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Neuro em Sinopse – Pediatria

Ponto de Vista – “Progressive hydrocephalus

despite early complete reversal of hindbrain

herniation after prenatal open

myelomeningocele repair”

Autor: Dr. Daniel Dante Cardeal

Neurocirurgião Neurocirurgião – Hospital das Clínicas da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

“Progressive hydrocephalus despite early complete reversal of hindbrain herniation after

prenatal open myelomeningocele repair”, in Neurosurg Focus. 2019 1;47(4):E13. Lu et al

A mielomeningocele (MMC) é o defeito congênito mais comum da coluna e medula

espinhal. O quadro clínico mais comum caracteriza-se por alterações sensitivo motoras,

hidrocefalia, bexiga neurogênica e alterações cognitivas. Atualmente os benefícios do

tratamento da MMC no período fetal, principalmente para hidrocefalia, são bem

estabelecidos. A regressão da Malformação de Chiari (CM) tipo II ainda no período

intrauterino poderia estar associada a mudanças na dinâmica de fluxo liquórico assim como

melhora nas funções do tronco cerebral.

A fisiopatologia da hidrocefalia na MMC ainda é motivo de discussão. Uma das

teorias mais aceitas para o desenvolvimento da hidrocefalia nessas crianças é a teoria

unificada de McLone. Nessa teoria a fístula liquórica fetal contínua durante o período

gestacional induziria a formação de uma fossa posterior pequena para o conteúdo, com

consequente obliteração das vias de saída do quarto ventrículo causando o CM tipo II e

alterações aquedutais com consequente dilatação ventricular. No entanto, outras teorias

ainda são discutidas como a hipertensão venosa das estruturas da fossa posterior causada

por alterações estruturais ósseas durante o desenvolvimento mesenquimal. Nesse caso o

principal fator de distúrbio de circulação liquórica seria de caráter comunicante. Alterações

do tecto do mesencéfalo também poderiam contribuir para a gênese da dilatação ventricular

por estenose de aqueduto, o que justificaria um caráter obstrutivo da hidrocefalia nesses

pacientes. Estudos contrastados evidenciaram o caráter obstrutivo ao nível do aqueduto

cerebral. No entanto, um terço dos pacientes estudados apresentavam permeabilidade do

aqueduto cerebral. Essas teorias reforçam o caráter peculiar da hidrocefalia na MMC com

componente comunicante e obstrutivo na sua gênese.
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Em revisão dos casos do MOMs trial a não regressão do CM tipo II mostrou-se como

pior fator prognóstico para hidrocefalia. Além disso, a dilatação do átrio ventricular > 15mm

esteve associada a 79% de necessidade de DVP no período pós-natal. A análise da

ultrassonografia pré-natal pós-operatória no tratamento da MMC poderia predizer o

prognóstico pós-natal da hidrocefalia e fornecer informações sobre os subgrupos de

pacientes com maior risco para derivação ventriculoperitoneal (DVP) após o nascimento.

Em uma análise retrospectiva de 2012 a 2017, Lu e cols. analisaram a persistência ou

regressão do CM tipo II em 9 fetos submetidos a correção intrauterina da MMC e a possível

necessidade de tratamento de hidrocefalia no período pós-natal. A indicação de tratamento

da MMC nos casos descritos foram os mesmos do MOMs trial e a técnica utilizada para

correção da MMC foi a técnica aberta por histerotomia. Todas as gestantes foram

submetidas a RNM fetal ainda no período pré-natal após a correção da MMC. A idade

gestacional no procedimento variou de 23 a 26 semanas de gestação e no nível das lesões

variaram de L2 a L5. O seguimento pós-natal das crianças submetidas a correção intrauterina

da MMC mostrou 33% de necessidade de tratamento da hidrocefalia (3 casos).

