária) e complementar a retirada da porção escamosa do osso tempo-
ral. Isto proporciona uma melhor exposição e um menor afastamento cerebral; e

• Incisão arciforme da dura-máter, com a sua base de implantação voltada para o teto da órbita.

12 - CRANIOTOMIA FRONTO-TÊMPORO-ÓRBITO-ZIGOMÁTICA (FTOZ)

Esta craniotomia foi introduzida por Al-Mefty et al. e trata-se de uma abordagem ampliada da 
craniotomia pterional, feita pela inclusão da osteotomia fronto-órbito-zigomática. Foram descritas 
posteriormente diversas variações.

O principal objetivo desta abordagem é diminuir a distância até o alvo e proporcionar uma ex-
celente exposição oblíqua da região parasselar e da cisterna interpeduncular. Ela é utilizada para a 
abordagem das lesões nas regiões craniofacial, suprasselares e parasselares, seio cavernoso, fossa 
infratemporal, seios paranasais e aneurismas altos da fossa posterior. Permite abordar as lesões da 
base do crânio com menor retração cerebral.

Esta craniotomia é possivelmente uma das mais elaboradas entre as descritas, por associar uma 
craniotomia à osteotomia da parte súpero-póstero-lateral do arco orbitário (ou seja, do quadrante 
súperolateral da órbita) e a ressecção de parte do zigoma.

Pode ser realizada de diversas formas, inclusive em uma única peça ou em duas peças ósseas 
(uma peça semelhante à craniotomia pterional junto a outra peça envolvendo a porção órbito-zi-
gomática). 
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Principais etapas 

Craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática de Al-Mefty
• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça (semelhante ao da craniotomia pterional): tração com elevação 

(para facilitar a drenagem venosa e do líquor) e rotação contralateral da cabeça; extensão (de 
modo que o frontal se afaste do teto da órbita) sem torção do pescoço. A graduação da rotação 
contralateral da cabeça é geralmente de 10 a 20 graus para as lesões mais anteriores e de até 60 
graus para as lesões mais posteriores. Quando forem necessárias maiores rotações da cabeça, 
pode ser colocado um coxim abaixo do ombro ipsilateral ao lado abordado;

• Incisão de pele (figura 12-1 e 12-2): deve ser realizada atrás da linha do cabelo. Inicia-se 1cm 
abaixo da borda inferior do arco zigomático (<1cm na frente do tragus para evitar a lesão do 
ramo frontal-temporal do nervo facial) e possui um formato arciforme (semelhante ao da in-
cisão pterional) até à linha média da região frontal, logo atrás da linha do cabelo. Estende-se 
uma pequena curvatura posteriormente, depois de ultrapassar a linha média do crânio, indo 
até à linha temporal superior contralateral (3/4 da incisão bicoronal) (vide figura). Deve-se ter a 
atenção de, durante a incisão, preservar a artéria temporal e manter íntegra a fáscia do músculo 
temporal. Deve-se também preservar o pericrânio;

FIGURA – 1 – Incisão de pele:  deve ser realizada atrás da linha do cabelo.

Inicia-se 1 cm abaixo da borda inferior do arco zigomático (<1 cm na frente do tragus para 
evitar a lesão do ramo frontal-temporal do nervo facial) e possui um formato arciforme (seme-
lhante ao da incisão pterional) até à linha média da região frontal, logo atrás da linha do cabelo. 
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Estende-se uma pequena curvatura posteriormente, depois de ultrapassar a linha média do crânio, 
indo até à linha temporal superior contralateral (3/4 da incisão bicoronal) (vide figura)

FIGURA – 2 – Incisão de pele: deve ser realizada atrás da linha do cabelo.

Inicia-se 1 cm abaixo da borda inferior do arco zigomático (<1cm na frente do tragus para evitar 
a lesão do ramo frontal-temporal do nervo facial) e possui um formato arciforme (semelhante ao da 
incisão pterional) até à linha média da região frontal, logo atrás da linha do cabelo. Estende-se uma 
pequena curvatura posteriormente, depois de ultrapassar a linha média do crânio, indo até à linha 
temporal superior contralateral (3/4 da incisão bicoronal) (vide figura).

Dissecção interfascial (ou subfascial):

1) Deve ser realizada porque o ramo frontal do nervo facial está inserido no coxim gorduroso do 
músculo temporal (sua lesão pode causar alterações estéticas na face) (vide a figura);

2) O músculo temporal possui uma fáscia superficial e uma fáscia profunda. A fáscia superficial 
possui duas camadas: externa e interna, separadas anteriormente por um coxim gorduroso. A fás-
cia profunda é aderida ao osso e contém a vascularização e inervação para o músculo temporal; e
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3) Para realizar a dissecção, marca-se um ponto na linha temporal superior de 1,5 a 2cm atrás da 
borda superior da órbita. Faz-se uma incisão vertical e superficial até àraiz posterior do arco zigo-
mático, com o objetivo de cortar apenas a camada externa da fáscia superficial, que, juntamente ao 
coxim gorduroso, são rebatidos anteriormente;
• A pele é rebatida para frente, mantendo o pericrânio íntegro até expor a porção superior e 

lateral da borda supraorbitária, onde, no seu terço medial, encontra-se o forame supraorbitário 
com seu nervo e artéria. Deve ser preservado esse feixe neuro-vascular. Às vezes é necessário 
fazer uma pequena osteotomia ao redor de sua saída (quando ele sai por um forame bem defi-
nido e não por uma fenda) para preserva-lo;

• O pericrânio é rebatido separadamente para frente e poderá ser usado em eventual plástica da 
dura-máter e para  isolar o seio frontal, caso sejam lesados;

• Deve-se descolar cuidadosamente a periórbita da porção interna das bordas supraorbitária e 
orbitária lateral, por 2 a 3cm posteriormente para dentro da órbita;

• Expor o arco zigomático através do descolamento subperiostal sem necessidade de expor a 
eminência malar e o forame zigomático-facial do zigoma;

• Incisão e descolamento da fáscia temporal profunda no processo frontal do osso zigomático 
para expô-lo e ressecá-lo. Deve ser preservada a inserção do músculo masséter no zigoma;

• Osteotomia zigomática: o primeiro corte é realizado na eminência malar e o segundo corte na 
raiz do zigoma. Assim, consegue-se rebater o músculo temporal mais inferiormente, obtendo-
-se melhor exposição da base do osso temporal;

• A incisão do músculo temporal deve ser realizada no sentido de anterior para posterior, inician-
do-se na depressão óssea localizada logo atrás do processo zigomático do osso frontal e logo 
abaixo da linha temporal superior, estendendo até ao estefânio. Esta secção cria uma porção 
muscular superior de aproximadamente 1 a1,5cm e uma porção muscular inferior aderida ao 
osso temporal que deve ser descolada com a rugina e rebatida inferiormente. O objetivo de 
deixar essa porção muscular superior aderia ao osso, é suturá-la na porção inferior temporal no 
final do procedimento;

• São necessários quatro orifícios de trepanação (figura 12-3):

 FIGURA – 3 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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1) O primeiro é realizado no keyhole de MacCarty, cujo objetivo é abrir a cavidade orbitária e a 
fossa craniana anterior, preservando ao máximo a parede da órbita para evitar posteriormente a 
enoftalmia. Esse ponto foi originalmente descrito como o ponto de junção do osso esfenoide, a 
porção lateral posterior da órbita e a porção anterior do arco zigomático (aproximadamente na jun-
ção das três suturas: fronto-zigomática, esfeno-zigomática e fronto-esfenoidal). Estudos recentes 
apontam que o melhor ponto para o keyhole de MacCarty seria em cima da sutura fronto-esfenoi-
dal, de 5 a 6mm atrás da junção destas três suturas citadas;

2) O segundo furo é realizado na parte mais basal da porção escamosa do osso temporal, logo 
acima do arco zigomático;

3) O terceiro furo é variável, dependendo da extensão posterior da craniotomia. Classicamente 
é realizada na linha temporal superior ao nível da sutura coronal (estefânio); e

4) O quarto furo é realizado no osso frontal de 3 a 4cm acima do keyhole de MacCarty, próximo 
à linha orbital superior e medial ao forame supraorbitário (pode haver perfuração do seio frontal).
• Descolamento da duramáter;
• A craniotomia é realizada unindo-se os pontos de acordo com a sequência em que os furos 

foram descritos (do primeiro ao quarto). Posteriormente a craniotomia é direcionada para o 
rebordo orbitário, onde o teto da órbita irá interromper o craniótomo;

• É posicionada uma espátula para proteção entre a periórbira e o osso. Depois a osteotomia do 
teto da órbita é realizada, onde o craniótomo foi interrompido (com serra ocilatória ou osteó-
tomo);

• É realizada a osteotomia entre a porção inferior da margem orbitária lateral com a eminência 
malar e posteriormente é direcionada superiormente até ao keyhole;

OBS.: Neste momento, a peça óssea está presa apenas por um fino osso do teto da órbita.

• O teto orbitário é cortado com um osteótomo fino, com a visualização direta através do keyho-
le, até à osteotomia prévia na porção superior do teto da órbita. Alguns autores preferem fratu-
rar o teto da órbita, basculando o retalho ósseo para cima e para frente;

• O retalho ósseo apresenta-se solto, podendo ser retirado;
• Complementa-se o descolamento da dura-máter;
• Pode ser realizada a remoção da parede lateral e do teto da órbita com uma osteotomia sepa-

rada, sob visualização direta: realiza-se um corte anteroposterior na porção medial do teto da 
órbita (lateral ao seios etmoidais) e outro anteroposteior na porção lateral da parede orbitária. 
Posteriormente, esses cortes são unidos com cuidado para evitar a lesão da fissura orbitária 
superior (FOS);

• Esse fragmento da parede da órbita é unido ao primeiro retalho ósseo para evitar a enoftalmia;
• O remanescente ósseo ao redor da FOS é retirado com drill;
• O canal óptico (medial à FOS) é aberto e o processo clinóide anterior é também removido com 

auxílio do drill; e
• É realizada a abertura arciforme da dura-máter, com a base voltada para a órbita.

Variação da craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática em duas peças ósseas
O acesso fronto-têmporo-órbito-zigomático pode ser realizado em duas etapas: primeiro reali-

za-se uma craniotomia pterional usual (craniotomia fronto-temporal) e depois se complementa a 
abordagem com uma craniotomia órbito-zigomática. Nesta craniotomia, a fissura orbital inferior na 
fossa ptérigo-palatina é a referência para as duas osteotomias, devendo ser localizada na profun-
didade da fossa temporal. 

Os passos iniciais são semelhantes ao apresentado acima. Realiza-se a mesma incisão cutânea, 
seguida da incisão muscular. Rebate-se toda a musculatura inferiormente, sem realizar a osteo-
tomia do arco zigomático. Posteriormente, realiza-se uma craniotomia pterional (figura12-4). Em 
seguida, retorna-se com a porção muscular inferior para a fossa temporal a fim de expor o zigoma, 
dando continuidade com a osteotomia (figura 12-5 a 12-14):
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 FIGURA – 4 – Craniotomia

 FIGURA – 5 – Osteotomia (ver texto)
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 FIGURA – 6 – Osteotomia (ver texto)

 FIGURA – 7 – Osteotomia (ver texto)
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 FIGURA – 8 – Osteotomia (ver texto)

 FIGURA – 9 – Osteotomia (ver texto)
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 FIGURA – 10 – Osteotomia (ver texto)

 FIGURA – 11 – Osteotomia (ver texto)
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 FIGURA – 12 – Osteotomia (ver texto)

 FIGURA – 13 – Osteotomia (ver texto)
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 FIGURA – 14 – Osteotomia (ver texto)

1) Osteotomia da porção medial da borda e do teto da órbita. Dependendo do que se deseja 
abordar, pode-se estender a osteotomia mais medialmente. Geralmente realiza-se o corte lateral-
mente em relação ao forame supraorbitário, com a profundidade de aproximadamente 2,5 cm;

2) Osteotomia através do teto e da parede lateral da órbita. Inicia-se na porção posterior do 
primeiro corte, seguindo no sentido de medial para lateral ao longo do teto posterior da órbita, até 
alcançar a porção mais lateral da fissura orbitária superior;

3) Localiza-se a fissura orbitária inferior na profundidade da fossa temporal através da palpação 
(não é possível a visualização direta adequada). Prossegue-se com a osteotomia partindo da fissura 
orbitária inferior até atingir o final da última osteotomia;

4) Osteotomia da fissura orbitária inferior através da porção anterior do osso zigomático até aci-
ma do forame zigomático-facial (para evitar a abertura do seio maxilar). Posteriormente, segue-se 
com a osteotomia para a porção posterior do osso zigomático; e

5) Osteotomia da raiz do processo zigomático do osso temporal.
• Retirada da peça óssea. Geralmente persistem algumas aderências musculares do temporal e 

do masseter no zigoma, necessitando secciona-las;
• O remanescente ósseo ao redor da FOS é retirado com goiva ou drill;
• O canal óptico (medial à FOS) é aberto e o processo clinoide anterior é removido com o auxílio 

do drill; e
• É realizada a abertura arciforme da dura-máter com a base voltada para a órbita.

Variação da craniotomia fronto-têmporo-órbito-zigomática em uma única peça óssea

Nesse acesso é realizado um procedimento semelhante ao descrito na variação em duas peças 
ósseas, porém é removida a peça fronto-temporal conjuntamente com a peça órbito-zigomática, 
as quais se mantém unidas através do processo zigomático do osso frontal. É uma técnica mais 
trabalhosa, porém pode resultar em uma melhoria cosmética devido a uma menor falha óssea.

O que muda nesta via:
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• Não é concluída a porção anterior da craniotomia pterional para manter o retalho ósseo aderi-
do ao rebordo orbitário e ao processo zigomático do osso frontal; e

• Os cortes internos da órbira (descritos nos itens “a” e “b”) não podem ser realizados com a visão 
direta, necessitando ser executado às cegas com o osteótomo.

13 - CRANIOTOMIA MINI SUPRAORBITÁRIA

A abordagem supraorbitária possibilita acesso a uma região semelhante à abordada pela cra-
niotomia pterional. É útil na abordagem de lesões localizadas no polígono de Willis e nas suas pro-
ximidades. Possui como vantagem o mínimo descolamento do músculo temporal, reduzindo sua 
atrofia.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça (semelhante ao da craniotomia pterional): tração com elevação da 

cabeça (para facilitar a drenagem venosa e do líquor), rotação contralateral e extensão da ca-
beça (de modo que o frontal se afaste do teto da órbita) sem torção do pescoço. A graduação 
da rotação contralateral é geralmente de 10 a 20 graus, dependendo da região a ser abordada;

• Incisão de pele (figura 13-1): é de aproximadamente 3cm sobre a sobrancelha, entre a linha 
pupilar e a borda externa da junção zigomático-orbitária;

FIGURA – 1 – Incisão de pele: é de aproximadamente 3cm sobre a sobrancelha, entre a linha 
pupilar e a borda externa da junção zigomático-orbitária.
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• Dissecção do músculo orbicular e fixação dos tecidos com retração elástica.
• Deve-se descolar cuidadosamente a periórbita da porção interna da borda supraorbitária e da 

borda orbitária lateral de 2 a 3 cm posteriormente (para dentro da cavidade órbita);e
• Realizar a craniotomia frontal de aproximadamente 3cm de diâmetro, tendo como limites: medial 

o forame supraorbitário, lateral à junção órbito-zigomática, inferior 1cm de profundidade para 
dentro do teto da órbita e superior de 1,5 a 2 cm acima da borda da órbita (figura 13-2 e 13-3). 

 FIGURA – 2 - Craniotomia

 FIGURA – 3 – Craniotomia 
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OBS.: Pode ser realizada uma trepanação convencional no limite lateral ou medial ou um pe-
queno orifício com o auxílio do drill até à dura-máter para a realização da craniotomia, com o intui-
to de evitar uma falha óssea na fronte do paciente.

14 - CRANIOTOMIA SUPRAORBITÁRIA LATERAL

A craniotomia supraorbital lateral (SOL) foi consagrada por Hernesnieme et al. Trata-se de uma 
via subfrontal e tem como vantagens ser menos invasiva e mais simples e rápida que o acesso pte-
rional clássico de Yasargil. Utiliza uma menor incisão, dispensa a dissecção interfascial e necessita 
de uma craniotomia menor (menos exposição do temporal). 

É indicada para acessar as doenças vasculares da porção anterior do polígono de Willis, assim 
como os tumores extrínsecos e intrínsecos da fossa anterior e da região basal do lobo frontal. É 
considera uma ótima via de acesso para a fissura Silviana, podendo basicamente ser utilizada para 
as lesões abordadas pela fissura.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: elevação da cabeça acima do nível do coração, rotação de 15 a 30 

graus em direção ao lado oposto a ser abordado, dobrado levemente para a lateral e extensão 
ou mínima flexão (depende da área a ser abordada);

• Incisão de pele (figura 14-1): deve ser realizada uma incisão oblíqua fronto-temporal atrás da li-
nha do cabelo. A incisão se inicia próximo à linha média e termina de 2 a 3cm acima do zigoma;

 FIGURA – 1 – Incisão de pele: deve ser realizada uma incisão oblíqua fronto-temporal atrás da 
linha do cabelo. A incisão se inicia próximo à linha média  e termina de 2 a 3 cm acima do zigoma.
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• Incisão do músculo temporal: separado verticalmente por uma pequena incisão;
• É afastado anteriormente o retalho músculo-cutâneo até que a margem orbital superior e o 

processo zigomático anterior estejam expostos;
• Realiza-se apenas um burr hole localizado logo abaixo da linha temporal superior. Um ponto 

prático para sua realização é no estefânio (figura 14-2);

 FIGURA – 2 – Orifício de trepanação

• Descolamento da dura-máter;
• É realizada uma craniotomia de aproximadamente 5 x 3cm com três cortes. O primeiro, cur-

vo, do burr hole até à região do processo zigomático do osso frontal. Em seguida, um corte 
reto do burr hole em direção ao osso temporal. Finalmente, realiza-se um terceiro, unindo-se a 
ponta dos dois anterioresObserve que a asa do esfenoide localiza-se entre esses dois cortes e, 
portanto, haverá dificuldade em se passar a fresa. Isso pode ser contornado usando-se a fresa 
sem proteção de dura-máter, ou realizando-se um corte dos dois lados e desgastando a asa do 
esfenoide, para posteriormente fraturar a pequena conexão remanescente (figura 14-3);
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FIGURA – 3 - Craniotomia

• É realizada a drilagem do esfenoide, para permitir o acesso à base do crânio; e 
• Incisão arciforme da dura-máter, com a sua base de implantação voltada para o teto da órbita.

15 - CRANIOTOMIA INTER-HEMISFÉRICA FRONTAL (FRONTAL ANTERIOR 
PARAMEDIANA)

Esta craniotomia está indicada para acessar: os aneurismas da artéria pericalosa, o corpo caloso 
(calosotomia), o ventrículo lateral por via transcalosa e a abordagem de outras lesões na região 
inter-hemisférica. 

Principais etapas:

• Posição do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: elevação e pequena extensão da cabeça; sem rotação e extensão 

lateral do pescoço;
• Incisão da pele (figura 15-1 e 15-2): bicoronal (incisão de Souttar);
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 FIGURA – 1 – Incisão da pele: bicoronal (incisão de Souttar)
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FIGURA – 2 – Incisão da pele: bicoronal (incisão de Souttar)

• Na maioria das vezes não é necessário o descolamento do músculo temporal, exceto quando 
se estende a craniotomia muito lateralmente. Neste caso, realiza-se um pequeno descolamento 
muscular com rugina inferiormente;

• Deve-se realizar uma craniotomia de aproximadamente 6 cm de diâmetro, estando 2/3 (±4cm) 
à frente e 1/3 (±2cm) atrás da sutura coronal:

1) A craniotomia pode ser triangular: realiza-se a primeira trepanação na linha média a 4cm 
anteriormente à sutura coronal. Realiza-se a segunda trepanação também na linha média a 2cm 
posteriormente à sutura coronal e a terceira trepanação a ± 4cm lateralmente ao ponto médio 
entre estes dois furos (1cm à frente da sutura coronal); e

2) A craniotomia pode ser quadrangular: a primeira trepanação é feita na linha média, 4cm à 
frente e a segunda trepanação a 2cm atrás da sutura coronal e a terceira e quarta trepanações são 
realizadas paralelas às duas anteriores a ± 4cm lateralmente da linha média (figura 15-3 e 15-4).
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 FIGURA – 3 – Orifícios de trepanação (ver texto)

 FIGURA – 4 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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OBS.1: As trepanações na linha média podem ser realizadas em cima do seio sagital superior, 
ou de cada lado do mesmo, o que em alguns casos pode facilitar o descolamento e a exposição do 
seio.

OBS.2: Na maioria das vezes a craniotomia deve ser realizada do lado direito (hemisfério não 
dominante), para evitar a manipulação do lado dominante.
• O descolamento da duramáter deve ser bastante cuidadoso para evitar lesão do seio sagital 

superior;
• Realiza-se a craniotomia unindo-se os pontos (figura 15-5 e 15-6); e

 FIGURA – 5 – Craniotomia
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FIGURA – 6 - Craniotomia

• A incisão da dura-máter deve ser em forma de C, mantendo a base de sua implantação para o 
seio sagital superior.

16 - CRANIECTOMIA DESCOMPRESSIVA

A craniectomia descompressiva é um procedimento realizado para o tratamento da hipertensão 
intracraniana refratária, principalmente nos casos de TCE grave e AVCi maligno.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: decúbito dorsal;
• Posicionamento da cabeça: elevação e rotação contralateral da cabeça; extensão e rotação la-

teral do pescoço. A rotação contralateral da cabeça é de 10 a 30 graus, dependendo da região 
à ser acessada;

• Incisão da pele (figura 16-1, 16-2, 16-3 e 16-4): deve ser extensa, devendo expor a linha média 
e uma grande extensão dos ossos frontal, parietal e temporal. Pode ser realizada em forma 
de T (vide figura) ou uma incisão de Donald Becker (vide figura). É importante a preservação 
da gálea para a reconstrução da dura-máter (caso não se disponha do substituto sintético de 
dura-máter).
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FIGURA – 1 – Incisão de Donald Becker.

 FIGURA – 2  - Incisão em T.
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FIGURA – 3 – Incisão em Donald Becker.

FIGURA – 4 – Incisão opcional  - útil em pós-operatório de incisões fronto-temporais



300 ▕

Capítulo 5 - EDITORA SANAR

• O músculo temporal pode ser incisado e rebatido conjunta ou separadamente da pele.
OBS.1: Para obter-se uma descompressão cerebral adequada é necessária uma ampla expo-

sição das fossas média e anterior. A craniectomia deve ter o diâmetro entre 12 e 15cm, no maior 
comprimento.
• Pode-se realizar a craniotomia com quatro trepanações (figura 16-5):

 FIGURA – 5 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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1) Ptério (na depressão da asa maior do esfenoide): para expor o lobo frontal e temporal.
2) Na fossa média próximo à raiz do zigoma;
3 e 4) Dois outros pontos posteriormente, para completar o diâmetro necessário.

OBS.2: A parte mais importante a ser descomprimida é o lobo temporal, devido ao risco de 
herniação de sua porção medial e compressão do tronco encefálico. Às vezes é necessário com-
plementar a craniotomia com uma craniectomia com goiva da base do osso temporal para uma 
melhor descompressão deste lobo.
• Descolamento da dura-máter; e
• Realiza-se a craniotomia unindo-se os furos (figura 16-6).

 FIGURA – 6 - Craniotomia

17 - NOÇÕES BÁSICAS PARA OS ACESSOS À FOSSA POSTERIOR

Nas abordagens na fossa posterior, deve-se utilizar sempre que possível o monitoramento neu-
rofisiológico. É imprecindível escolher o acesso cirúrgico mais adequado para cada região e respei-
tar ao máximo o assoalho do IV ventrículo, por ser uma área extremamente eloquente.

Spetzler preconiza que nas lesões situadas nas regiões cérvico-bulbar posterior, vérmis cerebe-
lar e IV ventrículo, o acesso de escolha é o suboccipital mediano transvermiano ou telovelar.

As lesões situadas na porção mais lateral da região cérvico-bulbar podem ser acessadas pela via 
extremo-lateral.

As lesões bulbo-pontinas anterolaterais podem ser acessadas pela via retrossigmoidea ou pela 
via extremo lateral.

Os tumores do ângulo ponto-cerebelar são geralmente abordados pela via retrossigmoidea. 
As lesões póstero-mediais pontinas podem ser abordadas pela via suboccipital telovelar. As lesões 
mais craniais e laterais da ponte podem ser acessadas pela via supracerebelar infratentorial para-
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mediana lateral. As lesões pontinas localizadas mais anteriormente podem ser abordadas pela via 
transpetrosa, porém atualmente a maioria dos neurocirurgiões preferem a via retrossigmoidea, por 
ser menos trabalhosa e apresentar menor morbidade.

As lesões mesencefálicas anteriores podem ser abordadas por um acesso fronto-órbito-zingo-
mático, as lesões laterais pela via infratentorial supracerebelar paramediana lateral, e as lesões pos-
teriores pela via infratentorial supracerebelar mediana.

 18 - CRANIOTOMIA SUBOCCIPITAL MEDIANA PARA A VIA SUPRACEREBE-
LAR INFRATENTORIAL MEDIANA

O primeiro cirurgião a realizar a via supracerebelar infratentorial (SCIT) em uma tentativa de 
ressecção tumoral foi Horsley, em 1910. Mas é apenas três anos mais tarde, com Krause, que se 
obteve sucesso. Apesar disso, não se popularizaria até 1976, por obra de Stein, que a revisa, e, desde 
então, vem sendo muito utilizada para abordar a linha média da região incisural posterior (também 
conhecida como região pineal).

Craniotomia SCIT mediana

Principais etapas:
• Posicionamento do paciente: sentado (atenção para o risco de embolia gasosa, sendo neces-

sário o acesso venoso central até ao átrio direito e monitorização com doppler transesofágico); 
posição prona (decúbito ventral) com a cabeça fletida (concorde); ou de preferência em ¾ de 
pronação (park bench);

• Incisão na pele (figura 18-1): linear na linha média, logo acima da protuberância occiptal exter-
na ao processo espinhoso de C2;

 FIGURA – 1 – Incisão na pele: linear na linha média, logo acima da protuberância occipital ex-
terna ao processo espinhoso de C2
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• Incisão da musculatura em Y e descolamento subperiostal com rugina, expondo desde a protu-
berância occipital externa até ao forame magno e o arco posterior de C1;

• São realizadas duas trepanações paramedianas, imediatamente abaixo da tórcula (no ínio), ex-
pondo os seios tranversos e a dura-máter de ambos os hemisférios cerebelares (figura 18-2);

  FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)

• Os dois furos são comunicados com a remoção da crista occipital interna, visando evitar danos 
ao seio occipital;

• Realiza-se o descolamento da dura-máter com o dissector de Penfield;
• A partir das trepanações ósseas, são realizadas linhas curvas bilateralmente com o cranióto-

mo,em direção à margem posterior do forame magno, o qual deve ser removido com o drill ou 
a pinça de Kerrison. A craniotomia deve expor a torcula, aproximadamente 3 cm de cada lado 
do seio transverso e a parte superior da fossa posterior (figura 18-3);
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 FIGURA – 3 - Craniotomia

• A dura-máter é aberta em V, com a base para seio transverso, deixando-se intacta a sua porção 
inferior;

• Se for necessário, pode ser usado um retrator no cúlmen para aumentar a exposição;
• As veias pontes da superfície superior do cerebelo ao tentório são coaguladas e seccionadas 

próximas à superfície do cerebelo para permitir o acesso à região incisural; 
• Abertura meticulosa da aracnoide da cisterna quadrigêmea devido à presença das estruturas 

vasculares, como a veia pré-central do cerebelo (única que pode ser coagulada e seccionada), 
as veias cerebrais internas e basais de Rosenthal que formam a veia de Galeno, ramos das arté-
rias coroideias póstero-mediais e ramos das artérias cerebelares superiores;

• Com essa dissecção identificam-se os colículos superiores centralizados  no campo cirúrgico, 
localizados abaixo do complexo da veia de Galeno e da pineal. A pineal está na parede pos-
terior do III ventrículo. Bilateralmente localiza-se o pulvinar do tálamo. Uma pequena porção 
posterior do giro parahipocampal se apresenta medialmente e acima da parte posterior da 
borda livre do tentório;

• Geralmente o cúlmen limita a exposição da porção inferior da lâmina quadrigêmea; e
• A abertura meticulosa da fissura cerebelo-mesencefálica permite uma melhor exposição dos 

colículos inferiores e do véu medular superior, podendo visualizar a emergência do IV nervo.
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 19 - CRANIOTOMIA SUBOCCIPITAL LATERAL PARA A VIA SUPRACEREBE-
LAR INFRATENTORIAL PARAMEDIANA (SUPRACEREBELAR INFRATENTO-

RIAL UNILATERAL)

Em 1976, Voigt e Yaşargil descreveram a variante SCIT paramediana, para abordar as lesões na 
porção posterior do giro parahipocampal. Foi também indicada para abordar as lesões mais laterais 
no espaço incisural posterior.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: é o mesmo da SCIT mediana, todavia a cabeça deve ser rodada 
levemente para o lado da craniotomia;

• Incisão da pele (figura 19-1): linear paramediana (aproximadamente a 3cm da linha média);
• Geralmente é realizado uma craniotomia pequena e arredondada distando 2 a 3 cm da linha 

média, o bastante para expor o seio transverso e a parte superior da fossa posterior. Dependen-
do do que se deseja expor pode-se ampliar a craniotomia até a linha média;

 FIGURA – 1 – Incisão da pele: linear paramediana (aproximadamente a 3cm da linha média)
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• Os orifícios de trepanação vão depender do que se deseja expor. Quando se deseja realizar uma 
craniotomia pequena, pode-se fazer uma pequena trepanação sobre o seio transverso, seguido 
da craniotomia. Para as craniotomias maiores que se estendem até a linha média, pode-se rea-
lizar uma trepanação sobre a tórcula, e outra no limite lateral desejado sobre o seio transverso 
(figura 19-2, 19-3 e 19-6);

 FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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 FIGURA – 3 – Orifícios de trepanação (ver texto)

 FIGURA – 6 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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• Descolamento da dura-máter;
• Craniotomia (figura 19-4, 19-5 e 19-7);

FIGURA – 4 – Craniotomia

FIGURA – 5 – Craniotomia
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FIGURA – 7 - Craniotomia

• A dura-máter é aberta em V, com a base para seio transverso, deixando intacta a sua porção 
inferior;

• As veias pontes que drenam a superfície superior do cerebelo para o seio transverso e para a 
tórcula também são encontradas nesta via. Algumas necessitam ser coaguladas e seccionadas;

• A fissura cerebelo-mesencefálica e a cisterna ambiens geralmente são expostas sem retração. 
Se for necessário, pode-se realizar uma leve retração sobre o lóbulo quadrangular, para aumen-
tar a exposição; e 

• As mesmas estruturas anatômicas da via SCIT mediana são identificadas, entretanto esta via 
possibilita uma melhor exposição da metade ipsilateral da placa tectal e do pedúnculo cere-
belar superior.

20 - CRANIOTOMIA RETROMASTOIDE PARA A VIA SUPRACEREBELAR IN-
FRATENTORIAL EXTREMO LATERAL

Em 1990, Van den Bergh descreveu a via SCIT paramediana lateral (extremo lateral) para aborda-
gem dos tumores da região da pineal.

O limite lateral dessa abordagem é o ângulo formado pelos seios sigmoide e transverso. É usada 
para acessar as lesões póstero-laterais do mesencéfalo e da cisterna ambiens. Esta abordagem tem 
menor morbidade que outras vias mais complexas, como a petrosa ou as abordagens combinadas.

As três vias SCIT permitem o acesso às lesões localizadas na superfície póstero-lateral do mesen-
céfalo e superior da ponte.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: sentado ou em posição supina com a cabeça rodada ou preferen-
cialmente em 3/4 de pronação (park-bench) com o lado da lesão voltada para cima;
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• Posicionamento da cabeça: rodada e estendida para deixar a mastoide ipsilateral como o ponto 
mais alto no campo cirúrgico;

• Incisão da pele (figura 20-1): pode ser linear ou arciforme, localizada aproximadamente a 3cm 
atrás da orelha externa, estendendo-se da porção temporal posterior até à ponta da mastoide; 

 FIGURA – 1 – Incisão da pele: pode ser linear ou arciforme, localizada aproximadamente a 3cm 
atrás da orelha externa, estendendo-se da porção temporal posterior até a ponta da mastoide.

