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RESUMO
A disreflexia autonômica é considerada uma emergência médica. É uma síndrome que ocorre em pacientes com traumatismo
raquimedular (TRM) acima do nível da sexta vértebra torácica (T6). Ocorre entre 40% a 90% dos pacientes com TRM acima
de T6. O diagnóstico é clínico e apresenta como principais sintomas cefaleia, sudorese e piloereção. Encontra-se associado a
crise hipertensiva e bradicardia. Quando o diagnóstico ou tratamento é incorreto pode ocasionar consequências graves para
o paciente. É importante reconhecer esta síndrome, principalmente nas emergências, onde seu diagnóstico tem sido pouco
reconhecido, assim como, levar seu conhecimento aos familiares e cuidadores destes pacientes.
Palavras-chave: Disreflexia autonômica; Traumatismos da medula espinhal; Complicações.
ABSTRACT
Autonomic dysreflexia is considered a medical emergency. It is a syndrome that occurs in patients with spinal cord injury (SCI)
above the level of the sixth thoracic vertebra (T6). It affects about 40% to 90% of patients with SCI above T6. The diagnosis
is clinical and presents as main symptoms headache, sweating and piloerection. It is associated with hypertensive crisis and
bradycardia. When the diagnosis or treatment is incorrect it may result in serious consequences for the patient. It is important to
recognize this syndrome, especially in emergencies where diagnosis has been little recognized, as well as to keep family members
and caregivers aware of it.
Key words: Autonomic dysreflexia; Spinal cord injuries; Complications.

Introdução

Epidemiologia

A hiperreflexia autonômica ou disreflexia autonômica (DA)
são os termos usados para explicar uma síndrome que ocorre
em paciente vitima de traumatismo raquimedular (TRM) acima
de T6, como resultado de uma resposta reflexa paroxística
simpática a um estímulo nociceptivo ou não abaixo do nível da
lesão 1,3, 5, 17, 20, 33, 52, 53, 54, 60, 62, 63.

A DA ocorre entre 40% a 90% dos indivíduos com TRM acima
de T6 20, 23, 26, 33, 42, 50, 65, 67. Embora tenham sido descrito casos
de lesões abaixo de T6 8, 25, 33, 42, 46, 56, 72. Foi observada também
em casos com esclerose múltipla, tumor medula espinhal
e siringomielia 5, 15; e mais frequentemente em pacientes
tetraplégicos em comparação aos paraplégicos e em pacientes
com lesão completa da medula em relação aos pacientes com
lesão incompleta 10, 28, 32, 34. Seu surgimento pode ocorrer logo
após o período de choque medular ou em qualquer período de
evolução da lesão medular 8, 29, 9, 30, 53, 58, 61, 69, porém tem sido
mais frequente na fase crônica do TRM 1, 32.

A DA é considerada uma emergência médica, porque acarreta
ameaça de vida caso não seja reconhecida e tratada de maneira
adequada 13, 56, 60. É necessária maior divulgação desta síndrome
não apenas no meio médico, mas por todos aqueles envolvidos no
tratamento de pacientes vítimas de TRM, incluindo os familiares
e cuidadores, pois DA é uma entidade médica pouco conhecida
nas emergências entre os profissionais envolvidos 20, 38.
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Fisiopatologia
A DA pode ser desencadeada por um estímulo visceral ou,
menos comum, por estímulos cutâneos abaixo do nível da
lesão 32. Ocorre uma interrupção do controle supraespinhal do
sistema nervoso central (SNC), havendo uma ativação maciça,
reflexa e desregulada do SNC 37. Ocorre que um impulso
aferente gera uma resposta simpática generalizada que, por
sua vez, manifesta-se por uma vasoconstrição generalizada,
sendo mais evidente na vasculatura esplâncnica causando
um aumento da resistência periférica capaz de provocar um
aumento brusco da pressão arterial (PA) em 50% a 90%
dos indivíduos com tetraplegia 44, 63. Esta elevação da PA é
detectada pelos barroreceptores do seio carotideo e do arco
aórtico que tentam reverter este quadro de vasoconstrição,
mas são bloqueados pela lesão neurológica. Assim, ocorre
uma hiperstimulação simpática abaixo do nível da lesão e
uma hiperestimulação parassimpática acima do nível da lesão
neurológica, provocando um quadro agudo de DA, que se não
for diagnosticada e tratada adequadamente, provoca danos
severos ou até mesmo o óbito.