Curiosamente, 2 dos casos mostravam regressão completa do CM tipo II ainda no período

pré-natal e um dos casos que não evidenciou regressão do Chiari tipo II foi submetido a

(DVP) ao nascimento. A discussão do artigo é voltada à peculiaridade da fisiopatologia da

hidrocefalia e à importância da regressão do CM tipo II como fator prognóstico. Isso porque 2

dos casos mostraram regressão do Chiari tipo II e mesmo assim houve necessidade de

tratamento da hidrocefalia no período pós-natal.

Alguns comentários sobre esse interessante estudo merecem ser feitos, tais como:

- Apesar de haver evidências de que a regressão do CM tipo II está relacionado ao melhor

prognóstico para tratamento da hidrocefalia no período pós-natal, os autores relataram 2

casos em que houve regressão completa do CM tipo II, porém com necessidade de

tratamento da hidrocefalia. Um dos casos foi tratado com 7 meses e outro com 3 meses de

idade. Essas crianças apresentavam um quadro de aumento do perímetro cefálico com

dilatação ventricular, porém sem outros sinais neurológicos de hipertensão intracraniana. O

único caso que não foi evidenciado a regressão do CM tipo II foi submetido a derivação DVP

com menos de um mês de idade. Existe uma clara diferença entre os casos, pois a criança

que foi submetida a derivação ao nascimento apresentava um quadro mais grave com

alterações descritas de hipertensão intracraniana que, além do aumento do perímetro

cefálico e dilatação ventricular, apresentava quadro clínico com distúrbios de tronco cerebral

e desvio do olhar. Por esse motivo, é possível dizer que a regressão do CM tipo II poderia

estar relacionada a um melhor prognóstico no tratamento da hidrocefalia no período

pós-natal.

- Os exames de imagem nos casos que foram diagnosticados com hidrocefalia mostram

diferenças significativas. O caso da criança submetida a DVP ao nascimento mostra evidente

dilatação ventricular sem coleção ou alargamento do espaço subaracnóideo associado. Os

7



casos submetidos ao tratamento da hidrocefalia mais tardiamente mostram dilatação

ventricular leve com aumento do espaço subaracnóideo evidenciando distúrbio da circulação

liquórica semelhante aos casos de macrocrania benigna da infância. Esse fato leva a

interpretação de que talvez seja possível um tratamento conservador da hidrocefalia como

aventado por alguns neurocirurgiões nos casos das crianças com MMC.

- Houve diferença no tipo de tratamento da hidrocefalia nos casos. A criança sem regressão

pré-natal do CM tipo II foi tratada com DVP. As crianças que tiveram regressão do CM tipo II

foram tratadas com neuroendoscopia e terceiroventriculostomia sem descrição se houve ou

não coagulação do plexo coroide. O fato de crianças abaixo de um ano de idade terem sido

submetidas ao tratamento endoscópico com sucesso associado ao antecedente de MMC

leva-nos crer que talvez o tratamento conservador fosse possível, uma vez que pela escala de

KulKarni o sucesso da terceiroventriculostomia com coagulação do plexo coroide nesses

casos seria em torno de 40%.

Por fim, é de se parabenizar os autores pelo estudo realizado. A tentativa de

estabelecer critérios prognósticos pré-natais tem por objetivo selecionar os grupos de maior

chance de benefício da cirurgia fetal para MMC. A regressão do CM tipo II no período

pré-natal parece estar associado a um melhor prognóstico no tratamento da hidrocefalia no

período pós-natal. O refinamento das indicações de DVP, assim como o melhor

entendimento da fisiopatologia da hidrocefalia na MMC são essenciais para estabelecer os

critérios de sucesso da cirurgia intrauterina.
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Neuro em Sinopse – Base de Crânio

Ponto de Vista – “Transnasal endoscopic skull

base surgery in the COVID-19 era:

Recommendations for increasing the safety of

the method”

Autor: Dr. Eduardo Vellutini

Dfv - Neuro - SP. Hospital Alemão Oswaldo Cruz – SP.