• É feito uma trepanação no astério (ponto que marca a transição do seio transverso com o sig-
moide). Esta trepanação corresponde ao limite súperolateral da craniotomia. Pode ser realizado 
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um segundo furo alguns centímetros abaixo, ao nível da sutura occípito-mastoidea posterior-
mente ao nível mais superior do processo mastoideo. Este ponto está relacionado com a por-
ção posterior do seio sigmoide e corresponde ao limite ínfero-lateral da craniotomia. Ele facilita 
o descolamento da dura-máter (figura 20-2 e 20-4);

 FIGURA - 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)

• Craniotomia (figura 20-3 e 20-5);

 FIGURA – 3 – Craniotomia
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 FIGURA – 4 – Orifícios de trepanação (ver texto)

FIGURA – 5 - Craniotomia
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• Posteriormente, mais osso é removido com o drill ou a goiva para expor as bordas dos seios 
transverso e sigmoide;

• A dura-máter é aberta em T, com a linha vertical alcançando o ângulo dos seios sigmoide com 
o transverso. Outra opção é a abertura linear a ±0,5 cm lateral ao seio sigmoide;

• A superfície tentorial do cerebelo é retraída para expor a fissura cerebelo-mesencefálica e a 
cisterna ambiens;

• As veias pontes (em menor quantidade) também são encontradas nesta via. Deve-se ter muito 
cuidado com a veia petrosa superior (veia de Dandy) localizada mais profundamente no ângulo 
formado entre o seio transverso e sigmoide;

• As estruturas anatômicas do ângulo ponto-cerebelar podem ser visualizadas, como: artéria 
cerebelar superior, V nervo, AICA, complexo VII e VIII. Porém, como a via é supracerebelar, as 
estruturas do ângulo ponto-cerebelar nem sempre serão expostas; e

• Esta abordagem permite uma boa exposição da porção póstero-lateral do mesencéfalo, in-
cluindo a placa tectal ipsilateral e o pedúnculo cerebelar superior.

 21- CRANIOTOMIA OCCIPITAL PARAMEDIANA PARA A VIA OCCIPITAL 
TRANSTENTORIAL

As lesões da região da pineal podem ser abordadas pela via supracerebelar infratentorial ou 
pela via occiptal transtentorial. Esta ultima é mais adequada para as lesões que crescem mais su-
periormente.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: em ¾ de pronação (park-bench). O lado a ser operado fica vol-
tado para baixo, para que o lobo occipital ipsilateral caia pela força da gravidade, enquanto a 
foice do cérebro mantém apoiado o hemisfério contralateral, abrindo uma via cirúrgica;

• Posicionamento da cabeça: rodada em direção ao chão em um ângulo de aproximadamente 60 
graus (na mesma rotação do corpo). Complementa-se com uma pequena extensão;

• Incisão da pele (figura 21-1): occipito-parietal em ferradura, passando da linha média;
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FIGURA – 1 – Incisão da pele: occipito-parietal em ferradura, passando da linha média

• Geralmente são realizadas seis trepanações: duas de cada lado do seio sagital superior (SSS) a 
6cm acima da protuberância occipital externa, duas de cada lado do SSS (próximas da tórcula) 
e mais duas trepanações a 4cm lateralmente ao SSS e paralelas às anteriores. Alguns autores 
preferem realizar apenas quatro trepanações, sendo a superior em cima do SSS, a inferior em 
cima da tórcula, a lateral superior paralela à anterior e a lateral inferior em cima do seio trans-
verso (figura 21-2 e 21-3);
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FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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FIGURA – 3 – Orifícios de trepanação (ver texto)

• É realizada a craniotomia expondo o SSS, a tórcula e o seio transverso (figura 21-4 e 21-5);

 FIGURA – 4 – Craniotomia 
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FIGURA – 5 - Craniotomia

• A incisão da dura-máter é realizada em L invertido, isto é, paralela ao SSS e ao seio transverso;
• O lobo occiptal cai por gravidade, mas uma leve retração súperolateral desse expõe a tenda do 

cerebelo, a foice do cérebro e o seio reto. Ocasionalmente pode haver algumas veias pontes 
que devem se coaguladas e seccionadas. A retração do lobo occipital deve ser suave e intermi-
tente, para evitar o déficit visual;

• Em alguns casos, para melhorar a exposição da via, realiza-se drenagem liquórica por punção 
do corno occipital ou punção lombar; 

• É realizada a coagulação e abertura da tenda do cerebelo a 0,5 cm paralelo ao seio reto, inician-
do na borda livre da tenda e direcionando 2 cm posteriormente. Passa-se um fio de nylon fino 
na borda livre da tenda seccionada, retraindo-a póstero-lateralmente. Isso possibilita a exposi-
ção da aracnoide da fissura cerebelo-mesencefálica,

• Para tumores volumosos pode ser necessária a abertura da foice do cérebro; e
• É realizada a abertura cuidadosa da aracnoide para expor as veias profundas (veia pré-central 

do cerebelo, veias basais de Rosenthal, veias cerebrais internas e a veia de Galeno) e a região da 
pineal. É importante frisar que a veia pré-central do cerebelo é a única que pode ser sacrificada 
sem aumentar significativamente a morbidade.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: em 3/4 de pronação (park bench) com a cabeça paralela ao chão. 
Outra posição preconizada é a supina oblíqua, com o ombro ipsilateral ao tumor elevado o 
suficiente para permitir que a cabeça fique paralela ao chão (sem tensão). Pode-se também ser 
utilizada a posição semiassentada. Descreveremos a posição 3/4 de pronação que é a utilizada 
no serviço da Santa Casa de Belo Horizonte;

• Posicionamento da cabeça: deve ser fixada com a linha média (sagital) paralela ao chão, latera-
lizada inferiormente (em direção ao solo) e levemente fletida anteriormente, para aumentar o 
ângulo entre o occipital e o pescoço. A ponta da mastoide deve ser o ponto mais alto do campo 
cirúrgico; o pescoço fica estendido lateralmente para baixar o vértice do crânio. O ombro é 
puxado para baixo com esparadrapo, para ampliar o espaço de trabalho;
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• Incisão de pele (figura 22-1): linear ou arciforme a aproximadamente 3cm atrás da orelha exter-
na, iniciando na região temporal posterior e estendendo-se até a altura da ponta da mastoide;

 FIGURA – 1 – Incisão da pele: linear ou arciforme a aproximadamente 3cm atrás da orelha 
externa, iniciando na região temporal posterior e estendendo-se até a altura da ponta da mastoide
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• Os músculos suboccipitais e as fáscias são cortados no mesmo sentido da incisão da pele e 
descolados cuidadosamente de suas inserções ósseas; 

• É exposto o crânio sobre os 2/3 laterais do hemisfério cerebelar;
• É feito uma trepanação no astério (ponto que marca a transição do seio transverso com o sig-

moide). Esta trepanação corresponde ao limite súperolateral da craniotomia. Pode ser realizado 
um segundo furo alguns centímetros abaixo, ao nível da sutura occípito-mastoidea posterior-
mente ao nível mais superior do processo mastoideo. Este ponto está relacionado com a por-
ção posterior do seio sigmoide e corresponde ao limite ínfero-lateral da craniotomia. Ele facilita 
o descolamento da dura-máter (figura 22-2 e 22-4);

 FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)

 FIGURA – 4 – Orifícios de trepanação (ver texto)

• Realiza-se craniotomia com o auxílio do craniótomo (figura 22-3 e 22-5);



320 ▕

Capítulo 5 - EDITORA SANAR

 FIGURA – 3 - Craniotomia

 FIGURA – 5 - Craniotomia

• Posteriormente, mais osso é removido com drill ou goiva para expor as bordas dos seios trans-
versos e sigmoide;

• A dura-máter é aberta de modo linear ou arciforme 0,5 cm atrás do seio sigmoide. Se for neces-
sário, pode-se também abri-la lateralmente;
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• O cerebelo é gentilmente afastado inferiormente e a aracnoide da cisterna magna é aberta 
para a drenagem de líquor e para aliviar a tensão. Assim, consegue-se o espaço para chegar ao 
ângulo ponto-cerebelar;

• É realizada a retração medial do cerebelo e secção de eventuais veias pontes. A veia de Dandy 
deve, sempre que possível, ser preservada. A aracnoide do ângulo ponto-cerebelar é aberta, 
sendo visualizada parte dos  nervos cranianos; e

• Caso o objetivo da cirurgia seja a abordagem de schwanoma do nervo vestibular, dependendo 
do tamanho do tumor, realiza-se inicialmente a abertura do poro acústico interno com drill ou 
o esvaziamento tumoral, para prosseguir com a sua disseccão e a resseccão minuciosa. Deve-se 
sempre preservar a aracnoide que separa o tumor do complexo VII e VIII nervos, evitando suas 
lesões.

23 - CRANIOTOMIA PRÉ-SIGMOIDE 

Essa via possibilita a abordagem das lesões localizadas na região anterolateral da ponte. O aces-
so anterior à ponte é muito arriscado devido à presença do trato córtico-espinhal. O acesso lateral 
é bastante limitado pelo labirinto. O acesso posterior é limitado pelo tegmento pontino, que é 
repleto de estruturas eloquentes.

Outros acessos descritos visando à região anterolateral da ponte são: transilviano, subtemporal, 
transtentorial, petrosectomia anterior extradural e intradural, transcoclear, transótico, translabirín-
tico, transcrusal, retrolabiríntico (pré-sigmoide), retrossigmoide, extremo lateral, transventricular 
(pelo IV ventrículo) e vias combinas supra e infratentoriais.

A via pré-sigmoide é similar à abordagem petrosa para os meningiomas petroclivais (descrito 
por Al-Mefty em 1988).

Principais etapas:

• A monitorização eletrofisiológica, principalmente do nervo facial, é fundamental;
• Posicionamento do paciente: em decúbito dorsal com um coxim abaixo do ombro, ou em ¾ de 

pronação (park bench).
• Posicionamento da cabeça: rodada contralateralmente ao acesso, expondo a região da mas-

toide;
• Incisão da pele (figura 23-1): arciforme retroauricular, estendendo-se da região temporal média 

à ponta da mastoide;
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 FIGURA – 1 – Incisão da pele: arciforme retroauricular, estendendo-se da região temporal mé-
dia à ponta da mastoide.

• É realizado o descolamento subperiosteal da musculatura para exposição do astério;
• Realiza-se a craniotomia ou a craniectomia combinada subtemporal e subocciptal (figura 23-2 

e 23-3);



323▏

CRANIOTOMIA

 FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação

 FIGURA – 3 - Craniotomia
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• Mastoidectomia com drill em direção anterolateral para expor o antro mastoideo e o canal se-
micircular lateral;

• Medialmente, a dura-máter da região anterior ao seio sigmoide (pré-sigmoide) é liberada até 
atrás do canal semicircular posterior;

• A dura-máter é aberta em forma de T e o tentório é aberto até a incisura da tenda; e
• Este acesso permite amplo acesso à porção lateral da ponte, entre os nervos facial e trigêmio.

 24 - CRANIOTOMIA EXTREMO LATERAL

Este acesso proporciona uma excelente exposição das estruturas anteriores ao tronco cerebral 
na sua porção inferior, principalmente do forame magno ventral, da região inferior do clivus e da 
porção ventrolateral do bulbo e ponte. Ela é muito útil na abordagem de várias lesões dessa região, 
como: meningeomas do forame magno, schwanomas, cordomas, condrossarcomas, tumores gliais, 
aneurismas da PICA e malformações cavernosas.

Principais etapas:

• Posicionamento do paciente: em park bench;
• Posicionamento da cabeça: ligeiramente fletida e rodada ventralmente;
• Incisão da pele (figura 24-1): em forma de ferradura (em taco de hockey) começando na linha 

média aproximadamente 5 cm abaixo da protuberância occipital externa e curvando-se no 
princípio lateralmente acima da linha nucal superior até à mastoide e em seguida  inferiormen-
te à frente da borda posterior do músculo esternocleidomastoideo, sobre a parte lateral do 
pescoço até cerca de 5 cm abaixo do processo mastoideo;

 FIGURA – 1 – Incisão da pele: em forma de ferradura (em taco de hockey) começando na linha 
média aproximadamente 5 cm abaixo da protuberância occipital externa e curvando-se no pincí-
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pio lateralmente acima da linha nucal supeior até à mastoide e em seguida inferiormente à frente 
da borda podterior do músculo esternocleidomastoideo, sobre a parte lateral do pescoço até cerca 
de 5 cm abaixo do processo mastoideo

• O retalho cutâneo é afastado inferior e medialmente;
• Anatomicamente são identificadas três camadas musculares:

1) Superficial: que inclui os músculos esternocleidomastoideo e trapézio;
2) Média: que inclui os músculos esplênio, longo e semiespinhal da cabeça; e
3) Profunda: que inclui os músculos que irão delimitar o triângulo suboccipital: o reto maior da 

cabeça, o oblíquo superior e o oblíquo inferior.
• As camadas situadas acima do triângulo suboccipital devem ser separadas da região suboccipi-

tal em um único retalho, deixando um coxim miofascial preso ao longo da linha nucal superior 
para ser utilizado durante o fechamento muscular;

• Posteriormente, é importante a dissecção do triângulo suboccipital (no interior do qual situa-se 
a artéria vertebral e a raiz de C1). 

OBS.:É muito importante o conhecimento da anatomia desta região: O músculo reto maior da 
cabeça tem suas inserções na linha nucal superior e no processo espinhoso de C2. O músculo oblí-
quo inferior insere nos processos espinhoso de C2 (inferiormente) e transverso de C1(superior-
mente). O músculo oblíquo superior possui suas inserções superiores na sutura têmporo-occipital 
e inferiormente sobre o processo transverso de C1.
• O triângulo suboccipital, que contém o segmento V3 da artéria vertebral e o ramo dorsal da 

raiz dorsal do primeiro nervo cervical, pode ser aberto ao desinserir os músculos oblíquos do 
processo transverso; 

• É realizada uma craniotomia suboccipital e uma hemilaminectomia de C1. A craniotomia es-
tende-se: superiormente da linha média até a linha nucal inferior, inferiormente até a borda 
posterior do forame magno e lateralmente até ao côndilo occipital;

• Os orifícios de trepanação vão depender do que se deseja expor. Nos casos em que a exposição 
se estende da linha média até o côndilo occipital, pode-se realizar um burr hole sobre a tórcula 
e outro no limite lateral correspondente ao côndilo, na altura do seio transverso (figura 24-2).

 FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)
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OBS.: Se for necessário o acesso a uma porção mais superior do ângulo ponto-cerebelar, a cra-
niotomia deve estender-se lateralmente até a junção dos seios transverso com o sigmoide. Neste 
caso, o burr hole mais lateral é ao nível do astério.
• É realizado o descolamento da dura-máter;
• Com o auxílio do craniótomo, unem-se os orifícios de trepanação e estende-se inferiormente 

até a abertura do forame magno (figura 24-3);

 FIGURA – 3 - Craniotomia

• A ressecção transcondilar extradural com redução do côndilo occipital é uma manobra chave 
na otimização da exposição da porção anterior da junção crânio-cervical. O grau de ressecção 
transcondilar varia de um terço (porção póstero-medial) até a metade. A remoção de mais de 
50% do côndilo está associada a um maior risco de instabilidade da junção crânio-cervical, e 
alguns autores sugerem a fixação occípito-cervical nestes casos; e

• A abertura da dura-máter deve ser curvilínea e iniciada alguns milímetros atrás do seio sig-
moide em direção à lamina de C2, posteriormente ao ponto onde a artéria vertebral perfura a 
dura-máter.

25 - CRANIOTOMIA SUBOCCIPITAL MEDIANA PARA OS ACESSOS TRANS-
VERMIANO E TELOVELAR

Essas vias de acesso podem ser empregadas para o tratamento das lesões expansivas cerebela-
res (hemisféricas ou vermianas) e também para abordar as lesões localizadas no IV ventrículo e na 
região bulbo-medular posterior.

Principais etapas:

• Posição do paciente: preferencialmente em decúbito lateral oblíquo (park bench), ou prona 
(especialmente para a população pediátrica), ou sentado;
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• Posição da cabeça: fletida:
• Incisão da pele (figura 25-1): linear mediana, estendendo-se da projeção do processo espinho-

so de C4 até aproximadamente 3 cm acima da protuberância occipital externa:

 FIGURA – 1 – Incisão da pele: linear mediana, estendendo-se da projeção do processo espinho-
so de C4 até aproximadamente 3 cm acima da protuberância occipital externa.

OBS.: Se a lesão tiver extensão lateral, pode-se optar por uma incisão do tipo ferradura para 
possibilitar uma craniotomia mais ampla.
• A fáscia muscular é aberta por uma incisão em forma de Y. A porção inferior do Y passa através 

do ligamento nucal avascular. A dissecção deve estender-se até a junção do pericrânio com a 
dura-máter do forame magno;

• É realizada a exposição do arco de C1, e em crianças a sua remoção pode ser especialmente útil;
• São realizadas duas trepanações paramedianas imediatamente abaixo da tórcula (no ínio), ex-

pondo os seios transversos e a dura-máter de ambos os hemisférios cerebelares (figura 25-2);
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 FIGURA – 2 – Orifícios de trepanação (ver texto)

• Os dois furos são comunicados com a remoção da crista occipital interna, visando evitar danos 
ao seio occipital;

• Realiza-se o descolamento da dura-máter;
• A partir das trepanações ósseas, são realizadas com o craniótomo, linhas curvas bilateralmente 

em direção à margem posterior do forame magno, o qual deve ser removido com o drill  ou a 
pinça de Kerrison (figura 25-3); e

 FIGURA – 3 - Craniotomia

• A dura-máter é geralmente aberta em forma de Y.
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Acessos transvermiano e telovelar.

Para a abordagem das lesões localizadas no IV ventrículo, pode ser utilizada a via transvermiana 
(realizada através da ressecção da porção inferior do vérmis: pirâmide, úvula e nódulo). Este acesso 
requer uma incisão em áreas corticais funcionais do cerebelo e pode resultar na síndrome vermia-
na caudal: ataxia de marcha, oscilações da cabeça e tronco, nistagmo, tremor (se houver lesão do 
núcleo denteado), e  em alguns casos ocorre também o mutismo. A incisão vermiana deve ser a 
menor possível. Outra desvantagem desta via é a limitação da visão lateral.

Na abordagem telovelar, o afastamento das tonsilas cerebelares permite a dissecção da fissura 
cerebelo-bulbar, possibilitando a visualização do assoalho inferior do IV ventrículo. A seguir, realiza-
-se a abertura do véu medular inferior e da tela coroide, que aparentemente não resultam em mor-
bidades neurológicas. Este acesso expõe o assoalho do IV ventrículo de forma similar à transvermia-
na. Além disso, expõe também as estruturas ao longo do recesso lateral e do forame de Luschka, 
sem necessidade de remoção de tecido nervoso cerebelar ou aumento de tensão dos retratores.

OBS.: A localização e a direção do crescimento dos tumores são fatores importantes para deci-
dir-se acerca da via empregada. Uma lesão localizada predominantemente no vérmis e estenden-
do para o IV ventrículo é mais bem abordada pela via transvermiana. Já os tumores localizados na 
superfície ependimária e no assoalho do IV ventrículo que não invadem o cerebelo, são  mais bem 
acessadas pela via telovelar.



1 - MENINGITE

1.1 - INTRODUÇÃO

Trata-se, na maioria dos casos, de uma infecção grave  que primariamente envolve as meninges 
do sistema nervoso central (SNC). A causa mais comum de inflamação meníngea é a infecção bac-
teriana ou viral.

A infecção pode ocorrer por:

• Via hematogênica: é a via mais comum. Em pacientes sem um foco infeccioso definido, as bac-
térias que colonizam a nasofaringe são uma fonte frequente de invasão tecidual e sanguínea. 
Muitos agentes da meningite colonizam as vias aéreas superiores sem causar sintomas, como a 
Neisseria meningitidis (meningococo) e o Streptococcus pneumoniae (pneumococo);

• Contiguidade: como nos casos de sinusite, otite, mastoidite, celulite periorbitária e osteomielite 
do crânio;

• Inoculação direta: póscraniotomia, pós-punção lombar e por objetos penetrantes no TCE: e
• Por via neuronal retrógrada: através do nervo olfatório e nervos periféricos, sendo os principais 

agentes a Naegleria fowleri e a Gnathostoma spinigerum.
• As infecções bacterianas tendem a se localizar na convexidade encefálica. As infecções por fun-

gos e por tuberculose tendem a se localizar na base do crânio.

1.2- FISIOPATOLOGIA

O SNC está isolado do resto do organismo pelas meninges e pela barreira hematoencefálica 
(a pia-máter fazendo parte dela). Esse isolamento é importante para a sua proteção, porém em 
casos de infecção, torna-se uma barreira contra as ações de defesa do sistema imunológico e dos 
antibióticos.

Nas formas menos graves de meningite, o processo infeccioso fica restrito ao espaço subarac-
nóide. Nas formas mais graves, a barreira da pia-máter é ultrapassada, havendo disseminação da 
infecção para o parênquima encefálico, constituindo as meningoencefalites.

O processo inflamatório desencadeado pelo aumento do número de bactérias acarreta o au-
mento das células inflamatórias e das citocinas, resultando em descontrole da permeabilidade vas-
cular, alterações nas características do líquor, edema cerebral, acometimento de nervos cranianos, 
obstrução do fluxo liquórico (hidrocefalia obstrutiva), vasculite e tromboflebite com consequente 
isquemia cerebral.

Neuroinfectologia
CAPÍTULO

06
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1.3 - CLASSIFICAÇÕES 

Classificação conforme o envolvimento anatômico:
• Dura-máter: é chamada de paquimeningite, sendo pouco comum. Geralmente se apresenta 

com bastante pus, estando mais frequentemente  relacionada à infecção bacteriana (estafi-
lococo ou estreptococo). A origem da infecção é normalmente uma falha óssea (pós-fratura), 
infecção dos seios paranasais ou osteomielite craniana; e

• Aracnoide e pia-máter: é chamada de leptomeningite, sendo a mais comum.

Classificação conforme o agente etiológico:

Bacteriana ou piogênica

 Os principais tipos são:
• Meningite pneumocócica (Streptococcus pneumoniae)
• Meningite por Haemophilus influenzae
• Meningite estafilocócica (Staphylococcus aureus e S. epidermidis)
• Meningite meningocócica (Neisseria meningitidis)
• Meningite tuberculosa (Mycobacterium tuberculosis)

Viral

Os principais agentes são:
• Enterovirus
• herpes simplex (HSV)

Fúngica

Os principais agentes:
• Criptococo (Cryptococus neoformans)
• Candida (Candida albicans)

Asséptica

Quando ainda não foi identificado o agente etiológico da meningite, ela se classifica como 
meningite asséptica. Após avaliações mais detalhas, pode-se identificar algum agente etiológico, 
geralmente viral (55 a 70% das meningites assépticas), devendo-se reclassifica-la.

Caracteriza-se por um início agudo dos sintomas meníngeos, febre e pleocitose no líquor con-
sequente ao aumento de linfócitos.

Deve-se ter a atenção para as seguintes causas de meningites não infecciosas:

• Medicamentosa: anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), antibióticos etc.; e
• Carcinomatose.

Classificação conforme o tempo dos sintomas ao diagnóstico:

Aguda (até 1 dia)
As meningites de inícios agudos são aquelas cujos sinais e sintomas de irritação meníngea e 

infecção sistêmica tiveram início há menos de 24 horas (geralmente < 12 horas). Quase sempre 
são de origem bacteriana e se caracterizam por sintomas de irritação meníngea e por pleocitose 
neutrofílica. A maioria das meningites bacterianas é subaguda e não aguda.
Trata-se de doenças graves, com chances de instabilidades hemodinâmicas rápidas, e que necessi-
tam de terapia antimicrobiana muito precoce.



332 ▕

Capítulo 6  - EDITORA SANAR

Subaguda (de 1 a 7 dias)
As meningites de inícios subagudos são aquelas em que os sinais e sintomas de irritação meníngea 
e infecção sistêmica tiveram início entre 1 e 7 dias. É a forma de manifestação mais comum das 
meningites bacterianas (75% dos casos) e necessitam de tratamentos em caráter de urgência assim 
como o início precoce da antibioticoterapia.

Crônica (>7 dias)
Há divergência na literatura quanto à definição de meningite crônica, alguns autores conside-

rando o tempo mínimo > 15 dias, outros > 4 semanas. Achamos mais adequado considerar > 7 dias, 
período que, embora também esteja sujeito a críticas, será o empregado no texto.

Caracteriza-se por uma clínica de irritação meníngea com pleocitose no líquor que se arrasta por 
mais de quatro semanas. Apresentam múltiplas possíveis etiologias, como bacterianas, entre elas a 
tuberculosa, parasitária e fúngica.

2.4 - EPIDEMIOLOGIA

A incidência de meningite varia de acordo com o agente etiológico e com o nível de desenvol-
vimento da região. Estima-se que nos países subdesenvolvidos a incidência possa ser até dez vezes 
maior que nos desenvolvidos. Ainda assim, até 61% dos pacientes com meningite bacteriana não 
possuem história prévia ou atual de alguma doença que a predisponha. 

A meningite bacteriana nos EUA continua sendo uma causa importante de morbidade e morta-
lidade, com aproximadamente 8000 e 2000 casos respectivamente. A taxa de incidência é de 0,6 a 
4 casos por 100.000 habitantes e de 1,7 à 7,2 casos por 100.000 adultos.

A incidência de meningite bacteriana neonatal é de 0,25 a 1 caso por 1000 nascidos vivos, 0,15 
caso para 1000 nascidos a termo e 2,5 caso para 1000 nascidos prematuros. Aproximadamente 30% 
dos recém-nascidos com sepse possuem meningite bacteriana associada.

Entre os sexos, a proporção de casos de meningite é de 3,3 do masculino : 2,6 do feminino. Na 
faixa etária neonatal, a proporção é de 3 do masculino : 1 do feminino.

Nas últimas décadas o perfil epidemiológico da meningite bacteriana mudou bastante. Na dé-
cada de 1980 os agentes mais comuns eram:
• Haemophilus influenzae: 48%;
• Neisseria meningitidis: 20%;
• Streptococcus pneumoniae: 13%;
• Streptococcus agalactiae: 3%; e
• Listeria monocytogenes: 2%.

Na última década os agentes mais comuns foram:

• Streptococcus pneumoniae: 58%;
• Streptococcus agalactiae: 18%;
• Neisseria meningitidis: 14%;
• Haemophilus influenzae: 7%; e
• Listeria monocytogenes: 3%.

Além da mudança do perfil dos agentes etiológicos, houve também uma mudança na faixa etá-
ria dos pacientes, fazendo da meningite uma doença preponderantemente de adultos. A média de 
idade dos pacientes com meningite passou de 15 meses em 1986 para 25 anos em 1998.

Essas mudanças ocorreram basicamente devido ao desenvolvimento sanitário e pela vacinação 
contra o H. influenzae do tipo B. Ademais, o aumento da infecção pelo HIV ocasionou o aumento 
de meningite por organismos encapsulados (principalmente o S. pneumoniae).

TABELA1: Principais agentes patogênicos bacterianos baseados na idade e nos fatores de risco
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A síndrome da meningite asséptica caracteriza-se pelo líquor com pleocitose, mas com glicose 
normal e com bacterioscopia e cultura negativas. Sua incidência é de aproximadamente 11 casos 
por 100 mil habitantes, atingindo todas as faixas etárias, embora seja mais comum na pediátrica. 
Entre os sexos, a relação de casos é de 3 masculino : 1 feminino.

Os vírus são os principais responsáveis pela síndrome da meningite asséptica. O mais importan-
te é o enterovírus que está distribuído mundialmente e cuja taxa de infecção varia de acordo com 
a estação do ano, idade média da população e nível socioeconômico, sendo a maioria dos casos 
em indivíduos < 15 anos (menores de quinze anos), e principalmente, nos < 1 ano (menores de um 
ano).

As principais etiologias envolvidas na síndrome da meningite asséptica são:
• Enterovírus;
• HV-2 (human herpesvirus-2);
• LCM (lymphocytic choriomeningitis virus);

IDADE E FATOR DE RISCO BACTÉRIA

De 0 a4 semanas

Streptococcus agalactiae (estreptococo do 
grupo B)

Escherichia coli K1
Listeria monocytogenes

De 4 a 12 semanas

Streptococcus agalactiae
Escherichia coli

Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae

Neisseria meningitidis

De 3 meses a 18 anos
Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae

De 18 a 50 anos
Streptococcus pneumoniae

Neisseria meningitidis
Haemophilus influenzae

mais de 50 anos

Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis

Listeria monocytogenes
Bacilos aeróbicos gram negativos

Imunossupressão

Streptococcus pneumoniae
Neisseria meningitidis

Listeria monocytogenes
Bacilos aeróbicos gram negativos

Manipulação intracraniana / Neurocirurgia

Staphylococcus aureus
Estafilococos coagulase negativo

Bacilos aeróbicos gram negativos, incluindo 
Pseudomonas aeruginosa

Fratura de base de crânio
Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae
Estreptococo do grupo A 

Derivação liquórica

Estafilococos coagulase negativo
Staphylococcus aureus

Bacilos aeróbicos gram negativos
Propionibacterium acnes
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• - HIV; e
• - Outras etiologias como drogas (AINEs, metronidazol, imunoglobulina IV) e leptospirose.

Em pacientes HIV positivos e com SIDA considerar como principais agentes:
• Criptococo (Cryptococcus neoformans);
• Mycobacterium tuberculosis;
• Sífilis; e
• Meningite asséptica pelo HIV.

1.5 - FATORES DE RISCO 

Inúmeros fatores de risco são descritos:
• Idade > 60 anos;
• Idade < 5 anos;
• Diabetes mellitus;
• Insuficiência renal;
• Insuficiência adrenal;
• Hipoparatireoidismo;
• Fibrose cística;
• Infecção pelo HIV: predispõe à meningite bacteriana por germes encapsulados (principalmente 

S. pneumoniae e germes oportunistas);
• Aglomerações: principalmente meningite meningocócica;
• Esplenectomia: principalmente germes encapsulados;
• Anemia falciforme: principalmente germes encapsulados;
• Alcoolismo;
• Cirrose;
• Exposição a pessoas com meningite;
• Infecção contígua (ex.: sinusite);
• Defeito na dura-máter (ex.: traumática, pós-cirúrgica, congênita);
• Talassemia maior;
• Drogas intravenosas;
• Endocardite bacteriana;
• Derivações ventriculares (DVP, DVA, derivação ventricular externa);
• Neurocirurgia;
• Deformidades congênitas cranianas; e
• Malignidade: principalmente por Listeria monocytogenes.

2.6 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas clássicas estão presentes em aproximadamente 85% dos adultos e 
crianças e consistem na tríade: febre, cefaleias e rigidez de nuca, sendo a cefaleia o mais comum 
(95%). Outros sintomas são: náuseas e vômitos, fotofobia e alteração do nível de consciência, va-
riando da irritabilidade até à sonolência e confusão mental, torpor e coma. As crises convulsivas 
estão presentes ao longo da doença em 30% dos adultos e crianças e em 40% dos recém-nascidos.

Uma história clínica detalhada, atenta para os dados epidemiológicos, fatores de risco, contato 
com pessoas com meningite, hábitos sexuais (infecção por HIV e HSV), história de viagem recente, 
tempo de evolução da doença (aguda, subaguda ou crônica), ajuda a identificar o agente etiológi-
co envolvido.

Aproximadamente 25% dos pacientes com meningite bacteriana possuem apresentação de for-
ma aguda (<24 horas de sintomas). A maioria dos pacientes (até 75%) possui evolução subaguda 
(de 1 a 7 dias), podendo ser bacteriana ou viral (a maior parte das infecções virais). Sintomas crôni-
cos (> 7 dias) sugerem alguns tipos de vírus, tuberculose, sífilis, fungos (principalmente criptococo) 
ou carcinomatose.
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Alguns grupos de pacientes podem apresentar uma manifestação atípica, como letargia sem 
sinais de irritação meníngea ou sintomas leves de irritação do humor. Destacam-se os indivíduos 
idosos (principalmente quando há comorbidades), neutropênicos e imunossuprimidos.

Em recém-nascidos muitas vezes os sintomas são menos específicos, como irritabilidade, altera-
ção do choro, inapetência, hipotonia ou abaulamento da fontanela (sinal tardio).

No exame físico aproximadamente 50% dos pacientes apresentam sinais de irritação meníngea: 
rigidez de nuca (resistência à flexão cervical), sinal de Brudzinski e sinal de Kernig.

Pode haver o surgimento de sintomas neurológicos focais, como paresias ou acometimento de 
nervos cranianos (III, IV, VI, VII) entre 10 e 20% dos pacientes, decorrentes do aumento da pressão 
intracraniana (PIC), isquemia (por inflamação vascular e trombose) ou formação de aderências. 
Papiledema pode ser encontrado em aproximadamente 1% dos pacientes, sendo decorrente de 
aumento da PIC. Esse achado chama atenção para o risco de surgimento de complicações, como 
abscesso, empiema, hidrocefalia etc.