Fatores Desencadeantes
Os principais fatores desencadeantes de DA estão listados
no Quadro 1. Segundo Bors e French 2, os responsáveis pela
produção de estímulos estão localizados nas raízes caudais
abaixo da região acometida. A estimulação visceral pélvica é a
mais comumente implicada 5, 17, 56, 63, 66. O sistema genitourinário
é responsável por 75% a 90% dos episódios de DA, seguido
do sistema gastrointestinal com 8% e demais setores por 2%
33, 42, 67
. Uma das principais causas é a distensão da bexiga que
pode resultar de disfunção do cateter urinário, infecção do trato
urinário, procedimentos intervencionista local, torsão testicular,
distensão ureteral, epididimite e dissinergia do esfíncter
detrusor 1, 14, 17, 52, 66. A DA também pode ser desencadeada por
distúrbios gastrointestinais como fecaloma (impactação fecal),
distensão retal, peritonite, hemorroidas e fissura anal17,21,
condições ortopédicas como fraturas, luxação e ossificação
heterotópica 1, 17, 27, 64, 72. Outras causas são tratamento cirúrgico
em orgãos abdominais como apendicite, colecistite, refluxo
gastroesofágico e úlcera gástrica 17, 42, 66. O uso de substâncias
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ilícitas e certas drogas podem desencadear a DA como cocaína
e anfetaminas. Úlceras de pressão e estímulos cutâneos são
fontes de estímulos no desencadeamento da crise aguda de
DA5,8,36. Além disso, a crise pode ser desencadeada com
atividade sexual (uso de vibradores, relações sexuais, orgasmo
e ejaculação) 1, 18.
Durante intervenção cirúrgica sob anestesia geral, vários
pontos de gatilho podem precipitar uma crise de DA: intubação
ou extubação endotraqueal, dor e estímulos cirúrgicos 5, 26, 50.
Durante o trabalho de parto, o risco de desencadear DA é em
torno de 85% a 90% dos casos 4 e também pode ocorrer durante
a gravidez 1, 5, 11. Calder et al. descreveram um caso de DA
associado com edema pulmonar neurogênico6.

Quadro Clínico
Geralmente, é caracterizada por um quadro súbito de cefaleia,
obstrução nasal, rubor nasal, sudorese profusa, midríase e
hiperemia acima da lesão e baixo da lesão com piloereção,
priapismo e palidez da pele 21, 31, 32, 37, 53, 56, 63. Durante a crise ocorre
uma elevação brusca da pressão arterial (PA) que alcança valores
acima de 200/100 mmHg. Tendo em vista que em pacientes
tetraplégicos a PA basal é de 100/60 mmHg e a PA sistólica
varia entre 90-110 mmHg 1, 52, quando este valor encontra-se
entre 130/80 mmHg é considerada elevada e há risco iminente
de apresentar quadro agudo de DA. Quanto mais alta for a lesão,
maiores as possibilidades de apresentarem quadro de disfunção
Quadro 1. Fatores precipitantes para DA.
Categoria
Bexiga
Trato urinário
Gastrointes�nal
Anoretal
Dermatológicas
Musculares / Osteoesquelé�cas
Reprodu�vas
Hematológicas
Sistema nervoso central
Medicamentos

Es�mulo
Infecção, distensão, obstrução cateter
Distensão ureteral, instrumentação,
cálculo ureteral
Reﬂuxo gastroesofágico, úlcera gástrica
Distensão, instrumentação,
hemorroidas, ﬁssura anal
Úlcera pressão, unha encravada
Ossiﬁcação heterotópica, fratura,
luxação quadril
Gravidez, parto, menstruação, torção
tes�cular, coito, ejaculação
Trombose venosa profunda, embolia
pulmonar
Siringomielia
Desconges�onante nasal,
simpa�comimé�cos, miso-prostol
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cardiovascular10, 36, 49, 58. Quadro de bradicardia surge mais na fase
crônica e em pacientes tetraplégicos 12.
Foi relatado caso de convulsão após realização de colonoscopia
em paciente com tetraplegia 21. Yarkony et al. 74 descreveram
crise convulsiva secundária a crise de DA. Outros autores
apresentaram casos de leucoencefalopatia posterior reversível
em associação com DA 7, 16, 73. Colachis et al. 8 referem
quadro de afasia durante a crise de DA. Rosenthal e Colachis
54
descreveram um caso de apresentação da DA através de
cegueira cortical transitória.
Na forma de “DA silenciosa” ocorre ausência ou muito poucos
sintomas clínicos, além de uma pequena elevação da PA 28, 35, 43.
Há casos em que o paciente não apresenta aumento da PA, apenas
cefaleia e o contrário também ocorre.
Podem ocorrer complicações caso não seja identificada e tratada
adequadamente a crise aguda DA, tais como: hemorragia
subaracnóidea e intracerebral, hemorragia retiniana, infarto
agudo do miocárdio, edema pulmonar, arritmias cardíacas,
convulsões, coma e óbito 17, 32, 53, 56, 71, 73.

Diagnóstico Diferencial
A DA pode simular quadro de cefaleia enxaquecosa, cefaleia
em salvas, hipertensão arterial essencial, tumores da fossa
posterior, feocromocitoma e toxemia na gravidez 41. Outras
síndromes que assemelham os sinais e sintomas da DA são
síndrome carcinoide, síndrome neuroléptica maligna, síndrome
da serotonina e tempestade tireioidiana.

