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Neuro em Sinopse – Neurocirurgia Endovascular

Ponto de vista – “Neuroanatomy of cranial dural

vessels: implications for Subdural Hematoma

embolization”

Autor: Carlos Michel Albuquerque Peres (PhD)

Coordenador dos Serviços de Neurocirurgia e

Neurorradiologia Terapêutica dos Hospitais Santa Júlia e

Francisca Mendes (SUS-AM)

“Neuroanatomy of cranial dural vessels: implications for subdural hematoma

embolization”, in J Neurointerv Surg. 2021;13(5):471-7. Shapiro M, Walker M, Carroll KT,

Levitt MR, Raz E, Nossek E, et al.

O entendimento anatômico da estrutura vascular da dura-máter evoluiu ao longo do

século 20 muito lentamente, pois esta estrutura foi por décadas encarada como

praticamente avascular. Com o desenvolvimento de novas técnicas de coloração específicas

para vasos, foi demonstrada uma estrutura surpreendente, bastante complexa. Este

interessante artigo publicado por Shapiro et al.(1), com belas ilustrações, aprofunda o

entendimento desta anatomia, com implicações clínicas relevantes.

No mesmo, os autores reportam que a dura-máter apresenta três camadas, cada uma

delas com uma rede complexa de vasos:

1. Camada periosteal (externa): contém a artéria meníngea média (AMM,

entre 400 e 800µm) e seus ramos mais calibrosos), com vasos

anastomóticos de 100 a 300µm, visíveis na angiografia. É interessante

notar que nesta camada ocorrem shunts arteriovenosos fisiológicos,

havendo uma rede arterial de vasos menores (50-90 µm) na parede dos

seios venosos durais.

2. Camada meníngea (transicional): esta sim, uma camada relativamente

hipovascular, por onde trafegam vasos que vão suprir a camada mais

interna.

3. Zona limítrofe (border zone, interna): com uma camada de células e de

capilares paralelos ao parênquima cerebral, medindo 10µm em diâmetro.
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É exatamente nesta camada que se desenvolve o hematoma subdural. Se

formos ser rigorosos, o hematoma seria “intradural” e não subdural...

Apesar de um trauma menor ainda continuar a ser o provável evento desencadeante,

a hipótese da “ruptura de veias pontes” como o principal mecanismo fisiopatológico da

manutenção e desenvolvimento do hematoma subdural crônico (HSDc) vem sendo

substituída pela teoria inflamatória. A inflamação teria um papel fundamental no surgimento

e manutenção dos hematomas subdurais, num ciclo de proliferação celular de vasos frágeis e

novas hemorragias(2).

Estudos histológicos do hematoma demonstram que as membranas que são

frequentemente encontradas na cirurgia dentro do próprio coágulo e na superfície são

formadas por capilares e células da camada interna, e não somente coágulo encostado na

aracnoide. Isto indica um processo vivo, de proliferação celular, vasos neoformados levando

a hemorragias de repetição.

No tratamento endovascular do HSDc, é importante notar que os vasos da zona

interna são muito pequenos (10 µm), invisíveis na angiografia. Porém os vasos anastomóticos

100 a 300µm são grandes o suficiente para que possam receber partículas e/ou líquidos

embolizantes. A noção de que o HSDc resulta de hemorragias repetitivas da camada interna

da dura-máter levou Mandai(3), ainda no ano 2000, a sugerir a embolização como estratégia

terapêutica. Shapiro e colegas se perguntam por que uma técnica tão menos invasiva teria

sido relegada ao esquecimento, e ressurgido agora, 20 anos depois... Talvez devido a uma

devoção cega dos neurocirurgiões pela teoria da “ruptura de veias pontes” …

Para finalizar, é notável como os autores tiveram o cuidado de ilustrar ricamente o

artigo, com desenhos e detalhes de angiografias, imagens avançadas com DynaCT em MIP

(protocolo de intensidade máxima) e descrição de nuances anatômicas que têm relevância

clínico-cirúrgica. Discutem as possíveis falhas na embolização em pacientes onde há variação

anatômica (exemplo: o ramo petroescamoso originando-se da AMM, enquanto o ramo

frontal originando-se da artéria oftálmica, através do ramo meníngeo recorrente, o que

inviabilizaria a embolização, porém mostram que é possível que as anastomoses possam

penetrar distalmente no ramo frontal, ao se embolizar a meníngea média).

