Case Report

Tratamento Endovascular de Aneurismas Intracranianos Rotos em Pacientes
Submetidos a Craniotomia Descompressiva: pode ser viável?
Endovascular Treatment of Ruptured Intracranial Aneurisms Submitted to Decompressive
Craniotomy: could it be possible?
Juliana Ribas Escosteguy 1
Isaac Bertuol 2
RESUMO
Introdução: A importância da detecção precoce de um aneurisma intracraniano (AI) se deve ao elevado risco de ruptura e de ocorrência
de hemorragia subaracnoide (HSA), a qual cursa com alta taxa de mortalidade. O tratamento requer abordagem emergencial e
cirúrgica, sendo duas as modalidades: craniotomia com clipagem microcirúrgica do aneurisma e a técnica endovascular. Objetivo: O
objetivo deste trabalho foi relatar uma técnica de tratamento diversa da literatura, utilizada em dois pacientes com aneurisma roto de
artéria cerebral média e hematoma intracraniano com efeito de massa, ambos submetidos à craniotomia descompressiva e tratamento
endovascular. Relato de caso: Os pacientes sofreram ruptura de aneurisma cerebral de artéria cerebral média, com efeito de massa, e
obtiveram graus 4 e 4, e 4 e 3 nas escalas de Fisher e Hunt & Hess, respectivamente. Foram submetidos à craniotomia frontotemporoparietal
descompressiva, e após controle do efeito e massa decorrente da ruptura aneurismática, foram submetidos à embolização. Discussão
e Conclusão: A opção pelo tratamento endovascular posterior ao tratamento cirúrgico foi devido à grande morbimortalidade
desta patologia; a embolização então apresentava menor chance de mortalidade e de complicações. Desta maneira, pode então
ser viável a realização de tratamento endovascular em pacientes com aneurisma roto submetidos à craniotomia descompressiva.
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ABSTRACT
Background: The early detection of intracranial aneurysm is important due to the high risk of rupture and subarachnoid hemorrhage
(SAH), a disease with high mortality rate. The treatment requires emergencial and surgical approach, which involves two modalities:
craniotomy with microsurgical clipping of the aneurysm, and the endovascular technique. Objective: Our goal was to report a
treatment technique different from the literature, used in two patients with ruptured middle cerebral artery aneurysm, intracranial
hematoma and mass effect, both submitted to decompressive craniotomy and endovascular treatment after. Case report: The patients
showed rupture of middle cerebral artery aneurism with mass effect and Fisher and Hunt & Hess scales grades 4 and 4, and 4 and 3,
respectively. After frontotemporoparietal descompressive craniotomy, and control of the mass effect caused by aneurysmal rupture,
they were submitted to embolization. Discussion and Conclusion: Post-treatment endovascular was due to a high morbimortality of
this pathology; an embolization presented, at that moment, less chance of mortality and complications. Therefore, the endovascular
treatment may be feasible in patients with ruptured aneurysm and submitted to decompressive craniotomy.
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INTRODUÇÃO