Hospital Sírio-Libanês- SP

“Transnasal endoscopic skull base surgery in the COVID-19 era: Recommendations for
increasing the safety of the method”, in Neurocrit Care. 2012; 16(2):258-66. E Sorrentino, J
Diedler, M Kasprowicz, et al

A pandemia de COVID-19, que se disseminou a partir do início de 2020, obrigou todas

as instituições de saúde a se adaptarem para atender a alta demanda de pacientes que

viessem a necessitar de internação hospitalar, fosse em enfermarias ou em UTIs. No Brasil,

durante os primeiros 60 dias da pandemia (iniciada em fevereiro de 2020) todo o foco da

assistência se voltou para os infectados pelo vírus SARS COV 2, e o objetivo era evitar o

colapso do sistema hospitalar. Os hospitais se tornaram verdadeiros “covidários” com alta

demanda de equipamentos de UTI e insumos para pacientes graves, além de carência de

recursos humanos especializados.

Ainda nesse período, medidas como o distanciamento social, o uso de máscaras e a

assepsia manual com álcool gel foram as principais recomendações para minimizar a

disseminação da doença. Até então, pouco se sabia sobre a COVID-19, incluindo sua história

natural, seus fatores de risco e seu tratamento. A população, em alerta, evitava procurar

hospitais, laboratórios ou qualquer assistência médica com receio de se contaminar.

No entanto, ao contrário das previsões iniciais, a doença continuava fazendo vítimas,

principalmente entre idosos e pacientes com comorbidades e, aparentemente, não teria

solução de curto prazo, principalmente enquanto não houvesse a possibilidade da utilização

de vacinas, único meio efetivo de diminuirmos a contaminação.

Nos 3 meses que se seguiram, as estratégias de saúde tiveram que ser repensadas a

fim de atender a demanda de outros pacientes, e não apenas os portadores de COVID-19. Os

hospitais foram divididos em setores separados conforme os pacientes estivessem
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contaminados ou não pelo COVID19 e reiniciaram as atividades cirúrgicas eletivas, de forma

restrita. Protocolos de segurança para evitar disseminação e infecção de equipes médicas e

assistenciais tiveram que ser criados. E cada especialidade, com suas particularidades, teve

que se adaptar, em especial a cirurgia endoscópica da base do crânio (CEBC). (1,3,5,8,10)

O artigo sob análise foi baseado em uma revisão de literatura sobre segurança em

CEBC, envolvendo tanto aspectos gerais como específicos relacionados à COVID19.

Lembrando que foi feita uma revisão até junho de 2020, sendo que o artigo foi encaminhado

em dezembro de 2020 e aceito após alguma revisão em março de 2021. Apesar do cenário

atual ser bastante diferente do que víamos no primeiro semestre de 2020, em particular nos

países desenvolvidos com grande parte da população já vacinada, alguns conceitos são

importantes e devem ser lembrados. Principalmente se levarmos em consideração que este

“novo normal” vai persistir por muito tempo.

Ainda nesse artigo é apresentada uma revisão de segurança geral para a CEBC

ressaltando a necessidade de equipe experiente devido à proximidade com estruturas

neurovasculares, sendo listadas como etapas de maior risco o uso de instrumentos como o

“drill” e aspirador ultrassônico, além do calor e intensidade de luz originados pelo próprio

sistema de endoscopia.

Especificamente em relação à COVID19, os autores separaram os riscos envolvendo o

paciente e os riscos envolvendo a equipe cirúrgica. Em relação ao paciente, salientaram a

possibilidade de inoculação direta do vírus da região da rinofaringe para o espaço

subaracnóideo. Apesar de existirem diversas complicações neurológicas decorrentes da

COVID19 (acidente vascular, encefalite, entre outras), na maioria dos casos não foi possível a

detecção do vírus diretamente no sistema nervoso central. A maior parte das complicações

são decorrentes da transmissão sanguínea do vírus ou da tempestade inflamatória causada

pela sua presença. Em ambos os casos, a intervenção cirúrgica transnasal aumenta a

intensidade desta reação: a lesão tecidual de mucosas com destruição do biofilme protetor e

a hipotensão controlada propiciando isquemia local, são fatores que alteram a resposta

imune e propiciam a disseminação do vírus diretamente (pelo nervo olfatório) ou

indiretamente (pela lesão da barreira hematoencefálica). Neste artigo é citada a inalação

profilática com interferon nos pacientes assintomáticos ou não testados, submetidos a

procedimentos de urgência e o uso de ribavirina nos sintomáticos, como segurança adicional

para os pacientes no período pré-operatório.

