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Terapia Fibrinolítica na Hemorragia Intraventricular: relato
de caso e revisão de literatura
Fibrinolytic Therapy in Intraventricular Hemorrhage: case report and literature review
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RESUMO
Hemorragia intracerebral (HIC) é um evento responsável por cerca de 15% de todos os acidentes vasculares cerebrais. Quando associada
à hemorragia intraventricular trata-se de eventos caóticos com altas taxas de morbidade e mortalidade. Relata-se o caso de um paciente
de 64 anos que deu entrada no setor de emergência com quadro convulsivo e rebaixamento do nível de consciência. Após o diagnóstico
tomográfico de HIC associado a hemoventrículo e hidrocefalia aguda foi realizada derivação ventricular externa (DVE) em caráter de
urgência e, após tomografias seriadas, optou-se por realizar terapia fibrinolítica intraventricular com Alteplase devido à refratariedade
da absorção do hematoma. Após duas doses de fibrinolítico houve melhora da imagem tomográfica com resolução quase completa do
coágulo, não havendo nehuma complicação relacionada ao tratamento específico. Paciente teve alta para enfermaria em treze dias, sem
dependência do cateter de DVE, mas acabou falecendo por complicações respiratórias após duas semanas.
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ABSTRACT
Intracerebral hemorrhage (ICH) is an event responsible for about 15% of all strokes. When associated with intraventricular
hemorrhage, it is a series of chaotic events with high rates of morbidity and mortality. We report the case of a 64-year-old patient
who entered in the emergency room with convulsive condition and lowering of consciousness level. An external ventricular shunt
(urgency) was performed after the tomography diagnosis of ICH associated with hemoventricle and acute hydrocephalus. After serial
tomography, intraventricular fibrinolytic therapy with Alteplase was performed due to the refractoriness of the hematoma absorption.
No complication related to the specific treatment was seen after two doses of fibrinolytic there was improvement of the tomographic
image with almost complete resolution of the clot. Patient was discharged to the infirmary in thirteen days, without dependence of the
DVE catheter, but ended up dying for respiratory complications two weeks later.
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Introdução
A hemorragia intracerebral (HIC) é responsável por cerca de
10 a 15% de todos os acidentes vasculares cerebrais (AVC) ao
redor do mundo1. A presença de hemorragia intraventricular
(HIV) secundária está frequentemente associada a este
quadro clínico, aumentando as taxas de morbimortalidade e
complicações agudas como hidrocefalia e aumento da pressão

intracraniana2. O manejo terapêutico imediato dessa afecção
consiste na colocação de uma derivação ventricular externa
(DVE), permitindo a drenagem do líquido cefalorraquidiano
(LCR) e do sangue, tratando a hidrocefalia e a hipertensão
intracraniana3. Adjuvante a essa terapia, a administração de
agentes fibrinolíticos vem se tornando uma proposta interessante
ao agilizar a resolução do hematoma intraventricular e diminuir
a morbimortalidade4.
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Relato de caso

(Fig. 3), evidenciando diminuição significativa do hematoma
intracerebral e intraventricular.

Paciente de 64 anos, masculino, branco, casado, procedente
de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, deu entrada no
setor de emêrgencia junto ao Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) com quadro convulsivo associado a
rebaixamento do nível de consciência.
Paciente chegou em mau estado geral, irresponsivo, afásico,
com 6 pontos na Escala de Coma de Glasgow (ECG); pupilas
mióticas, não fotorreativas, em ventilação mecânica com tubo
endotraqueal.
Depois de revisado e estabilizado, foi realizada tomografia
computadorizada (TC) de crânio a qual evidenciou hemorragia
intracerebral em região de núcleos da base à esquerda, com
inundação ventricular e obstrução do IV ventrículo com
consequente hidrocefalia aguda (Fig. 1).

Figura 2. TC de crânio após 4 dias da admissão demonstrando manutenção do
sangramento intracerebral.

Figura 1. Tomografia computadorizada de crânio em corte axial revelando
sangramento em núcleos da base à esquerda com hemoventrículo e ventriculomegalia
associados.

Feito o diagnóstico de hemorragia intracerebral e
hemoventrículo, o paciente foi submetido a cirurgia de
derivação ventricular externa (DVE) em caráter de urgência
com drenagem ativa no cateter recém instalado. Em seguida,
foi levado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) onde os
cuidados intensivos foram mantidos durante a sua internação.
Após quatro dias da admissão, uma nova TC de crânio
foi realizada (Fig. 2), onde se observou a manutenção do
coágulo intracerebral/intraventricular. Decidiu-se, assim,
por realizar terapia fibrinolítica intraventricular, onde foram
administrados 4mg de Alteplase (rt-PA) no cateter de DVE, o
qual foi imediatamente fechado por um período de 30 minutos
e após este tempo reaberto. O procedimento foi repetido no
dia seguinte e realizou-se uma TC de controle um dia após
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Figura 3. TC de crânio realizada 24h após a última dose de trombolítico intraventricular.

Optou-se por não se realizar mais infusões intraventriculares.
O paciente evoluiu bem, tendo alta para enfermaria 13 dias
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após a admissão, sem o cateter de DVE, onde acabou falecendo
após duas semanas por complicações respiratórias.