É importante também que haja um exame físico detalhado em busca de outros focos infec-
ciosos, como otite média, mastoidite, sinusite, pneumonia, infecção de trato urinário, artrite (N. 
meningitidis).

Eis alguns achados sistêmicos que auxiliam no diagnóstico: 
• Presença de máculas, petéquias e hemorragias cutâneas: são classicamente sinais de infecção 

por N. meningitidis (50% dos casos), porém pode ocorrer em outras infecções bacterianas e vi-
rais, como H. influenzae, meningite pneumocócica, ecovírus tipo 9, ou Staphylococcus aureus;

• Sinusite ou otite: sugere S. pneumoniae e H. influenzae;
• Rinorréia ou otorréia (fístula liquórica): sugere S. pneumoniae;
• Sopro cardíaco sugere endocardite como foco inicial da meningite;
• Rash mobiliforme, faringite e adenopatia sugerem etiologia viral, como EBV, CMV, adenovirus, 

HIV; 
• Hepatoesplenomegalia e linfadenomegalia sugerem doença sistêmica viral (síndrome mono-

nucleose like, EBV, CMV, adenovírus, HIV) ou fúngica (histoplasmose);
• Lesões vesiculares em um dermátomo sugerem varicela zoster;
• Vesículas genitais sugerem HSV-2; e
• Choque séptico grave e de rápida instalação sugere N. meningitidis.

A meningite por tuberculose pode apresentar-se de forma aguda, contudo o quadro clássico é 
uma apresentação subaguda ou crônica. Inicia-se com febre de intensidade variável, com prostra-
ção e cefaleias intermitentes. Os pacientes desenvolvem com frequência acometimento de nervos 
cranianos devido ao envolvimento meníngeo.

Na meningite asséptica o paciente apresenta sintomas de irritação meníngea, febre e pleocito-
se no líquor com predomínio linfocítico. Normalmente o paciente mostra bom estado geral, sem 
grande repercussão sistêmica. Mais que isso, na avaliação inicial, geralmente, não se diagnostica a 
causa da meningite, levando a classifica-la como meningite asséptica.

1.7 - EXAMES COMPLEMENTARES

1.7.1 - Líquor 

A análise e a cultura do líquor são fundamentais para o diagnóstico da meningite.
Líquor normal = até 10 células/mm3, 100% linfócitos, proteína até 45mg/dl, glicorraquia de 2/3 

da glicemia (é importante sempre dosar a glicemia do paciente ao realizar a punção lombar, para 
a ter como parâmetro).

Líquor na vigência de infecção do SNC:
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• - Meningite virótica = ↑ células com predomínio de linfócitos, ↑ proteínas, glicorraquia nor-
mal;

• Meningite bacteriana = ↑↑↑ células com predomínio de neutrófilos, ↑↑↑ proteínas, 
↓↓↓ glicorraquia; e 

• Meningite fúngica ou por tuberculose =  ↑ de células com predomínio de neutrófilos, ↑ pro-
teínas, normal ou ↓ glicorraquia.

TABELA 2: Características do líquor nas infecções do SNC.

LÍQUOR NORMAL BACTERIANA
TUBERCU-

LOSE
FÚNGICA VIRÓTICA ASSÉPTICA

Pres-
são de 

abertura 
(cmH2O)

8-20 20-30 18-30 18-30 9-20 9-20

Aspecto Límpido Turvo
Límpido ou 
ligeiramen-

te turvo 
Límpido Límpido Límpido

Citome-
tria

0-5 100-5000 25 a 500 10 a 200 10-300 10-300

Citologia Linfócitos
Neutrófilos 

(>80%)
Linfócitos

Linfócitos ou 
eosinófilos

Linfócitos Linfócitos

Proteína 
(mg/dL)

15-40 100 a 500
Aumenta-
da >100

Discretamen-
te aumentada

Normal ou 
pouco au-

mentada de 
50 a 100

Normal ou 
pouco au-

mentada de 
50 a 100

Glicose 
(mg/dL)

50-75 Baixa <40 Baixa <40
Normal ou 
reduzida

Normal Normal

Micro-
biologia

Não iden-
tificado 
agente 

infeccio-
so

Evidenciado 
em 60% dos 
gram e 80% 
das culturas

BAAR, 
cultura e 

PCR

Cultura, 
tinta nankim 
(criptococo), 
pesquisa do 

antígeno 
específico

Pode isolar 
o vírus por 

PCR

Não iden-
tificado 
agente 

infeccioso

A identificão do agente bacteriano pelo gram no líquor é importante para guiar o tratamento 
antimicrobiano empírico.

TABELA 3: Agente bacteriano x aspecto à microscopia/gram.
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1.7.2 - Exames de imagem

Tanto a TC como a RNM não ajudam muito no diagnóstico da meningite, geralmente apresen-
tando apenas alguma captação de contraste pelas meninges. (Figura 1-1, Figura 1-2, Figura 1-3). 
Contudo, esses exames são fundamentais para o diagnóstico de complicações decorrentes da me-
ningite

IDADE E FATOR DE RISCO BACTÉRIA

Haemophilus influenzae Cocobacilo pequeno gram negativo 

Streptococcus pneumoniae Coco gram positivo

Streptococcus agalactiae (estreptococo do grupo B) Coco gram positivo

Staphylococci SP Coco gram positivo

Neisseria meningitidis Diplococo gram negativo

Listeria monocytogenes Bacilo pequeno gram positivo 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia 
marcescens, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella 

species
Bacilo gram negativo

FIGURA 1 – 1 RNM T1 sagital com contraste evidenciando realce meníngeo em paciente com me-
ningite por tuberculose



338 ▕

Capítulo 6  - EDITORA SANAR

F I

FIGURA 2 – RNM T1 axial com contraste evidenciando realce meníngeo em paciente com menin-
gite por tuberculose
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FIGURA 3 – RNM T1 coronal com contraste evidenciando realce meníngeo em paciente com 
meningite por tuberculose

Nesse sentido, a TC de crânio deve ser realizada antes da punção lombar devido ao risco de 
herniação das tonsilas cerebelares nas seguintes situações: 
• Convulsão de início recente;
• Imunossupressão;
• Sinais sugestivos de lesão com efeito de massa, como o papiledema e o déficit focal; e
• Rebaixamento do nível de consciência.

1.7.3 - Procalcitonina sérica 

Estudos recentes mostram que a dosagem da procalcitonina sérica é o melhor marcador bioló-
gico para diferenciar a meningite bacteriana da meningite asséptica em crianças, chegando a uma 
sensibilidade de 99% e especificidade de 83%.

1.8 - COMPLICAÇÕES

Em até 50% dos pacientes com meningite bacteriana há alguma complicação, que pode surgir 
agudamente ou nas semanas subsequentes.

Complicações agudas:
• Choque séptico;
• Coma;
• Convulsão: de 30 a 40% das crianças e de 20 a 30% dos adultos. Aproximadamente metade 

desses pacientes vão apresentar crises convulsivas tardias;
• Edema cerebral;
• Artrite séptica;
• Derrame pericárdico; e
• Anemia hemolítica (H. influenzae).

Complicações tardias
• Hipoacusia, anacusia;
• Perda de acuidade visual (amaurose);
• Paresias de nervos cranianos;
• Déficit focal decorrente de infarto cerebral, que pode ser observado em até 30% dos pacientes. 

Na meningite, a trombose venosa é mais frequente que a trombose arterial;
• Ataxia;
• Epilepsia;
• Déficit cognitivo;
• Síndrome de Waterhouse-Friderichsen;
• Gangrena periférica;
• Ventriculite: ocorre em até 30% dos pacientes. É mais comum em neonatos, em que a incidên-

cia pode chegar até 92% dos casos;
• Coleção subdural e empiema subdural: em crianças abaixo de 1 ano de idade, 20 a 50% evo-

luem com coleções subdurais estéreis, sendo na maioria dos casos, pequenas e transitórias. 
Aproximadamente 2% dessas coleções evoluem para o empiema subdural, sendo os seguintes 
fatores de risco: pacientes jovens, doença de progressão rápida, neurtropenia periférica, hiper-
proteinorraquia;

• Cerebrite e abscesso cerebral; e
• Hidrocefalia: em decorrência dos exudatos inflamatórios, pode haver o surgimento de hidroce-

falia não comunicante (obstrução dos forames de Luscha e Magendie) ou comunicante (acú-
mulo de exudato e fibrose nas cisternas da base e convexidades encefálica).
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1.9 - TRATAMENTO

1.8.1 - Meningite bacteriana

A meningite bacteriana aguda consiste em uma emergência médica, necessitando de iden-
tificação e tratamento precoce. Portanto, a meningite bacteriana deve ser a principal suspeita 
diagnóstica quando o paciente apresenta cefaleias, rigidez de nuca, febre e alteração do nível de 
consciência.

O ideal é que o líquor seja colhido em todos os casos para a confirmação diagnóstica e para 
identificar o agente etiológico e sua sensibilidade aos antimicrobianos e que a punção lombar seja 
realizada antes de iniciar o tratamento antimicrobiano, desde que esse procedimento seja viável 
onde o paciente for atendido, que ele esteja estável e que não haja atraso no tratamento. O pre-
conizado é realizar a punção lombar até 30 minutos após a admissão do paciente na emergência.

Já que a demora em iniciar o tratamento aumenta a morbimortalidade, o tratamento antimicro-
biano empírico deve ser instituído o mais precocemente possível, não devendo ser atrasados nem 
mesmo pelos exames de imagem. Portanto, se o paciente apresentar um déficit focal, com necessi-
dade de TC de crânio antes da punção lombar, o melhor é iniciar o tratamento antimicrobiano antes 
de dar continuidade à propedêutica diagnóstica.

Além do tratamento antimicrobiano inicial, deve-se manter a via aérea pérvia e o suporte venti-
latório (em casos de rebaixamento do nível de consciência) e manter a normotensão e a euvolomia 
(atenção para o risco de choque séptico).

Na meningite subaguda a análise do líquor é fundamental no diagnóstico da infecção e do 
agente etiológico. Se o paciente apresentar um quadro clínico comprometido ou fizer uso prévio 
de antibiótico (mascarando as características do líquor), a melhor opção é iniciar o tratamento su-
pondo tratar-se de infecção bacteriana.

O tratamento empírico inicial baseia-se na idade do paciente e em suas condições clínicas. de-
ve-se guiar o tratamento empírico com o resultado do gram do líquor.

As informações a seguir referentes aos esquemas terapêuticos são provenientes da edição de 
2003 do The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (12).

TABELA 4: Escolha do antimicrobiano empírico recomendado de acordo com fatores predispo-
nentes para os pacientes com suspeita de meningite bacteriana.
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* A Vancomicina é adicionada empiricamente ao esquema inicial ou se houver suspeita da pre-
sença de S. pneumoniae resistente à penicilina ou se houver incidência elevada de resistência na 
comunidade (maior que 2%). 

FATOR PRE-
DISPONENTE

ANTIBIÓTICO

até 4 sema-
nas

Ampicilina + cefotaxima ou um aminoglicosídeo
Ampicilina (idade 0-7 dias: 50 mg/kg EV 8/8h; idade 8-30 dias: 50-100 mg/kg EV 
6/6h)  Cefotaxima (50 mg/kg EV 6/6h (até 12 g/dia) Gentamicina (idade 0-7 dias: 

2,5 mg/kg EV ou IM 12/12h; idade 8-30 dias: 2,5 mg/kg EV ou IM 8/8h)

De 1 a 3 
meses

Ampicilina + cefotaxima ou ceftriaxona + vancomicina*
Ampicilina (50-100 mg/kg EV 6/6h) Cefotaxima (50 mg/kg EV 6/6h, até 12 g/dia)
Ceftriaxone (dose inicial: 75 mg/kg, após 50 mg/kg 12/12h até 4 g/dia) Vanco-

micina (15 mg/kg EV 8/8h). 

De 3 meses a 
7 anos

Cefotaxima ou ceftriaxona + vancomicina*
Cefotaxima (50 mg/kg EV 6/6h até 12 g/dia) Ceftriaxone (dose inicial: 75 mg/kg, 

após 50 mg/kg 12/12h até 4 g/dia) Vancomicina (15 mg/kg EV 8/8h)

De 7 a 50 
anos

Ceftriaxona ou cefotaxima + vancomincina*
Dose pediátrica: Cefotaxima (50 mg/kg EV 6/6h até 12 g/dia)

Ceftriaxone (dose inicial: 75 mg/kg, após 50 mg/kg 12/12h até 4 g/dia)  Vanco-
micina (15 mg/kg EV 8/8h)

Dose para adultos: Cefotaxima (2 g EV 4/4h) Ceftriaxone (2 g EV 12/12h)
Vancomicina (750-1000 mg EV 12/12h ou 10-15 mg/kg EV 12/12h)

> 50 anos

Ampicilina + ceftriaxona ou cefotaxima + vancomicina*
Ampicilina (50 mg/kg EV 6/6h) Cefotaxima (2 g EV 4/4h) Ceftriaxone (2 g EV 
12/12h) Vancomicina (750-1000 mg EV 12/12h ou 10-15 mg/kg EV 12/12h)

OBS: Se o gram corar para bacilo gram negativo usar ceftazidima (2 g EV 8/8h)

Imunidade 
celular defi-

ciente

Ampicilina + ceftazidima + vancomicina*
Ampicilina (50 mg/kg EV 6/6h) Ceftazidima (2 g EV 8/8h) Vancomicina (750-

1000 mg EV 12/12h ou 10-15 mg/kg EV 12/12h)

Neurocirur-
gia, TCE ou 
derivação 
liquórica

Vancomicina + ceftazidima Vancomicina (750-1000 mg EV 12/12h ou 10-15 mg/
kg EV 12/12h) Ceftazidima (2 g EV 8/8h)
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TABELA 5: Terapia antimicrobiana empírica recomendada para pacientes com suspeita de menin-
gite bacteriana baseada no gram do líquor

MORFOLOGIA DA COLORAÇÃO PELO GRAM ANTIBIÓTICO

Coco gram positivo Vancomicina + ceftriaxona ou cefotaxima

Coco gram negativo Penicilina G*

Bacilo gram positivo Ampicilina + um aminoglicosídeo

Bacilo gram negativo
Cefalosporina de amplo espectro** + um amino-

glicosídeo

* Usar ceftriaxona se houver N. meningitides resistente à penicilina na comunidade.

** Ceftriaxona é preferível. Ceftazidima é usada quando uma infecção por pseudomonas (ex.: 
procedimentos neurocirúrgicos) for provável. 

MIC = mean inhibitory concentration (média da concentração inibitória)
Quando tanto o agente patogênico  quanto a sua suscetibilidade antimicrobiana forem identifi-

cados, deve-se otimizar o tratamento empírico para o tratamento específico.

Corticoesteroide
O uso de corticoesteroide tem como objetivo minimizar os danos causados pela resposta in-

flamatória ao SNC. Seu uso é controverso, havendo autores que o defendem, e outros que não o 
indicam por diminuir a penetração de alguns antibióticos no SNC e pelos efeitos colaterais dessa 
medicação.

TABELA 6: Antibiótico específico e duração do tratamento para pacientes com meningite bacte-
riana aguda.

BACTÉRIA SUSCETIBILIDADE ANTIBIÓTICO
DURAÇÃO 

(DIAS)

S. pneumoniae

Penicilina

MIC < 0,1 mg/L
MIC 0,1-1mg/L
MIC > 2 mg/L

Ceftriaxona
MIC > 0,5 mg/L

Penicilina G

Ceftriaxona ou cefotaxima
Ceftriaxona ou cefotaxima

Ceftriaxona ou cefotaxima + vanco-
micina ou rifampicina

De 10 a 14

H. influenzae

Beta lactamase 
negativo

Beta lactamase 
positivo

Ampicilina
Ceftriaxona ou cefotaxima

7

N. meningitidis - Penicilina G ou ampicilina 7

L. monocyto-
genes

-
Ampicilina ou penicilina G + um 

aminoglicosídeo
De 14 a 21

S. agalactiae - Penicilina G + um aminoglicosídeo De 14 a 21

Enterobacteria-
ceae

-
Ceftriaxona ou cefotaxima + um 

aminoglicosídeo
21

P. aeruginosa - Ceftazidima + um aminoglicosídeo 21
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Se administrado, deve-se iniciar antes ou durante a primeira dose do antibiótico.
O uso de corticoesteroide mostrou-se favorável na evolução de alguns tipos de meningite bac-

teriana: H. influenzae, tuberculose e meningite pneumocócica.

Dosagem da dexametasona:
• De 1 a 3 meses de idade: fortemente recomendado de 0,4 mg/kg EV 12/12h por 2 dias ou 0,15 

mg/kg EV 6/6h por 4 dias, iniciando-se 15-20 minutos antes da primeira dose do antibiótico;
• De 3 meses a 7 anos de idade: fortemente recomendado de 0,4 mg/kg EV 12/12h por 2 dias ou 

0,15 mg/kg EV 6/6h por 4 dias, iniciando-se 15-20 minutos antes da primeira dose do antibió-
tico;

• De 7 a 50 anos de idade: sem muitas evidências, mas é indicado quando o S. pneumoniae é o 
agente suspeito, de 0,4 mg/kg EV 12/12h por 2 dias ou 0,15 mg/kg EV 6/6h por 4 dias, inician-
do-se 15-20 minutos antes da primeira dose do antibiótico; e

• 50 anos de idade: sem muitas evidências, mas é indicado quando o S. pneumoniae é o agente 
suspeito, de 0,4 mg/kg EV 12/12h por 2 dias ou 0,15 mg/kg EV 6/6h por 4 dias, iniciando-se 15-
20 minutos antes da primeira dose do antibiótico.

Meningite viral (sub-subtópico)
Costuma ser benigna e autolimitada. Muitas vezes necessita apenas de suporte clínico. Em al-

guns casos pode ser utilizado o tratamento antiviral específico:
• Herpes simplex: aciclovir 10mg/kg EV 8/8h. Alguns autores recomendam o tratamento especí-

fico apenas se houver encefalite associada;
• CMV: ganciclovir 5mg/kg EV 12/12h no primeiro dia e 5mg/kg EV 24/24h de manutenção e fos-

carnet 60mg/kg EV 8/8h no primeiro dia e 90-120mg/kg EV 24/24h de manutenção. Indicado 
principalmente nos casos de imunossupressão; e

• HIV: indicado início de terapia HAART (highly active antiretroviral therapy).

Meningite fúngica (sub-subtópico)
• Criptococo (em paciente com SIDA): como terapia inicial usa-se a anfotericina B de 0,7 a 1 mg/

kg/dia EV por 2 semanas com ou sem flucitosina 100mg/kg VO dividido em 4 doses/dia. Na 
terapia de consolidação: fluconazol 400mg/d por 8 semanas. Na terapia de manutenção: flu-
conazol 200mg/dia.

• Criptococo (em paciente sem SIDA): como terapia inicial e de consolidação usa-se a anfotericina 
B de 0,7 a 1 mg/kg/dia EV com flucitosina 100mg/kg VO dividido em 4 doses/dia por 4 semanas. 
Depois disso, manter o fluconazol 400mg/dia por 8 semanas. É válido repetir o exame do líquor 
com seis semanas para avaliar a sua esterilização.

• Coccidioides immitis: fluconazol VO 400mg/dia. Alguns autores recomendam até 1000mg/dia 
ou combinação de fluconazol com anfotericina B intratecal. A medicação deve ser mantida por 
toda a vida.

• Histoplasma capsulatum: anfotericina B lipossomal 5mg/kg/dia EV, em um total de 175mg/kg 
entre 4 e 6 semanas, seguido de itraconazol 200-300 mg 12/12h ou 8/8h por 1 ano ou até a 
normalização do líquor.

• Candida albicans: anfotericina B (0,7mg/kg/dia) por 4 semanas após a resolução dos sintomas.

Meningite tuberculosa (sub-subtópico)

TABELA 7: Esquema dois do Ministério da Saúde do Brasil para meningoencefalite tuberculosa 
(2RHZE/7RH)
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O uso de corticoesteroide está recomendado para os pacientes com alteração do nível de cons-
ciência ou com déficit neurológico.

1.10 - PREVENÇÃO

Medidas sanitárias
• Orientação populacional;
• Higienização; e
• Isolamento.

Vacinação
• H. influenzae tipo B: recomendada para pessoas suscetíveis;
• S. pneumoniae: recomendada para pessoas suscetíveis, > 65 anos de idade e indivíduos com 

doença cardiopulmonar crônica;
• Vacina contra bactérias encapsuladas (ex: S. pneumoniae, N. meningitidis): recomendada para 

pessoas com asplenia funcional ou estrutural;
• Vacina meningocócica quadrivalente: recomendada para toda população de alto risco, incluin-

do imunodeficientes, pessoas expostas ou que vão se expor às áreas endêmicas, profissionais 
de saúde expostos ao agente rotineiramente; e

• Vacina para sarampo e caxumba: recomendado a toda a população.

Quimioprofilaxia
Está recomendada a quimioprofilaxia para os seguintes contatos: familiares, habitantes de cre-

ches ou asilos que comem e dormem no mesmo recinto, contatos próximos em quartéis militares, 
colegas de colégio de tempo integral, profissionais de saúde que realizaram respiração boca a boca. 
• H. influenzae tipo B: rifampicina 20mg/kg/dia por 4 dias; e
• Meningococo: rifampicina 600mg 12/12h VO por 2 dias. Outra opção é a ciprofloxacina 500-

750mg VO dose única.

1.11 - PROGNÓSTICO

As meningites bacterianas estão associadas a sequelas neurológicas importantes, e até o óbito. 
A gravidade do quadro está associada ao agente patogênico envolvido, idade, comorbidades, sin-
tomas de apresentação e evolução hospitalar.

Sequelas permanentes são observadas em até 30% dos pacientes (1 em cada 7 pacientes apre-
sentam sequela grave). A morbimortalidade na meningite bacteriana é maior no primeiro ano de 
vida, diminui na fase adulta e volta a crescer na velhice. A meningite bacteriana é fatal em 1 em 
cada 10 casos.

Nos casos de quadro neurológico grave já na apresentação inicial ou que se instala rapidamen-
te, a mortalidade varia de 50 a 90%, mesmo com tratamento medicamentoso imediato.
Fatores clínicos relacionados ao mal prognóstico:

REGIME FÁRMACOS FAIXA DE PESO UNIDADES/DOSE MESES

2RHZE 
Fase intensiva

RHZE 
150/75/400/275

comprimido em dose 
fixa combinada

20 a 35kg
36 a 50kg

>50kg

2 comprimidos
3 comprimidos
4  comprimidos

2

7RH Fase de 
manutenção

RH 300/200 ou 150/100 
cápsula

20 a 35kg
36 a 50kg

>50kg

1 cápsula 300/200
1 cápsula 300/200 + 1 

cápsula 150/75
2 cápsulas 300/200

7
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• Paciente com alteração do nível de consciência possuem maior risco de sequela neurológica e 
óbito; e

• Convulsões, principalmente as de difícil controle, são fatores de risco para sequela neurológica 
e óbito.

Fatores que, nos exames de imagem, estão relacionados ao mal prognóstico:
• Infarto cerebral; e
• Edema cerebral.

Fatores laboratoriais relacionados ao mal prognóstico:
• Coagulação intravascular disseminada;
• Choque por endotoxinas; e
• Presença de pleocitose leve (< 20 células/mm3) em meningite bacteriana.

Bactérias associadas a maior mortalidade:
• S. pneumoniae: de 19 a 30% de mortalidade nos adultos e 10% nas crianças, e uma morbidade 

de 15% dos casos;
• L. monocytogenes: de 15 a 29% de mortalidade; e
• Bacilos gram negativos. 

OBS.: A taxa de mortalidade do H. influenzae é de 3 a 6% e a da N. meningitidis de 3 a 13%. A 
mortalidade na meningite meningocócica é de 4 a 5%, porém se houver meningococcemia essa 
mortalidade sobe para 20 ou até 30%.
A mortalidade das meningites virais, se não houver encefalite, é inferior a 1% e a morbidade é 
baixa. Continua sendo pior o prognóstico nas idades extremas (< 2 anos ou > 60 anos) com comor-
bidades importantes ou com imunodeficiência.
O prognóstico de pacientes imunossuprimidos com meningite oportunista depende do grau de 
imunossupressão.

2 - ABSCESSO BACTERIANO ENCEFÁLICO

2.1 - INTRODUÇÃO

São lesões resultantes da proliferação de bactérias piogênicas no interior do parênquima ence-
fálico, constituindo uma cavidade neoformada preenchida por pus.

A incidência estimada nos EUA é em torno de 1500  e 2500 casos/ ano, sendo ainda mais elevada 
nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.

É mais prevalente nos homens, acometendo principalmente nas primeiras quatro décadas de 
vida.

Correspondem a cerca de 2 a 8 % das lesões expansivas intracranianas.

2.2 - ETIOLOGIA

Cerca de 50% dos abscessos cerebrais são oriundos da disseminação por contiguidade de deter-
minada infecção, como por exemplo: nas sinusites, otites, mastoidites e infecções odontogênicas.

Aproximadamente 25% se propaga por via hematogênica, sendo nesses casos o tórax a origem 
mais comum. São fatores de risco para disseminação hematogênica: abscessos pulmonares, bron-
quiectsia, empiema, cardiopatia congênita cianótica, fístulas arteriovenosas pulmonares, endocar-
dite bacteriana e infecções gastrointestinais.

Cerca de 10% dos casos são decorrentes de traumatismo craniano e procedimentos neurocirúr-
gicos e 15% são de etiologia desconhecida (criptogênicos).

Outros fatores de risco incluem: infecção por HIV, imunossuprimidos, usuários de drogas endo-
venosas e neutropênicos.
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2.2.1 - Bactérias

Os agentes patogênicos mais comumente envolvidas são: Streptococcus spp (mais comum), 
Staphylococcus spp, Bacteroides spp, Enterobacteriaceae, Proteus (neonatos) e Citrobacter spp 
(neonatos), entre outros. Os anaeróbios são os agentes mais comuns nos abscessos cerebrais.

Em recém-nascidos as infecções por gram negativos são mais frequentes,  uma vez que a fração 
IgM não atravessa a placenta.

OBS:
1. O patógeno envolvido depende basicamente da idade do paciente, seu estado imunológico e 

local da infecção primária; e
2. Um número significativo de abscessos cerebrais são polimicrobianos.

TABELA 1: Condições predisponentes X Agentes patogênicos

CONDIÇÃO PREDISPONENTE PROVÁVEL PATÓGENO

Otite média/mastoidite
Estreptococos (anaerobios e aerobios)

B. fragilis, Enterobacteriaceae sp

Sinusite Estreptococos, Bacteroides sp ,Enterobacteriaceae sp, S. aureus

Trauma S. aureus, Enterobacteriaceae SP

Meningite L. monocytogenes, C.diversus

Infecções odontogênicas Estreptococos, Fusibacterium sp, Bacteroides sp

Endocardite bacteriana S. viridans, Staphylococcus sp, Enterococos, Haemophilus sp

Infecções pulmonares Estreptococos, N. asteroides, Actinomyces sp, Bacteroides SP

2.3 - APRESENTAÇÃO CLÍNICA 

O curso da doença varia de indolente para fulminante. A tríade clássica (cefaleia, febre e déficit 
neurológico focal) ocorre em menos da metade dos casos.

Os sintomas mais comuns são: cefaleia, alterações do estado mental, déficit neurológico focal, 
febre, convulsões, náuseas e vômitos, rigidez de nuca e papiledema.

OBS: A piora aguda da cefaleia sugere ruptura do abscesso, o que está associado a um prognóstico 
pior.

2.4 - DIAGNÓSTICO (SUBTÓPICO)

Rotina laboratorial: leucocitose associada à elevação de VHS e PCR. 
Recomendam-se duas hemoculturas antes do início da antibioticoterapia.
A punção lombar é contraindicada se há sinais sugestivos de hipertensão intracraniana. Quando 

realizada, o líquor apresenta-se anormal em 90% dos casos, sem achados característicos para o 
abscesso. Verifica-se uma pleocitose e elevação da proteinorraquia. A cultura pode ser negativa e a 
glicorraquia pode ser normal.

Neuroimagem:
• TC de crânio: as alterações variam de acordo com o estágio do processo evolutivo do abscesso. 

Geralmente (no estágio capsular) a lesão é hipodensa em sua porção central, com realce peri-
férico pelo contraste. A TC é muito útil no acompanhamento evolutivo desses pacientes (Figura 
2-1, Figura 2-2); e
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•  RNM do encéfalo: é mais sensível que a TC. A incidência ponderada na difusão é útil em dife-
renciar os abscessos (hiperintensos) das lesões malignas (hipointensas). (Figura 2-3, Figura 2-4, 
Figura 2-5, Figura 2-6)

2.5 - ESTÁGIOS DO ABSCESSO CEREBRAL

Cerebrite inicial: 1-3 dias. Infiltrado inflamatório e edema;
Cerebrite tardia: 4-9 dias. Centro necrótico em desenvolvimento;
Cápsula precoce: 10-13 dias. Aumento do centro necrótico e área periférica com macrófagos; e
Cápsula tardia: > 14 dias. Fibroblastos iniciam a formação da cápsula de colágeno. Gliose pericap-
sular.

2.6 - TRATAMENTO

A conduta eficaz para o tratamento dos abscessos cerebrais inclui a drenagem cirúrgica e a an-
tibioticoterapia adequada.

Usualmente, realiza-se a aspiração (Figura 2-7) do abscesso com encaminhamento do material 
para a cultura, seguido de antibioticoterapia. No entanto, a craniotomia pode ser considerada em 
situações especiais, como em abscessos que aumentem em duas semanas ou que não diminuam 
depois de quatro semanas após a aspiração e a antibioticoterapia, em grandes lesões com efeito de 
massa significativo em áreas não eloquentes, em traumáticos, em cerebelares com cápsula impe-
netrável à punção, em ruptura ventricular iminente e em casos de lesões multiloculadas.

A aspiração guiada por estereotaxia pode ser útil em caso de lesões menores e profundas.
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Para lesões múltiplas, realiza-se a punção com aspiração ou excisão cirúrgica da maior lesão, 
seguido de antibioticoterapia por período prolongado.

Para lesões pequenas (<2,5 cm) ou em fase de cerebrite o tratamento com antibioticoterapia 
isolado deve ser considerado.

A antibioticoterapia deve ser iniciada de forma empírica, preferencialmente de acordo com o re-
sultado da coleta de material para a cultura, a partir do que realiza-se o ajuste dos antimicrobianos, 
e deve prolongar-se de 4 a 6 semanas EV, seguida de 3 a 6 meses VO. 

A escolha do antibiótico a ser iniciado empiricamente depende basicamente das características 
da infecção e do fator de risco de base, como:
• Sinusite: cefalosporina de terceira geração ou penicilina associada ao metronidazol;
• Otite, mastoidite: penicilina associada ao metronidazol e à ceftazidima;
• Infecção dentária: penicilina associada ao metronidazol;
• Após um procedimento neurocirúrgico: vancomicina associada à ceftazidima;
• Trauma penetrante: vancomicina associada à cefalosporina de terceira geração;
• Infecção pulmonar: penicilina associada ao metronidazol e à ceftazidima; e
• Cardiopatia congênita: penicilina ou cefalosporina de terceira geração associada ao metroni-

dazol.
O uso do corticosteroide (uso controverso) pode ser considerado em casos em que haja acen-

tuado efeito de massa ou muito edema perilesional (pois reduz o edema e, consequentemente, a 
hipertensão intracraniana). Quando for utilizado, deve ser empregado pelo menor tempo possível, 
já que retarda a formação da cápsula e diminui a penetração do antibiótico no interior do abscesso.

OBS: A melhora na TC de crânio geralmente inicia-se com período de 1 a 4 semanas e normaliza-se 
em torno de 11 meses.

2.7 - PROGNÓSTICO

A mortalidade é de aproximadamente 15%.
A taxa estimada de recorrência é de 5 a 10% (normalmente seis semanas após completado o 

tratamento).
Fatores relacionados à evolução desfavorável: atraso no diagnóstico e no tratamento, coma no 

momento do diagnóstico, imunossupressão, abscessos múltiplos ou profundos.

3 - EMPIEMA SUBDURAL CRANIANO

3.1 - INTRODUÇÃO

O empiema subdural é uma condição grave que se caracteriza pela presença de uma coleção 
de material purulento entre a dura máter e a aracnóide, de localização intracraniana (95%) ou na 
coluna espinhal (5%). 

O empiema subdural craniano corresponde a cerca de 20% das infecções intracranianas focais. 
Há prevalência pelo sexo masculino, sem predileção para grupos raciais, sendo mais comum em 
adultos jovens (embora possam ocorrer em qualquer idade).

Cerca de 70 a 80% dos casos localizam na convexidade e de 10 a 20% são parafalcinos.