Tratamento
O primeiro cuidado a ser tomado é, caso o paciente esteja
deitado, passar para o decúbito supino (sentar) e levantar a
cabeça, remover roupas apertadas ou outros que estimulem a
crise de DA, só estas condutas ajudam em parte na diminuição
da pressão arterial 17, 72.

locais são responsáveis pelo início da crise em mais de 80%
dos casos 36, 37. Portanto, deve-se revisar o sistema de drenagem
da urina e checar se o cateter vesical não está obstruído. Em
caso de obstrução da sonda vesical, esta deve ser irrigada com
solução salina ou mesmo trocar o sistema, permitindo assim a
drenagem correta da urina e controle da crise.
O tratamento não farmacológico é a primeira e principal conduta
a ser realizada para poder controlar uma crise de DA65. Quando
a remoção do estímulo não for suficiente, deve-se instituir
tratamento farmacológico32. Os medicamentos mais usados
estão listados no Quadro 2. Entre as drogas mais utilizadas
no controle da PA em casos de DA estão nifedipina, nitritos
e captopril5, 11, 39, 40, 50, 65 69. Apenas a nifedipina tem suporte
baseado em pesquisa clínica37. Outros agentes farmacológicos
usados são alfa-bloqueadores, bloqueadores de canais de Ca+,
nitroprussiato sódico, hidralazina e reserpina 8, 9, 61. Devem ser
usados anti-hipertensivos de ação rápida e de curta duração 52. Em
casos de hipertensão refratária pode-se usar alfa-bloqueadores
como a doxazosina 47.
Se a causa for fecaloma (impactação fecal) deve se conferida
a PA, caso esteja acima de 150 mmHg, iniciar de imediato o
controle da PA, seguida de um lubrificante anestésico local e
desimpactar digitalmente de maneira suave 8, 41. Krassioukov
et al. 37, em casos complicados, usaram lidocaína para bloqueio
anal interesfincteriano com sucesso.
Em casos mais graves e que não respondem de imediato às
medidas básicas é necessária anestesia regional ou geral para
evitar maiores consequências37. Em casos de bradicardia severa
e não responsiva ao uso de drogas como atropina, tem sido
indicada a instalação de um marca-passo 57, assim como em
caso de parada cardíaca 24, 55. Weant et al. 70 usaram aminofilina
em caso de bradicardia associada a assistolia em um paciente
com trauma da coluna cervical com resultado satisfatório. Outra
droga usada com sucesso em casos de procedimento urológico
tem sido a lidocaína intravenosa 40. Prazosin75 foi usado como
preventivo da crise de DA secundária a vibroestimulação
peniana51.

O tratamento na fase aguda desta síndrome é identificar e
corrigir os fatores desencadeantes 17, 72. A medida a seguir
é identificar se a origem foi na bexiga ou no reto, pois estes
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Quadro 2. Drogas usadas no tratamento DA.

Nifedipina
Prazosin
Me�lxan�na
Clonidina
Mesilato de Doxazosina
Nitroprussiato sódico
Hidralazina
Trinitoglicerina
Cloridrato de fenoxibenzamina

frequentes são importantes para os cuidados, reconhecimento
e prevenção da crise 60.
A prevenção pode ser feita através de uso de roupas leves
e soltas, rotina para micção urinária, manutenção do bom
funcionamento da sonda vesical, e se possível participar
de um programa de ajuda sobre cateterismo intermitente
com kits adequados e orientação especializada para evitar
distensão da bexiga. Além disso, manter a rotina regular de
defecação (hábito intestinal), evitar unhas encravadas, tratar
as infecções precocemente, cuidados diários com a pele e
mudanças frequentes de postura no leito 17. Dieta balanceada
e um adequado aporte de líquidos também merecem destaque.

Reserpina
Cloridrato de Labetalol

Conclusão

Sulfato de Guane�dina
Fentolamina
Sulfato de magnésio

A incidência de DA é alta em pacientes com lesão medular
acima de T6. Apresenta quadro clinico variável e se não
for reconhecido como uma emergência médica e tratada
prontamente pode apresentar complicações graves.

Prevenção
Profissionais de saúde que atuam em emergência possuem
nível de conhecimento insuficiente sobre a doença para
identificar os primeiros indícios de uma crise de DA5. Portanto,
não só o neurologista ou neurocirurgião, mas todos os que
lidam diretamente com paciente portador da lesão medular
alta, incluindo o cuidador, precisam conhecer aspectos sobre a
prevenção da crise de DA.
O conhecimento dos familiares sobre as crises de pacientes com
DA é baixo, apenas 41% sabem identificá-las e 22% dos familiares
não reconhecem as crises 22. Segundo Schottler et al. 59 apenas
44% dos cuidadores de saúde tem conhecimento sobre DA.
A prevenção das crises de DA consiste na identificação e
abolição dos fatores precipitantes 28. Evitar medicamentos que
causam DA, manter controle regular da PA, apoio de serviços
especializados para orientação do manuseio da sonda vesical,
controle intestinal e cuidados com a pele para evitar úlcera
de pressão e infecções. Os pacientes devem ser identificados
com um cartão de identificação de portador de DA. Orientação
aos pacientes, cuidadores e familiares se faz necessário.
Informações sobre causas, diagnóstico, sinais e sintomas
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