A preocupação com a segurança da equipe cirúrgica se iniciou após relato de

contaminação de todos presentes em uma sala cirúrgica onde se realizava uma cirurgia

transesfenoidal em Wuhan. (10) Os autores listaram vários trabalhos que demonstraram que

as etapas de maior risco seriam pelo uso do debridador e em especial pela exposição

prolongada e intensa ao aerossol viral durante a brocagem. (6,7) Inúmeros dispositivos de

proteção contra a disseminação desse aerossol foram desenvolvidos desde então. (2,4,7,9)
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A insegurança em relação à contaminação da equipe cirúrgica e o maior risco para os

pacientes, fez com que houvesse uma redução importante do número de cirurgias

transesfenoidais eletivas em 2020, com decréscimo de até 97% em alguns serviços. (1)

Em nosso grupo, optamos por adiar as cirurgias transnasais endoscópicas eletivas no

período entre março e agosto de 2020, até termos confiança nos procedimentos de

segurança. Nossa proposta, encaminhada inclusive para a SBN, seria de operar somente

casos urgentes (principalmente por piora visual) e na medida do possível, realizar acessos

transcranianos para descompressão do quiasma óptico, deixando a ressecção radical da

lesão para um segundo tempo. Felizmente, não houve necessidade desta conduta no

referido período. Dentre os tumores secretores, a opção foi manter medicação até

melhorarem as condições da pandemia. (3,5,8)

A revisão em análise demonstra que, no período de maior disseminação da COVID 19,

a recomendação foi de CEBC somente se absolutamente necessária. No caso de

procedimentos de urgência em pacientes com positividade da reação RT-PCR, fez-se

absolutamente necessário o uso completo de equipamentos de proteção individual como

máscaras N-95, óculos, sala com pressão negativa e maior troca ventilatória na sala cirúrgica.

Com a diminuição, não da contaminação, mas do estresse psicológico relacionado, e

com a maior disponibilidade de testes diagnósticos, além da necessidade de voltar a tratar

pacientes com doenças eletivas, as instituições se viram na necessidade de adaptarem

protocolos de segurança para os diversos procedimentos.

O manuscrito sugeriu que em CEBC eletivas, fossem realizados testes RT-PCR

pré-operatórios com o paciente internado na instituição, no primeiro e terceiro dia. Caso os

dois resultados fossem negativos, a cirurgia eletiva seria realizada com cuidados habituais já

mencionados. Caso algum dos resultados fosse positivo e a suspensão do procedimento

ocasionasse risco para o paciente, recomendou-se o uso de interferon inalatório profilático,

o uso de equipamentos de proteção individual, além da restrição do uso de “drill” e

debridador.

Atualmente a situação é bastante diferente, seja pela disponibilidade de vacinas e

testes diagnósticos, seja pelo maior conhecimento da doença. No entanto, precauções ainda

são necessárias tanto no centro cirúrgico como na rotina diária, mesmo com profissionais de

saúde que tenham recebido o esquema completo de vacinação. Atualmente nosso protocolo

consiste em teste RT-PCR 48 horas antes da internação e a utilização de máscara N-95 no

centro cirúrgico, cuidados estes semelhantes aos adotados por outras especialidades.

