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Neuro em Sinopse – Traumatismo Cranioencefálico / Neurointensivismo

Ponto de Vista – “Critical Thresholds for

Cerebrovascular Reactivity After Traumatic

Brain Injury”

Autor: Dr. Gustavo Cartaxo Patriota MD MSc PhD

Coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital

de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena,

João Pessoa, Paraíba

“Critical thresholds for cerebrovascular reactivity after traumatic brain injury”, in Neurocrit

Care. 2012; 16(2):258-66. E Sorrentino , J Diedler, M Kasprowicz, K P Budohoski, et al

A monitorização da pressão intracraniana é uma das principais ferramentas utilizadas

no neurotrauma e neurointensivismo. O controle da hipertensão intracraniana e adequação

da perfusão cerebral, representa uma das metas terapêuticas mais importantes dos

pacientes neurocríticos. Diversos métodos para controle da pressão intracraniana têm sido

utilizados, entre eles: Treatment of Intracranial Pressure (BEST TRIP) trial, Brain Trauma

Foundation (BTF) guidelines e multimodality neuromonitoring. Discutiremos acerca do

limiares para intervenção da pressão intracraniana.

FIGURA 1. Traumatismo cranioencefálico grave com monitorização da pressão intracraniana.

A, cateter monitoração da pressão intracraniana. B, contusão frontal basal. Fonte: O próprio

autor.
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Num estudo unicêntrico retrospectivo, Sorrentino et al avaliaram uma base de dados

763 pacientes (1992 a 2009) admitidos com TCE na Unidade de Cuidados Críticos de

Neurociência do hospital de Addenbrooke, Cambridge, Reino Unido. Foram incluídos 459

nesta análise retrospectiva: pacientes com (1) disponibilidade de PIC, PPC, PRx, idade, GCS na

admissão e pontuação de resultado de Glasgow de 5 pontos em 6 meses e (2) duração do

monitoramento de pelo menos 6 h.

A mediana de idade dos pacientes foi de 34 (variação de 14 a 79, IQR 27) e a mediana

de GCS na admissão foi de 7 (variação de 3 a 15, IQR 5). Dos pacientes, 359 eram do sexo

masculino (77,5%). A duração média do monitoramento foi de 117,78h (DP ± 98,97, intervalo

de 6–467). Seis meses após a admissão, 110 pacientes estavam mortos (23,8%), 8 estavam

em estado vegetativo persistente (1,4%), 134 apresentavam incapacidade grave (28,9%), 115

incapacidade moderada (24,8%) e 96 tiveram uma boa recuperação ( 20,7%).

Resultados dos limiares:

Um limiar de PIC (pressão intracraniana) de 22 mmHg rendeu o valor mais alto do

qui-quadrado com relação à mortalidade e ao resultado favorável (v2 = 58,18, P <0,001 e

18,15, P <0,001 respectivamente. No entanto, o valor máximo do qui-quadrado foi quase três

vezes maior quando a mortalidade foi considerada em comparação com o desfecho

favorável. O limiar de mortalidade foi o mesmo (22 mmHg) em todos os subgrupos,

enquanto o limiar de desfecho favorável diminuiu para 18 mmHg em pacientes mais velhos e

mulheres (v2 = 5,14, P = 0,023 e 8,23 P = 0,004 respectivamente).

Um limiar para PPC (pressão de perfusão cerebral) de 70 mmHg foi mais adequado

para discriminar pacientes com relação à mortalidade e desfecho favorável (v2 = 24,78, p <

0,001 e v2 = 8,79, p = 0,003. O mesmo limiar de PPC para mortalidade foi encontrado para

todos os subgrupos, exceto para aqueles com mais de 55 anos (75 mmHg, v2 = 3,94, p =

0,047). Com relação ao desfecho favorável, os pacientes com Glasgow 8 na admissão

apresentavam limiar de PPC de 60 mmHg. Limiares para resultados favoráveis para mulheres

e pacientes com mais de 55 anos de idade não puderam ser determinados.