3.2 - ETIOLOGIA

A sinusite é a principal causa, principalmente frontal ou etmoidal. Outras causas são: otite média 
aguda, mastoidite, trauma, pós-operatório, meningite, disseminação hematogênica (raro) e inde-
terminada. Em lactentes e crianças a principal causa é a meningite.
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3.3 - AGENTES PATOGÊNICOS

Variam conforme o foco primário. Em casos de sinusite há predomínio dos estreptococos ae-
róbios e anaeróbios. Após os procedimentos neurocirúrgicos e traumatismo há predomínio dos 
estafilococos e gram negativos.

Culturas estéreis podem ocorrer em até 40% dos casos.

3.4 - APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Febre (presente em mais de 90% dos casos), cefaleia, alterações do nível de consciência, menin-
gismo, déficit neurológico focal (hemiparesia, afasia e alterações de nervos cranianos), náuseas/
vômitos e papiledema.

3.5 - DIAGNÓSTICO 

Hemograma: com leucocitose.
PCR e VHS apresentam-se elevados.
Punção lombar: é potencialmente perigosa. O líquor na ausência de meningite demonstrará 

pleocitose moderada (com predomínio de neutrófilos) e com elevação de proteínas, sem altera-
ções significativas da glicorraquia.

TC de crânio: apresenta uma lesão extracerebral hipodensa, em forma crescente ou lenticular, 
com aumento da densidade da membrana medial e com margens melhor delineadas após a infu-
são de contraste. (Figura1)

FIGURA 1  - TC de crânio evidenciado empiema interhemisférico

RNM do encéfalo: é o exame de imagem de escolha, pois fornece os aspectos morfológicos da le-
são e melhor delineamento. A lesão apresenta geralmente hipointensa em T1 e hiperintensa em T2.
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4 - EMPIEMA SUBDURAL CRANIANO

4.1 - INTRODUÇÃO

A encefalite é a presença de um processo inflamatório no encéfalo associado a manifestações 
neurológicas. Ela pode ser causada por diversos agentes patogênicos, principalmente os vírus. Na 
maioria dos casos é difícil a identificação do agente etiológico da encefalite, sendo a causa, portan-
to, desconhecida. Nesse contexto é difícil precisar a real incidência da encefalite viral. 

Serão destacadas as encefalites virais, mas existem diversas outras causas além das infecciosas 
e não virais como, a pós-infecciosa, pós-imunização e encefalomielites (ADEM). Outras causas de 
encefalites não-infecciosas, como vasculites, desordens do colágeno e síndromes paraneoplásicas, 
devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. 

4.2 - ETIOLOGIA

Os principais agentes virais que causam encefalite são: herpes vírus (HSV 1 e 2), varicela zoster, 
vírus Epstein-Barr (EBV), vírus do sarampo, vírus da rubéola, vírus da catapora e herpes vírus tipo 6. 
Centenas de outros agentes foram relatados como associados às encefalites. 

4.3 - QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico é bastante variável de acordo com a gravidade do processo inflamatório. Fazem 
parte do quadro clínico clássico:
1. Alteração comportamental, confusão mental, amnésia, mudança de personalidade e outras 

anormalidades das funções cerebrais superiores;
2. Rigidez de nuca e outros sinais de irritação meníngea;
3. Rebaixamento do nível de consciência;
4. Crise convulsiva;
5. Cefaleia; 
6. Déficits motores focais;

3.6 - TRATAMENTO

Drenagem cirúrgica imediata (geralmente com craniotomia), com encaminhamento do ma-
terial para análise bacterioscópica e cultura. Início imediato da antibioticoterapia empírica até o 
resultado da cultura.

O tempo de antibioticoterapia é de 3 a 6 semanas e a escolha do antibiótico a ser empregado 
empiricamente depende do foco primário.

Para as sinusites, mastoidites e otites deve-se considerar o uso de penicilina associada ao metro-
nidazol e à cefalosporina de terceira geração.

Em casos de traumatismo, pós-operatório ou meningite: considerar o uso de vancomicina e 
cefalosporina de terceira geração.

Nos neonatos considerar o uso de cefalosporina de terceira geração associada à ampicilina.

3.7 - PROGNÓSTICO

Na era pré-antibiótica a mortalidade desta patologia era de 100%. Atualmente, entretanto, a 
mortalidade nos países desenvolvidos está em torno de 6 a 35%.

Dos sobreviventes, cerca de 50% irão apresentar algum déficit neurológico no momento da alta 
hospitalar.

Os principais fatores relacionados a um prognóstico desfavorável são: extremos de idade (idosos 
ou crianças com < 10 anos), coma no momento do diagnóstico, atraso do diagnóstico e tratamento, 
culturas estéreis e empiema relacionado ao trauma ou ao pós-operatório.
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7. Ataxia; e 
8. Alteração de nervos cranianos. 

Outras complicações associadas são a síndrome inapropriada do hormônio antidiurético (SIA-
DH) e a hipertensão intracraniana (HIC) decorrente do edema ou da hidrocefalia. 

4 - DIAGNÓSTICO

Nos casos de suspeita de encefalite viral, é necessário o diagnóstico rápido para direcionar o 
tratamento adequado. A investigação é dividida em exames gerais e específicos do SNC. 

Exames gerais:
• Culturas em geral, principalmente a hemocultura (a necessidade do swab nasal e das culturas 

de fezes e de escarro deve ser avaliada individualmente);
• Alguns anticorpos podem ser detectados no sangue através do Ig-M (west nile virus, St. Louis 

vírus, japanese encephalitis virus); e
• PCR.

Exames específicos do SNC:
• RNM do encéfalo: é o exame de imagem mais sensível para o diagnóstico de encefalite; (Figu-

ra1, Figura2, Figura3)

FIGURA 1 – RNM FLAIR axial evidenciando hipersinal cortical em de predomínio temporal em pa-
ciente com encefalite herpética
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FIGURA 2  - RNM FLAIR axial evidenciando hipersinal cortical em de predomínio temporal em 
paciente com encefalite herpética

FIGURA3 – RNM T2 Coronal evidenciando hipersinal cortical em de predomínio temporal em pa-
ciente com encefalite herpética
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• TC de crânio: pode ser realizada nos casos em que a RNM do encéfalo não estiver disponível;
• EEG: pode ser útil para afastar a presença de um status não convulsivo no paciente com rebai-

xamento do nível da consciência; 
• Exame do líquor: é essencial em todos os casos, a não ser que a punção lombar seja contrain-

dicada nos casos de HIC. Nele também pode ser avaliado o Ig-M e o PCR (especialmente o PCR 
para o herpes vírus); e

• Biópsia cerebral: pode ser avaliada em casos específicos, quando não se conseguiu o diagnósti-
co etiológico e a evolução da doença se apresentar atípica, apesar do tratamento. 

4.5 - TRATAMENTO

Na suspeita de encefalite viral por HSV ou varicela zoster o tratamento empírico deve ser inicia-
do, pois o prognóstico depende da rapidez do tratamento. Caso se suspeite também de meningite 
bacteriana e não haja confirmação em tempo hábil (de até 30 à 60 min) pode ser realizado o trata-
mento empírico para a meningite bacteriana associada. 

Na suspeita de encefalite viral, o tratamento empírico deve ser realizado com Aciclovir (adultos 
10mg/kg infudido em 1 hora de 8/8 horas por 14 à 21 dias)em todos os pacientes. Pode-se também 
utilizar o corticosteroide , apesar da pouca evidência de sua efetividade na literatura.

Os anticonvulsivantes são usados rotineiramente, devido à chance de epilepsia nas lesões infla-
matórias da encefalite. Porém, a literatura atual tem pouca evidência da sua utilidade profilática na 
encefalite viral.

4.6 - PROGNÓSTICO

A encefalite viral é uma doença com alto potencial de morbidade e letalidade. Estudos demons-
tram que, na ausência do tratamento adequado, o índice de mortalidade varia de 50 a 75% e o de 
morbidade em sobreviventes de encefalites causadas por herpes vírus supera 95%.Com o trata-
mento adequado, contudo, a mortalidade é reduzida para 20% e a morbidade leve ou grave nos 
sobreviventes a  40%.

5 - INFECÇÕES DO SNC NA SIDA

5.1 - INTRODUÇÃO

A AIDS é uma pandemia que acomete milhões de pessoas no mundo, especialmente nas regiões 
subdesenvolvidas. De acordo com o Joint United Nations Programme On HIV/AIDS, em 2008 existiam 
aproximadamente 33,4 milhões de pessoas infectadas pelo HIV no mundo, o que compreende 1% 
da população global adulta dos 15aos 49 anos de idade. A maioria localizada na África subsaariana, 
onde 5,2% da população é portadora do vírus. Não obstante, o índice de infecção em vários países 
desenvolvidos permanece estável com tendência de redução das taxas de mortalidade devido ao 
diagnóstico precoce e à facilidade de acesso ao tratamento. O contrário ocorre nos países econo-
micamente desfavorecidos da África, onde de 8 a 10% da população está infectada. Na Botswana, 
por exemplo, 30% dos adultos estão infectados e cerca de 1/3 das crianças já nascem HIV positivo. 
Por outro lado, segundo o CDC americano (Centers for Disease Control and Prevention), em 2009, 
estima-se que mais de um milhão de adultos e adolescentes estavam infectados pelo HIV, com A 
taxa de diagnóstico de 17,4 por 100.000 habitantes. Entre 1981 e 2008 mais de 600.000 pessoas 
morreram de AIDS nos Estados Unidos da América. No Brasil, segundo Ministério da Saúde, até 
2007 havia 600 mil infectados. 

O HIV é um retrovírus com dois subtipos HIV 1 e HIV 2, sendo o primeiro o principal, responsável 
pela infecção em humanos. Atualmente acomete principalmente homens dos 25 aos 49 anos, com 
tendência de crescimento entre as mulheres. 
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As principais formas de transmissão são os contatos hetero e homossexual, o contato com san-
gue e seus derivados (drogas intravenosas, hemotransfusão e acidentes com material perfurante e 
cortante) e a transmissão vertical. A atividade sexual de maior risco é o sexo anal receptivo. O uso 
de preservativo de látex têm se mostrado em vários estudos ser o método mais eficaz e barato na 
prevenção da transmissão do HIV. 

A história natural da infecção pelo vírus do HIV passa por diversas fases de forma lenta e pro-
gressiva: síndrome retroviral aguda, fase assintomática, fase sintomática B e por último a síndrome 
da imunodeficiência adquirida (SIDA). A SIDA representa um estado de imunossupressão grave 
causado pelo HIV, cujo mecanismo básico é a redução dos linfócitos T (CD4+) para abaixo de 20% 
do valor normal (< 200 células/mm3). Nesse momento surgem as infecções oportunistas e as neo-
plasias que levam o paciente ao óbito no período de 1 a 2 anos. 

Portanto, a SIDA é definida pela contagem de linfócitos CD4+ < 200 células/mm3 no paciente 
HIV positivo ou aquele portador de doença definidora de AIDS. A notificação dos casos de AIDS é 
obrigatória para profissionais da saúde desde 1986. 

O sistema nervoso central (SNC) é um dos principais sítios acometidos nos pacientes com infec-
ção pelo HIV. Cerca de 40 a 70% dos infectados desenvolvem alguma lesão neurológica sintomá-
tica. O dano neurológico pode ser primário, decorrendo da própria agressão viral, ou secundário, 
relacionado com as infecções oportunistas e as neoplasias que se estabelecem na vigência da imu-
nossupressão. 
• Desordens primárias: demência associada ao HIV (encefalopatia), mielopatia, miopatia e poli-

neuropatia distal sensitivo-motora.  
• Desordens secundárias:
1. Infecciosas: toxoplasmose cerebral, meningite criptocócica, infecção pelo citomegalovírus 

(CMV) e leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP);
2. Neoplasia primária ou metastática como o linfoma primário do SNC;
3. Complicações cérebro-vasculares; e
4. Deficiências nutricionais. 

5.2 - NEUROTOXOPLASMOSE

A neurotoxoplasmose é a lesão cerebral mais comum nos pacientes com AIDS (CD4+ < 200 
células/mm3), com incidência de 3 a 40% dos infectados pelo HIV em várias séries da literatura. É 
uma infecção oportunista e definidora da AIDS e que é causada pelo Toxoplasma gonddii. 

Os sintomas podem ser focais ou generalizados. Os achados mais frequentes são: cefaleias, vô-
mitos, letargia, febre, confusão mental e convulsões. Os déficits focais incluem hemiparesia, paresia 
facial, paresia de nervos cranianos, ataxia, entre outros. 

Os exames laboratoriais são inespecíficos. A TC de crânio revela lesões hipodensas, únicas ou 
múltiplas, com reforço anelar pelo contraste envolvendo os gânglios da base com edema perilesio-
nal. A RNM do encéfalo é importante para auxiliar no diagnóstico diferencial de outras lesões como 
o linfoma do SNC e demais lesões infecciosas, tal qual o abcesso bacteriano. (Figura 1) O líquor não 
fornece dados consistentes para o diagnóstico. A sorologia para toxoplasmose é pouco sensível por 
ser negativa na maioria dos pacientes com imunossupressão grave. 
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FIGURA 1 – RNM T1 coronal com o contraste axial evidenciando múltiplas imagens com captação 
periférica do contraste correspondente a abscessos por toxoplasmose
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Portanto, todo paciente com sintomas neurológicos e déficits focais associados com lesões en-
cefálicas profundas na TC deve ser considerado portador de toxoplasmose cerebral. Dessa forma, 
em um paciente com quadro clínico e radiológico suspeito, autoriza-se o início da terapia empírica. 
Na ausência de melhora clínica após 10 a 14 dias recomenda-se a biópsia cerebral estereotáxica 
diagnóstica, a qual mostra-se positiva na maioria dos casos. A maioria dos pacientes apresenta 
melhora clínica durante as duas primeiras semanas de tratamento. O controle com TC de crânio é 
recomendado por volta da terceira ou quarta semana de terapia. 

O tratamento é realizado com o seguinte esquema terapêutico por 4 a 6 semanas. 
• Sulfadiazina 100mg/kg/dia  de 6/6h, dose máxima de 6g/dia;
• Pirimetamina 25 à 75mg/dia, 1x dia; e 
• Ácido folínico 10 à 20mg/dia. 

Nos pacientes que não toleram a sulfadiazina o esquema alternativo consiste em substituí-la por 
clindamicina 600mg de 6/6h. Os principais efeitos colaterais são mielotoxicidade, rash cutâneo e 
anemia megaloblástia (evitada pela administração do ácido folínico).

Profilaxia primária e secundária: 
A profilaxia primária é recomendada para os pacientes com sorologia positiva para toxoplasma 

gondii e contagem de CD4+ < 100 células/mm3. 
Esquema: sulfametoxazol 800mg + trimetropim 160mg 1x dia ou em dias alternados. 
O ácido folínico na dose de 15 a 30mg/dia deve ser prescrito junto com os esquemas das profi-

laxias primária e secundária para impedir o desenvolvimento de anemia megaloblástica.  As pro-
filaxias devem ser suspensas após dois exames com CD4+ > 200 células/mm3 no período de três 
meses, para a profilaxia primária. e seis meses, para a secundária.

Porque as recaídas são frequentes, depois do término do tratamento, todo paciente deve ser 
submetido à profilaxia secundária.

Esquema: sulfadiazina 500mg a 1g de 6/6h + pirimetamina 25mg/dia.

5.3 - MENINGITE CRIPTOCÓCICA

A meningite criptocócica é a infecção fúngica mais comum do SNC nos pacientes infectados 
pelo HIV. O agente etiológico é o Cryptococcus neoformans provocando infecção na vigência de 
imunossupressão grave. (Figura 2) 
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FIGURA 2  - TC de crânio evidenciando pseudocistos gelatinosos núcleos da base, típicos da neu-
rocriptococose

Os principais sinais e sintomas são: cefaleias, náuseas, vômitos, mal estar e febre. Raramente 
ocorre paresia de nervos cranianos, distúrbios de fala e anormalidades psiquiátricas. Sinais menín-
geos clássicos, como rigidez de nuca, são raros devido à pouca reação inflamatória em decorrência 
da imunidade deficitária. 

Os exames laboratoriais são inespecíficos. O líquor é o exame padrão-ouro para o diagnóstico. 
As alterações liquóricas são mínimas devido à pouca resposta inflamatória. A glicorraquia e a con-
tagem de células podem estar normais em até 2/3 dos casos. Geralmente, encontra-se proteinor-
raquia elevada. O diagnóstico é confirmado pelo exame direto do líquor em tinta nanquim. Une-se 
uma gota de líquor a uma gota da tinta nanquim e examina-se a lâmina. Esse método simples 
possui sensibilidade em torno de 90 à 95%. A cultura é geralmente positiva na maioria dos casos. 
A pesquisa do antígeno criptocócico no líquor ou no sangue pelo método do látex é geralmente 
positivo. 

O tratamento consiste na administração de antifúngicos por período prolongado. 
Esquema: anfotericina B 0.7 à 1mg/kg/dia, máximo de 50mg/dia por 2 a 3 semanas, seguido por 

fluconazol por 8 a 10 semanas. 
Opção: fluconazol 400mg/dia por 6 a 10 semanas nos casos de menor gravidade (estado mental 

preservado, LCR com mais de 20 células/mm3 e látex no líquor < 1:1024 ) ou contraindicação à 
anfotericina B. 

Profilaxia secundária: 
Esquema: fluconazol 200 a 400mg/dia ou anfotericina B 0.7 a 1mg/kg/dia, de 1 a 2 x por semana. 

Pode ser suspensa após a elevação persistente dos níveis de linfócitos CD4+ > 200 células/mm3. 

5.4 - LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA (LMP) 

A LMP resulta da infecção pelo papovavírus JC em pacientes infectados pelo HIV e em estado de 
imunossupressão grave geralmente com a contagem de linfócitos CD4+ < 100 células/mm3. É con-
troverso se resulta da reativação de uma infecção latente ou se decorre de  uma infecção recente. 

Os principais sintomas são estes: alteração do estado mental, distúrbios da fala e visão, dificulda-
de de marcha e de coordenação dos membros, hemiparesia e alteração do campo visual. 

A TC de crânio usualmente revela lesões hipodensas, localizadas preferencialmente na subs-
tância branca parieto-occipital, sem efeito de massa. (Figura 3) A RNM do encéfalo na sequência 
em T2 é o exame de escolha, revelando hiperintensidade das lesões. A biópsia cerebral resulta no 
diagnóstico, porém é dispensada na maioria dos casos. 
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FIGURA 3 - TC de crânio evidenciando hipodensidade em substância branca em paciente com 
LEMP
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O tratamento é realizado com esquema antirretroviral (HAART), sendo altamente efetivo e alte-
rando de forma significativa a sobrevida desses doentes.  

5.5 - COMPLEXO DEMÊNCIA ASSOCIADA AO HIV 

Caracteriza-se por encefalopatia relacionada ao vírus do HIV, considerada por muitos autores 
como demência subcortical. Ocorre em fase avançada da imunossupressão, geralmente com CD4+ 
< 200células/mm3, quando o paciente já apresenta infecções oportunistas. 

O dano ao SNC é consequência da agressão viral aos macrófagos, às células da micróglia e às 
células gigantes multinucleadas, gerando liberação de neurotoxinas e citocinas inflamatórias como 
IL-1, IL-6, TNF-alfa. 

O quadro clínico caracteriza-se pela queda das funções cognitivas, tais como incapacidade de 
concentração, esquecimentos frequentes, dificuldade para ler e realizar tarefas complexas. Mani-
festações motoras também são observadas, como tremor, instabilidade da marcha e dificuldade 
na realização de movimentos alternados. São frequentes também as crises convulsivas. Nos casos 
avançados pode ocorrer incontinência urinária e fecal, apatia e até quadro de estado vegetativo 
persistente. Nas iniciais, entretanto, pode ser confundido com quadro depressivo e apatia. Algu-
mas características das demências subcorticias, como apraxia, agnosia e afasia, estão ausentes no 
complexo demencial associado ao HIV. O uso do mini-mental é de grande utilidade na avaliação 
desses doentes. 

Não existe exame laboratorial ou de imagem específico para o diagnóstico, que acabam por 
assumir um papel de exclusão de diagnósticos diferenciais, como as infecções oportunistas e as 
neoplasias. Os métodos de imagens são inespecíficos. A RNM do encéfalo revela graus variados 
de atrofia cerebral, alargamento dos ventrículos e anormalidades focais e difusas na substância 
branca. 

No líquor as alterações são inespecíficas, podendo ser encontradas em pacientes portadores de 
HIV sem declínio cognitivo, tais como pleocitose, aumento de proteínas e aumento da fração total 
de imunoglobulinas. 

O tratamento consiste no uso da terapia antirretroviral combinada com melhora rápida das fun-
ções cognitivas, resultando-se em um melhor desempenho no teste de avaliação neuropsicológico. 
Os neurolépticos devem ser utilizados com cautela, tendo em vista que esses pacientes possuem 
sensibilidade aumentada aos efeitos colaterais, em especial os extrapiramidais. 
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6 - NEUROCISTICERCOSE

6.1 - INTRODUÇÃO

É a doença parasitária mais comum do sistema nervoso central (SNC), sendo a principal causa de 
epilepsia adquirida em países em desenvolvimento. Provavelmente acomete homens e mulheres 
na mesma proporção. A cisticercose é endêmica em áreas do México, Leste Europeu, Ásia, Américas 
Central e do Sul e África.

Ela pode ser adquirida por via fecal-oral (quando homens e animais tornam-se os hospedeiros 
intermediários do estágio larval) através da ingestão de água e alimentos contaminados por ovos 
viáveis produzidos pelos proglotes da Taenia solium oriundos de fezes humanas. No duodeno do 
homem e do porco, as cascas dos ovos se eclodem e as larvas incubadas penetram na parede do 
intestino delgado, atingindo a circulação sistêmica, de modo que podem alcançar várias estruturas, 
até mesmo o sistema nervoso central. 

OBS:
1. Casos de autoingestão de ovos viáveis também têm sido relatados como fonte de aquisição da 

doença.
2. A doença teníase é adquirida pela ingestão dos cisticercos através da carne malpassada de 

porco (Taenia solium) ou do boi (Taenia saginata).

6.2 - TIPOS DE CISTOS 

Dois tipos de cistos se desenvolvem no SNC:
1. Cisticercos celulose: são cistos regulares, arredondados ou ovais, de parede fina, com tamanho 

variando de 3 a 20 mm aproximadamente, tendendo a se formar no parênquima ou no espaço 
subaracnóideo. Esses cistos contém uma cabeça (escólex), geralmente estáticos, e produzem 
uma reação inflamatória mínima. As fases evolutivas desses cistos são: vesicular (com o escó-
lex), degeneração (coloidal e nodular) e calcificação.

2. Cisticercos racemosos: são maiores (de 3 a 12 cm), crescem ativamente no espaço subarac-
nóideo basal, produzindo grumos parecidos com cachos de uva e inflamação intensa. Não há 
larvas nesses cistos.

6.3 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Muitos pacientes são assintomáticos. Em pacientes sintomáticos, a evolução dos sintomas varia 
de subaguda a crônica, com exceção da epilepsia, cuja manifestação é aguda.
• Epilepsia: constitui a manifestação mais comum da neurocisticercose (70%). A neurocisticerco-

se é a principal causa de epilepsia de início no adulto e provavelmente uma das principais cau-
sas de epilepsia infantil do mundo. As crises podem sem ser parciais, generalizadas e parciais 
com generalização secundária;

• Cefaleia: pode estar relacionada à hidrocefalia ou à meningite;
• Sinais de hipertensão intracraniana: são causadas por efeito de massa ou por hidrocefalia (co-

municante e não-comunicante);
• Déficit neurológico focal: está relacionado com a localização do cisto;
• Paralisia de nervos cranianos: é causado por aracnoidite basal;
• Complicações: cerebrovasculares e psiquiátricas; e
• Déficit visual e alterações endócrinas quando em topografia da região selar e supra-selar.
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6.4 - DIAGNÓSTICO 

Pode ocorrer eosinofilia (achado inespecífico).
O exame do líquor pode ser normal. Eosinofilorraquia ocorre entre 12 e 60% dos casos e sugere 

infecção parasitária.
Sorologia: os títulos de anticorpos anticisticercose, determinados por ELISA no líquor, possui 

sensibilidade de 50% e especificidade de 65% para neurocisticercose. O teste de imunoeletrotrans-
ferência ligado à enzima no soro possui sensibilidade de 98% e especificidade de 100%.

O diagnóstico muitas vezes é confirmado pelos exames de imagem (TC e RNM do crânio). Evi-
denciam também a hidrocefalia, quando presente.

As alterações na TC de crânio dependem do estado evolutivo da infestação:
• Estágio vesicular (larva viável): lesões hipodensas, com hiperdensidade central puntiforme cor-

respondendo ao escólex, não captantes de contraste;
• Estágio coloidal (degeneração larval): lesões hipo/isodensas com realce periférico e edema pe-

rilesional;
• Estágio nodular-granular: lesões nodulares com realce pelo contraste; e
• Estágio calcificado: calcificações puntiformes intraparenquimatosas, não captantes, que repre-

sentam os parasitas mortos. (Figura 1)
FIGURA 1 - TC de crânio evidenciando calcificações puntiformes intraparenquimatosas

A RM do encéfalo é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico de neurocisticercose, 
especialmente para a avaliação de cistos ventriculares e cisternais, que podem encontrar-se em 
diferentes fases evolutivas:
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• Fase vesicular: cistos hipointensos em T1 e hiperintensos em T2. Não há realce pelo contraste, e 
o escoléx pode ser visualizado; (Figura 2)

Figura 6-2 - RNM FLAIR axial evidenciando neurocisticercose formando lesão cística cortical com 
pouco edema perilesional
• Fase coloidal: cistos hiperintensos em relação ao líquor. Há edema circunjacente; e
• Fase nodular-granular: parede do cisto espessa. Há redução do edema e o realce nodular está 

presente.
A espectroscopia pode evidenciar diminuição do N-acetil aspartato e elevação de metabólitos 

como o lactato.

OBS: Em apenas uma minoria dos casos é necessário a biópsia para a confirmação diagnóstica.

6.5 - TRATAMENTO

Os objetivos da farmacoterapia para neurocisticercose são reduzir a morbidade, prevenir as 
complicações e erradicar a infestação.

Dois medicamentos estão disponíveis para o tratamento da neurocisticercose: o albendazol e o 
prazinquantel. O albendazol parece ser mais eficaz para cistos gigantes, subaracnóideos e intraven-
triculares e  possui menor potencial de interações medicamentosas que o prazinquantel. O alben-
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dazol pode ser empregado na dose de 15 mg/kg/dia por oito dias, ao passo que o prazinquantel 
pode ser utilizado para tratamento da neurocisticercose na dose de 50mg/kg/dia por 21 dias.

Se o parasita estiver morto (estágio calcificado) o tratamento é dirigido apenas para os sintomas. 
As crises convulsivas são geralmente controladas com anticonvulsivantes em regime de monote-
rapia. As calcificações, por outro lado, continuam sendo focos epileptógênos, portanto o tempo de 
duração do tratamento é controverso.

O uso de anticonvulsivante profilático pode ser considerado na vigência da terapia antiparasitá-
ria e nos casos de cistos em processos de degenerações evidenciados pela captação pelo contraste.

Em casos de parasitas viáveis ou ativos, os pacientes com encefalite ou vasculites, o tratamento 
com corticoides ou imunossupressores é recomendado antes do uso de drogas anti-helmínticas. 
Habitualmente o corticosteroide deve ser iniciado de 2 a 3 dias antes da medicação antiparasitária.

A cirurgia pode ser considerada em casos de hidrocefalia (derivação ventricular ou terceiroven-
triculostomia endoscópica, dependendo do caso), cistos intraventriculares (remoção endoscópica) 
e em casos de lesões grandes com efeito de massa significativo. (Figura 3, Figura 4)

FIGURA 3  - TC de crânio evidenciando volumosa lesão cística frontal esquerda secundária a neu-
rocisticercose
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7 -NEUROESQUISTOSSOMOSE

7.1 - INTRODUÇÃO

Mielorradiculopatia esquistossomótica 
A esquistossomose é uma doença causada por um parasita da classe trematódeo. É considerada 

endêmica em amplas regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia, Oriente Médio, Caribe e alguns 
países sul-americanos. Mais de 207 milhões de pessoas possuem a infestação ativa da esquistosso-
mose em pelo menos 74 países.

A incidência de complicação neurológica da doença é de 0.3 à 4% dos casos. O sistema nervoso 
central (SNC) pode ser acometido nas infestações pelo Schistosoma mansoni, mas também pelo S. 
haematobium e o S. japonicum. A deposição assintomática de ovos no SNC é frequente. Quando 
sintomática, as duas primeiras espécies provocam mais comumente a síndrome mielorradicular, e 
a última ocasiona o acometimento encefálico.

A mielorradiculopatia é a forma mais comum da doença esquistossomótica do sistema nervoso 
e relaciona-se mais frequentemente ao Schistosoma mansoni.  As regiões torácica baixa e lombar 
(cone medular e cauda equina) são as mais acometidas.

7.2- TRANSMISSÃO

Os ovos eliminados pela urina e fezes dos indivíduos contaminados evoluem para larvas na 
água as quais se alojam e se desenvolvem nos caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biom-
phalaria. Adultas, libertam-se do caramujo para a água e contaminam o homem (por penetração 
ativa pela pele). No sistema venoso humano os parasitas se desenvolvem até atingir de 1 à a 2 
cm de comprimento, se reproduzem e eliminam os ovos. O desenvolvimento do parasita no ho-
mem leva aproximadamente seis semanas (período de incubação), quando atinge a forma adulta 
e reprodutora já no seu habitat final, o sistema venoso. A liberação de ovos pelo homem pode 
permanecer por muitos anos.

FIGURA 4  - Neurocisticerco após ressecção e esvaziamento do componente cístico

6.6 - PROGNÓSTICO 

Na maioria dos pacientes com neurocisticercose, o prognóstico é bom e as crises convulsivas 
tendem a melhorar após o tratamento com o antiparasitário. 

A forma racemosa da neurocisticercose está relacionada a uma pior evolução, com uma alta taxa 
de mortalidade (>20%).
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7.3 - PATOGENIA

A patogenia exata da mielorradiculopatia esquistossomótica permanece desconhecida, porém 
admite-se que a resposta inflamatória do hospedeiro aos ovos presentes no tecido nervoso consti-
tua o principal determinante das lesões (granulomas esquistossomóticos).

7.4 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

• Dor na região dorsal;
• Alterações sensitivas nos membros inferiores;
• Alterações esfincterianas;
• Déficits motores nos membros inferiores (paraparesia/paraplegia); e
• Impotência sexual.

A instalação dos sintomas geralmente ocorre de forma aguda ou subaguda e em caráter progres-
sivo.

7.5 - DIAGNÓSTICO

Para o diagnóstico, é necessária a evidência clínica da lesão neurológica mielorradicular, como 
a demonstração da presença da esquistossomose por técnicas microscópicas e/ou sorológicas, 
tais quais o exame parasitológico de fezes, a biópsia retal e a presença de anticorpos circulantes; 
constatação do exame de líquor anormal, com pleocitose linfocitária (podendo ter ou não eosino-
filorraquia em 43 a 90 % dos casos) hiperproteinorraquia, positividade para a reação imunológica 
específica para a esquistossomose (ELISA, imunofluorecência indireta, hemaglutinação). É impor-
tante a exclusão de outras causas de mielite, como por exemplo: a siringomielia, infecção por HIV 
ou HTLV, deficiência de vitamina B12, lesões expansivas intrarraquianas, abscessos, tuberculose, 
sífilis, e outras.

A realização de exames de imagem (RNM e TC da coluna torácica e lombar) é útil para auxiliar a 
exclusão de outras causas de mielite e também para demonstrar os achados que possam sugerir 
a presença da mielorradiculopatia esquistossomótica. As alterações mais comuns evidenciadas na 
RNM são o espessamento da medula, cone e raízes da cauda equina evidenciado em T1, e a hiperin-
tensidade em T2 (demonstrando o edema), com captação heterogênea pelo contraste.

7.6 - TRATAMENTO

Pode ser realizado com prazinquantel 50 mg/Kg dividido em duas tomadas , com intervalo de 
quatro horas, associado à prednisona 1 mg/Kg/dia por um período de seis meses, seguido de sua 
retirada gradual.

Outras opções incluem a ivermectina e o albendazol.
A pulsoterapia com metilprednisolona (1g/dia) por cinco dias pode ser considerada para reduzir 

a lesão do tecido nervoso.

7.7 - PROGNÓSTICO

Aproximadamente 95% dos pacientes que não recebem o tratamento apresentam o prognós-
tico desfavorável, morrem ou continuam com déficit neurológico permanente. O tratamento deve 
ser realizado, mesmo se o diagnóstico for tardio (até 12 meses) em relação à manifestação neuro-
lógica.
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8 - EMPIEMA EPIDURAL ESPINHAL

8.1 - INTRODUÇÃO

O empiema epidural espinhal é uma entidade infecciosa incomum, sendo responsável por uma 
a cada 20.000 admissões hospitalares. Acomete mais frequentemente pacientes do sexo masculi-
no, principalmente entre 50 a 60 anos de idade, embora possa ocorrer em qualquer idade.