Muitas dúvidas ainda existem: Qual é a real eficácia das vacinas? Qual é o período de

imunização? Quais vacinas são eficientes contra as novas cepas? A mensagem final do artigo

é que vamos ter que conviver com este “novo normal” por um longo período ainda, tomando

todas as precauções possíveis para a segurança da equipe cirúrgica e dos pacientes.
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O aumento da expectativa de vida e a maior disponibilidade de ferramentas

diagnósticas aumentou a incidência de meningiomas em pacientes idosos. Abordagens

cirúrgicas em pacientes nessa faixa etária, naturalmente com mais comorbidades, suscitam

discussões a respeito da indicação, do objetivo, da agressividade e do prognóstico de curto e

longo prazo. Além disso, questões éticas triviais ou altamente complexas, dependendo de

fatores sociais envolvidos, deveriam ser ponderadas. Destarte, esse conflito tem-se tornado

uma preocupação cada vez mais frequente entre os neurocirurgiões. Diversos estudos

sugerem benefícios da remoção cirúrgica de meningiomas nesses casos, apesar do óbvio

aumento do risco de complicações clínicas e neurológicas.

Para melhor caracterizar esses riscos, e possíveis benefícios, Haeren e colaboradores

conduziram um estudo para investigar a morbimortalidade, o comprometimento funcional e

o valor prognóstico do tamanho do tumor, associados à ressecção de meningiomas em

pacientes idosos. Trata-se de um estudo retrospectivo, unicêntrico, conduzido na Finlândia,

que considerou pacientes acima de 80 anos, operados para ressecção de meningiomas

supratentoriais, entre os anos de 2010 e 2018. Pacientes com tumores em placa ou

recidivados foram excluídos. Para análise, a casuística foi categorizada em dois grupos: (a)

portadores de meningiomas não gigantes (MNG), n=48, e (b) pacientes com meningiomas

gigantes (MG), ≥ 5 cm, n=28. As características clínicas e radiológicas, as taxas de

morbimortalidade e o estado funcional (KPS) foram comparados no período perioperatório,

na época da alta e no 1º ano de seguimento. Não houve diferenças significativas com relação

à média de idade, a distribuição por gênero, a funcionalidade, o risco cirúrgico (ASA scale), e

a topografia do tumor. Apesar disso, o grupo de MG apresentou edema perilesional mais

acentuado, maior tempo cirúrgico, e maior porcentagem de meningiomas atípicos (39% vs

15%, p = 0,02). As principais razões para a indicação da cirurgia foram o comprometimento

cognitivo, o déficit motor e a perda visual, que também foram mais frequentes no grupo MG.

Com relação aos desfechos, houve deterioração do estado funcional em uma proporção

elevada após a ressecção, 61% e 45% para os grupos dos MG e MNG, respectivamente.

Adicionalmente, houve aumento do número de indivíduos dependentes no momento da alta

hospitalar. Apesar disso, entre os pacientes vivos após um ano, a proporção de pacientes

independentes retornou às condições pré-operatórias nos dois grupos. A porcentagem de

indivíduos que receberam alta para casa foi de 14% e 36%, e de independência após um ano

foi de 57% e 69%, nos grupos de MG e MNG, respectivamente. Entre os portadores de MG

houve uma discreta redução na chance de retornar ao domicílio após a alta (OR = 0,30,

IC95% [0,09 - 1,02]). Ressalta-se que poucos pacientes apresentaram melhora funcional no

momento da alta hospitalar, entretanto, após um ano a pontuação do KPS em relação ao

status pré-operatório melhorou em 51% dos casos. Embora elevadas, as taxas de

mortalidade (7% no 1º mês e 18% no 1º ano) foram semelhantes entre os grupos. As taxas

de complicações perioperatórias foram elevadas e ocorreram em uma frequência

ligeiramente maior no grupo dos MG (64% vs 52%). As principais complicações reportadas

foram a ocorrência de hematomas intracerebrais (com necessidade de ressecção cirúrgica

em 18% e 4% dos casos nos grupos MG e MNG), lesões isquêmicas, instalação de
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hemiparesia e epilepsia. As complicações clínicas mais frequentes foram a ocorrência de

embolia pulmonar e de pneumonia. Os autores concluíram que, nesse contexto, algumas

características particulares dessa faixa etária deveriam ser consideradas no momento da

tomada de decisão e planejamento cirúrgico, a exemplo da maior fragilidade desses

pacientes, a maior prevalência de meningiomas atípicos e as elevadas taxas de complicações.