O limite para mortalidade para o PRx (reatividade cerebrovascular) foi de 0,25,

enquanto para desfecho favorável foi de 0,05 (v2 = 25,41, P <0,001 e 17,47, P <0,001. Um

limiar de 0,3 para mortalidade foi obtido na maioria dos subgrupos. Nenhum limite foi

encontrado para aqueles > 55 anos e aqueles com GCS > 8. Com relação ao resultado

favorável, um limite de 0 foi encontrado na maioria dos subgrupos, exceto nas mulheres

onde foi de 0,25–0,3 (v2 = 4,96, P = 0,026).

Os autores concluíram que um valor limite de um PRx > 0,25 pode ser confirmado

em relação à mortalidade, enquanto a probabilidade de um resultado favorável diminui

significativamente quando o PRx é maior que 0,05. Os limiares globais para CPP e ICP são 70

e 22 mmHg, respectivamente, mas esses valores diferem em alguns subgrupos.
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COMENTÁRIOS:

O Brain Trauma Foundation recomendou um limite de PIC de 22 mmHg, apesar da

baixa pontuação em relação à qualidade da evidência (nível IIB), baseado neste trabalho.

Limitações deste estudo: tamanho amostra pequeno; heterogeneidade dos tamanhos

dos subgrupos (enfraquece o poder estatístico das análises dos subgrupos); inclusão de

pacientes submetidos à craniectomia descompressiva (pode ter impactado os limiares

populacionais descritos); possíveis erros contaminação PAM e PIC com interferência

resultado PRx (sendo um índice derivado, tende a apresentar erros).

A amplitude/morfologia da onda de pressão intracraniana, os vetores de pressão

interpretados em um crânio compartimentalizado, a reatividade cerebrovascular (PRx), a

pressão de perfusão cerebral (PPC) quando avaliadas em conjunto trazem informações mais

completas e complexas da fisiopatologia encefálica que um simples valor da pressão

intracraniana. Portanto, a pressão intracraniana (PIC) deve ser interpretada como uma

ferramenta multimodal com parâmetros dinâmicos, variáveis e individualizados paciente a

paciente.

8



Neuro em Sinopse – Hipófise

Ponto de Vista “The sellar barrier on

preoperative imaging predicts intraoperative

cerebrospinal fluid leak: a prospective

multicenter cohort study”

Autor: Dr. Adroaldo Rossetti

Neurocirurgião, Coordenador do Serviço de Neurocirurgia

no Hospital do Subúrbio, Salvador, Bahia

“The sellar barrier on preoperative imaging predicts intraoperative cerebrospinal fluid leak:

a prospective multicenter cohort study”, in Pituitary. 2021; 24(1):27-37. Villalonga JF, Solari

D, Cavallo LM, et al.

A despeito dos inúmeros avanços técnicos e da popularização da abordagem

transesfenoidal endoscópica, as fístulas liquóricas ainda permanecem como complicação

frequente do tratamento cirúrgico dos adenomas hipofisários. Sua incidência intraoperatória

varia de acordo com a série analisada, ocorrendo em torno de 4,6%, em revisão sistemática

recentemente publicada (1). Os fatores de risco associados à sua ocorrência incluem técnica

cirúrgica e experiência do cirurgião, localização, volume e agressividade do tumor, cirurgia e

radioterapia prévias, entre outros (2). A falha no reconhecimento da fístula intraoperatória e

a ausência de correção adequada desta implica em fístulas pós-operatórias e suas

consequências indesejadas (3).

Campero A, et al. (4), em estudo observacional prospectivo, estabeleceram o

interessante conceito anatômico de barreira selar, composta da aracnóide, da dura-máter do

diafragma selar e da hipófise, relacionando a ocorrência de fístula liquórica intraoperatória à

ausência de um desses componentes. No artigo em análise, Villalonga, JF, et al. (5) avançam

um degrau acima, realizando um estudo de coorte multicêntrico, prospectivo, em que

demonstram, de maneira elegante, a relação entre os tipos de barreira selar e o risco de

fístula liquórica intra-operatória. O estudo contou com a participação de diversos centros de

referência em cirurgia endoscópica da base do crânio, com cirurgiões com vasta experiência
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neste tipo de cirurgia (>100 procedimentos realizados). Foram incluídos neste estudo:

pacientes com diagnóstico de adenomas hipofisários, maiores de 18 anos, com cirurgia

endoscópica realizada por neurocirurgião experiente, e com exames de ressonância

magnética com protocolo adequado para a avaliação da barreira selar e com avaliação da

presença de fístula liquórica intraoperatória. A classificação pré-operatória do tipo de

barreira selar, avaliada pela ressonância magnética, foi definida como a variável

independente primária (exposição), sendo caracterizada em três tipos: barreira selar forte