O diagnóstico imediato tem grande relevância para o tratamento específico precoce, diminuin-
do a morbidade. Acomete mais comumente a porção posterior das colunas torácica e lombar. Na 
coluna cervical tendem a localizar anteriormente ao saco dural.

8.2 - ETIOLOGIA

Cerca de 50% dos casos tem origem hematogênica (infecção de partes moles, endocardite, in-
fecção do trato urinário, infecção do trato respiratório, drogas injetáveis), 10 a 30% resultam da 
propagação direta da infecção local e aproximadamente 20% dos casos são decorrentes de proce-
dimentos invasivos ou instrumentação permanente. Em alguns casos a causa do empiema epidural 
é indefinida.

8.3 - FATORES DE RISCO

Diabetes mellitus, trauma raquimedular, cirurgia prévia, uso de drogas endovenosas, alcoolis-
mo, insuficiência renal, imunossupressão, gravidez e anestesia epidural.

8.4 - AGENTES PATOGÊNICOS

Estafilococo aureus (mais comum: 60% dos casos)
Estafilococos coagulase-negativos (são geralmente associados à um procedimento cirúrgico 

prévio)
Estreptococos (incluindo, viridans, grupo B e pneumococo)
Anaeróbios

8.5 - APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Os sintomas mais comuns são dor (ocorre em mais de 70% dos casos) , febre e déficit neurológi-
co. Os sintomas geralmente ocorrem de forma gradual e progressiva e o atraso no diagnóstico e no 
tratamento aumentam significativamente a morbimortalidade.

8.6 - DIAGNÓSTICO

Leucocitose e VHS elevado são achados comuns, embora inespecíficos.
A hemocultura é  positiva em aproximadamente 60% dos casos. A identificação do patógeno 
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pode requerer biópsia com agulha ou aberta para adquirir material para cultura.
Neuroimagem: a RNM é o exame de maior acurácia (alta sensibilidade e especificidade), sendo 

o de escolha na suspeita clínica e laboratorial de empiema epidural. (Figura 8-1, Figura 8-2, Figura 
8-3 e Figura 8-4) A TC pode ser realizada quando não for possível a realização da RNM, porém tem 
menor sensibilidade.

FIGURA 1 - RNM T2 sagital evidenciando empiema epidural a nível de L2
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FIGURA 2 – RNM T1 sagital evidenciando epiema epidural a nível de L2
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FIGURA 3 - RNM T2 axial evidenciando empiema epidural a nível de L2 
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FIGURA 4 – RNM T1 axial evidenciando empiema epidural a nível de L2

8.7 - TRATAMENTO

O tratamento padrão consiste na descompressão cirúrgica com a drenagem da secreção puru-
lenta em regime de urgência associada à antibioticoterapia de amplo espectro. A artrodese conco-
mitante pode ser considerada em casos de instabilidade da coluna associada.

A antibioticoterapia isolada  pode ser considerada nos pacientes com risco cirúrgico proibitivo, 
que tenham déficit neurológico completo por mais de 48 a 72 horas ou que não tenham déficit 
neurológico (desde que sejam acompanhados adequadamente com o monitoramento neuroló-
gico contínuo).

A antibioticoterapia empírica deve abranger a cobertura para cocos gram positivos (uma opção 
é a vancomicina) e bacilos gram negativos (cefalosporinas de terceira/quarta geração e merope-
nem estão dentre as opções). O tempo de antibioticoterapia é controverso, mas o período conside-
rado efetivo é de 4 a 12 semanas.

8.8 - PROGNÓSTICO

A taxa estimada de mortalidade é de 2 a 20%. Fatores relacionados ao prognóstico desfavorável 
incluem o atraso no diagnóstico, no tratamento e as comorbidades, além da intensidade do déficit 
neurológico prévio ao tratamento.
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9 - ESPONDILODISCITE

9.1 - INTRODUÇÃO

Discite é um processo infeccioso do disco intervertebral ,  na maioria das vezes associada tam-
bém ao acometimento do corpo vertebral. Por isso, é também denominada espondilodiscite, sen-
do semelhante nas manifestações clínicas, no diagnóstico e no tratamento. É uma condição clínica 
incomum, acometendo um a cada 100.000 a 250.000 habitantes, sendo mais prevalente nos países 
subdesenvolvidos.  A região lombar é a mais acometida, seguida da cervical e da  região torácica. É 
considerada uma doença grave com mortalidade entre 2 a 12 % dos casos. 

9.2 - FISIOPATOLOGIA

A espondilodiscite espontânea se origina no osso subcondral esponjoso com posterior acome-
timento do disco intervertebral. Inicia-se através de um processo de disseminação hematogênica 
de um foco infeccioso à distância. Geralmente, decorre de embolização pelas artérias espinhais e 
metafisárias  ou  através do fluxo venoso retrógrado de órgãos abdominais e pélvicos pelo plexo 
venoso de Batson para o espaço epidural. Essa hipótese justifica o fato de que as doenças pélvicas 
constituem o sítio causador primário mais comum. Já na espondilodiscite iatrogênica ou pós ope-
ratória, há acometimento primário do disco.

O quadro infeccioso posteriormente pode alastrar-se, causando a destruição e a inflamação das 
estruturas osteo-ligamentares adjacentes, além também do acometimento de tecidos moles para-
vertebrais. Apresenta maior prevalência no sexo masculino (proporção de 2:1) e na fase adulta. Tem 
a incidência bimodal em relação à idade, ocorrendo um pico durante a infância com média de sete 
anos, reduzindo na fase adulta e depois há um novo pico em torno dos  50 anos. 

9.3 - ETIOLOGIA

Os principais sítios infecciosos primários da espondilodiscite decorrentes da disseminação hema-
togênica são: infecção do trato urinário, pneumonia e infecção de partes moles. Histótia de trauma-
tismo raquimedular fechado pode estar associado a espondilodiscite em menos de 5% dos casos. 
Cirurgias discais também podem estar relacionadas à discite A fonte da infecção é desconhecida em 
cerca de 37% dos casos de espondilodiscite espontânea. Condições que podem aumentar o risco 
de desenvolvimento de espondilodiscite: obesidade, diabetes, uso de corticoesteróides, câncer e 
quimioterapia, AIDS, doença renal crônica, uso de drogas endovenosas e alcoolismo (Tabela 1).

TABELA 1: Principais condições clínicas e agentes etiológicos

CONDIÇÃO CLÍNICA AGENTE ETIOLÓGICO

Infecção de pele, tecidos moles, crianças Staphylococcus aureus

Infecção do trato urinário Escherichia coli  e  Proteus spp

Usuário de drogas endovenosas Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella e  S. aureus

Pós-operatório de cirurgia espinhal 
Staphylococcus aureus, S. epidermidis  e Strepto-

coccus

Infecção do trato respiratório Streptococcus pneumoniae

Endocardite aguda Staphylococcus aureus

Endocardite subaguda Streptococcus spp
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9.4 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A espondilodiscite apresenta uma evolução lenta e progressiva, com sintomas discretos e ines-
pecíficos, o que causa frequentemente o atraso no diagnóstico e no tratamento. O sintoma mais 
comum é a dor, que está presente em 90% dos pacientes, que pode estar acompanhada de con-
tratura muscular localizada e tipicamente piora com a movimentação.  Picos febris, calafrios, perda 
de peso e sintomas infecciosos sistêmicos podem estar presentes, mas são incomuns. Sintomas 
radiculares estão presentes em cerca de 50 a 93%. O achado mais comum no exame físico é a 
contratura da musculatura paraespinhal. 

Nas espondilodiscites pós-operatórias os sintomas iniciam-se dias a semanas após a cirurgia, 
com sintomas semelhantes aos casos de espondilodiscite espontânea. Porém, em 10% dos casos 
há sinais superficiais de infecção com flogose local. A taxa de infecção nas discectomias cervicais é 
de 0,5% e nas lombares é de 0,7 a 2,8%, causado por inoculação direta do agente infeccioso duran-
te o procedimento cirúrgico. A instrumentação pode elevar estas taxas para 0,9 a 6%.

Nas crianças, o quadro é mais agudo com dores lombares, irritabilidade, fraqueza para caminhar 
e os sintomas infecciosos locais e sistêmicos são comuns, como febre e flogose local. 

9.5 - EXAMES COMPLEMENTARES

9.5.1 - Exames Laboratoriais

A elevação do VHS e do PCR são as alterações mais frequentes e consistentes encontradas. O 
VHS (mais sensível, porém relativamente não específico para infecção) geralmente é maior do que 
40 mm/hr na admissão. O PCR está elevado em mais de 90% dos pacientes com espondilodiscite e 
tende a aumentar rapidamente com início da infecção , mas retorna aos valores basais rapidamente 
com a resolução da mesma;  sendo, assim, um indicador mais útil e confiável para o acompanha-
mento do curso da doença. Leucocitose pode ocorrer em cerca de 35% dos casos. Culturas de san-
gue, urina e de eventuais coleções supurativas focais devem ser investigadas.

A procalcitonina não foi útil como parâmetro para o diagnóstico e a monitorização de atividade 
da  espondilodiscite, e  seu valor não foi significativo para diferenciar a infecção bacteriana da in-
flamação asséptica da coluna. 

Outros exames podem ser necessários para investigar o foco infeccioso primário como, o eco-
cardiogama para avaliar a presença de endocardite. 

9.5.2 - Microbiologia 

As hemoculturas devem ser colhidas em todos os pacientes com suspeita de espondilodiscite, 
sendo positiva em cerca 50% dos casos. Nestes pacientes o tratamento com antibióticos específicos 
pode ser iniciado sem a necessidade de exames invasivos para colher o material para as culturas. 
A biópsia por agulha na coluna, guiada por fluoroscopia ou Tomografia, pode demonstrar o pa-
tógeno em 60 a 96% dos casos. A biópsia aberta, embora mais sensível, está associada a maior 
morbidade. Deve-se pesquisar culturas para tuberculose e fungo em todos os casos. Infecções po-
limicrobianas são incomuns e correspondem a menos de 2,5% dos casos.

9.5.3 - Exames de imagem 

RXs: é um exame de baixa sensibilidade e especificidade para diagnóstico e acompanhamento 
da espondilodiscite. Os achados são tardios e inespecíficos, como: irregularidades e erosões nos 
platôs dos vertebrais, redução da densidade do osso devido à destruição, luxações e sinais de ins-
tabilidade. 

TC contrastada: apresenta a maior sensibilidade para detectar as alterações como: hipodensida-
de do disco com destruição dos platôs adjacentes e edema dos tecidos moles circunjacentes e tam-
bém a presença de gás produzido pelas bactérias. É útil para acompanhar o aumento da densidade 
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óssea e a esclerose após o tratamento bem sucedido.  Geralmente, a espondilodiscite não acomete 
os elementos posteriores como as lâminas, as facetas e os processos espinhosos. 

RM: é o teste mais sensível e específico para o diagnóstico de espondilodiscite, ajudando a di-
ferenciá-la da neoplasia, tuberculose ou da doença degenerativa. A sensibilidade estimada da RM 
é de 92% e especificidade de 96%. Demonstra hipossinal em T1 na topografia dos corpos e platôs 
vertebrais e hipersinal em T2. O disco intervertebral encontra-se hiperintenso em T2, devido o ede-
ma. O realce pelo contraste na inteface disco-platô vertebral ocorre, geralmente, à partir de 1 a 2 
semanas de evolução da doença. A RM é útil também para detectar a presença de abscesso epi-
dural,  flegmão paraespinhal e dos sinais de mielo/radiculopatia compressiva. (Figura 1 e Figura 2)

FIGURA1 – RNM T2 sagital evidenciando espondilodiscite

Medicina nuclear: a cintilografia mostra boa sensibilidade nos quadro iniciais de espondilodiscite 
com captação irregular do radioisótopo. Tem sido usado o tecnésio-99  por ser mais barato e exigir 
menor dose de radiação.  É útil nos casos de febre de origem indeterminada. Pode demonstrar 
resultados positivos já nos primeiros dias de infecção 

9.6 - TRATAMENTO

Os objetivos do tratamento são proporcionar melhora da dor, prevenir ou reverter déficit neuro-
lógico, erradicar a infecção e restabelecer o alinhamento da coluna em casos deformidade.

9.6.1 - Tratamento conservador 

O tratamento conservador deve ser considerado em casos em que o patógeno causador do 
processo infeccioso for identificado, além de sensibilidade à antibioticoterapia, ausência de déficits 
neurológicos e alinhamento da coluna preservado.
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Os princípios do tratamento conservador, além da antibioticoterapia adequada, incluem con-
trole do quadro doloroso com analgésicos e antinflamatórios,  o uso de ansiolíticos e relaxantes 
musculares que proporcionam conforto e auxiliam a recuperação do paciente. A imobilização ge-
ralmente é necessária principalmente nas fases iniciais. Preconiza-se duas semanas de repouso na 
cama  para prevenir o desenvolvimento de cifose, seguido de imobilização com cinta rígida duran-
te a deambulação por 3 a 6 meses, possibilitando a fusão anatômica do segmento vertebral aco-
metido. A presença de dor à deambulação é indicativo para se manter o repouso e deve-se avaliar 
possíveis sinais de instabilidade. É muito importante o monitoramento, com exames de imagem, 
do alinhamento da coluna vertebral na vigência do tratamento conservador.

Os antibióticos, sempre que possível, não devem ser administrados até que se tenha obtido te-
cido para análise de culturas. Uma vez estabelecido o diagnóstico microbiológico preciso, inicia-se 
antibioticoterapia específica. Enquanto aguarda-se o resultado da cultura, deve-se iniciar antibioti-
coterapia empírica de acordo com o agente etiológico mais provável (ver tabela 1 e 2).

Os antibióticos específicos devem ser iniciados e guiados pelo antibiograma quando o agente 
causador for isolado e quando o sítio primário da infecção for conhecido. A administração deve 
ser parenteral por 6 a 8 semanas, devendo ser realizado o acompanhamento seriado com VHS ou 
PCR.  Antibióticos de amplo espectro devem ser iniciados caso o agente patogênico não seja iso-
lado. Nos casos de evoluções desfavoráveis, deve-se suspeitar de tuberculose. Os antibióticos não 
devem ser descontinuados enquanto houver qualquer sinal clínico ou laboratorial de atividade da 
espondilodiscite. 

TABELA 2 - Terapia para organismos específicos baseado no guideline da Sociedade de Patologia 
de Lingua Francesa*

BACTERIA
TERAPIA DE PRIMEIRA 

LINHA
OUTRAS OPÇÕES

TRATAMENTO DE 
MANUTENÇÃO

MSSA
Penicilina isoxazolil + 

aminoglicosídeo
Clindamicina; fluoroquinolo-

na + rifampicina
O mesmo

MRSA

Glicopeptídeo + 
rifampicina; glico-
peptídeo + ácido 

fusídico

Clindamicina (se sensível a 
eritromicina)

Rifampicina + 
ácido fusídico

Enterococcus
Amoxicilina + ami-

noglicosídeo
Glicopeptídeo + aminoglico-

sídeo 
Amoxicilina

Streptoccus spp. Amoxicilina
Clindamicina; cefalosporina 

de 3a geração
Amoxicilina; 
Clindamicina

Bacilo Gram 
negative

Cefalosporina de 3a 
geração + aminogli-
cosídeo; Cefalospo-
rina de 3a geração + 

fluoroquinolona

Carbapenêmicos + aminogli-
cosídeos;  carbapenêmicos + 
fluoroquinolonas; fluoroqui-
nolonas + aminoglicosídeos

Fluoroquinolona

Pseudomonas 
aeruginosa

Ceftazidime + 
aminoglicosídeo; 

ceftazidime + cipro-
floxacina; aztreonam

Carbapenêmicos + ciproflo-
xacina; carbapenêmicos + 

aminoglicosídeos
Ciprofloxacina

Anaeróbios Clindamicina Imipenem; metronidazol Clindamicina
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* Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF). Recommandations pour la prati-
que clinique. Spondylodiscites infectieuses primitives, et secondaires à un geste intra-discal, sans 
mise en place de matériel. Med Mal Infect 2007;37(9):554e72.

9.6.2 - Tratamento cirúrgico 

O tratamento cirúrgico deve ser considerado em casos de falha do tratamento conservador, 
déficit neurológico significativo ou progressivo, abscesso paravertebral com efeito de massa signi-
ficativo e deformidade da coluna vertebral.

Os princípios do tratamento cirúrgico são: desbridamento dos tecidos infectados, fornecer 
material para cultura (caso o patógeno ainda não tenha sido isolado), descomprimir as estruturas 
nervosas e correção da instabilidade da coluna. 

A laminectomia nos pacientes com déficits progressivos e em más condições clínicas pode ser 
considerada uma opção; no entanto, tal procedimento pode agravar ainda mais a instabilidade e 
déficit neurológico, uma vez que os elementos vertebrais anteriores estão usualmente acometidos 
pelo processo infeccioso e um certo grau de estabilidade é proporcionada por elementos poste-
riores intactos.

 A cirurgia preferencialmente adotada é a abordagem anterior, porque promove a retirada má-
xima de tecido infeccioso, boa descompressão anterior das estruturas nervosas e a artrodese  do 
segmento acometido, corrigindo a cifose e a deformidade associada. 

É aceitável a descompressão posterior e a fusão com parafusos pediculares em situações nas 
quais exista instabilidade e deformidade significativa. Estudos recentes mostram que uso de ma-
terial de síntese (principalmente de titânio) no meio infectado não prejudica o tratamento nem o 
desfecho clínico da doença. 

9.7 - PROGNÓSTICO

A maioria dos pacientes são curados com a antibioticoterapia com ou sem cirurgia associada. 
Aproximadamente 15% dos pacientes apresentam déficits neurológicos permanentes. Esses ne-
cessitam de acompanhamento ambulatorial com radiografias seriadas para detectar possível piora 
neurológica progressiva devido à cifose e à instabilidade vertebral. A recidiva da infecção ocorre 
em 2 a 8% dos casos, o que reforça a necessidade de enfatizar aos pacientes quanto ao tempo ade-
quado da antibioticoterapia e o possível surgimento de resistência bacteriana com o tratamento 
incompleto. 

Deve-se realizar o acompanhamento ambulatorial com VHS e PCR e exames seriados de ima-
gem com RXs  e TCs. 

10 - TUBERCULOSE VERTEBRAL (DOENÇA DE POTT)

10.1 -INTRODUÇÃO

A espondilodiscite tuberculosa também conhecida como doença de Pott é uma doença infec-
ciosa da coluna espinhal produzida pelo Micobacterium tuberculosi. Está relacionada à fatores 
socioeconômicos e história de exposição ao bacilo.. Mais recentemente, a prevalência maior de 
doentes com HIV, imunosuprimidos, pode ser relacionada a maior incidência da TBC óssea, princi-
palmente em grupos populacionais não imunizados. O mal de Pott é mais prevalente  na população 
adulta (média de 40 anos), acometendo ambos os sexos em proporção semelhante. Representa 1 a 
2% de todos os casos de tuberculose e 10% dos casos extra-pulmonares de tuberculose. A coluna 
vertebral é o local mais comum de acometimento do esqueleto,   sendo o segmento torácico o sitio 
mais prevalente (40 a 50% dos casos),  seguido da lombossacra (35 a 40%)  e, por último, a coluna 
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cervical com aproximadamente 10% dos casos. Cerca de 80% dos pacientes com espondilodiscite 
tuberculosa não possuem evidência de infecção ativa pulmonar.

10.2 - FISIOPATOLOGIA

A espondilodiscite tuberculosa é geralmente consequente à uma fonte secundária de infecção 
extra-espinhal, atingindo a coluna pela via hematogênica e produzindo uma lesão básica consti-
tuída de osteomielite e artrite, acometendo inicialmente o corpo vertebral (inoculação na metáfise 
peridiscal do corpo vertebral, adjacente ao platô deste) e espalhando-se para os tecidos moles 
paravertebrais e mais tardiamente ao disco intervertebral. A infecção pode propagar-se, através 
do ligamento longitudinal anterior, para níveis contíguos. Evolui lentamente, com progressiva des-
truição óssea, podendo levar ao colapso vertebral e à cifose, gerando dor e instabilidade. O canal 
espinhal vai progressivamente sendo invadido e comprimido pela infiltração do abscesso e pelo 
tecido de granulação, gerando compressão mieloradicular e déficits neurológicos. 

10.3 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O quadro clínico da doença de Pott é muito variável, dependendo de fatores como: local afeta-
do, estágio da doença e a presença de complicações como, abcessos espinhais e dos tecidos moles. 
A grande maioria dos pacientes não apresenta evidência de tuberculose extra-espinhal concomi-
tante (62 a 90%). 

O sintoma mais precoce e comum é a dor, tipicamente de evolução crônica e comumente asso-
ciada a espasmos da musculatura paravertebral.  Também podem estar presentes outros sintomas 
inespecíficos como febre e perda de peso. Os sintomas neurológicos , tais como, paraparesia pro-
gressiva, parestesias, síndromes radiculares e da cauda equina, aparecem em cerca de 10 a 61% dos 
casos. Quando a coluna cervical é acometida, a doença é mais grave e os sintomas neurológicos são 
mais comuns e  com uma apresentação atípica, como: cervicalgia, torcicolo, disfagia, rouquidão, e 
sintomas neurológicos como as parestesias e a tetraparesia.

 Deformidade cifótica pode ocorrer como conseqüência do colapso dos elementos anteriores 
da coluna vertebral, sobretudo nos pacientes tratados conservadoramente. A deformidade óssea 
raramente causa déficits neurológicos, a menos que ocorram luxações e subluxações.

10.4 - EXAMES COMPLEMENTARES

Teste tuberculínico da pele (PPD) é positivo em 84-95% dos paciente infectados com doença de 
Pott que não são imunossuprimidos. A vacinação  pode compromete o valor deste teste.

O VHS geralmente está elevado, indicando importante inflamação tecidual. Baciloscopia e cul-
tura de escarro devem ser pesquisadas.

O método, atualmente, mais eficaz em promover o diagnóstico é a biópsia guiada por fluoros-
copia ou tomografia; e análise do material obtido com cultura (geralmente demora 6 semanas o 
resultado), teste de reação em cadeia da polimerase e baciloscopia com coloração  pelo método 
de Ziehl-Neelsen. 

Frequentemente estas amostras podem ser negativas na cultura e microscopia, o que faz o diag-
nóstico ser difícil em vários casos e ocasionalmente levando a possibilidade de tratamento de prova.

A análise anátomo-patológica, de material obtido por biópsia com agulha ou por cirurgia aber-
ta, pode demonstrar a presença de tecidos de granulação com exudato e abscessos interpostos e 
áreas de necrose caseosa (lesão típica, porém não patognômica). Como em muitos casos o bacilo 
não é detectado, estes achados anátomo-patológicos podem sugerir fortemente o diagnóstico.

Exames de imagem 
RXs:
•  Os achados são tardios. É pouco sensível e específico para o diagnóstico e o acompanhamento.
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• Principais alterações: destruição lítica da porção anterior do corpo com acunhamento e colapso 
vertebral, esclerose reativa subcondral, destruição do disco (geralmente em fases tardias) e dos 
platôs vertebrais com redução do espaço intervertebral e lesões que podem acometer vários 
níveis.

TC contrastada:
• Propicia uma melhor avaliação das estrutura ósseas: destruição lítica irregular, esclerose, colap-

so discal e avalia os sinais de instabilidade. 
• Quando contrastada permite a avaliação do espaço epidural e paraespinhal, ajudando a detec-

tar a presença de abscessos. 

RNM: 
É o exame padrão-ouro com a melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico e a ava-

liação de complicações, como: 
• Avalia o envolvimento dos tecidos paravertebrais , bem como os ligamentos longitudinais e 

o espaço epidural, revelando a presença de eventuais sinais compressivos mielorradicular e 
auxiliando no diagnóstico da injúria neurológica;

• Ajuda na diferenciação da espondilscite piogênica.
• Geralmente demonstra destruição óssea, com relativa preservação dos discos intervertebrais.

A presença de lesões infiltrativas e destrutivas de vértebras vizinhas, com relativa preservação 
do disco intervertebral e abscesso paravertebral associado é fortemente sugestiva de tuberculose 
óssea

10.5 - TRATAMENTO

De acordo com artigo publicado em 2003 pelo "Centers for Disease Control and Prevention, a 
Infectious Diseases Society of America, e a American Thoracic Society"  recomenda-se: 
• Quimioterapia com drogas antituberculostáticas de 1a linha, em regime empírico  de quatro 

drogas por 9 à 12 meses ( vide tabela4):

OBS: o uso de drogas de 2a linha é reservado para os casos de resistência e abandono do trata-
mento. 

TABELA 1: Tempo de tratamento X drogas tuberculostáticas

TEMPO DE TRATAMENTO DROGAS ANTITUBERCULOSTÁTICAS 

0-2meses 
4 drogas: isoniazida(300 mg/dia), rifampici-
na(600mg/dia), pirazinamida(15-30 mg/kg/

dia) e etambutol (15 mg/kg/dia)

ou estreptomicina

3-12meses 2 drogas (isoniazida e rifampicina)

*OBS.: doses preconizadas para adultos acima de 45 kg.
Pacientes com suspeita clínica, laboratorial e imaginológica de espondilodiscite tuberculosa 

devem ser submetidos a biópsia (aberta ou fechada) e o material obtido deve ser encaminhado 
para análise.  Posteriormente o tratamento tuberculostático deve ser iniciado de forma imediata.

Medidas de suporte: controle do quadro doloroso com analgésicos e antiinflamatórios não es-
teroides. Os ansiolíticos e relaxantes musculares ajudam no conforto e na recuperação. A imobiliza-
ção geralmente é necessária, principalmente nas fase iniciais, sendo indicado o uso de cinta rígida 
durante a deambulação por 3 a 6 meses para permitir a fusão anatômica do segmento vertebral 
acometido. A presença de dor à deambulação é indicativo para a necessidade manutenção do co-
lete e para avaliação de possíveis sinais de instabilidade. 
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A intervenção cirúrgica visando descompressão e artrodese deve ser considerada nas seguintes 
situações: déficit neurológico grave (Frankel A e B), piora neurológica progressiva, sinais de instabi-
lidade espinhal e progressão da deformidade.  As lesões da coluna cervical tendem à ter indicações 
cirúrgicas mais precoces devido a alta incidência de complicações com o tratamento clínico isolado. 

A laminectomia em caráter emergencial pode ser realizada porém tem alto risco de piora da 
cifose e até do déficit neurológico. É aceitável a descompressão pela via posterior e a fusão com 
parafusos pediculares (para minimizar o risco de deformidade pós-operatória) .

 A cirurgia preferencial, na maioria das vezes, é a abordagem pela via anterior porque possibi-
lita a retirada máxima do tecido infectado, boa descompressão anterior das estruturas nervosas, 
reconstrução da coluna anterior e atrodese, corrigindo a cifose e a deformidade óssea associada. 
Estudos recentes mostram que o uso de material de síntese em um meio infectado não prejudica o 
tratamento nem o desfecho clínico da doença. 

10.6 - PROGNÓSTICO

Apesar dos avanços nos meios de diagnósticos, e do desenvolvimento de novas técnicas cirúr-
gicas e o advento de novas drogas para o tratamento da tuberculose espinhal, esta doença ainda é 
considerada grave, com taxa de mortalidade de 20% e de recorrência em cerca de 30% dos casos e 
frequentes sequelas neurológicas e ortopédicas.  

11 - INFECÇÃO DA FERIDA OPERATÓRIA

11.1- INTRODUÇÃO

A infecção da ferida operatória (FO) é uma complicação comum na prática neurocirúrgia, sendo 
na maioria das vezes superficial e de fácil tratamento. Porém, pode evoluir para infecções graves 
com deiscência da ferida, infecção do osso e do sistema nervoso.

É difícil avaliar a sua incidência por conta da diversidade de critérios utilizados na literatura, 
sendo que alguns autores relataram apenas os casos mais graves. Portanto, pode-se estimá-la entre 
0,9 e 5% dos casos.

O principal agente envolvido é o Staphylococcus aureus

11.2 - FATORES DE RISCO 

• Idade avançada;
• Uso de corticosteroide;
• Obesidade;
• Diabetes mellitus;
• Hipotermia durante a cirurgia (comum);
• Técnica asséptica inadequada; e
• Procedimentos prolongados.

11.3 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Normalmente, têm início com sinais flogísticos (rubor, calor, edema e dor) ao redor da ferida 
operatória e pode evoluir com deiscência da ferida operatória. Em alguns casos, os sinais infeccio-
sos são frustros, ocorrendo acúmulo importante de secreção purulenta no subcutâneo antes de 
sua exteriorização.

11.4 - DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é basicamente clínico, contudo a coleta do material purulento para a cultura é 
fundamental, objetivando orientar o tratamento com antibiótico específico.
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Exames de imagem, como a TC e a RNM, são importantes nos casos em que haja a suspeita de 
complicações, como osteomielite (Figura 11-1), abscesso epidural, empiema subdural ou abscesso 
cerebral (Figura 11-2), que podem necessitar de tratamento cirúrgico.

FIGURA 1 – TC de crânio evidenciando a destruição óssea secundária a osteomielite de crânio em 
pós operatório tardio 

FIGURA  2 - TC de crânio evidenciando abscesso cerebral em pós operatório tardio
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11.5 - TRATAMENTO

Na suspeita de infecção da ferida operatória, deve-se iniciar a antibioticoterapia empírica, sendo 
a vancomicina associada a uma cefalosporina de terçeira geração (ceftazidima) uma opção. Deve-
-se manter este esquema de antibióticos até o resultado da cultura, quando, então, é mudado para 
a antibioticoterapia específica.

Em casos mais graves, ou quando não há resposta ao tratamento com antibióticos, deve-se rea-
lizar o desbridamento da FO, com remoção de todo tecido desvitalizado e corpos estranhos (ma-
terial de sutura, placas e parafusos de fixação de crânio, etc.), seguido da limpeza abundante com 
soro fisiológico. Geralmente, também é necessária a retirada do retalho ósseo (após craniotomia) 
por  apresentar-se desvascularizado. Nos casos de osteomielite associada, além da retirada do reta-
lho ósseo é necessária a exerérese do osso infectado circunjacente com a rugina até alcancar o osso 
sadio. Após o desbridamento, sempre que possível, deve-se fechar a ferida com pontos totais, sen-
do fundamental que não haja tensão entre as bordas. Quando o fechamento por primeira intenção 
não é possível ou as bordas se apresentarem muito tensas, principalmente quando há exposição de 
dura-máter, deve-se rodar um retalho de pele com o auxílio da cirurgia plástica.

12 - INFECÇÃO DO SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR

12.1 - INTRODUÇÃO

Na prática neurocirúrgica, as derivações ventriculares são procedimentos extremamente co-
muns. Quando se trata da faixa etária pediátrica, chega a corresponder a 40% das abordagens 
neurocirúrgicas. São realizadas principalmente para o tratamento da hidrocefalia e geralmente 
derivam do ventrículo para o peritôneo. Porém, em alguns casos, podem-se realizar as derivações 
para o átrio ou para a pleura.

A infecção desse sistema de derivação inclui a infecção da ferida operatória, do líquor, ou da re-
gião da qual o líquor é drenado. Trata-se de uma complicação comum e potencialmente perigosa, 
devido ao risco de sequelas e óbito. Por isso, deve-se sempre suspeitar dessa possibilidade.

12.2 - EPIDEMIOLOGIA

A incidência de infecção dos sistemas de derivação varia bastante na literatura (a1 à 41%), mas 
suspeita-se que os valores reais sejam de 10 a 15% dos casos. As infecções ocorrem principalmente 
nos dois primeiros meses após a instalação da válvula de hidrocefalia.

As bactérias mais comumente envolvias são:
• Staphylococcus epidermidis: 40% dos casos; e
• Staphylococcus aureus: 20% dos casos.

Outros agentes envolvidos:
• Estreptcocos;
• Difteroides;
• Enterococos;
• Bacilos gram negativos; e 
• Fungos (Candida albicans).

12.3 - FATORES DE RISCO

• Fístula pós-operatória;
• Recém-nascidos prematuros;
• Crianças jovens;
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• Lesões de pele;
• Infecções em outros focos; e
• Procedimento prolongado na instalação da derivação.

12.4- MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As manifestações clínicas podem ser bastante variadas, dependendo do tipo da derivação uti-
lizada, idade do paciente, agente infeccioso envolvido, gravidade da infecção (desde infecção da 
pele até ventriculite e sepse) e tempo de cirurgia. Comumente o paciente se apresenta com sinto-
mas de obstrução da válvula de hidrocefalia (cefaleias, náuseas e vômitos, irritabilidade, papilede-
ma, hipertensão arterial e bradicardia) associados à febre.