A literatura é consistente em apontar que a idade e a presença de comorbidades são

fatores de risco independentes para deterioração clínica e neurológica para diversas

condições, incluindo o manejo dos meningiomas.2,3 No entanto, a despeito de eventual

receio que neurocirurgiões possam ter quando da decisão de operar, é importante salientar

que pacientes idosos com meningiomas submetidos a tratamentos cirúrgicos têm sobrevida

semelhante à população geral de mesma idade, após o ajuste dos fatores confundidores.4 A

grande questão, portanto, é decidir que pacientes são candidatos à cirurgia, pesando-se

riscos e benefícios. Nesse sentido, há que se considerar o tamanho e a localização da lesão, a

gravidade do edema, o desempenho funcional, a presença de déficits reversíveis e as

comorbidades. A Clinical-Radiological Grading System (CRGS) é uma escala interessante que

avalia esses fatores para estabelecer o prognóstico.5 Quando de sua publicação, sugeriu-se

que uma pontuação maior que 10 significaria melhores desfechos e que a idade não seria um

fator impeditivo para a cirurgia.

Embora os resultados desse estudo não sejam surpreendentes, alguns aspectos

merecem atenção. Em primeiro lugar, trata-se do primeiro relato dos desfechos associados à

remoção cirúrgica de meningiomas gigantes em pacientes octogenários. Em segundo lugar,

os resultados reportados são especialmente úteis para o aconselhamento desses pacientes

na tomada de decisões, no esclarecimento dos objetivos e resultados esperados, dos riscos

envolvidos e das possíveis complicações. Destaca-se que neste estudo não foram incluídos

meningiomas incidentais e que no grupo MG observou-se uma incidência significativa de

meningiomas atípicos (OMS GII). Trata-se de duas variáveis importantes a serem

consideradas nestas situações.

Com relação ao desempenho funcional, a grande maioria dos pacientes apresentou

piora de sua condição pré-operatória, requerendo ajuda para as suas atividades diárias. No

contexto finlandês, isso significou que os pacientes deixaram de viver independentemente

em seus lares, tendo de ser transferidos a unidades de longa permanência ou de cuidados

intermediários. Por outro lado, em um ano, as taxas de independência funcional retornaram

às precedentes. Nota-se que as complicações foram frequentes e ocorreram em mais da

metade dos pacientes. Dentre as mais relevantes, chama a atenção a ocorrência de

hematomas pós-operatórios requerendo reabordagem.

O estudo tem algumas limitações que comprometem sua validade externa,

notadamente pelo caráter retrospectivo e unicêntrico, e sobretudo, por reportar uma

casuística de um serviço que não corresponde à realidade no nosso meio. Além disso, os

autores não investigaram os possíveis efeitos da radioterapia do desfecho funcional dos
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pacientes que eventualmente receberam essa modalidade de tratamento. Também vale

mencionar que o artigo não menciona como o déficit cognitivo foi avaliado e considerado na

tomada de decisão. Ressalta-se que hoje em dia, é frequente recebermos pacientes com

síndromes demenciais portadores de meningiomas incidentais, que deveriam ser conduzidos

de forma conservadora. Finalmente, o estudo não incluiu meningiomas infratentoriais que

merecem atenção especial devido às estruturas envolvidas que podem aumentar a

morbidade da condução clínica, assim como o risco cirúrgico.

Como mensagens finais, ressaltamos que a ressecção de meningiomas em

octogenários é factível e pode levar a melhora funcional em longo prazo. A fragilidade dessa

faixa etária requer a otimização dos cuidados perioperatórios e rigorosa hemostasia durante

a cirurgia para minimizar as complicações mais frequentes. E, como sempre, a

individualização de cada caso é fundamental para a tomada de decisão e o planejamento

cirúrgico.
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