(espessura maior que 1mm), mista (com áreas maiores que 1mm e áreas menores que 1mm)

e fraca (com espessura menor que 1mm). O desfecho primário (variável dependente),

dicotômico foi a fístula liquórica. O acobertamento (cegamento) foi feito entre radiologista e

neurocirurgião no momento da classificação radiológica do tipo de barreira; o neurocirurgião

que realizava os procedimentos não conhecia previamente a classificação e a análise

estatística foi realizado por bioestatístico não envolvido na coleta dos dados. O estudo

demonstrou, especificamente para o tipo de barreira selar, que uma barreira selar forte era

um fator de proteção contra fístula liquórica intraoperatória (OR 0,08; IC 95% 0,03–0,19; p ≤
0,0001), e a barreira selar fraca foi um fator de risco para fístula liquórica intraoperatória (OR

8,54; IC 95% 5,4–13,5; p ≤ 0,0001). A barreira selar mista não foi um fator preditivo para

fístula liquórica intraoperatória (OR 0,72; IC de 95% 0,4-1,2; p = 0,15). Após o ajuste para

múltiplas covariáveis, uma forte relação persistiu entre barreira selar fraca e fístula liquórica

intraoperatória (OR 2,21; IC de 95% 1,67–2,91; p ≤ 0,0001) e barreira selar forte e fístula

liquórica intraoperatória (OR 0,17; IC 95% 0,06–0,5; p = 0,001).

Trata-se de uma coorte prospectiva multicêntrica muito bem desenhada, do ponto de

vista metodológico, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos, com acobertamento

(cegamento) dos executantes do estudo (radiologistas e cirurgiões) e da análise

(bioestatístico). As medidas de associação e a análise estatística estão bem claras. Apesar

dos autores não mencionarem o cálculo do tamanho amostral a amostra é substancial,

inferindo representatividade, bem como sua multicentricidade.

Apesar da conclusão ser evidente, o fato de poder se prever antecipadamente o risco

de fístula intraoperatória, pela classificação radiológica da relação entre os tumores

hipofisários e o espaço subaracnóide, auxilia no planejamento cirúrgico, no refinamento da

técnica operatória e na estratégia a ser usada para a reconstrução selar e a prevenção de

fístulas pós-operatórias. O fato mencionado pelos autores, como ponto fraco do estudo, de

não ser possível o reconhecimento da barreira selar em alguns casos, reforça a necessidade

de planejamento prévio do procedimento cirúrgico.

REFERÊNCIAS:

(1) Khan DZ, Ali AMS, Koh CH, Dorward NL, Grieve J, Layard Horsfall H, Muirhead W,

Santarius T, Van Furth WR, Zamanipoor Najafabadi AH, Marcus HJ. Skull base repair

following endonasal pituitary and skull base tumour resection: a systematic review.
10
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(2) Lobatto DJ, de Vries F, Zamanipoor Najafabadi AH, Pereira AM, Peul WC, Vliet Vlieland

TPM, Biermasz NR, van Furth WR. Preoperative risk factors for postoperative

complications in endoscopic pituitary surgery: a systematic review. Pituitary. 2018

Feb;21(1):84-97. doi: 10.1007/s11102-017-0839-1. PMID: 28916976; PMCID:

PMC5767215.

(3) Rabadán AT, Hernández D, Ruggeri CS. Pituitary tumors: our experience in the

prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks after transsphenoidal surgery. J

Neurooncol. 2009 May;93(1):127-31. doi: 10.1007/s11060-009-9858-8. Epub 2009

May 9. PMID: 19430889.

(4) Campero A, Villalonga JF, Basso A. Anatomical Risk Factors for Intraoperative

Cerebrospinal Fluid Leaks During Transsphenoidal Surgery for Pituitary Adenomas.

World Neurosurg. 2019 Jan 4:S1878-8750(18)32917-6. doi:

10.1016/j.wneu.2018.12.094. Epub ahead of print. PMID: 30615995.