Discussão
As hemorragias intraventriculares ocorrem cerca de 40% das
vezes secundária aos sangramentros intracerebrais e em 25%
das hemorragias subaracnoideas (HSA). Para pacientes com
ambas hemorragias – HIC e HIV – o índice de mortalidade
esperado gira em torno de 50 a 80%, sendo que a hemorragia
intraventricular por si só já é um fator de mau prognóstico
isolado5.
Podemos dividir a hemorragia intraventricular em dois tipos:
primárias e secundárias. Enquanto o primeiro possui uma
maior expectativa de sobrevivência com menores taxas de
complicações, HIV secundária a hipertensão arterial sistêmica,
doença de Moyamoya, má formação arteriovenosa, aneurisma
intracerebral, entre outras, são majoritariamente severas com
altas taxas de morbimortalidade2,4.
Clinicamente, o paciente apresenta-se com hidrocefalia
aguda e sinais de hipertensão intracraniana, geralmente com
baixa pontuação na Escala de Coma de Glasgow – tal qual
evidenciado no presente relato. Existem alguns escores com
os quais podemos calcular a severidade do sangramento
intraventricular, tal qual a escala de Graeb, permanecendo ainda
os métodos dependentes de softwares mais precisos, porém
menos aplicáveis em situações de emergência. A ocorrência de
hidrocefalia aguda e o baixo nível de consciência na admissão
também são fatores de mau prognóstico isolados5.

Os dados são consistentes. Em estudo multicêntrico controlado
recente - CLEAR III - mostrou-se que a terapia fibrinolítica
realizada via cateter com alteplase diminui a mortalidade
relacionada à HIV em 50%. Entretanto, apesar de ser um número
expressivo, o desfecho referente à funcionalidade e qualidade
de vida não mudou em relação ao placebo7. Ve n t r i c u l i t e
bacteriana e outras complicações mais graves revelamse menos evidentes com o uso de Alteplase, e a fibrinólise
intraventricular demonstrou acelerar substancialmente o tempo
de resolução do coágulo7, especialmente em ventrículos da
linha média e postero-laterais, mantendo uma relação direta
com a dose de trombolítico aplicada8, fato evidenciado no
caso relatado, onde a velocidade de resolução do hematoma
(especialmente do IV ventrículo) foi exponencial após a terapia
fibrinolítica.
A mortalidade também demonstrou redução em meta-análises
recentes, com taxas em torno de 50% menores, sendo que os
desfechos funcionais mantêm-se com resultados negativos
também nesses estudos, onde a demonstração de melhora na
qualidade de vida é mínima1,2 ou insignificante7, aumentando
as taxas de pessoas incapacitadas6.
Outro parâmetro avaliado é a dependência da derivação
ventricular externa para manter uma pressão intracraniana
dentro dos parâmetros ideais, onde a terapia fibrinolítica
evidencia diminuir o tempo de DVE1. No atual relato, a
dependência do cateter foi resolvida em 13 dias, fato que
possivelmente não ocorreria sem tal medida terapêutica.

A terapêutica convencional é bem consolidada e consiste
frequentemente na colocação de uma derivação ventricular
externa para tratamento da hipertensão intracraniana, da
hidrocefalia e para depuração do sangue intraventricular.
Entretanto, a DVE aumenta os riscos de infecção em 22% das
vezes e pode, ainda, complicar, devido à oclusão do cateter por
coágulos6.

Em relação a posologia, dose, modo de aplicação e escolha
do fibrinolítico ainda existem controvérsias. Em um estudo
realizado na Espanha por um período de 10 anos foram
utilizadas doses de 10.000U de urokinase intraventricular
via cateter, a cada 12h, sendo clampeada a DVE por 1h após
cada aplicação, com o tempo de tratamento individualizado,
obtendo-se bons resultados9. Um trabalho americano comparou
a aplicação de 3mg de Alteplase vs placebo, a cada 12h, até a
resolução do coágulo, também com bons desfechos10. Outros
trabalhos e revisões demonstraram doses e formas diferentes
de aplicação, todos com resultados semelhantes1,2,5,6.

A gravidade da hidrocefalia aguda parece estar relacionada com
a quantidade de sangue intraventricular e o tempo de exposição
do LCR a este produto. Nesse contexto, a terapia fibrinolítica
mostrou-se uma estratégia interessante, agilizando a remoção
do coágulo e diminuindo o tempo de inflamação ventricular5.

No caso descrito houve resolução quase completa do coágulo
após duas doses de 4mg de Alteplase com 24h de intervalo entre
elas, optando-se por não realizar mais infusões. Houve boa
recuperação por parte do paciente, com diminuição no tempo
de necessidade de DVE e sem complicações relacionadas
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ao procedimento, mas com o infortúnio de morte por causa
secundária.

Nov;107:1016-1024.e1. doi: 10.1016/j.wneu.2017.07.135
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Conclusão
Hemorragia intracerebral e intraventricular é uma afecção
com altas taxas de mortalidade, sendo a terapêutica com DVE
muito bem consolidada. A terapia fibrinolítica demonstrase uma boa adição ao manejo destes pacientes, diminuindo
o tempo de permanência na UTI e o tempo de necessidade
de DVE, assim como agilizando a velocidade de resolução
do coágulo. Contudo, apesar da melhora nos índices de
mortalidade, a capacidade funcional e a independência
desses pacientes não mostraram uma melhora significativa, o
que coloca em questionamento o uso da terapia fibrinolítica
intraventricular, não havendo, ainda, um consenso quanto à
posologia e dose desses medicamentos. No caso relatado, a
velocidade de resolução do hematoma, a dependência da DVE
e a sobrevivência do paciente foram congruentes à literatura
revisada, mas isso não evitou a morte por causa respiratória
secundária devido ao estado funcional do paciente.
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