Implicações no manejo endovascular do hematoma subdural crônico

Quando falamos de embolização de AMM, a primeira ideia que vem em mente é o

hematoma extradural agudo(4). Mas certamente no hematoma subdural crônico (HSDc),

cujo tratamento cirúrgico resulta em recidivas(5), que chegam a 30%, não se pode dizer que

tenha uma técnica de tratamento bem definida. Estamos falando de recidivas e reoperações

numa população idosa, com comorbidades, usuária de antiagregantes, anticoagulantes, etc.
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Enumero aqui os prós e contras da embolização:

Vantagens:

1. A maioria dos pacientes com HSDc é idosa, usuária de anticoagulantes ou

antiagregantes plaquetários, portanto a embolização se torna uma opção interessante, pois

não há necessidade de interromper estas medicações.

2. Como é uma embolização de vasos durais, a grande maioria pode ser feita com

segurança com o paciente acordado ou com sedação consciente.

3. Como não há dreno (comum na cirurgia aberta), não há necessidade e, se deixar o

doente em decúbito dorsal com cabeceira baixa (prática muito comum que se constitui em

um inconveniente para pacientes idosos, com risco de broncoaspiração, trombose venosa

profunda, etc), e o paciente pode ser encorajado inclusive a deambular no mesmo dia, após

a embolização.

Desvantagens / dificuldades:

Apesar de todas estas vantagens, este procedimento não pode ser banalizado. Há

necessidade de um conhecimento angiográfico e anatômico preciso, além de equipamento

de hemodinâmica com boa resolução de imagens, para obter uma embolização segura, pois

anastomoses com a órbita e o nervo facial podem levar a cegueira e paralisia facial periférica

definitivas, especialmente se a embolização for efetuada muito próxima ao forame

espinhoso .

A cateterização pode ser difícil, desde a artéria femoral ou radial, até a seletivação da

AMM, pois estamos lidando com doentes de faixa etária avançada, com múltiplas

tortuosidades, ateromatose, kinkings e muitas vezes com estenoses carotídeas

assintomáticas, com placas que podem ser deslocadas inadvertidamente.

Tecnicamente, é importante saber que mesmo em caso de HSDc unilateral, pode ser

necessário embolizar também ramos da AMM contralateral, pois a camada externa da DM

apresenta anastomoses que cruzam a linha média.

Numerosos estudos bastante recentes têm reportado a eficácia da embolização da

AMM no tratamento do HSDc, seja como tratamento único, como tratamento de resgate

após falha da cirurgia inicial, ou mesmo a combinação de cirurgia descompressiva com

embolização, nos casos em que há importante desvio de linha média e piora abrupta do

quadro clínico(5, 6).

Estudos prospectivos e randomizados, colocando lado a lado a cirurgia tradicional e a

embolização, ainda não existem, mas estão em andamento (ver em clinicaltrias.gov:

NCT04065113 e NCT03307395). Também são necessários estudos comparando a eficácia das

diferentes opções de material embolizante (cola, Onyx, partículas de PVA, embosferas e

micromolas).

8



Levando-se em conta o aumento progressivo de idosos na população, se estes

estudos demonstrarem a eficácia e segurança destes procedimentos endovasculares,

veremos uma mudança de paradigma no tratamento do hematoma subdural crônico em

breve.
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Neuro em Sinopse – Nervos Periféricos

Ponto de Vista: “Timing of surgery in traumatic

brachial plexus injury: a systematic review”

Autor: Prof. Dr. Roberto Sergio Martins

Neurocirurgião – Prof. Livre-Docente da Divisão de Clínica

Neurocirúrgica – Hospital das Clínicas - USP

“Timing of surgery in traumatic brachial plexus injury: a systematic review”, in J Neurosurg.

2018 1:1-13. Martin E, Senders JT, DiRisio AC, Smith TR, Broekman MLD.

Lesões traumáticas do plexo braquial acometem com maior frequência indivíduos

jovens em plena atividade profissional e, geralmente, resultam em grave incapacidade

funcional do membro superior. A causa mais frequente é o estiramento do plexo após

acidentes com motocicletas e o tratamento cirúrgico é indicado na maioria dos casos.

Excetuando os casos de encaminhamento muito tardio, praticamente todos os pacientes sem

recuperação espontânea significativa podem se beneficiar da cirurgia.