As manifestações podem ser exclusivas da infecção da porção distal da derivação. Nos casos de 
derivação ventrículo-peritoneal (DVP), que podem complicar com peritonite ou pseudocistos (acú-
mulo de líquido entre loculações), a apresentação clínica pode ser de uma massa abdominal até 
aos sinais francos de irritação peritoneal. Já na derivação ventrículo-pleural, que pode complicar 
com derrame pleural, pode variar de um leve desconforto abdominal até à insuficiência respirató-
ria (Figura 12-1). Na derivação ventrículo atrial, pode apresentar-se com endocardite, bacteremia, 
sepse, cor pulmonale e glomerulonefrite.

 FIGURA -1 – TC de tórax evidenciando empiema pulmonar secundário a infecção de derivação 
ventrículo pleural esquerda

12.5 - DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é baseado na clínica do paciente e confirmado pela análise do líquor, que geral-
mente apresenta  hipoglicorraquia, pleocitose importante e cultura positiva. É importante salien-
tar, que mesmo na vigência de infecção, a cultura pode ser negativa, devido à presença de bactérias 
fastidiosas (necessitam de incubação prolongada em meio anaeróbio).
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12.6 - COMPLICAÇÕES DAS INFECÇÕES DAS DERIVAÇÕES 

As infecções das derivações devem sempre ser suspeitadas e investigadas, já que estão associadas 
a complicações importantes, como:

- Déficit cognitivo;
• - Convulsões;
• Formação de loculações no sistema ventricular;
• Abscesso cerebral;
• Ventriculite; e
• Óbito.

12.7 - TRATAMENTO

Ainda não há um consenso da estratégia adequada e da duração de tratamento.
O tratamento geralmente consiste na retirada de todo o sistema de derivação, implante de dre-

nagem ventricular externa (DVE) e antibioticoterapia venosa baseada no agente infeccioso envol-
vido. Em alguns casos resistentes, deve-se considerar o uso de antibiótico intratecal. O tempo ideal 
da antibioticoterapia vai depender da análise diária do líquor obtido pela DVE, sendo necessárias 
três culturas negativas para reimplantar uma derivação ventricular permanente.

Alguns autores descrevem a possibilidade do tratamento apenas com a terapia antimicrobiana, 
sem a retirada da derivação. Porém, se o líquor não esterilizar rapidamente, a retirada da válvula de 
hidrocefalia é recomendada.

No caso de abdômen agudo sem pseudocisto, a retirada da derivação associada à antibioticote-
rapia costuma ser suficiente, sem necessidade de laparotomia.

12.8 - PREVENÇÃO 

Há múltiplas práticas empiricamente descritas para a redução das infecções associadas às deri-
vações ventriculares, portanto, nenhuma delas é comprovadamente eficaz:
• Banho com clorexidina por três dias antes da cirurgia;
• Primeira cirurgia do dia;
• Número reduzido de pessoas dentro da sala de cirurgia;
• Antibiótico venoso profilático 30 minutos antes da incisão da pele;
• Tricotomia reduzida;
• Degermação por 10 minutos antes da cirurgia;
• Irrigar o sistema de derivação com solução com antibiótico; e
• Banho com clorexidina após a cirurgia.

O uso de derivação impregnada por antibiótico apresenta uma tendência a causar menos infec-
ção, porém sem valor estatisticamente significativo.
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1. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEUROCIRÚRGICA

O manejo de pacientes no pós-operatório da neurocirurgia requer cuidados específicos. É ne-
cessário que o intensivista esteja habituado e saiba reconhecer as principais complicaçōes no pré 
e pós-operatório.

Admissão na Unidade de Terapia Neurocirúrgica

É necessária avaliação criteriosa no momento da admissão do paciente, sendo o transcorrer da 
cirurgia e suas intercorrências discutidos detalhadamente com a equipe cirúrgica. Diversos fatores 
do intra-operatório tem implicação direta no pós-operatório imediato (POI). 

Objetivo 

• Detecção precoce de deteriorização neurológica;
• Pronto atendimento de intercorrências neurocirúrgicas reversíveis, evitando sequelas;
• Prevenção e tratamento de complicações clínicas em pacientes neurocirúrgicos.

Indicações

• Risco de complicações reversíveis no pós-operatório:
• Tumores cerebrais
• TCE moderado-grave
• Cirurgias vasculares
• Cirurgias de coluna cervical
• Procedimentos endovasculares

• Alto risco de complicações sistêmicas.

Principais Vantagens 

• Equipe treinada para intercorrências neurocirúrgicas;
• Otimização de custos e melhoria na qualidade da assistência devido ao estabelecimento de 

protocolos específicos baseados nas melhores evidências científicas.

2 - CONCEITOS GERAIS DO PACIENTE NO PÓS-OPERATÓRIO NEUROCIRÚR-
GICO

A avaliação pós-operatória na unidade de terapia intensiva apresenta diversas especificidades, 
por se tratar de pacientes críticos e muitas vezes com alterações neurológicas prévias. 

Seguem alguns tópicos que merecem destaque na avaliação do paciente no período pós-ope-
ratório: 

Guia de neurocirurgia intensiva
CAPÍTULO

07
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• História Clínica:
• História clínica sumarizada em tópicos como dados relacionados ao início dos sintomas, 

passado de epilepsia, alergias, doenças associadas; 
• Detalhes do procedimento cirúrgico com ênfase em motivo da abordagem, técnica utiliza-

da e intercorrências;
• Tipos de anestesia e suas possíveis intercorrências: dificuldade de via aérea, balanço hídri-

co, uso de proteção cerebral, antibiótico e anticonvulsivantes;
• Limitações na mobilização do paciente.

Todo paciente deve seguir a rotina básica das unidades de terapia intensiva, destinada a contro-
le dos sinais vitais, controle glicêmico e avaliação laboratorial de rotina.

• Exame Neurológico:
• Deve ser enfatizado o estado neurológico pré-operatório e estado mental;
• Admissional – detalhada;
• Avaliação seriada com neurocheck;
• Avaliação da neuroimagem pré-operatória.

• Alguns pontos importantes a serem ressaltados no cuidado de pacientes neurocirúrgicos:
• Avaliar vias aéreas, respiração, e circulação (ABC);
• Medicações que devem ser continuadas ou interrompidas (anticonvulsivantes, corticoide, 

antibióticos, antiagregante plaquetário, etc.)
• Dor

• Frequentemente subtratada causando elevação da pressão arterial e da frequência car-
díaca (indesejados por aumentar o risco de sangramento no sítio cirúrgico);

• Narcóticos (fentanil, morfina): bons analgésicos, mas exigem titulação e monitorização 
rigorosa pois podem rebaixar o nível de consciência e induzir retenção de CO2 elevando a 
pressão intra-craniana (PIC).

• Náusea e vômito
• Muito comum em pós-operatório neurocirúrgico (30 – 50%);
• Pode levar a hipertensão, aumento da PIC e aspiração;
•  Vômitos refratários à medicação podem ser sintoma de hipertensão intracraniana

• Tremores
• Frequentes em pós-operatório neurocirúrgico (10%);
• Associado a consumo significativo de oxigênio e esforço cardíaco;
• Prevenido pelo aquecimento intra-operatório;
• Pode ser tratado com pequenas doses de meperidina (15-30mg)

FIGURA 1– Paciente em decubito dorsal com suporte para fixação do crânio para microcirur-
gia 5. Principais Complicações Clínicas na Neurocirurgia
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Pacientes neurocirúrgicos estão sujeitos a várias complicações clínicas. Estas estão diretamente 
relacionadas a má evolução do paciente. Algumas delas são ressaltadas neste tópico.
• Insuficiência respiratória

• Relacionado a piora importante do prognóstico, por aumento do dano cerebral;
• Causa/aumenta edema cerebral e consequentemente a pressão intracraniana;
• Atenção para falência respiratória neurogênica, decorrente de lesões do tronco cerebral, 

medula cervical ou nervo frênico.
• Atelectasia pulmonar 

• Complicação frequente de cirurgia e anestesia;
• Piora as trocas gasosas, aumenta o esforço respiratório e risco de infecção;
• Prevenção: assentar o paciente e fisioterapia respiratória (respiração profunda e tossir);
• Tratamento: mobilizar secreção, recrutamento de áreas colapsadas, pressão positiva expi-

ratória final (PEEP)
• Aspiração

• Alto risco em pacientes neurocirúrgicos devido a alteração do nível de consciência, disfun-
ção bulbar ou manipulação/lesão de nervos cranianos baixos (IX, X, XII pares cranianos);

• Avaliação fonoaudiológica é fundamental em pacientes neurocirúrgicos;
• Pneumonite química – se o aspirado é estéril;
• Pneumonia – se o aspirado contém patógenos – antibioticoterapia de amplo espectro;
• Avaliar intubação traqueal se houver risco elevado de aspiração.

• Pneumonia
• Trauma crânioencefálico, AVC e cirurgia neurológica são preditores independentes para 

pneumonia nosocomial ou associada a ventilação mecânica;
• Manter vigilância constante. Atenção para curva térmica, leucocitose, infiltrado em Rx de 

tórax, hipoxemia, aumento do esforço respiratório e alteração do escarro;
• Antibiótico inicialmente de amplo espectro, depois ajustado com a cultura

• Edema pulmonar neurogênico
• Diagnóstico de exclusão;
• Caracterizado pelo acúmulo rápido de exudato alveolar rico em proteína;
• Pode ocorrer após qualquer insulto neurológico, porém mais comum após: traumatismo 

crânio encefálico (TCE), trauma raquimedular (TRM), hemorragia intracraniana e lesão de 
tronco cerebral;

• Patogênese: aumento da permeabilidade vascular pulmonar e diminuição da complacên-
cia do ventrículo cardíaco esquerdo, decorrente de alteração simpática transitória;

• Infiltrado bilateral no Rx de tórax;
• Aumento do gradiente alvéolo-arterial de O2;
• Manejo: ventilação mecânica, suporte de O2 e PEEP.

• Embolia pulmonar
• Risco bastante aumentado devido ao elevado grau de imobilidade dos pacientes, principal-

mente na presença de plegia em membros inferiores;
• Prevenção: meias de compressão pneumática e anticoagulação profilática (ver em tópico 

específico);
• Manejo: suporte respiratório e anticoagulação (ver em tópico específico).

• Hipertensão arterial
• Ocorre em 30 a 80% dos pacientes após craniotomia;
• Causas comuns: dor, ansiedade, tremores, distenção vesical, depressão respiratória (hiper-

capnia e hipóxia);
• Atenção para o fato de a hipertensão arterial poder ser secundária a PIC elevada;
• Aumenta o risco de sangramento no sítio cirúrgico;
• Pacientes neurocirúrgicos podem apresentar disfunção da autoregulação regional ou glo-

bal, logo pequenos aumentos da pressão arterial (PA), podem aumentar significativamente 
o fluxo sanguíneo cerebral e a PIC;
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• Manejo: redução pressórica gradual para não afetar os mecanismos da autoregulação ce-
rebral;

• Os agentes de primeira linha são os antagonistas β-adrenérgicos (labetolol, esmolol e me-
taprolol);

• Segunda linha: hidralazina, nicardipina e nitroprussiato – podem dilatar a vasculatura cere-
bral e aumentar a PIC, porém os riscos de hipertensão arterial não controlada e sangramen-
to intracraniano, superam os riscos da vasodilatação induzida por drogas.

• Hipotensão
• Incomum após craniotomias (2 a 5%);
• Merece atenção por poder comprometer a perfusão cerebral, com dano cerebral irreversí-

vel.
• Causas: 

• Perda de volume: sangramento, diurese osmótica, reposição volêmica inadequada, dia-
betes insipidus; 

• Disfunção cardíaca: disfunção neurogênica (liberação exagerada de catecolaminas, alte-
rando a relação de demanda e oferta de O2 para o miocárdio);

• Vasodilatação periférica exacerbada: choque neurogênico por lesão medular (bradicar-
dia, hipotensão e baixa resistência periférica).

3 - DISTÚRBIO DO METABOLISMO DA ÁGUA E DO SÓDIO NA NEUROCIRUR-
GIA

O manejo de fluidos após procedimentos neurocirúrgicos é de fundamental importância, de-
vendo ser enfatizado a euvolemia e perfusão adequada dos órgãos alvo.

Para procedimentos neurocirúrgicos, a osmolaridade sérica deve ser mantida nos valores nor-
mais. Durante a cirurgia utiliza-se preferencialmente solução salina isotonica. Ringer Lactato, dex-
trose, e solução salina hipotônica podem reduzir a osmolaridade e promover edema cerebral.

Em pacientes com edema cerebral decorrente da cirurgia ou de trauma, comumente são utiliza-
das soluções hipertônicas como o manitol ou salina hipertônica, não havendo consenso quanto a 
superioridade de uma sobre a outra.

Hiponatremia (Na+ < 135 mmol/L)

Ocorre em até um terço dos pacientes com disturbios neurocirurgicos. Pode levar a edema cere-
bral e causar náusea, convulsão, letargia ou coma.

Pode ser dividida em: 
• Hiperosmolar – causadas por hiperglicemia ou manitol;
• Isoosmolar – causadas por hiperglicemia ou manitol;
• Hipoosmolar – forma mais comum – é subdivido tendo como base o volume extra-celular:

• Volume extracelular aumentado: ICC, IRA, IRC, síndrome nefrótica, cirrose.
• Volume extracelular normal: SIADH, drogas, hipotireoidismo, polidipsia, deficiência de gli-

cocorticoide.
• Volume extracelular diminuído: por perdas renais (excesso de diurético, deficiência de mi-

neralocorticoide, nefropatia perdedora de sal, diurese osmótica) ou por perdas extra renais 
(síndrome cerebral perdedora de sal, vômitos, diarreia, perdas para o terceiro espaço, 
queimados, pancreatite).

Manejo da hiponatremia:

• Tratamento da cause de base. 
• A correção não deve exceder 10 – 12 mmol/L em 24h – devido ao risco de síndrome de mieli-

nólise pontina.
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• Deficiência de sódio é calculada pela fórmula:
Deficiência de sódio = (sódio alvo) – (sódio atual) x VCT
VCT = volume corporal total = 60% do peso no homem e 50% na mulher
• Repor sódio com solução hipertônica quando houver hiponatremia sintomática, ou hiponatre-

mia grave (menor ou igual a 120 mmol/L)

Síndrome da secreção inapropriada do ADH (SIADH)

• Hiponatremia, euvolêmica ou leve hipervolemia
• Urina inapropriadamente concentrada.
• Hipersecreção de vasopressina.
• Tratamento: Restrição de sódio. Se grave ou sintomático, diurético de alça e solução salina hi-

pertônica podem ser necessários.

Síndrome Cerebral Perdedora de Sal (SCPS)

• Hiponatremia, hipovolemia.
• Urina com concentração inapropriadamente elevada do sódio
• Excreção renal anormal de sódio na vigência de uma desordem cerebral (mais comumente 

HSA).
• Imagina-se estar relacionada à liberação de peptídeo natriurético.
• OBS: a diferença com  SIADH é que na SCPS o volume intravascular está diminuído.
• Tratamento: Correção do déficit de fluido e sódio com solução salina isotônica ou hipertônica.

Hipernatremia (Na+ >145 mmol/L)

Ocorre em 10 a 20% dos pacientes neurocirúrgicos. Manifesta-se como sede, ataxia, convulsão 
e hemorragia intracraniana.
Podem ser divididas em:
• Perda de água livre: Diabetes Insipidus (DI), diuréticos de alça, diurese pós-obstrutiva, fase 

poliúrica da necrose tubular aguda, vômito, diarreia, fístula entérica, drenagem nasogástrica, 
queimados, sudorese.

• Ganho de sódio: salina hipertônica, hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing, diá-
lise hipertônica.

Manejo da hipernatremia:

Consiste basicamente no tratamento da causa de base, com algumas peculiaridades relevantes 
para o manejo da DI.

Diabetes insipidus:
• Causa mais comum de hipernatremia no contexto neurocirúrgico.
• Causado pela redução da atividade da vasopressina.
• Central - redução da liberação da vasopressina (devido a disfunção ou lesão hipotálamo-hipó-

fise).
• Renal – redução da sensibilidade à vasopressina (incomum no contexto neurocirúrgico).

Critério diagnóstico
• Diminuição da osmolaridade urinária para < 150 mOsm/Kg ou densidade específica < 1.005
• Aumento do volume urinário (> 3mL/kg/h)
• Hipernatremia

Tratamento
• Formas leves: acesso livre a água/fluidos
• Formas mais graves: reposição hídrica e DDAVP
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4 - CRISES CONVULSIVAS E ANTICONVULSIVANTES

A crise convulsiva após procedimento neurocirúrgico é uma complicação comum (8 -18% após 
craniotomia supra-tentorial) e tem sido objeto de diversos estudos clínicos. 

A crise convulsiva é potencialmente perigosa por levar a aumento da pressão intracraniana prin-
cipalmente no POI.

Alguns trabalhos tem questionado o uso da fenitoína por longos períodos, devido aos seus efei-
tos colaterais como déficit cognitivo e funcional e. mudança do efeito de alguns quimioterápicos 
por afetar a ação do P450.

Fatores de risco para crise convulsiva no PO:

• História de epilepsia
• Lesões com maior risco de epilepsia: 

• Meningioma, gliomas de baixo grau, tumores de alto grau, malformação artério-venosa 
(MAV), TCE, abscesso e metástases.

• Lesões corticais. 

Indicações de uso de anticonvulsivante: 

• Todos os pacientes que faziam  uso prévio de anticonvulsivante;
• Deve ser usado em todo pós operatório imediato (POI) de craniotomia em região supra-tento-

rial;
• Não necessita ser utilizado após cirurgias transfenoidais e de fossa posterior.

Abordagem da crise convulsiva no POI:

• Abordagem rotineira para crise convulsiva → caso crise não ceda rapidamente fazer uso de 
benzodiazepínico;

• TC de crânio indicada sempre a menos que haja rápido retorno à condição neurológica inicial.;
• Afastar complicações neurológicas;
• Afastar complicações metabólicas;
• Caso não haja melhora do sensório e TCC sem complicacões intracraniana → pensar em status 

convulsivo (fazer EEG).

FIGURA 2 - Crise convulsiva tônico-clonico.



391▏

GUIA DE NEUROCIRURGIA INTENSIVA

FIGURA 2 - Crise convulsiva tônico-clonico.

5 - PROFILAXIA DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E TROMBOEMBOLIS-
MO PULMONAR

A trombose venosa profunda (TVP) e o tromboembolismo pulmonar (TEP) são complicações 
graves e relativamente frequentes no PO de pacientes neurocirúrgicos. Na literatura a TVP ocorre 
em 19-50% dos paciente neurocirúrgicos e a TEP em 0,5%’ com uma mortalidade de 50%. 

Fatores de risco para TVP e TEP no DPO:

• Duração da cirurgia
• Posição do doente
• Déficit neurológico
• Neoplasias malignas
• Passado de TVP ou TEP

Indicações de profilaxia: 

• Todos os pacientes devem utilizar meias de compressão pneumática;
• O uso combinado de meia de compressão elástica e heparina é melhor para a profilaxia
• A profilaxia com heparina não fracionada ou de baixo peso deve ser empregada no pós ope-

ratório;
• Não há diferença entre o uso de heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular
• Quando for necessária a anticoagulação, deve ser avaliada caso a caso pesando o risco e bene-

ficio. Podendo ser considerada após 72hs da craniotomia (tema controverso).

6 - EPIDEMIOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES EM NEUROCIRURGIA

O reconhecimento precoce e manejo adequado das complicações neurocirurgicas são funda-
mentais para garantir boa evolução dos pacientes.

Nas últimas décadas, o número de complicações reduziu bastante, devido aos avanços nas téc-
nicas cirúrgicas e no acompanhamento pós-operatório.  

Os dados na literatura sobre incidência de complicações neurocirugicas são bastante variáveis 
e existem poucos  trabalhos sobre o tema. Sabidamente em hospitais com maior volume cirúrgico 
há uma tendência a menor taxa de complicações.

A tabela 1 mostra dados sobre mortalidade e complicações de procedimentos neurocirúrgicos.
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TABELA 1: Prevalência de complicações e mortalidade em procedimentos neurocirúrgicos 

Cirurgia Mortalidade (%) Complicações (%)*

Ressecção de tumor supratentorial 1,5 a 5 7 a 30

Clipagem de aneurisma não roto 0 a 4 12 a 15

Clipagem de aneurisma roto 7 a 30 25 a 70

Cirurgia de fossa posterior 0,3 a 2,5 Muito variável**

Cirurgia transesfenoidal 0 a 2 8 a 18

Endarterectomia carotídea 0,5 a 1 10 a 15

Procedimento neuroendovascular 0,5 a 1 5 a 11

* Complicações neurológicas e não neurológicas
** Varia de acordo com a localização e tipo da doença operada

Alguns fatores preditores de complicações:

• Tumor cerebral: idade, localizado em fossa posterior, condições clínicas no pré-operatório, ci-
rurgia de urgência.

• Aneurisma não roto: idade, tamanho do aneurisma, circulação posterior, ruptura intra-opera-
tória.

• Aneurisma roto: gravidade clínica e radiológica na apresentação.

7 - COMPLICAÇÕES EM NEUROCIRURGIA

Algumas complicações pós-operatórias, podem ocorrer em diversas abordagens neurocirúrgi-
cas e possuem grande potencial de morbi-mortalidade.

Edema Cerebral

• Pode ser extremamente deletério, levando inclusive a herniações, alteração do nível de cons-
ciência e óbito.

• Causas: manipulação, retração e, principalmente, lesão venosa inadvertida durante a ressecção 
do tumor levam a edema vasogênico e citotóxico (menor proporção).

• Cirurgias com grande risco de edema: ressecção de meningiomas, glioblastoma multiforme, 
reabordagens, procedimento de longa duração.

• Manejo:
• Baseado na gravidade e na doença de base
• Controle da via aérea – hiperventilação por curto período
• Agentes osmóticos (manitol ou solução salina hipertônica)
• Corticóide no caso de edema tumoral
• Coma barbitúrico
• DVE para monitoração da PIC em paciente intubado e para possível drenagem de líquor 

para controle da PIC
• Em casos refratários: craniectomia descompressiva

Hemorragia intracraniana

• Ocorre com prevalência de 1 a 3% após craniotomia. Em 10 a 20% dos casos o sangramento 
ocorre longe do sítio cirúrgico;

• A maioria das hemorragias ocorre nas primeiras 6 horas do procedimento;
• Fatores de risco: distúrbio de coagulação, cirurgia de urgência, hipertensão arterial pós-ope-

ratória;
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• Relacionado a grande piora no prognóstico, havendo óbito em torno de 30% e chegando a um 
desfecho ruim (óbito ou sequela grave) em até 55% dos casos;

• Manejo: é controverso, devendo-se analisar caso a caso. 
• Hemorragias de fossa posterior estão relacionadas a pior prognóstico.

Pneumoencéfalo:

• Comumente observado no pós operatório;
• Normalmente sem repercussão clínica;
• Alguns casos podem evoluir para pneumoencéfalo hipertensivo, com efeito de massa e neces-

sidade de descompressão cirúrgica. Algumas causas:
• Drenagem liquórica abundante
• Mecanismo de válvula permitindo a entrada de ar, mas não a saída
• Uso de óxido nítrico intra-operatório
• Reaquecimento após hipotermia (expansão do ar)

Convulsões:

Ocorre em 8 a 18% dos pacientes submetidos a abordagens supratentoriais, considerando os 
primeiros 15 dias após o procedimento, em pacientes sem uso de anticonvulsivantes;
• Crises convulsivas precoces não estão relacionadas com o desenvolvimento de epilepsia.

Fatores de risco:
• Lesão expansiva intracraniana: meningioma, glioma de baixo grau, glioma de alto grau, 

abscesso cerebral, metástase, MAV, trauma.
• Convulsões pré-operatórias
• Localização: lesões de fossa posterior possuem baixo risco (1,8%)
• Nível plamático baixo de anticonvulsivantes
• Hipoglicemia
• Acidose
• Medicações que diminuem o limiar convulsivo

• A convulsão pode representar uma complicação pós-operatória e deve-se considerar a indica-
ção de neuroimagem

• A própria convulsão acarreta uma série de malefícios:
• Aumenta o metabolismo cerebral
• Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral
• Aumenta a PIC
• Aumenta o risco de edema e sangramento
• Rebaixa o nível de consciência – hipoventila e aumenta risco de aspiração

• Em pacientes que demoram para acordar após o procedimento ou que rebaixam o nivel de 
conciência sem causa aparente, é importante estar atento para a possibilidade de status epi-
léptico não convulsivo

Isquemia cerebral:

• Complicação que pode ocorrer após:
• Endarterectomia – migração de trombos da placa
• Clipagem de aneurisma – por clipagem inadvertida de perfurantes ou por vasoespasmo
• Lesão venosa, levando a infarto venoso
• Aumento da pressão intracraniana (PIC>PAM)
• Herniações – compressão de estruturas vasculares
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Hidrocefalia:

• Complicação comum em cirurgias que abordam o ventrículo ou lesões de fossa posterior, 
quando há sangramento importante, ou quando há infecção do SNC;

• Apresenta-se normalmente com rebaixamento do nível de consciência;
• Rebaixamentos do nível de consciência devem ser avaliados com TC de Crânio e havendo hi-

drocefalia, avaliar implante de sistema de derivação ventricular ou terceiroventriculostomia.

 8 - CUIDADOS COM A FERIDA OPERATÓRIA (FO)

Os cuidados com as feridas no pós-operatório imediato (POI) são fundamentais para evitar 
complicações locais e sistêmicas, principalmente relacionado a infecção no sítio cirúrgico. Toda a 
equipe assistencial de neuro-intensivismo deve saber manipular a FO, identificar e solucionar os 
principais problemas a fim de facilitar a recuperação do doente. 

Principais cuidados e complicações na Neuro-UTI com FO

• Manter curativo oclusivo estéril da FO pelas primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico. 
Após as 24 horas deve ser removido e avaliado pela equipe multiprofissional. Se o curativo saiu 
durante as primeiras 24 horas, deve-se fazer um novo curativo utilizando a técnica asséptica 
(uso de material estéril).

• Avaliar a FO pela equipe multiprofissional e atentar para sinais de infecção: Os principais sinais 
de infecção da ferida são eritema, drenagem purulenta pela cicatriz e aumento da temperatura 
por mais de 72 horas no pós-operatório. Nos casos de infecções superficiais de pele, o exame 
da ferida é a principal fonte de informação.

• Lavar as mãos com água e sabão e utilizar anti-séptico (álcool a 70%) antes de manipular o 
curativo ou sítio cirúrgico.

• Drenos: Não é utilizado dreno de forma rotineira após craniotomia, exceto nas cirurgias de dre-
nagem de hematoma subdural em que é implantado o dreno subgaleal ou subdural por 24hs. 
É rotina utlizar dreno em endarterectomia. Não exceder a utilização por mais de 24 horas, afim 
de evitar infecção. Atentar para evitar a saída acidental do dreno.

• Avaliar sangramento: É comum apresentar discreto sangramento no curativo no POI. O profis-
sional deve saber diferenciar o normal do excessivo. Caso o sangramento esteja aumentado 
deve-se comunicar a equipe de Neurocirurgia.

• Edema em face: Comum no POI de craniotomia devido a um amplo descolamento da gálea. 
• Blefarohematoma: Comum em cirurgias com abertura do teto ou rebordo orbitário, pode ser 

de grande monta causando grande impacto estético mas, a princípio, sem implicações maiores.
• Observar febre: Elevação da temperatura durante as primeiras 48 horas após a cirurgia é uma 

resposta normal no POI e, usualmente, não significa infecção. 
• Atentar para a imobilização da cabeça e pescoço: é essencial para evitar a flexão e hiperexten-

são do pescoço, com resultante tensão e edema na linha de sutura. A cabeça deve ser elevada 
cerca de 30o. Esta posição promove a drenagem das secreções, reduz o edema, evita a com-
pressão nas linhas de sutura e facilita a respiração.

• Fatores de risco para infecção de FO: Obesidade, diabetes mellitus, tabagismo, desnutrição, 
imunosupressão, dentre outros.

• Fatores que afetam a cicatrização da ferida: localização da incisão, estado nutricional, presença 
de doença, infecção, drenos e curativos são características que devem ser analisadas para a 
confecção do plano de cuidados no POI.
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 FIGURA 3 – Exposição ossea após descolamento de flap subcutâneo.

9 - DRENOS EM NEUROCIRURGIA

Os drenos são materiais colocados no interior de uma ferida ou cavidade, visando permitir a 
saída de fluídos ou ar que estão ou podem estar ali presentes. São utilizados eventualmente no 
pós-operatório de neurocirurgia. 

Iremos descrever as principais indicações e complicações de utilização deste dispositivo no CTI. 

Principais Indicações:

• Hematoma subdural
• Endarterectomia
• Algumas situações pós-craniotomia (em especial no trauma)
• Artrodese Cervical, Torácica e Lombar (questionável)

Principais complicações no CTI:

• Desconexão do dreno, não deve ser reconectado, deve ser retirado para evitar infecção;
• Volumosa drenagem. - O esperado é pouca drenagem de secreção em qualquer neurocirurgia.

Algumas considerações: 

• Manter o dreno nas primeiras 24 após a cirurgia;
• Atentar para o manejo seguro do dreno para evitar desconexão;
• No HSDC pode ser utilizado dreno subdural ou subgaleal. Não há consenso na literatura sobre 

qual dos dois drenos utilizar. A equipe de neurocirurgia da Santa Casa utiliza dreno subgaleal;
• Utiliza-se dreno  de rotina em artrodese cervical e pós-endarterectomia;
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• O uso do dreno na artrodese torácica e lombar tem sido individualizado no momento do fe-
chamento.

• Após a retirada do dreno, realizar sutura simples no local de saída de forma asséptica.

10 - FÍSTULA LIQUÓRICA

As fístulas liquóricas podem ser traumáticas ou expontâneas. As traumáticas estão relaciona-
das principalmente com acidentes envolvendo lesões em segmento cefálico (67-77% das fístulas 
traumáticas), e após procedimentos cirúrgicos, principalmente nas abordagens à base do crânio e 
transesfenoidais.  As fístulas expontâneas podem ser de alta pressão (hidrocefalia e tumores) e de 
pressão normal (defeitos congênitos e pós-infecciosas) sendo normalmente diagnosticadas após 
quadros de meningites de repetição ou rinorréia/otorréia.

Diagnóstico:

• Presença de fluido claro em ferida operatória
• Rinorréia ou otorréia clara
• Presença de (beta 2-Transferrina e glicose > 30mg/dl no liquído obtido em coletor estéril)

Tratamento:

• Repouso no leito com cabeceira elevada
• Restrição hídrica 1.500ml/dia
• Acetazolamida 250mg de 06/06h 
• Se não houver resolução em 24 h com tratamento conservador iniciar Drenagem Lombar Ex-

terna (DLE) por 5-7 dias
• Antes de iniciar DLE solicitar TCC para afastar hidrocefalia obstrutiva (principalmente em cirur-

gias de fossa posterior) ou pneumoencefalo importante.

Indicações de Cirurgia:

• Se não houver resolução com as medidas acima citadas;
• Nas fístulas liquóricas complicadas por meningite;
• Nas cirurgias transesfenoidais desde o diagnóstico inicial de fístula; 
• Fistulas de alto débito. 

Notas: 

• Manter a bolsa de DLE na altura do ombro e ajustar a altura para manter drenagem de 150-250 
ml/dia;

• Nas fístulas liquóricas após abordagens transesfenoidais, realizar reintervenção cirúrgica preco-
ce e em alguns casos manter DLE por 5 a 7 dias no pós-operatório;

• Se houver piora neurológica em uso de DLE parar imediatamente a drenagem lombar, manter 
cabeceira a 0o, iniciar O2 a 100% e realizar TCC com urgência (afastar penumoencéfalo hiper-
tensivo ou HSD).

11 - DRENO LOMBAR EXTERNO

A drenagem lombar externa é utilizada em algumas situaçōes em neurocirurgia tais como: cor-
reção de fistula liquórica e avaliação de indicção cirurgica na hidrocefalia de pressão normal.

Principais problemas na Neuro-UTI:

• - Desconexão do dreno – o dreno tem comunicação com espaço subdural logo, em caso de 
desconexão, deve ser retirado e recolocado em outro nível.
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• Na presença de febre deve se colher o liquor para afastar meningite
• Rebaixamento do sensório – deve-se fechar a drenagem e em seguida realizar TCC. Afastar 

pneumoencéfalo ou hematoma subdural devido a hiperdrenagem.
• Sempre que houver risco de entrada de ar ( abertura extensa de seios aéreos) deve estar atento 

para o risco de pneumoencéfalo hipertensivo pela entrada de ar facilitada pela drenagem de 
LCR.