Aneurismas intracranianos (AIs) são dilatações das paredes
de artérias intracranianas, normalmente localizadas na base
encefálica, devido a defeitos da túnica média. O risco de uma
ruptura de AI e de (HSA) subsequente são bastante elevados,
sendo que essa ruptura é responsável por cerca de 75% das
HSA espontâneas. Devido a esta alta prevalência e gravidade,
com significativos índices de mortalidade e morbidade, seu
diagnóstico e tratamento precoce se tornam fundamentais
para preservação da vida e diminuição das complicações
e sequelas. O ressangramento é a principal preocupação no
manejo inicial por estar associado à alta mortalidade e a um
pior diagnóstico na recuperação dos sobreviventes1-5.
Atualmente, os tratamentos para AI correspondem à clipagem
microcirúrgica e à embolização percutânea. A clipagem é
uma técnica cirúrgica realizada logo após uma craniotomia –
abertura da calota craniana, necessitando manejo cuidadoso
do parênquima cerebral para se atingir o aneurisma próximo
aos vasos da base encefálica para então haver exclusão do
fluxo ao aneurisma com o posicionamento de clipe cirúrgico
junto ao colo deste1,3,8-10. Já o tratamento endovascular é
uma técnica minimamente invasiva, realizado sob anestesia
geral. Primeiramente, faz-se a punção na artéria femoral
comum seguida da implantação de um introdutor valvulado;
após, um cateter é inserido e navegado até as carótidas
internas ou vertebrais na região cervical. A partir daí,
através de microcateteres e microguias, realiza-se a oclusão
aneurismática, seja com a colocação de coils e/ou stents3,4,9-12.
A escolha do melhor procedimento no tratamento de um
AI requer a atenção de fatores, tais como idade do paciente,
graduação e gravidade da HSA no momento da hospitalização
(como, por exemplo, as escalas de Fischer e de Hunt & Hess),
morfologia, dimensões e localização do aneurisma (estudo
angiográfico), além de considerar a decisão do paciente e
da família. Entretanto, dois objetivos são primordiais no
momento da decisão por um ou outro método: a oclusão
completa e permanente do aneurisma e a preservação das
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funções neurológicas do paciente3,4. Nos casos dos dois
pacientes deste relato foi utilizada uma combinação de
tratamentos. Ambos cursaram com ruptura de aneurisma de
artéria cerebral média, com HSA efeito de massa subsequente,
foram submetidos à craniotomia frontotemporoparietal
descompressiva de emergência e a posterior tratamento
endovascular. A escolha por este tipo de procedimento foi
devido à gravidade da situação. Os dois pacientes chegaram
ao atendimento em situação emergencial e, com o controle da
hemorragia e regressão do edema cerebral após a craniotomia,
já era possível realizar uma intervenção, sendo optado pelo
tratamento que oferecia menor risco de mortalidade, de
complicações e de sequelas neurológicas naquele momento.
O objetivo do presente trabalho foi relatar estratégia de
tratamento diversa da descrita na literatura, no caso de dois
pacientes com aneurisma roto de artéria cerebral média
e HSA com efeito de massa, submetidos à craniotomia
descompressiva e tratamento endovascular.