A revisão sistemática conduzida por Martin et al pretende responder a uma questão

crucial: qual é o momento operatório ideal para a cirurgia das lesões traumáticas fechadas

do plexo braquial? Para tanto, os autores selecionaram 43 estudos baseados em critérios de

exclusão e elegibilidade específicos totalizando 569 pacientes que foram categorizados em

cinco grupos de acordo com o momento em que foram operados: 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 6

a 9 meses, 9 a 12 meses e mais de 12 meses. A cirurgia foi realizada em até 3 meses em

27,4% e 65,5% de todos os pacientes foram operados em até 6 meses após a lesão. Os

resultados da recuperação motora foram avaliados através da escala Medical Research

Council (MRC), variando de 0 a 5 sendo 5 a força normal (M0 a M5). O grupo operado no

período de 0 a 3 meses após a lesão apresentou a maior porcentagem de pacientes (89,7%)

com recuperação motora útil (M3 ou M4). Essa porcentagem se reduziu nos pacientes

operados com tempo superior a doze meses: apenas 35,7% desses pacientes apresentaram

recuperação motora útil. A porcentagem de pacientes com recuperação da força para M4 foi

quase equivalente nos casos operados no período de 0 a 3 meses e 3 a 6 meses. Com

exceção das lesões infraclaviculares, em todos os tipos de lesões foi identificado um claro

incremento de casos com recuperação insatisfatória quando a cirurgia foi realizada no
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intervalo superior a seis meses da lesão. Devido ao reduzido número de casos (n=4) não foi

possível determinar a influência do tempo sobre os resultados nas lesões infraclaviculares.

A maior limitação dessa revisão é a heterogeneidade dos estudos: apesar dos doentes

terem sido estratificados de acordo com a gravidade da lesão (C5-C6, C5-C7, C5-T1),

diferentes técnicas de reparo foram utilizadas, o que impossibilitou a análise quantitativa. Os

autores sugerem que, devido a esse fato, condições particulares devam ser consideradas no

momento da indicação cirúrgica. Do ponto de vista prático e considerando o paciente

portador de lesão fechada do plexo braquial, o estudo confirma a necessidade de que a

cirurgia seja realizada o mais precoce possível, idealmente até 6 meses após a lesão. A

questão do momento operatório ideal é fundamental no prognóstico desses doentes,

principalmente nos pacientes portadores de lesões completas do plexo braquial que se

apresentam no momento do diagnóstico com sinais clínicos compatíveis com avulsão

multirradicular como sinal de Horner, comprometimento de nervos originados de raízes, dor

neuropática significativa e ausência de sinal de Tinel à percussão supraclavicular. É da opinião

do autor desta análise que, após a investigação eletrofisiológica e de imagem, esses

pacientes devam ser operados o mais precoce possível, antes mesmo dos 3 meses

tradicionalmente preconizado por vários autores. Isso ocorre porque nesses pacientes,

devido à gravidade da lesão, há uma limitação de fontes doadoras de axônios viáveis para

suprir a reinervação e a função dos vários movimentos do membro superior e,

frequentemente, há necessidade do uso de enxertos longos. Adicionalmente, há limitação

para a realização das transferências nervosas distais intraplexuais, técnica na qual o cirurgião

utiliza um nervo doador do próprio plexo cuja função está preservada como doador de

axônios em regeneração para o nervo que se deseja reinervar, geralmente em proximidade

ao músculo alvo (Exemplos: transferência do fascículo do ulnar para o ramo motor do bíceps

e a transferência de ramo do tríceps para o nervo axilar). Essas técnicas são hoje consagradas

e possibilitam a obtenção de excelentes resultados mesmo no período entre seis a doze

meses após a lesão.

O trabalho em questão consolida o conhecimento a respeito da relação entre o

momento operatório e os resultados da cirurgia no tratamento das lesões traumáticas

fechadas do plexo braquial. No âmbito da nossa realidade é fundamental que tenhamos

conhecimento dessa informação para que esses pacientes sejam encaminhados o mais

precoce possível a Serviços de referência, possibilitando que a cirurgia seja realizada em

tempo adequado.
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Neuro Em Sinopse - Radiocirurgia

Ponto de Vista: “Patient outcomes and tumor

control in single-fraction versus hypofractionated

stereotactic body radiation therapy for spinal

metastases”

Autor: Leonardo Frighetto

Neurocirurgião – Unidade de Radioterapia e Radiocirurgia –

Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS

Programa de Residência Médica em Neurocirurgia

MEC/SBN, Hospital de Clinicas, Passo Fundo – RS

Serviço de Neurologia e Neurocirurgia (SNN), Passo Fundo - RS

“Patient outcomes and tumor control in single-fraction versus hypofractionated

stereotactic body radiation therapy for spinal metastases”, in J Neurosurg Spine. 2021;

34:293-302. Park C, Howell E, Mehta V, et al.