Outros aspectos relevantes:

• Não está bem definido na literatura o período máximo de uso mas se preconiza 5 – 7 dias, au-
mentando muito o risco de infecção após esse período.

• Repouso no leito durante o uso.
• Não usamos antibioticoterapia profiláxica.
• A DLE deve ser colocada na altura do ombro do paciente.
• A drenagem diária depende da altura em que o dreno foi instalado, havendo em média drena-

gem diária de 150-250 ml.
• ATENÇÃO: Sempre que for fazer transporte ou movimentação mais importante com o paciente, 

deve-se fechar a DLE para evitar hiperdrenagem.

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• Escala de Coma de Glasgow

12 - MANEJO DA DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA

A derivação ventricular externa é utilizada nos pacientes que necessitam a monitorização da 
pressão intracraniana ou necessitam de drenagem liquórica por hidrocefalia. A DVE pode ser utili-
zada no pós-operatório de diversas patologias. 

Valores de referências da PIC:

• Adulto e crianças maiores PIC até 15 mmHg
• Criança menores PIC até 7 mmHg
• Crianças menores de 1 ano PIC até 6 mmHg

OBS1.: Ao ser ligado ao monitor, a PIC é apresentada como um valor de pico, um valor mínimo e 
um valor médio, sendo o valor médio o utilizado na prática. Devido à variação de pressão, a PIC gera 
uma curva, que é um indicador de que a DVE está funcionando adequadamente.

OBS2.: Para adultos, apesar do valor de referencia de PIC normal até 15 mmHg, recomenda-se abrir 
a DVE apenas quando a PIC está acima de 20 mmHg.

OBS3.: Quando o paciente está craniectomizado ou a DVE está aberta para monitorização e drena-
gem ao mesmo tempo, a curva da PIC pode ser mínima, aparecendo no monitor como uma linha 
reta. Para checar se a DVE está funcionando, deve-se baixar o copo reservatório para observar se 
há drenagem.

Principais indicaçōes:

• Pós-recessecção de tumores que tenham auto risco de hidrocefalia ou aumento da PIC;
• Hidrocefalia e sem possibilidade de DVP;
• Monitorização da PIC;
• Tratamento de fístula liquórica. Nestes casos o copo que marca o zero da DVE deve ser mantido 

mais baixo (por volta de 5 mm/hg) para permitir drenagem e manutenção de pressão liquórica 
baixa na ferida cirúrgica.



398 ▕

Capítulo 7 - EDITORA SANAR

• Pacientes com ECG menor ou igual a oito com lesão cerebral estrutural.

Principais problemas na Neuro-UTI:

• DVE parou de monitorizar PIC;
• Avaliar funcionamento do sistema ao baixar DVE;
• Verificar se Dome está corretamente conectado; 
• Verificar se está corretamente aberto o sistema para monitorização.
• Verificar se o circuito está totalmente preenchido com liquido
• Verificar obstrução proximal e distal da DVE (contactar equipe de neurocirurgia)

Complicações da DVE

• Infecção: 5 a 20% inicialmente, aumentando com o tempo de manutençãoo da DVE.
• Sangramento no trajeto da punção – 7%

Prevenção de Infecção da DVE:

• Tentar resolver o problema gerador para uso da DVE rapidamente;
• Implante de DVP de forma precoce caso o fator gerador para uso de DVE não se resolva em até 

5 dias.
• Banho com clorexidina por três dias no pré-DVE,.
• Após cinco dias de sua instalação há um alto risco de infecção; 
• Manipular a DVE o mínimo possível e por profissional capacitado;
• Troca de curativo em 48 horas e no caso de DVE, refazer o curativo de forma estéril até a sua 

retirada
• Colher líquor apenas se febre ou outros sintomas de infecção para evitar infecção.
• Não há indicação de troca eletiva da DVE por outra DVE em intervalos pré-definidos para evitar 

infecção

Quando trocar DVE: 

• Parou de funcionar e não foi devido a um dos itens relacionados acima dentre os principais 
problemas;

• Avaliar tomografia de crânio e se não houve colabamento ventricular ou novas lesões intracra-
nianas no PO.

Retirada de DVE

• Retirar logo que a indicação para o seu uso houver se resolvido
• Sempre antes de retirar colher liquor para analise
• Sempre retirar a DVE de forma asséptica e coletar ponta de cateter para a cultura
• Sempre realizar sutura simples no local de saída do dreno para prevenir fístula liquórica e in-

feção

Quando trocar/retirar DVE devido infecção:

• Na literatura é descrito o tratamento de infecção de SNC na vigência de DVE com ou sem a reti-
rada do dispositivo. Não há estudo randomizado favorecendo uma medida ou outra.

• Se a DVE for mantida, é recomendável uso mais prolongado de antibiótico.
• Sempre avaliar a retirada da DVE: em casos de infecção persistente do SNC a despeito de tera-

pia antimicrobiana otimizada
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Medicaçōes aspectos relevantes: 

• Antibioticoterapia apenas na indução anestésica.
• Não é necessário uso de anticonvulsivante.

Principais Escalas e Scores na Avaliação:

• Escala de Coma de Glasgow e Rankin.

 FIGURA 4 – Derivação Ventricular

13 - TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

O TCE é a principal causa de morbi-mortalidade na população jovem, até 45 anos. Sendo tam-
bém umas das principais causas de atendimento no serviço de terapia intensiva neurocirúrgica.

As principais indicações de abordagem no TCE por tipo de lesão: 

A - Hematoma epidural
Na TCC são visualizados como coleções hiperdensas e biconvexas. Se maiores que 1,5 cm, desvio 

de linha média maior que 0,5 cm ou sintomáticas necessitam de abordagem cirúrgica.

B - Hematoma subdural
Lesão cirúrgica mais comum. Na TCC são visualizados como coleções hiperdensas côncavo-con-

vexa (meia lua) acompanhando os sulcos. Geralmente associada com outras lesões intracranianas. 
Se maiores que 1,0 cm, desvio de linha média maior que 0,5 cm ou sintomáticas necessitam de 
abordagem cirúrgica.

C - Hemorragia subaracnóidea
Na TCC visualizada como imagem hiperdensa no espaço subaracnóide. Com menor frequência 

associada às complicacōes da HSA espontânea como vasoespasmo e hidrocefalia.

D - Hemorragia Intraventicular
Lesão rara no TCE, visualizada na TCC como imagem hiperdensa no interior dos ventriculos. Caso 

seja lesão isolada deve-se sempre excluir hemorragia de outras causas como secundária a MAV ou 
aneurisma intracraniano. 
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E - Contusão
Visualizada na TCC como lesão hiperdensa intracraniana mais comum em região frontal e tem-

poral. Ficar bastante atento às contusōes em região temporal devido ao alto risco de herniação.

F - Lesão axonal difusa
Lesão de substância branca. Muitas vezes não evidenciada na TCC. Paciente com quadro grave 

de coma. 

G - Fratura craniana: 
Com frequência associada a outras lesões, existe  indicação cirúrgica quando a fratura passa a 

tabua óssea interna.

H -  Monitorização da PIC: 
Indicações:

• Em paciente com TCE grave (Glasgow menor ou igual a 8) e TCC anormal - alto risco  de elevação 
da PIC.

• Glasgow menor ou igual a 8 e TCC normal, se houver dois dos itens abaixo:
• Idade > 40 anos
• Pressão arterial sistólica < 90mmhg
• Postura anormal (uni ou bilateralmente)

Obs.: Nesses pacientes, a hipertensão intracraniana se desenvolve em 53% a 63% dos casos.

Informaçōes relevantes do intra-operatório:

• Muitas vezes com sangramento importante no intra-operatório.
• Outras lesões associadas.

Principais problemas na Neuro-UTI

O paciente neurocirúrgico do TCE, geralmente é um politraumatizado e existem diversas com-
plicacões relacionadas como fraturas ósseas ou lesões intra-abdominais. O TCE é apenas uma face-
ta do politrauma.

Atenção para:
• Risco de sangramento no leito do hematoma.
• Edema por manipulação ou relacionado ao TCE.
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural, pode ocorrer no POI. 

Medicaçōes (aspectos relevantes): 

• Manter uso de anticonvulsivante durante internação em CTI;
• Dexametasona não está indicada;
• Antibioticoterapia apenas na indução anestésica. 

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 24hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• Escala de Coma de Glasdow, Rankin
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FIGURA 5 - Drenagem de hematoma subdural 

FIGURA 5B - Drenagem de hematoma subdural 
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FIGURA 5C - Drenagem de hematoma subdural 

FIGURA 5C - Drenagem de hematoma subdural
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14 - TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR  

O trauma raquimedular é uma patologia frequente acometendo principalmente a população 
economicamente ativa, homens jovens dos 15 aos 35 anos. As principais causas são os acidentes 
de trânsito, a violência urbana (agressões e  homicídios) e em nosso meio mergulho em água rasa 
gerando grandes custos para o país. 

Acomete especialmente a coluna cervical em 45-60% dos  casos, toracolombar em 25-35%, re-
gião lombar em 14-20% e sacrococcígea em 4-6%.

A abordagem terapêutica do TRM deve ser multidisciplinar, desde o momento do resgate e re-
moção dos pacientes até a sua fase final de reabilitação.

As forças de impacto que acometem a coluna podem determinar movimentos de hiperflexão, 
hiperextensão, rotação, compressão e distração das estruturas osteoligamentares gerando  lesão 
da coluna espinhal e medular  e produzindo sintomas que variam desde queixas álgicas e deformi-
dades por lesões ligamentares e/ou ósseas até secção medular completa. As principais síndromes 
medulares que acometem esses pacientes são:  síndrome medular anterior e posterior,  síndrome 
centromedular, síndrome de secção medular, síndrome de cauda equina e de cone medular,  e a 
síndrome de Brown-Séquard . A avaliação do grau de lesão medular é feita pela escala da ASIA ( 
American  Spine Injury Association) de 1992 .

ASIA “A” = Lesão Completa: Sem preservação das funções motora e sensitiva no segmento sacral 
S4 - S5;

ASIA “B” = Lesão Incompleta: Perda da função motora, porém função sensitiva preservada abaixo 
do nível neurológico e inclui sensibilidade do segmento sacral S4-S5;

ASIA “C” = Lesão Incompleta: Função motora preservada abaixo do nível neurológico, e mais da 
metade dos músculos-chave abaixo do nível neurológico possuem grau de força inferior a 3;

ASIA “D” = Lesão Incompleta: Função motora preservada abaixo do nível neurológico, e mais da 
metade dos músculos-chave abaixo do nível neurológico possuem grau de força igual ou superior 
a 3; 

ASIA “E” = Lesão Incompleta: Funções Motora e sensitiva são normais.

Os déficits neurológicos são decorrentes de dois mecanismos:

• Lesão primária relacionada com trauma mecânico decorrente das forças de impacto e repre-
sentada por compressões ósseas, hematomas e contusão medular.

• Lesão secundária relacionada com déficits circulatórios que se instalam no paciente politrau-
matizado e devido à cascata bioquímica inflamatória. 

O tratamento da lesão primária baseia-se na prevenção e da lesão secundária no bom manejo 
clínico desses pacientes. 

Principais patologias e manejo: 

Principais causas de TRM da coluna cervical alta: 
• Deslocamento atlanto-occipital.
• Fratura de côndilo e osso occipital.
• Deslocamento atlantoaxial.
• Fratura do atlas.
• Fratura do processo odontóide do áxis.
• Espondilolistese traumática do áxis (fratura do enforcado).
• Fraturas combinadas.  
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Os pacientes com suspeitas de TRM cervical alto devem usar colar cervical rígido desde o momento 
do resgate até completar propedêutica e definição de conduta pela equipe da neurocirurgia. 

Principais causa de TRM da coluna cervical subaxial (C3-C7)

• Lesões ósseoligamentares relacionadas com mecanismo de trauma: hiperflexão, hiperexten-
são, rotação, compressão e distração.

• Bloqueios facetários uni ou bilaterais.

O atendimento inicial do TRM cervical deve seguir os princípios básicos do ATLS (Advanced 
Trauma  Life Support ) para prevenir lesões secundárias.

Todos os pacientes com suspeita de TRM cervical devem realizar propedêutica com Rx de coluna 
cervical (C1-C7) em anteroposterior, perfil e transoral com boca aberta;  ou tomografia computa-
dorizada de coluna cervical para estudo de lesões ósseas. Caso necessário, deve-se complementar 
a investigação com RNM  cervical para estudo de estruturas neurais, discais e ligamentares (em 
especial ligamento transverso). 

Quando indicado, o tratamento cirúrgico visa reduzir e estabilizar fraturas e deslocamentos, 
protegendo as estruturas neurais e oferecendo ao paciente uma coluna estável e livre dos sinto-
mas dolorosos. Objetiva também liberar precocemente o paciente para mobilização e reabilitação 
motora. 

O uso de tração cervical com trator de Gardner está indicado para redução fechada de fratu-
ras cervicais com deslocamento e bloqueios facetários como tentativa de restaurar o alinhamento 
cervical e possibilitar a descompressão mielo/radicular o mais precocemente possível. A mesma 
deve ser realizada em pacientes com déficts incompletos, com o paciente acordado e sem indícios 
clínicos e/ou de imagem de hérnia discal traumática.  Após redução fechada, os pacientes são en-
caminhados para fixação interna por via anterior, preferencialmente, e/ou via posterior. 

Principais causa de TRM Torácico e Tóracolombar:

• Hernia de disco Torácica: compreende cerca de 5% dos TRM torácicos e manifesta-se por qua-
dro medular e/ou radicular. São diagnósticas por RNM e tratadas por acessos laterais ou ante-
riores com videoendoscopia. 

• Fraturas da Região toracolombar: são as mais frequentes; geralmente são cirúrgicas quando 
possuem: achatamento do corpo vertebral maior do que 50%, retropulsão da parede posterior 
maior do que 50% com mielopatia compressiva, cifose angular acima de 20% (ângulo de Coob) 
e lesões penetrantes. As classificações da AO, de Margel e Vacaro auxiliam nessa decisão acerca 
da indicação da cirurgia. Geralmente abordados por via posterior com laminectomia e artrode-
se com parafusos pediculares;  a via anterioré indicada em caso de colapso vertebral anterior e/
ou compressão predominantemente anterior. 

Principais problemas na neuro-UTI:

• Todos os paciente com TRM agudo grave, especialmente  os traumas cervicais, devem ser trata-
dos em ambiente de terapia intensiva para monitorização, prevenção e tratamento de disfun-
ção cardíaca e respiratória. 

• Todos os pacientes com lesão traumática de coluna cervical provável ou confirmada devem 
usar colar cervical rígido e serem mobilizados em bloco para prevenir lesão secundária da me-
dula espinhal.

• Choque  Neurogênico : geralmente acompanha os quadros de TRM acima de T7  e decorre de 
uma simpatectomia traumática causando bradicardia e perda do tônus vasomotor periférico. 

• Corticoterapia no TRM (Recomendações do NASCIS 3): tema bastante controverso. Alguns 
autores e alguns artigos de revisão recomendam uso de metilprednisolona nas primeiras 8hs 
após o trauma na dose de 30mg/kg de peso em bolos e 5,4mg/kg de peso/hora por 24hs caso 
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tratamento tenha sido iniciado nas primeiras 3hs e por 48hs caso tenha iniciado entre 3-8hs. Os 
artigos mostram que os pacientes do grupo que usou metilprednisolona apresentaram melhor 
desfecho neurológico no quadro motor e sensitivo durante seguimento, porém maior incidên-
cia de complicações infecciosas que o grupo controle (ITU e PNM) e gastrointestinais (hemorra-
gia digestiva) com alguns quadros de sepse e morte associados. 1,3

• Profilaxia de Trombose Venosa Profunda: Todos os paciente com déficit motor grave devido a 
lesão de medula espinhal devem receber profilaxia para TVP com heparina de baixo peso em 
associação com meias de compressão pneumática e/ou estimulaçãoo elétrica por 3 meses.

• Manejo de complicações clínicas.

 FIGURA 6

15 -  HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA ESPONTÂNEA 

A HSAE é uma doença com altos índices de morbi-mortalidade que atinge população economi-
camente ativa. 

Principais indicaçōes:

• Todo aneurisma roto deve ser abordado o mais precocemente possivel. Preferencialmente nas 
primeiras 24 a 72hs. 

• Após as 72hs iniciais não existe consenso na literatura sobre o período ideal.
• A escolha entre o procedimento endovascular ou a microcirurgia vascular deve ser individua-

lizada levando em consideração os aspectos anatômicos do aneurisma e as condições clinicas 
do paciente.

Informaçōes relevantes do intra-operatório (Microcirurgia Vascular):

• Uso de clipagem temporária
• Ressangramento no intra-operatório
• Lesão de ramos arteriais
• Clipagem/trombose de vasos adjacentes ao aneurisma

Principais problemas na Neuro-UTI:

• Hidrocefalia → ocorre em 15%-30% dos casos.
• Vasoespasmo → principalmente do 3o ao 10o dia da HSAE. 
• Disfunção hormonal → na fase aguda da HSAE as mais importantes são a insuficiência adrenal, 

SIADH e diabetes insípidus.



406 ▕

Capítulo 7 - EDITORA SANAR

• Distúrbios hidro-eletroliticos → são comuns distúrbios hidroeletrolíticos principalmente do só-
dio (SIADH, síndrome cerebral perdedora de sal e diabetes insípidus).

• Crise convulsivá Incidência de 8%, deve-se usar anticonvulsivante durante internação hospi-
talar.

• Quando o aneurisma não é tratado há risco de ressangramento que é uma complicação grave 
e com quase 80% de mortalidade.

• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural.
• Cuidados com DVE e caso necessário uso precoce de DVP (controverso).

Medicaçōes -  Aspectos relevantes: 

• Manter uso de anticonvulsivante durante estadia no CTI; depois é retirado na enfermaria ou 
após alta hospitalar. 

• Nimodipina iniciado nas primeiras 72 horas e em dose de 60mg 4/4 horas, nos pacientes nos 
quais o aneurisma foi operado ou embolizado, devendo ser mantida por 21 dias.

• Antibioticoterapia apenas na indução.
• Meia pneumática e antitrombótica; uso de profilaxia com heparina.

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• Escala de coma de glasgow; Rankin

 FIGURA 7 - Localização dos Aneurismas cerebrais

16 - ESTENOSE DE CARÓTIDA

A Estenose da carótida cervical é resultante de doença sistêmica. O paciente em geral apresenta 
vasculopatia sistêmica, com alto risco de AVCi, IAM e doença vascular periférica. Comumente é um 
paciente com outras comorbidades como HAS, DM e dislipidemia.

Principais indicaçōes de endarterectomia:

• Estenose sintomática (AVCi ou AIT) de carótida ( >50%)
• Estenose assintomática (>70%)
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Informaçōes relevantes do intraoperatório:

• Pacientes são operados em uso de antiagregante;
• Paciente é heparinizado durante a manipulação da carótida, sendo  monitorizado com 

tempo de coagulação ativada (TCA).
• Anestesia locoregional (Bloqueio Cervical);
• Teste de oclusão → foi tolerado ? Necessitou de Shunt ? 

O teste de oclusão consiste em oclusão, com clipe para aneurisma ou clampe vascular, da ar-
téria carótida interna cervical. Durante a oclusão é realizado o exame neurológico com teste de 
força muscular e linguagem por 3 minutos. Se o paciente tolera a oclusão, não apresente déficits 
neurológico, a endarterectomia pode ser realizada sem o uso de shunts. Nos casos em que o teste 
não é tolerado, é necessário a inserção de shunt interno entre a artéria carótida comum e a carótida 
inerna.

Principais problemas na Neuro-UTI:

• Hematoma na ferida operatória → Relativamente freqüente, sendo relacionada ao uso in-
traoperatório de antiagregante e anticoagulação; porem a maioria dos hematomas são de pe-
queno volume não necessitando de drenagem cirúrgica.

• Sindrome de hiperperfusão – relacionado ao grande aumento de fluxo no lado abordado, le-
vando a edema cerebral e até hemorragia intracraniana. Clínica: cefaleia, convulsão e até coma.

• AVCi
• IAM
• Oclusão aguda da carótida
• HAS de difícil controle
• Hipotensão arterial principalmente em pacientes operados anteriormente do lado contralate-

ral, ou seja endarterectomia bilateral
• Disfagia por manipulação dos nervos laringeos

Outros aspectos relevantes:

• Estímulo deambular precoce.
• Antibioticoterapia profiláxica apenas na indução.

Medicaçōes - Aspectos relevantes:

• AAS 300mg/dia uso mantido no pré e pós-operatório.
• Controle da PA.

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin
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 FIGURA 8 - Exposição da Arteria Carótida durante endarterectomia.

17 - MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA ENCEFÁLICA

Malformação arteriovenosa (MAV) é uma malformação congênita na qual ocorre comunicação 
entre artérias e veias (fitulas arterio-venosas) no encéfalo com risco de sangramento. Esse risco é de 
2-4% ao ano. A principal manifestação é secundária a sangramento.

Graduação de SPETZLER-MARTIN (1986) e indicação cirúrgica
Tamanho → Pequeno (< 3cm)=1  Médio (3-6cm)=2 Grande (> 6cm) =3
Eloqüência do cérebro adjacente → Não-eloqüente=0  Eloqüente =1
Drenagem venosa → Somente superficial= 0 Profunda =1

OBS:
1. Áreas eloquentes: Córtex motor/sensitivo, linguagem, visual, tálamo, hipotálamo, cápsula inter-

na, tronco cerebral, núcleos cerebelares profundos
2. Drenagem venosa profunda: Veias cerebrais internas, veia basal de Rosenthal e veia cerebelar 

pré-central.

Tratamento: Grau I e 2 : Cirurgia. Grau 3: Multimodal (considerar cirurgia, radiocirurgia e emboliza-
çao). Grau 4 e 5 : Conservador ou multimodal.
Considerar tratamento multimodal.em MAVs grau 4 e 5 em casos específicos como aneurisma in-
tra-nidal, hemorragias recorrentes e déficit neurológico progressivo.

Classificação de Spetzler-Ponce e tratameto (2010)
Classe A:  Grau 1 ou 2. Tratamento de escolha é a ressecção microcirúrgica . Risco de deficit no 

pós operatório é de 8 %
Classe B: Grau 3. Tratamento multimodal (microcirurgia, radiocirurgia e embolização). Risco de 

deficit no pós operatório é de  ]18%.
Classe C: Grau 4 e 5: Tratamento conservador. Risco de déficit no pós operatório é de 32%. Con-

siderar microcirurgia em casos de hemorragias recorrentes, déficit neurológico progressivo e pre-
sença de aneurisma intra-nidal.



409▏

GUIA DE NEUROCIRURGIA INTENSIVA

Informaçōes relevantes do intra-operatório:

• Cirurgia tecnicamente difícil.
• Muitas vezes com sangramento importante no intra-operatório.
• Risco de infarto venoso

Principais problemas na Neuro-UTI:

• Risco de sangramento do leito da MAV.
• Isquemia por mudança do fluxo devido a retirada da MAV.
• Edema por manipulação.
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural.

Medicaçōes - Aspectos relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante deve ser mantido durante internação em CTI.
• Manter paciente normotenso ou com hipotensão arterial controlada durante 24 a 48 horas no 

pós-operatório, principalmente em MAVs volumosas.
• Antibioticoterapia apenas na indução.

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 24-48hs. E posteriormente, 
deixar sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na Avaliação:

• ECG; Rankin

 FIGURA  9 - Malformação Arterio-venosa



410 ▕

Capítulo 7 - EDITORA SANAR

18 -TUMORES CEREBRAIS EM GERAL

Os tumores do encéfalo constituem um grupo extremamente diverso de doenças neoplásicas 
que ocorrem em virtualmente todos os pontos anatômicos e comprometem todas as faixas etárias. 
Constituem a segunda forma mais frequente de tumores malignos da infância e a sexta causa mais 
comum nos adultos.

Os tumores encefálicos podem ser primários, com vários graus e formas de diferenciação e in-
cluindo lesões hamartomatosas, ou secundários, sendo originados de uma série de sítios anatô-
micos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina a classificação dos tumores encefálicos 
com base na histogênese e padrão arquitetural das várias lesões primárias, ou mesmo empregan-
do técnicas de imunoistoquímica, biologia molecular e citogenética, as quais são utilizadas para 
subclassificar tumores como oligodendrogliomas, glioblastomas, tumor teratoide/rabdoide atípico 
e meduloblastoma. A OMS classifica ainda os tumores encefálicos em quatro graus, variando de 
tumores de prognóstico possivelmente mais favorável (grau I) a tumores de prognóstico reservado 
(grau IV).

Informaçōes relevantes do intra-operatório

• Cirurgia tecnicamente difícil a depender da localização da lesão.
• Muitas vezes com sangramento importante no intra-operatório.

Principais problemas na Neuro-UTI

• Risco de sangramento no leito tumoral
• Isquemia por mudança do fluxo devido à lesão venosa.
• Edema por manipulação
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural

Medicaçōes - Aspectos Relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante deve ser mantido
• Corticóide (Dexametasona) deve ser mantida
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros Aspectos Relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na Avaliação:

• ECG; Rankin; Karnofisky

 19 - MENINGIOMA

Os meningiomas encefálicos são, na sua maioria, tumores grau I pela classificação da OMS. Al-
guns fatores são bastante relevantes como provável etiologia e localização. São as lesões primárias 
mais comuns do SNC.

Principais indicaçōes:

• Deve-se abordar meningioma sintomático.
• Com crescimento nas RNM seriadas.
• Lesões volumosas e/ou com edema perilesional
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Informaçōes relevantes do intra-operatório

• Cirurgia tecnicamente difícil a depender da localização da lesão.
• Algumas vezes com sangramento importante no intra-operatório.
• Grau de ressecção da lesão pela escala de Simpson.

Principais problemas na Neuro-UTI 

• Risco de sangramento do leito tumoral
• Isquemia por mudança do fluxo devido a lesão venosa.
• Edema por manipulação. Esse é um problema particularmente importante em meningiomas 

volumosos e, principalmente, quando já há edema significativo no pré-operatório.
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural

Medicaçōes - Aspectos Relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante deve ser mantido
• Dexametasona pode ser usada
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; FOUR; Rankin; Karnofisky, Simpson

20- METÁSTASE

São os tumores mais comuns do SNC. Até 20-40% dos pacientes com câncer apresentam metás-
tase encefálica. Podendo ser múltiplas em até 50% dos casos. Alguns fatores são bastante relevan-
tes como provável etiologia primária e localização.

Principais indicaçōes:

• Deve- se operar as metástase sintomáticas;
• Paciente sem diagnóstico histológico.;
• Lesões volumosas não passiveis de radiocirurgia.

Informação relevantes do intra-operatório

• Cirurgia tecnicamente difícil a depender da localização da lesão.
• Muitas vezes com sangramento importante no intra-operatório.
• Número de lesões abordadas

Principais problemas na Neuro-UTI 

• Risco de sangramento no leito tumoral
• Isquemia por mudança do fluxo devido a lesão venosa.
• Edema por manipulação
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural
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Medicaçōes  - Aspectos Relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante
• Dexametasona 
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin; Karnofisky

21 - GLIOBLASTOMA MULTIFORME

São os tumores primários malignos mais comuns do SNC. São tumores grau IV da OMS. Muitas 
vezes as lesōes não são típicas sendo difícil apenas com as imagens de exames no pré-operatório 
afirmar se realmente se trata de GBM. Apresenta péssimo prognóstico com tempo de vida de 6 
meses a 15 meses, mesmo com radioterapia e quimioterapia. 

Principais indicaçōes:

• Deve-se operar todas as lesões possíveis
• Paciente sem diagnóstico do tipo tumoral
• A ressecção cirúrgica (mais completa possível) é fator prognóstico importante

Informação relevantes do intra-operatório

• Cirurgia tecnicamente difícil a depender da localização da lesão.
• Algumas vezes com sangramento importante no intra-operatório.
• Grau de ressecção

Principais problemas na Neuro-UTI 

• Risco de sangramento o leito tumoral
• Isquemia por mudança do fluxo devido a lesão venosa.
• Edema por manipulação. Essa complicação é particularmente importante no pós operatório de 

GBM, podendo haver edemas vultuosos com manipulações mínimas. Ressecções limitadas são 
mais propensas a grandes edemas.

• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural

Medicaçōes (aspectos relevante): 

• Uso de anticonvulsivante
• Dexametasona 
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 
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Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin; Karnofisky

22 - GLIOMA DE BAIXO GRAU

São tumores de baixo grau de malignidade, que, geralmente, se manifestam por crises convul-
sivas. São tumores grau II da OMS. Muitas vezes as lesōes não são tipicas sendo difícil diagnosticar 
apenas com exames neuroradiológicos no pré-operatório se realmente é um glioma de baixo grau. 
Apresentam bom prognóstico com mais de 90% dos pacientes com sobrevida de 5 anos. Entretan-
to há um alto grau de malignização. O objetivo da cirurgia é a ressecção completa, sendo um dos 
principais fatores de prognóstico

Informações relevantes do intra-operatório

• Cirurgia tecnicamente dificil a depender da localização da lesão.
• Algumas vezes com sangramento importante no intra-operatorio.
• Grau de ressecção
• Uso de técnica complementar como localização estereotáxica e/ou monitorização neurofisio-

logia. 

Principais problemas na Neuro-UTI 

• Risco de sangramento o leito tumoral
• Isquemia por mudança do fluxo devido a lesão venosa.
• Edema por manipulação
• Hematoma subdural, intra-parenquimatoso ou extradural

Medicaçōes (aspectos relevante): 

• Uso de anticonvulsivante
• Dexametasona 
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin; Karnofisky

23 - TUMORES DE FOSSA POSTERIOR

Refere-se à localização das lesões. Entretanto existem diversos fatores relevantes para desta-
car os tumores com localização na fossa posterior devido aos problemas específicos desse tipo de 
abordagem. 

Informação relevantes do intra-operatório

• Posicionamento cirúrgico em posição de Park-Bench, com paciente permanecendo lateraliza-
do. Pode ocasionar lesão muscular em coxa, úlcera de decúbito ou lesão de plexo braquial se 
não for devidamente posicionado,.

• Dependendo da localização na fossa posterior, pode haver manipulação de nervos cranianos. 
• Cirurgia tecnicamente difícil a depender das características da lesão.
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• Muitas vezes com sangramento importante no intra-operatório.
• Grau de ressecção

Principais problemas na Neuro-UTI 

• A fossa posterior tem pequenas dimensões e estruturas vitais. É uma região muito sensível a 
variações súbitas de volume. Hematomas ou edema pós operatório são muito graves e de alta 
mortalidade.

• A fossa posterior apresenta menor tolerância a lesões expansivas devido a proximidade com 
tronco cerebral e aqueduto cerebral.

• Risco de sangramento do leito tumoral
• Isquemia por mudança do fluxo devido a lesão venosa.
• Edema por manipulação
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural
• Fistula liquórica devido ao posicionamento e dificuldade de fechamento da dura mater.
• Alto risco de hidrocefalia em caso de edema.
• Risco de herniação tonsilar ( forame magno) e herniação ascendente.
• Geralmente opta-se por manter DVE nas 48hs iniciais.
• Em tumores de ângulo pontocerebelar é comum a paresia facial periférica e hipoacusia pós-

-operatória, sendo importante a prevenção de úlcera de córnea.
• Em tumores ou lesões mais baixas pode haver manipulação do IX, X, XI nervos cranianos e con-

sequente disfagia orofaríngea com redução da proteção de via área, sendo importantíssimo o 
acompanhamento fonoaudiológico, prevenção de aspiração e, a depender do caso, traqueos-
tomia precoce.

Medicaçōes - Aspectos Relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante não é necessário devido ao baixo risco de crise convulsiva após res-
secção.

• Dexametasona 
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo.

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin; Karnofisky
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 FIGURA 10 - Acesso para fossa posterior

24 - CIRURGIA TRANSESFENOIDAL 

As principais lesões da região selar são os adenomas de hipófise e os craniofaringiomas.
Os adenomas hipofisários correspondem a 15% dos tumores intracranianos. A abordagem tran-

sefenoidal representa mais de 95% das indicações cirúrgicas para essa região.

Taxa de complicação para a abordagem transesfenoidal:

• Por endoscopia
• Mortalidade – 0 a 1%
• Complicações – 10 a 27%

• Por microscopia
• Mortalidade – 0 a 1%
• Complicações – 8 a 47%

Fatores de risco para complicações:

• Tamanho tumoral
• Localização anatômica
• Grau de invasão local
• Grau de extensão para a região suprasselar e parasselar
• Extensão da ressecção tumoral
• Tipo tumoral
• Preservação adequada das estruturas anatômicas

Infecções:

• Sinusite
• Meningite – 0,4 a 2,2%

Complicações oronasofaciais: 

• Sinusite
• Lesões ósseas (fratura de órbita, placa cribiforme, etc.)
• Lesões de cartilagem (perfuração de septo)



416 ▕

Capítulo 7 - EDITORA SANAR

• Complicações nasais vasculares – 0,7 a 7% - avaliação da otorrino quanto ao tamponamento
• Sangramento volumoso – lesão de artéria esfenopalatina – avaliar cauterização
• Pequeno sangramento

Complicações relacionadas ao seio esfenóide:

• Sinusite – 2 a 9%
• Mucocele
• Fratura do osso esfenoide
• Lesão de nervo ótico
• Lesão de carótida 

Complicações da região selar:

• Hematoma
• Fístula liquórica – 1 a 6%

Deve-se considerar reabordagem cirúrgica como tratamento de primeira escolha.