METODOLOGIA

As informações coletadas foram obtidas por meio de
revisão de prontuário, de registro fotográfico dos métodos
diagnósticos aos quais os pacientes foram submetidos e de
revisão de literatura.
Dois pacientes pertencentes ao setor de Neurocirurgia do
Hospital Bruno Born, na cidade de Lajeado, Rio Grande do
Sul, ambos com diagnóstico de aneurisma intracraniano
roto de artéria cerebral média, submetidos à craniotomia
para controle dos efeitos da HSA e do efeito de massa, foram
embolizados quarenta e oito e vinte e quatro horas após a
craniotomia. O paciente nº 1 foi tratado durante o ano de 2012
e a paciente nº 2 durante o ano de 2015.
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RELATO DE CASO
Paciente nº 1
O paciente número 1 é do sexo masculino, branco, natural e
residente de uma cidade do Vale do Taquari. Tinha 55 anos no
período de sua internação no Hospital Bruno Born, ao mês de
novembro de 2012.
Chegou à emergência hospitalar com pupilas mióticas,
fotorreativas e após ser submetido à tomografia
computadorizada de encéfalo, obteve diagnóstico de acidente
vascular encefálico (AVE) hemorrágico causado por ruptura
de aneurisma intracraniano, com presença de HSA em
lobos frontal e temporal esquerdos, associado à hemorragia
subdural (HSD) frontotemporal esquerda aguda e hematoma
intracraniano, com efeito de massa importante e desvio de
linha média. Segundo classificação de Fisher e de Hunt &
Hess3, o paciente recebeu graus 4 e 4, respectivamente.
O paciente foi submetido à craniotomia descompressiva
frontotemporoparietal de emergência para drenagem do
hematoma decorrente da hemorragia e para controle do
edema cerebral; após estabilização da HSA, foi encerrado o
procedimento e implantado flap ósseo na cavidade abdominal
para posterior reimplante.
A arteriografia cerebral por acesso arterial femoral direito
demonstoru volumoso aneurisma cerebral de artéria cerebral
média, na bifurcação dos segmentos M1-M2, de colo largo
e tamanho aproximado de 13mm, com projeção inferior.
A partir deste resultado, decide-se seguir com um plano
terapêutico não convencional – o tratamento endovascular,
pois devido à gravidade do paciente, a embolização apresentava
menor chance de mortalidade, de complicações e de sequelas
neurológicas no momento e a espera por mais tempo para
realizar a clipagem microcirúrgica poderia representar
aumento no risco de ocorrência de ressangramento do AI.
Quarenta e oito horas após a craniotomia descompressiva, o
paciente foi submetido ao tratamento endovascular proposto.
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Através de punção de artéria femoral direita, foi introduzido
um microcateter em artéria carótida interna esquerda,
associado a uma microguia, seguido da oclusão do aneurisma
por 10 espiras de platina (coils) destacáveis. O controle
angiográfico demonstrou sucesso do procedimento. O paciente
é traqueostomizado dez dias após a craniotomia e após mais
dez dias, teve diagnóstico de pneumonia nosocomial e sepse
respiratória, recebendo terapia antimicrobiana adequada.
Em nove dias, apresenta boa resposta ao tratamento e recebe
alta hospitalar um mês depois de sua entrada, em bom estado
geral, lúcido e orientado, se alimentando por via oral, se
movimentando sozinho, porém com sequelas neurológicas,
tais como afasia motora e hemiparesia severa à direita.
A ocorrência de um episódio de recidiva da hemorragia três
anos após, em 2015, levou o paciente a ser submetido a novo
procedimento de embolização, sem complicações.
Paciente nº 2
A paciente número 2 é do sexo feminino, branca, natural e
residente de uma cidade do Vale do Taquari. Tinha 50 anos no
período de sua internação no Hospital Bruno Born, ao mês de
março de 2015.
Chegou à emergência hospitalar desorientada, agitada,
confusa, com pupilas isofotorreagentes, ptose palpebral à
direita, desvio da comissura labial para a esquerda e quadro
de disartria. Foi submetida à tomografia computadorizada de
encéfalo, na qual diagnosticou-se AVE hemorrágico causado
por ruptura de aneurisma intracraniano, com presença de
HSA por sangramento de artéria cerebral média, em região
frontotemporoparietal direita, com efeito de massa importante
e desvio de linha média para a esquerda em aproximadamente
11mm. Segundo classificação de Fisher e de Hunt & Hess3, a
paciente recebeu graus 4 e 3, respectivamente.
A paciente foi submetida a craniotomia descompressiva
frontotemporoparietal direita ampla de urgência, para
controle do edema cerebral; após estabilização da HSA,
sendo encerrado o procedimento e implantado flap ósseo na
cavidade abdominal para posterior reimplante.
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A arteriografia cerebral por acesso arterial femoral direito
revelou presença de aneurisma de artéria cerebral média
direita, na bifurcação dos segmentos M1-M2, de colo estreito
e tamanho aproximado de 5 mm; presença de aneurisma
cerebral dissecante em artéria carótida interna direita, no
segmento oftálmico, com a conclusão do exame de aneurismas
múltiplos. A partir deste resultado, da mesma forma que
com o paciente nº 1, decidiu-se seguir com o tratamento
endovascular, sendo realizado 24 horas após o ictus, com o
implante de coils de platina destacáveis.
Com boa resposta ao tratamento, a paciente recebe alta um
mês depois de sua entrada no hospital, com severas sequelas
neurológicas.
Um ano após a ruptura do aneurisma, em março de 2016, a
paciente é novamente internada devido à pneumonia grave
e sepse respiratória. Após dezoito dias de febre persistente,
a paciente vai à óbito, segundo consta em sua declaração,
por pneumonia bacteriana grave, gastroparesia e AVE
hemorrágico com sequelas.