O manejo da doença metastática de coluna vertebral tem assumido um papel muito

relevante no desfecho global dos pacientes com câncer. Avanços no tratamento oncológico,

incluindo quimioterapia e imunoterapia, estão proporcionando uma maior sobrevida dos

pacientes, sendo demonstrado que a presença de metástases de coluna tem sido um fator

independente no impacto da mortalidade, morbidade e qualidade de vida reportada pelos

próprios pacientes.

As características de cada paciente e de cada lesão diferem, tornando necessária uma

decisão multidisciplinar para a adequada conduta. A radioterapia (RT) tem sido o tratamento

de escolha em muitos casos de metástase de coluna vertebral, tanto para o controle local da

doença quanto para o alívio da dor. Do ponto de vista do neurocirurgião, as técnicas

cirúrgicas menos invasivas, como a cirurgia de separação e artrodeses percutâneas, seguidas

de radioterapia, tem se tornado a regra nos casos com indicação cirúrgica1.

A radioterapia estereotáxica para a coluna (Spine Stereotactic body Radiotherapy –

SBRT) é uma opção de tratamento com potencial de maior eficácia e segurança quando

comparada à radioterapia convencional. O princípio fundamental da SBRT para coluna é a

capacidade de aplicação de uma dose maior e biologicamente mais efetiva ao tumor

preservando as estruturas normais circunvizinhas. Este efeito pode ser obtido por

radioterapia por intensidade modulada (IMRT) ou pela técnica denominada VMAT
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(Volumetric modulated arc therapy), que pode ser acoplada com técnicas guiadas por

imagem, proporcionando teoricamente um controle local ainda superior. Os pacientes

submetidos previamente a RT convencional também se beneficiam desta técnica, em função

de não serem candidatos a doses adicionais de radiação utilizando técnicas convencionais,

sem a preservação adequada da medula, devido aos riscos de toxicidade.

Diversos estudos têm demonstrado que a resposta completa da RT convencional varia

de 0 à 24% em relação ao controle local da doença2,3, enquanto que a da SBRT chega a níveis

muito mais elevados como 46% a 92%4,5. Entretanto, devido às altas doses de radiação

envolvidas, a SBRT para coluna pode levar a toxicidades como crises de dor e fraturas

vertebrais por compressão em um índice maior que na RT convencional. A possibilidade de

realização de SBRT hipofracionada, ou seja, aplicar a SBRT em 2-5 frações, poderia reduzir

estes efeitos colaterais relacionados à aplicação de altas doses em uma única fração.

Neste estudo retrospectivo, Park et al. procuram avaliar os resultados entre SBRT em

dose única (SF-SBRT) ou em 03 frações (3F-SBRT) em pacientes portadores de metástases de

coluna vertebral, todos tratados na mesma instituição (Duke University Medical Center,

Durham, North Carolina, USA), em relação ao controle da dor à longo prazo e melhora do

desfecho funcional. Os objetivos do estudo apresentam alta significância, pois até o presente

momento não existem dados comparando a SBRT fracionada versus em dose única, bem

como o melhor esquema de fracionamento. Além disso, é ainda desconhecido se o

hipofracionamento da SBRT melhora o desfecho clínico preservando a eficácia no controle

tumoral.

Dos 156 pacientes incluídos no estudo, 70 (44,9%) foram submetidos a SF-SBRT e 86

(55,1%) a 3F-SBRT. Para ambos os grupos, a idade média no momento do tratamento foi de

aproximadamente 60 anos, sendo o sexo masculino predominante (64,3% e 60,5%,

respectivamente). A maioria das metástases estavam localizadas no nível torácico (52,9% e

58,1%), seguidas pelo lombar (27,1% e 19,8%) e cervical (8,57% e 15,1%, respectivamente).

As doses médias totais para SF-SBRT e 3F-SBRT foram 1700 cGy e 2100 cGy respectivamente.

A dose média máxima permitida para a medula foi 11,4 Gy e 13,8 Gy, para SF-SBRT e

3F-SBRT, respectivamente.