Complicações suprasselares:

• Hematoma
• Quiasmapexia
• Lesão de via óptica
• Lesão hipotalâmica

Complicações parasselares:

• Lesões da artéria carótida interna – 0 a 1% - raro, porém, catastrófico. Morbidade de 24% e 
mortalidade de 14%.

Complicações endocrinológicas:

• Diabetes insipidus
• Transitório (nos primeiros dias de pós-op) – 2,5 a 20%
• Permanente – 1 a 5%

• SIADH – sempre transitório (alguns dias após o procedimento, média de 5 dias) - 25 a 35%
• Novo déficit hormonal – 14 a 20%
• Piora do déficit hormonal prévio

 FIGURA 11- Acesso transfenoidal
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25 - BIOPSIA ESTEREOTÁXICA

Técnica usada para biópsia de lesōes profundas ou sem possibilidade de ressecção cirúrgica. 
Utilizando a marcação estereotáxica realiza-se biópsia com retirada de fragmentos para exame 
anatomopatológico.

Em geral técnica segura e com baixo índice de morbidade. As complicaçōes na literatura são da 
ordem de 3-8%.

Principais problemas na Neuro-UTI 

• Hematoma no sítio da biópsia
• Edema cerebral.

• Fístula do local da punção
• Ausência de diagnóstico histológico
• Maioria das vezes não existe necessidade de UTI mas a depender da localização da lesão é 

necessário monitorização intensiva, principalmente em biopsia de lesões do tronco ence-
falico.

Medicaçōes - Aspectos relevantes: 

• Dexametasona 
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatoria, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin; Karnofisky

 FIGURA 12 - Biopsia estereotaxica

26 -  CIRURGIA ENDOSCÓPICA INTRAVENTRICULAR 

A a cirurgia endoscópica intraventricular é uma técnica utilizada para diversos fins, sendo os 
principais:
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• Tratamento de hidrocefalia não comunicante (terceiroventriculostomia)
• Biópsia de lesão de pineal
• Cirurgia para cisto colóide
• Biópsia ou resecção de lesão intraventricular

Em geral técnica segura e de baixo índice de complicaçōes. As complicaçōes na literatura são da 
ordem de 3-8% de morbimortalidade.

Principais problemas na Neuro-UTI 

- Hematoma no sitio da punção
- Não resolver a hidrocefalia
- Sangramento intraventricular
- No caso da biópsia pode ocorrer sangramento no local da biópsia

Medicaçōes - Aspectos relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante não é necessário rotineiramente 
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatoria, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; FOUR; Rankin

 FIGURA 13 - Cirurgia Cerebral endoscopica.
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27 - ABSCESSO ENCEFÁLICO

São lesões resultantes da proliferação de bactérias piogênicas no interior do parênquima ence-
fálico, constituindo uma cavidade neoformada preenchida por pus.

A incidência estimada nos Estados Unidos é em torno de 1500-2500 casos/ ano, sendo esta 
ainda mais elevada em países em desenvolvimento.

Condição mais prevalente nos homens, principalmente nas primeiras quatro décadas de vida.
Correspondem a cerca de 2-8 % das lesões expansivas intracranianas.

Organismos

Os patógenos mais comumente envolvidas são: Estreptococus spp (mais comum), estafilococos 
spp, anaeróbios, bacterióides, enterobacteriáceas, proteus e citrobacter spp.

Em recém nascidos infecções por gram negativos são frequentes,  uma vez que a fração IgM não 
atravessa a placenta.

Obs: 
1-O patógeno envolvido depende basicamente da idade do paciente, local da infecção primária 

e estado imunológico do paciente.
 2-Um número significativo de abscessos cerebrais são polimicrobianos.

Tratamento

• Uma abordagem eficaz para o tratamento de abscessos cerebrais inclui antibioticoterapia ade-
quada e drenagem cirúrgica.

• As opções cirúrgicas incluem craniotomia e trépano-punção com aspiração .
• Usualmente realiza-se aspiração do abscesso e antibioticoterapia
• A craniotomia pode ser considerada em algumas situações

• Abscessos que aumentam após 2 semanas ou que não diminuem após 4 semanas após 
aspiração e e antibioticoterapia,

• Grandes lesões com efeito de massa significativo em áreas não eloqüentes
• Abscessos pós traumáticos
• Abscessos cerebelares
• Abscessos com cápsula impenetrável à biópsia
• Abscessos com ruptura ventricular iminente e em casos de lesões multiloculadas.

• Para lesões pequenas (<2,5 cm) ou em fase de cerebrite o tratamento com antibioticoterapia 
isolado pode ser considerada.

• A antibioticoterapia deve ser iniciada de forma empírica preferencialmente após coleta de ma-
terial para cultura e após o resultado desta, o ajuste de antimicrobianos deve ser realizado.

• Preconiza-se antibioticoterapia por período prolongado (4-6 semanas IV,seguido por 3-6 meses 
VO).

• A escolha do antibiótico a ser iniciado empiricamente depende basicamente da infecção ou 
fator de risco de base.

Sinusite: Cefalosporina de terceira geração ou penicilina associado a metronidazol. 
Otite, mastoidite: Penicilina associada a metronidazol e ceftazidima
Infecção dentária: Penicilina associada a metronidazol
Procedimento neurocirúrgico: Vancomicina associada a ceftazidima
Trauma penetrante: Vancomicina associada a cefalosporina de terceira geração
Infecção pulmonar: Penicilina associada a metronidazol e ceftazidima
Cardiopatia congênita: Penicilina ou cefalosporina de terceira geração associada a metronidazol.
• Corticóides (uso controverso) pode ser considerado em casos em que haja acentuado efeito de 

massa (reduz edema e consequentemente hipertensão intracraniana). Quando utilizado deve 
ser empregado por menor tempo possível, uma vez que retarda a formação da cápsula e dimi-
nui a penetração do antibiótico no interior do abscesso.- 
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• Quando ocorre ruptura para os ventrículos, o tratamneto é controverso, devendo ser considera-
do implante de DVE, assim como uso combinado de antibiótico sistêmico e intratecal. 

Principais problemas na Neuro-UTI 

• Hematoma no sítio da punção 
• Não resolver o abscesso e com recolecionamento 
• Extravasamento intraventricular→ Ventriculite

Medicaçōes - Aspectos relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante é necessário rotineiramente 
• Antibioticoterapia conforme agente da infecção.

Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo, se possível. 

• Mortalidade de aproximadamente 15%.
A taxa de recorrência estimada é de 5-10% (usualmente 6 semanas após completado o trata-

mento).
Fatores relacionados a evolução desfavorável: atraso no diagnóstico e tratamento, coma no mo-

mento do diagnóstico, imunodepressão, abscessos múltiplos ou profundos.

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin

28 - MENINGITE PÓS-OPERATÓRIA

A meningite pós-operatória é complicação incomum de procedimentos intradurais (0,3% a 
1,5%). Os sintomas clássicos de febre, cefaléia, alteração do estado mental e sinais meníngeos são 
inespecíficos e insuficientes para o diagnóstico. O diagnóstico deve ser feito através da análise de 
líquor.

Principais problemas na Neuro-UTI

• Deve ser sempre lembrada como diagnóstico diferencial em pós-operatório de neurocirurgia, 
entretanto pode ser confundida com infecções em outros sistemas.

• O líquor pós-operatório é naturalmente alterado com celuridade aumentada, hiperproteinorra-
quia e sangue o que dificulta ainda mais o diagnóstico.

Outros aspectos relevantes:

• Diagnóstico  e o  tratamento devem ser precoces
• Os principais germes são Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp., pneu-

mococci
• A glicose no líquor é o marcador de melhor sensibilidade
• A literatura preconiza início de tratamento empírico com vancomicina e ceftazidima, seguido 

de ajuste de acordo com a cultura de liquor.

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• Escala de Coma Glasgow; 
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29 - HEMATOMA SUBDURAL CRÔNICO 

O hematoma subdural crônico é uma patologia com características bastante específicas. É 
definida por sangramento no espaço subdural de forma crônica (mais de 21 dias). Acomete mais 
frequentemente a população idosa e muitas vezes com sintomas insidiosos de dificuldade de mar-
cha e alteração da função cognitiva. Muitas vezes confundida com outras entidades nosológicas, 
principalmente por nem sempre apresentar uma história bem caracterizada de TCE. 

O tratamento é cirúrgico para todas as lesões sintomáticas e/ou com efeito de massa. A aborda-
gem pode ser realizada por: 
• Craniotomia
• Burr Hole (1 ou 2 buracos de tépano)
• Thrist drill.(1 pequeno furo com broca fina e aspiração com auxílio de jelco)

Informação relevantes do intra-operatório

• Cirurgia tecnicamente simples.
• Algumas vezes com sangramento importante no intra-operatório.

Principais problemas na Neuro-UTI

• Risco de sangramento no leito córtex adjacente.
• Edema por manipulação
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural
• Complicações clinicas, por se tratar de pacientes idosos 

Medicaçōes - Aspectos relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante (controverso) e em muitos serviços não é utilizado. Preferência por 
hidantoinização no peroperatório, sem manutenção de anticonvulsivante após.

• O Hidantal pode causar sonolência em pacientes idosos e dificultar a avaliação pós operatória. 
Por outro lado, uma crise convulsiva pode estar associada a complicações como aspiração pul-
monar  que causam grande morbidade nesta faixa etária.
• Dexametasona não é necessário
• Antibioticoterapia apenas na indução

Outros aspectos relevantes:

• Manter o paciente com cabeceira a 0o nas primeiras 24 horas para evitar recolecionar o hema-
toma.

• Manter balanço hídrico positivo para expansão cerebral (cuidado com a tolerância do paciente 
a esta medida, quase sempre trata-se de paciente idoso com comorbidades)

• Cuidados habituais com a ferida operatória, trocar curativo com 24hs e retirar o dreno
• Uso rotineiro de dreno por 24 hs. Preferimos dreno subgaleal pela simplicidade e menor morbi-

dade.  Vários serviços utilizam dreno subdural com resultados semelhantes.
• Apresenta uma alta taxa de morbimortalidade (10-40%) em 1 ano devido as comorbidades da 

população acometida. 

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin

30 - CRANIECTOMIA DESCOMPRESSIVA

A craniectomia descompressiva é um procedimento neurocirúrgico que objetiva o controle da 
hipertensão intracraniana refratária. Seu uso na prática neurocirúrgica ainda é objeto de controvér-
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sias, principalmente devido a escassez de evidências em determinadas indicações desse método.

Indicações

• TCE grave (Glasgow menor ou igual a 8) + Brain Swelling + PIC > 20mmHg refratária a terapia 
otimizada

• AVC isquêmico maior que 2/3 do território de ACM + rebaixamento significativo do Glasgow 
(em geral menor ou igual a 8), menor que 60 anos e ictus a menos de 48 horas

• Infarto cerebelar + Hidrocefalia + PIC refratária a DVE
• Pós operatório de tumor cerebral evoluindo com edema cerebral grave e Glasgow menor ou 

igual a 8

Técnica

• Craniectomia frontotemporoparietal – Lesões unilaterais
• Craniectomia bifrontal – Lesões cerebrais difusas
• Craniectomia suboccipital com aspiração de tecido cerebelar – Infarto cerebelar
• A cranioplastia deve ser realizada preferencialmente de maneira precoce (se possível nos pri-

meiros 30 dias)para se prevenir complicações com hidrocefalia ou retração cutânea.
• OBS.: A craniectomia em crianças deve ser realizada mesmo na presença de midríase fixa bila-

teral. Existem artigos demonstrando benefício;

31 - CIRURGIA DA EPILEPSIA 

Epilepsia é uma síndrome caracterizada pela ocorrência de crises convulsivas repetidas.  Pode 
ter uma série de etiologias estruturais ou químicas. Estima-se que 2% da população ira apresentar 
uma crise convulsiva durante a vida.  E que 1% da população tem o diagnóstico de epilepsia. 

O objetivo do tratamento é permitir que o paciente fique livre das crises. Na maioria das vezes o 
tratamento medicamentoso é eficaz no controle das crises. 

Em cerca de 20% dos pacientes epilépticos o tratamento, mesmo adequado, não é eficaz. São 
as epilepsias refratárias. Portadores de epliepsia refratária tem mortalidade 5 vezes maior que a 
população em geral.

O tratamento cirúrgico é um possibilidade factível e com relativamente baixa morbimortalida-
de. Deve ser reservado para casos selecionados com refratariedade ao tratamento clínico. 

Informação relevantes do intra-operatório

• Possíveis intercorrências devido a lesões vasculares;
• Algumas vezes com sangramento importante no intra-operatório.

Principais problemas na Neuro-UTI

• Risco de sangramento no córtex ressecado
• Edema por manipulação
• Hematoma subdural, intraparenquimatoso ou extradural

Medicaçōes - Aspectos relevantes: 

• Uso de anticonvulsivante deve ser mantido igual ao pré-operatório. 
• Dexametasona não é necessário
• Antibioticoterapia apenas na indução
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Outros aspectos relevantes:

• Cuidados habituais com a ferida operatoria, trocar curativo com 48hs. E posteriormente, deixar 
sem o curativo. 

• Apresenta uma baixa taxa de morbimortalidade (2-8%).
• 50% dos paciente livres das crises em 5 anos.  

Principais Escalas e Scores na avaliação:

• ECG; Rankin, 

32 - ARTRODESE CERVICAL 

Junção Craniocervical e Coluna Cervical Alta

A junção craniocervical inclui o clivus, o forame magno e a coluna cervical superior (C1-C2). As 
doenças nessa área incluem defeitos estruturais, disfunção mecânica adquirida e congênita, tumo-
res, lesões inflamatórias e/ou infecciosas e lesões traumaticas

As abordagens cirúrgicas para a junção craniocervical incluem acessos anteriores e posteriores.
Devido a grande variedade de patologias e diversidade de abordagens cirúrgicas, as condutas 

devem ser individualizadas. 

Indicações com abordagem posterior para a junção craniocervical:

• Traumatismo: Fraturas com ou sem luxação facetária e lesões ligamentares;
• Instabilidade occipitocervical: Processos inflamatórios/infecciosos, complicações de fratura de 

odontóide, malformação de Arnold-chiari e  invaginação basilar;
• Degenerativo: Espondilose, artrite facetaria; 
• Tumores: Benignos e malignos, primários ou secundários, intra ou extradurais.

Abordagens cirúrgicas:

• Fixação atlantoaxial posterior com parafusos de massa lateral;
• Fixação occipitocervical.

Orientações gerais:

• Antibiótico profilaxia na indução anestésica
• Dreno mantido em média sucção durante 24 horas;
• A profilaxia de trombose venosa profunda deve ser realizada;
• Descompressão e artrodese individualizadas (Artrodese C1/C2, fixação occipitocervical com 

placas, hastes e parafusos);
• Nos casos de durotomia, fístula liquórica e meningite são riscos adicionais.

 Coluna cervical média e baixa

Abordagem anterior da coluna cervical média (C3-C6):
As estruturas neurovasculares importantes desta região incluem: medula espinhal, raízes nervo-

sas, artérias carótida e vertebral, os nervos laríngeo recorrentes, a cadeia simpática, ducto torácico 
e os vasos epidurais.

Indicações cirúrgicas:
• Radiculopatia cervical recorrente, progressiva e intratável (doença degenerativa do disco);
• Mielopatia cervical compressiva;
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• Instabilidade da coluna cervical (fraturas, instabilidade por processos inflamatórios e/ou infec-
ciosos).

Técnicas cirúrgicas:
• Discectomia cervical com cage peek de um ou mais níveis;
• Discectomia cervical  com cage peek de um ou mais níveis com artrodese utilizando placa e 

parafusos;
• Corpectomia com implante de cage gaiola com placa e parafuso.

Cuidados pós-operatórios:
• Deambulação precoce é encorajada; 
• Dieta pode ser liberada de acordo com a tolerância do paciente e dificuldade para deglutição, 

de preferência após a avaliação da fonoaudióloga;
• Uso de colar cervical nos primeiros dois meses para evitar movimentos exagerados de flexão e 

extensão, facilitando a artrodese;
• Manejo de dor, de acordo com as características do paciente, e presença de dor cervical pos-

terior ou nos ombros podem ser decorrentes de estiramento ligamentar e facetas durante a 
cirurgia;

• Monitorização das vias respiratórias e presença de deterioração neurológica devem ser obser-
vadas (edema paratraqueal pode justificar sensação de aperto e a opressão das vias aéreas 
superiores);

• Realização obrigatória de radiografia de coluna cervical no pós-operatório antes da alta para 
verificar manutenção e alinhamento de coluna cervical e materiais de síntese;

• Pode ocorrer rouquidão no pós-operatório devido a compressão do nervo laríngeo recorrente. 
Geralmente é transitória e deve-se ter cuidado com a broncoaspiração;

• Novos déficits neurológicos podem ocorrer devido lesão radicular, contusão da medula espi-
nhal ou liberação rápida da descompressão crônica;

• Pacientes com antecedente de AIT/AVC e com doença aterosclerótica são de risco para trombo-
se da artéria carótida devido o afastamento lateral desta estrutura.

Principais complicações:
• Infecção de ferida cirúrgica;
• Migração do material de síntese (migração de cage, soltura de parafuso e quebra da placa);
• Cifose devido instabilidade do nível adjacente ou colapso em virtude de pseudoartrose.

FIGURA 6 - Dissectomia e Artrodese da coluna cervical.
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FIGURA 6 - Dissectomia e Artrodese da coluna cervical.

FIGURA 6 - Dissectomia e Artrodese da coluna cervical.
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FIGURA 6 - Dissectomia e Artrodese da coluna cervical.

33 - ARTRODESE  TORÁCICA E TORACO-LOMBAR  

Diversas patologias podem acometer a coluna torácica entre elas: traumatismos, doenças dege-
nerativas, neoplásicas, vasculares e congênitas dessa região.

O diagnóstico e a programação terapêutica são complexos  apresentando diversas modalidades 
de tratamento.

As abordagens podem ser por via posterior, mais frequentemente utilizada, posterolateral, via 
anterior e lateral extracavitária.

As abordagens posteriores são frequentes e usadas para tratar doenças da coluna dorsal, porém 
com limitações em tratar patologias das colunas média e anterior.

Pode-se utilizar associadamente abordagem transpedicular para biópsias simples da coluna 
anterior.

A associação da artrodese com parafusos pediculares possibilitam estabilidade do segmento 
acometido, porém aumentam o risco de hemorragia excessiva, lesão neural ou radicular, laceração 
dural com risco de fístula e meningite.

As abordagens anteriores são mais mórbidas, apresentam índices maiores de complicação, po-
rém apresentam vantagens para tratar lesões anteriores e corrigir deformidades cifóticas. 

Cuidados pós-operatórios:

• Manejo da dor individualizada;
• Reabilitação motora com fisioterapia o mais precoce possível;
• Nos casos de durotomia inadivertida a fístula liquórica e a meningite são riscos adicionais;
• O uso associado de coletes toracolombares pode ser necessário por 3-6 meses até a artrodese 

do nível acometido;
• Novos déficits neurológicos podem ocorrer devido lesão radicular, contusão da medula espi-

nhal ou liberação rápida da descompressão crônica;

Principais complicações:

• Infecção de ferida cirúrgica; 
• Migração do material de síntese (soltura de parafuso e quebra da placa);
• Cifose devido instabilidade do nível adjacente ou colapso em virtude de pseudoartrose.
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34 - ARTRODESE LOMBAR  

Diversas doenças comprometem a coluna lombar necessitando de cirurgia. De maneira geral, 
esses pacientes não tem indicação rotineira de UTI no pós-operatório, sendo indicado apenas 
quando o paciente apresentar comorbidades com alto risco cirúrgico.

Microdiscectomia lombar - Hérnia de disco lombar

Indicações:
• Lombociatalgia refratária a tratamento clínico após 6-12 semanas, com achados no exame clí-

nico compatível com os de imagem de preferência RNM da coluna lombar;
• Síndrome de cauda equina; 
• Déficit motor progressivo.

Fixação transpedicular com parafusos 
Envolve grande variedade de doenças com indicações e manejo cirúrgico individualizados. As 

principais indicações cirúrgicas são : 
• Traumatismos (lesão de duas ou mais colunas  e/ou instabilidade ligamentar);
• Doenças degenerativas (espondilolistese ístimica com progressão da listese, sintomas neuroló-

gicos persistentes e refratários; espondilolistese degenerativa);
• Escoliose degenerativa (progressão de curva escoliótica e sintomas progressivos de instabili-

dade);
• Laminectomia extensa  para estenose lombar sintomática  e instabilidade iatrogênica;
• Osteomielite com erosão maior que 50% do corpo vertebral  e sinais de instabilidade; 
• Tumores lombossacrais (primários ou metastáticos).

Cuidados pós-operatórios: 
• Estimular a deambulação nos primeiros dias pós-operatórios;
• Fisioterapia para reabilitação motora; 
• Manejo de dor conforme necessidade; 
• Drenos são retirados 24 horas após a cirurgia;
• Avaliar a necessidade de órteses toracolombossacra por 3-6 meses pós-operatória.

Principais complicações:
• Infecção de ferida cirúrgica;
• Hemorragia excessiva pós-operatória; 
• Laceração de dura-máter com risco de fístula liqúorica e meningite;
• Risco de lesão radicular e/ou medular devido a parafusos mal posicionados; 
• Falha no implante com quebra de parafuso, fratura de haste e desconexão de parafusos.

35 - TUMOR MEDULAR  

Os tumores raquimedulares são raros, de evolução lenta e apresentam diagnóstico e tratamento 
complexos.

Manifestam-se de forma insidiosa com quadro álgico de caraterística radicular  e predomínio 
noturno, associados com síndrome medular compressiva, de cone medular e/ou de cauda equina.

Quanto às suas localizações em relação à dura-máter  podem ser divididos em extradurais e 
intradurais extramedulares ou intramedulares. Quanto às regiões acometidas podem ser cervicais, 
torácicos  e lombares.

No grupo dos extramedulares as metástases são as mais prevalentes e são geralmente torácicas. 
Os principais focos são mama, pulmão e próstata.

No grupo dos intradurais e extramedulares predominam lesões benignas e de bom prognóstico 
(meningiomas e schwannomas). O ependimoma mixopapilar completa este grupo. 
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No grupo dos intradurais e intramedulares os tumores  são muito mais raros. Geralmente cer-
vicais e benignos de origem glial nas crianças (astrocitomas de baixo grau, tipo fibrilar  ou pilocí-
tico) e nos adultos os ependinomas. Manifestam-se como síndrome intramedular com parestesias 
“suspensas” em faixa. Os ependimomas apresentam melhor prognóstico por terem bom plano de 
clivagem com tecido medular normal.

Principais indicações:
• O tratamento da metástase epidural: 

• Envolve três aspectos: a doença neurológica (mielo e/ou radiculopatia); a doença ortopédi-
ca (instabilidade espinhal associada e cifose); a doença oncológica.

• As opções de tratamento são abordagens cirúrgicas para diagnóstico histológico, descom-
pressão medular e instrumentação para correção de instabilidade vertebral ou radiotera-
pia, principalmente em tumores radiossensíveis.

• O tratamento conservador com manejo de complicações clínicas e/ou ortopédicas é reser-
vado para pacientes com sobrevida menor que 3 meses e com défict neurológico completo.

• A decisão quanto à melhor forma de tratamento deve ser individualizada e a escala de To-
mita ajuda nessa decisão; 

• Os tumores extradurais e intradurais-extramedulares são cirúrgicos sempre que sintomáticos 
com  mielo e/ou radiculopatia compressiva;

• Os tumores intradurais e intramedulares:
• Quando sintomáticos, são cirúrgicos e essa decisão é guiada  pela classificação de Mccor-

mick que avalia principalmente a marcha e a deambulação;
• Indica-se a maior ressecção com máxima preservação das funções neurológicas.
• Os pacientes de graus 1 e 2 de Mccormick apresentam maiores chances de melhora a longo 

prazo embora tenham tendência a piorar os déficits no pós-operatório imediato. Os graus 
3 e 4 de Mccormick apresentam poucas chances de melhora com o tratamento cirúrgico;

• Radioterapia e quimioterapia com medidas adjuvantes não apresentam bons resultados.

Aspectos cirúrgicos relevantes:
• Abordagem (geralmente por via posterior - laminectomia) no nível acometido. Preferência para 

laminotomia em crianças pelo risco de instabilidade iatrogênica;
• Cirurgias mais agressivas com artrodeses geralmente são necessárias quando o paciente já 

apresenta cifose e instabilidade;
• Durotomia e mielotomia posterior mediana nos casos de lesões intradurais e intramedulares, 

respectivamente, com risco aumentado de fístula e meningite.

Informações para manejo em neuro-UTI:

• Fisioterapia precoce e mudança de decúbito a cada duas horas;
• Manejo de complicações clínicas (profilaxia de trombose venosa profunda, tratamento de ITU, 

PNM  e escara sacral);
• Corticoterapia com dexametasona que geralmente é necessária 
• Avaliação de  uso órteses/próteses e cuidados durante mobilização em pacientes com instabi-

lidades espinhal;
• Dreno retirado em 24 horas.

36 - DISFAGIA OROFARÍNGEA NO PÓS-OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA

De modo geral, a atuação fonoaudiológica no pós-operatório das neurocirurgias é direcionada à 
prevenção de riscos e complicações decorrentes das disfagias orofaríngeas visando à manutenção 
das funções neurovegetativas1.



429▏

GUIA DE NEUROCIRURGIA INTENSIVA

Principais indicações para avaliação fonoaudiológica da deglutição2:

• Presença de sinais e/ou sintomas sugestivos de disfagia orofaríngea tais como pigarro, tosse, 
engasgo, voz molhada, retenção de secreção em cavidade oral e/ou escape extra-oral de saliva;

• Intubação orotraqueal por período maior do que 48 horas;
• Uso de traqueostomia; 

Informações relevantes:

• Nos casos de cirurgia por via anterior anterior da coluna cervical, a incidência do distúrbio de 
deglutição varia de 2 a 80% dos casos, sendo que 12% dos pacientes permanecem com sinto-
mas por mais de 6 meses3. 

• Nas cirurgias para ressecção de tumores da fossa posterior, a incidência de disfagia no pós-ope-
ratório imediato chega a 73%. Destes, 75% apresentam recuperação e retorno à alimentação 
por via oral em até dois meses4,5. 

• Pelo seu caráter transitório e grau leve, muitas vezes o distúrbio de deglutição é pouco investi-
gado nesta população. Entretanto, prejuízos mais graves podem ocorrer e provocar episódios 
de pneumonia aspirativa e até à morte6.

Objetivos da intervenção fonoaudiológica:

• Determinação da via mais segura de alimentação em conjunto com a equipe multidisciplinar;
• Minimização do risco de aspiração traqueal, desnutrição e desidratação;
• Retorno seguro à alimentação por via oral, quando possível;
• Identificação e acompanhamento dos casos mais graves e/ou permanentes;
• Recuperação mais rápida do paciente diminuindo o tempo de internamento e possíveis com-

plicações inerentes à hospitalização prolongada.

Principais escalas utilizadas:

• DOSS: The Dysphagia Outcome and Severity Scale (O’Neil et al., 1999)7
• FOIS: Functional Oral Intake Scale (Crary et al., 2005)8

37 - MORTE ENCEFÁLICA

A morte encefálica (ME) é a constatação irremediável e irreversível da lesão do sistema nervoso 
central e significa morte, do ponto de vista clínico, legal e social. Corresponde a aproximadamente 
12% das mortes ocorridas em Centro de Tratament o Intensivo dos grandes hospitais. O TCE, o AVC 
e a lesão cerebral hipóxico-isquêmica correspondem por quase 90% das causas de ME. 

As diretrizes fundamentais para o diagnóstico de ME foram delineadas em 1981, porém cada 
nação apresenta protocolos próprios com pequenas peculiaridades em decorrência de diferenças 
sociais, econômicas, religiosas, etc. Há aproximadamente 87 protocolos pelo mundo, sendo impor-
tante estar atento à referência que se segue.

No Brasil, a normatização do diagnóstico de ME está a cargo do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) segundo o decreto-Lei nº 9.434, 1997. O CFM normatizou os critérios na publicação da dire-
triz 1.480.

Critério para o diagnóstico de Morte Encefálica

Pré-requisitos:
• Coma com causa conhecida e irreversível (causa deve estar comprovada por TC/RM ou LCR);
• Ausência de hipotermia, hipotensão ou distúrbio metabólico grave (PIA > 60, Tax > 32ºC, 160 

< Na <120);
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• Ausência de intoxicação exógena ou efeito de medicamentos psicotrópicos 
(12 horas para sedação/curare, e 24 horas para barbitúricos).

Critérios clínicos: Dois exames em momentos distintos constatando:

• Coma sem resposta a estímulo doloroso na face;
• Ausência de reflexo de tronco encefálico

• Reflexo fotomotor
• Reflexo corneano
• Reflexo vestíbulo-calórico
• Reflexo óculo-cefálico
• Reflexo de tosse

OBS.: é aceitável a presença de movimentos espontâneos e reflexos medulares
• Teste da apneia positivo

• Dois testes (um em cada exame)
• Como fazer:
• Ajustar parâmetros do ventilador para pCO2 de 45mmHg
• O2 a 100% 10min antes do teste
• Desconectar do ventilador, e colocar sonda intratraqueal com O2 a 6L/min ou 1L/5Kg/min 

em crianças
• Duração: 10 minutos ou até que a pCO2 > 55mmHg
• Critério de positividade: ausência de incursões respiratórias e com PCO2> 55 mmHg ao 

término
OBS.: O teste deve ser interrompido se PIA < 90 mmHg, Sat O2 < 75% ou bradicardia. Neste caso, o 
teste será considerado válido se constatado apneia com PCO2> 55 mmHg.

Intervalo entre os exames

• 7 dias a 2 meses: 24 horas;
• 2 meses e 2 anos: 12 horas;
• Acima de 2 anos: 6 horas.
OBS.: O diagnóstico de ME não é possível antes do sétimo dia de vida.

Número de examinadores:

Dois médicos não vinculados à equipe de transplante. É recomendado que pelo menos um de-
les seja neurologista ou neurocirurgião.

Exames complementares:

• No Brasil, é obrigatória a realização de pelo menos um exame complementar
• Pode ser: arteriografia, Doppler transcraniano (TCD), eletroencefalograma (EEG), Cintilografia, 

SPECT, PIC, Extração de O2
OBS.: Pacientes entre 7 dias a 2 meses de vida necessitam de dois EEG; pacientes entre 2 meses e 2 
anos de vida necessitam de pelo menos um EEG.

Após o segundo teste de apneia, se este confirmar ME, é declarada a morte do paciente (na hora 
do término do teste), estando apto para doação de órgão se possível doador. No caso de não ser 
doador, o CFM, na resolução Nº 1.986, de 2007 autoriza, aprova e estimula a retirada do suporte 
intensivo para esses pacientes.

ANEXO - LISTA DE ABREVIATURAS

AIT: Acidente Isquêmico Transitório
AVC: Acidente Vascular Cerebral
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CTI: Centro de Terapia Intensiva
DM: Diabetes Mellitus
DVE: Derivação Ventricular Externa
DVP: Derivação Ventrículo-peritoneal
DLC: Drenagem Lombar Contínua
DLE: Drenagem Lombar Externa
EEG: Eletroencefalograma
FO: Ferida Operatória
GBM: Glioblastoma Multiforme
HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica
HSAE: Hemorragia Subaracnóidea Espontânea
HSD/HSDC: Hematoma Subdural Crônico
IAM: Infarto Agudo do Miocárdio
ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva
IRA: Insuficiência Renal Aguda
IRC: Insuficiência Renal Crônica
ITU: Infecção do trato urinário
MAV: Malformação Arteriovenosa
OMS: Organização Mundial de Saúde
PA: Pressão Arterial
POI: Pós-operatório Imediato
RNM: Ressonância Magnética Nuclear
SIADH: Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético
SCPS: Síndrome Cerebral Perdedora de Sal
SNC: Sistema Nervoso Central
TCC: Tomografia Computadorizada do Crânio
TEP: Tromboembolismo Pulmonar
TRM: Trauma Raquimedular
TVP: Trombose Venosa Pronfunda
VCT: Volume Corporal Total
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