DISCUSSÃO

Este trabalho se propôs a relatar uma estratégia de tratamento
diversa da literatura vigente. Enquanto várias pesquisas
comparam a craniotomia / clipagem microcirúrgica versus
tratamento endovascular12,15-25, este trabalho se dispôs a
relatar os casos acima, para suscitar o seguinte questionamento:
tratamento endovascular de aneurismas rotos em pacientes
submetidos à craniotomia descompressiva, é viável?
Aneurismas intracranianos rotos têm elevadas taxas de
morbidade / mortalidade e são responsáveis por cerca de 75%
das HSA espontâneas. Dez a quinze por cento dos pacientes vão
à óbito antes de receber atendimento médico e a mortalidade
global é em média 45%. As causas desta mortalidade
geralmente são complicações médicas decorrentes da
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HSA como edema pulmonar neurogênico, miocardiopatia
neurogênica e deterioração a partir da hemorragia inicial.
Muitos daqueles que sobrevivem sofrerão déficts neurológicos
variados3,4. Nosso relato de caso corrobora com os achados da
literatura, pois a paciente nº 2 veio a óbito por complicações
decorrentes do quadro clínico e o paciente nº 1 permanece em
bom estado geral até o momento.
Ainda não há um consenso sobre qual terapêutica –
craniotomia / clipagem microcirúrgica versus tratamento
endovascular, é a mais adequada para tratar AIs rotos. A
questão é que há diversos fatores a serem considerados no
momento de decisão sobre um ou outro procedimento,
tais como idade do paciente e suas condições clínicas para
suportar uma intervenção neurocirúrgica, a graduação da
HSA (escalas de Fisher e de Hunt & Hess são as mais utilizadas
na prática para este propósito), localização, tamanho e
morfologia do aneurisma, a experiência do neurocirurgião
e, principalmente, a possibilidade de oclusão completa e
permanente do aneurisma e a preservação das funções
neurológicas do paciente3,4,21. Nos casos relatados, a opção
diferenciada por tratamento endovascular após a craniotomia
descompressiva foi devido à condição grave dos pacientes.
Frente a este fato, a embolização apresentava menor chance
de mortalidade, de complicações e de sequelas neurológicas
no momento, e a espera por mais tempo para poder realizar
a clipagem microcirúrgica poderia representar aumento no
risco de ocorrência de nova HSA. Molyneux et al. 21, em um
importante estudo multicêntrico denominado International
Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT), no qual foram incluídos
quarenta e dois centros neurocirúrgicos e randomizados
2.143 pacientes, se propuseram a comparar ambas as técnicas.
Sugerem em sua conclusão que o tratamento endovascular
resulta em maior sobrevida em um ano do que a clipagem
microcirúrgica, sendo que este benefício de sobrevida
continua por pelo menos 7 anos, corroborando também com
o estudo de Karamanakos et al. 19. Este resultado deve ocorrer,
principalmente, porque há uma taxa mais baixa de sequelas
neurológicas nos pacientes que receberam tratamento
endovascular (16%), do que naqueles que foram clipados por
microcirurgia (22%), e também porque, muito provavelmente,
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há menos complicações durante o procedimento de
embolização (8%) do que durante a clipagem (19%),
conforme estudos de Bakker et al. 18 e Risselada et al. 20, e de
outros autores que descrevem que a técnica de embolização é
mais segura por ser minimamente invasiva3,4,9-12.
Entretanto, ainda consoante Okada et al. 16 e Molyneux et al.
, o risco de recidiva tardia é baixo, porém é mais comum após
a embolização do que após a neurocirurgia, provavelmente
porque a obliteração completa do aneurisma foi possível em
apenas 58% dos casos de embolização, comparativamente aos
81% dos casos de clipagem neurocirúrgica. Hammer et al. 15
em seu estudo prospectivo – com uma amostra significativa
de 661 pacientes, concluiu que há uma maior taxa de oclusão
completa de aneurismas rotos nos casos de clipagem em
relação aos casos de embolização sendo, por isto mesmo,
menor o ressangramento nos casos de clipagem. Waldron et
al. 23 também corrobora, com tais dados, apontando em seu
estudo um acentuado aumento de aneurismas inicialmente
embolizados e que mais tarde recidivaram, necessitando de
abordagem microcirúrgica; Brown et al.13 concluíram que a
chance de reccorrência de aneurismas que foram clipados
por microcirurgia é muito baixa. O caso do paciente nº 1 aqui
relatado, concorda com tais dados, pois apresentou recidiva
de HSA três anos após a primeira embolização.
21

Segundo Steklacova et al.17, a decisão sobre a estratégia de
tratamento deve ser tomada por uma equipe multidisciplinar
composta por especialistas de ambas as equipes (clipagem por
microcirurgia e tratamento endovascular) .
Não cabe a este relato de caso determinar qual a melhor técnica
a ser utilizada, nem tampouco propor uma técnica diferente
diante das que já estão muito bem descritas e estabelecidas
com sucesso na prática neurocirúrgica vigente. O objetivo
principal é justamente levantar o questionamento descrito ao
primeiro parágrafo desta discussão.
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CONCLUSÃO

A proposta no presente trabalho foi a de relatar dois casos
de aneurisma intracraniano roto de artéria cerebral média,
cuja estratégia de tratamento diverge da terapêutica padrão
descrita na literatura.
Há vários fatores que influenciam na decisão sobre qual a
melhor técnica de tratamento abordar com cada paciente; nos
casos aqui relatados, a opção pelo tratamento endovascular
após a craniotomia descompressiva foi devido à condição
clínica grave dos pacientes e, por isto mesmo, esperava-se
obter menos complicações decorrentes do procedimento,
menor risco de mortalidade, bem como maior chance de
preservar as suas funções neurológicas.
Após estas considerações, ousamos então sugerir que pode
ser, então, viável a realização de tratamento endovascular
em pacientes com aneurisma roto submetidos à craniotomia
descompressiva.
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