Em termos de características funcionais, a coorte submetida à SF-SBRT consistiu em

mais pacientes com escala de Rankin modificada (mRS) na apresentação de 0 ou 1 (82,9% vs

55,8%) e escore de performance de Karnofsky (KPS) >70 que pacientes que receberam

3F-SBRT (97,1% vs 82,6%, p<0.005). Em relação aos escores de dor prévios ao tratamento,

uma maior percentagem de pacientes no grupo tratado com 3F-SBRT relatou dor moderada

à severa em comparação aos pacientes do grupo tratado com SF-SBRT (54,7% vs 37,1%, p <

0.05).

Os resultados do estudo demonstraram que uma frequência maior de pacientes que

receberam 3F-SBRT relataram melhora do quadro doloroso quando comparados aos que

receberam SF-SBRT (75,6% vs 60,0%, p<0.05). Os pacientes que receberam 3F-SBRT
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demonstraram uma propensão 4.9 vezes maior de relatar melhora da dor que os submetidos

a SF-SBRT (95% CI 1.3-16.96, p< 0.05). O controle local do crescimento tumoral não foi

significativamente diferente entre os dois grupos. Após 03 meses de seguimento, mais

pacientes no grupo de 3F-SBRT apresentaram melhora de seu KPS que os submetidos a

SF-SBRT (10,5% vs 2,86%, p< 0.05).

Comentários:

Na população estudada, a dose total mediana para SF-SBRT foi 1700 cGy e para

3F-SBRT de 2100 cGy, em 03 aplicações de 700 cGy. Assim sendo, o fracionamento é um

esquema de tratamento mais conservador. Considerando-se o BED (Biological effective

dose), o 3F-SBRT tem uma dose equivalente preditiva menor para o tumor, e

consequentemente a dose equivalente para os tecidos normais é significativamente menor

que na SF-SBRT.

Os dados do estudo sugerem que os pacientes submetidos a 3F-SBRT apresentavam

mais sintomas prévios ao tratamento com pior performance (KPS e mRS) e escores de dor

mais elevados. Esta observação é consistente com a literatura, pois a SF-SBRT é

recomendada para metástases de coluna não complicadas, pois o hipofracionamento pode

ser administrado para casos com envolvimento tumoral mais extenso como invasão do

espaço epidural e/ou terapia de resgate após RT convencional, situação em que a dose

acumulativa limítrofe para a medula não pode ser ultrapassada.

O estudo também demonstra que os pacientes que receberam 3F-SBRT apresentaram

melhora da dor com maior frequência. Estudos prévios na literatura relacionados ao

resultado da RT para controle da dor foram focados na RT convencional, demonstraram que

não houve diferença entre dose única e RT multifracionada. No entanto, estes estudos

comparavam doses únicas de apenas 800 cGy, o que é muito menor que as doses atualmente

utilizadas6,7. Assim sendo, é possível que a toxicidade associada com SBRT em altas doses,

que pode resultar em um desfecho pior para dor, possa ser evitada com o esquema de

hipofracionamento sem comprometimento de um controle local adequado. Outros estudos,

avaliaram as doses da RT convencional multifracionada, que usualmente é de 300 cGy por

fração 8,9. Os presentes resultados com 3F-SBRT, em doses apropriadas de 700-800 cGy por

fração, produz resposta tumoral efetiva e controle da dor, tornando-se uma alternativa para

pacientes que não são candidatos ideais para SF-SBRT.

Adicionalmente, o estudo evidencia que uma maior proporção dos pacientes

submetidos a 3F-SBRT demonstraram melhora no KPS quando comparados ao SF-SBRT.

Considerando que o KPS é um importante preditor da mortalidade em 90 dias, a SBRT

hipofracionada demonstra um potencial de melhora do prognóstico dos pacientes.

Somente nos pacientes submetidos à SF-SBRT que tiveram uma ressecção prévia no

nível da SBRT foi possível uma redução de até 5.3 vezes no uso de opióides, quando
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comparados aos pacientes não submetidos à cirurgia prévia. Este resultado demonstra a

importância do tratamento cirúrgico para o sucesso no controle local associado com SBRT

após ressecção.

A análise univariada entre as duas coortes demonstrou que pacientes que receberam

3F-SBRT estavam duas vezes mais propensos a uma redução no uso de opióides quando

comparados ao SF-SBRT. Consequentemente, existe uma correlação entre SBRT fracionada e

melhora da dor, promovendo mais evidências para a literatura de que doses extremamente

elevadas de radiação não são necessárias para a obtenção do controle doloroso.
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