(5) Villalonga JF, Solari D, Cavallo LM, Cappabianca P, Prevedello DM, Carrau R,

Martinez-Perez R, Hardesty D, Fuchssteiner C, Saenz A, Abbritti RV, Valencia-Ramos C,

Kaen A, Bernat AL, Cardenas E, Hirtler L, Gomez-Amador JL, Liu J, Froelich S, Cervio A,

Campero A. The sellar barrier on preoperative imaging predicts intraoperative

cerebrospinal fluid leak: a prospective multicenter cohort study. Pituitary. 2021

Feb;24(1):27-37. doi: 10.1007/s11102-020-01082-8. Epub 2020 Sep 12. PMID:

32918661.
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Neuro em Sinopse – Coluna

Ponto do vista “Spontaneous correction of

sagittal spinopelvic malalignment after

decompression surgery without corrective

fusion procedure for lumbar spinal stenosis

and its impact on clinical outcomes: a

systematic review”

Dr. Roger Schmidt Brock

Neurocirurgião, Coordenador do Grupo de Patologias da

Medula e Coluna vertebral da Divisão de Clínica

Neurocirúrgica do Departamento de Neurologia do

HC-FMUSP. Coordenador do Núcleo de Coluna do

Hospital Sírio-Libanês.

“Spontaneous correction of sagittal spinopelvic malalignment after decompression surgery

without corrective fusion procedure for lumbar spinal stenosis and its impact on clinical

outcomes: A systematic review”, in J Orthop. Sci. 2020; 25(3):379-383. Yoji Ogura , Yoshiomi

Kobayashi, Yoshio Shinozaki , Jun Ogawa

 

O entendimento do Alinhamento Sagital Global se demonstrou nos últimos anos de

suma importância para as cirurgias de coluna. Com ele, viu-se crescer o número de cirurgias

corretivas com a utilização de instrumentação na doença degenerativa da coluna.

Um alinhamento sagital adequado é importante na obtenção de bons resultados,

especialmente nos pacientes com deformidades degenerativas do adulto. Um aumento dos

valores do eixo sagital vertical (Sagittal Vertical Axis -SVA) está correlacionado com maior

incidência de lombalgia, resultados clínicos piores e baixa qualidade de vida, sendo consenso

a necessidade de restabelecimento do alinhamento ideal nos pacientes submetidos a

cirurgias de deformidade do adulto.

Entretanto, nos pacientes com estenose do canal lombar (ECL), o impacto da perda

do alinhamento sagital não está completamente definido, seja no que diz respeito a seu

impacto no resultado final, seja na necessidade de sua correção obrigatória com

instrumentação e fusão. Muitas vezes, com a descompressão isolada ocorre melhora dos

sintomas, do alinhamento sagital e dos parâmetros espinopélvicos. Isto ocorre pois o
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paciente com ECL apresenta uma tendência a inclinar-se para a frente com flexão da coluna

lombar com o intuito de descomprimir as estruturas neurais e melhorar dos sintomas.

A dicotomia entre a necessidade de cirurgia descompressiva isolada e a necessidade

de instrumentação e correção nos pacientes com ECL e perda do Alinhamento Sagital

motivaram a realização deste trabalho. Nele, Ogura e colaboradores realizaram uma revisão

sistemática sobre o restabelecimento espontâneo dos parâmetros espinopélvicos em

pacientes com ECL, assim como a correlação do alinhamento espinopélvico e resultados

clínicos e radiográficos. Na Revisão sistemática foram incluídos artigos sobre descompressão

lombar sem instrumentação e fusão e que focavam no alinhamento espinopélvico, qualidade

de vida e resultados clínicos. Séries de casos com menos de 10 pacientes, editoriais e

revisões foram excluídos, chegando ao final a um total de 10 artigos sendo 2 prospectivos e 8

retrospectivos. Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com o alinhamento sagital

global equilibrado (balance) desequilibrado (imbalance) no pré e pós operatório com base no

valor do SVA, tendo como valor de referência 40mm em alguns artigos, e 50mm em outros

estudos.

Os valores médios dos parâmetros espinopélvicos foram avaliados em 6 estudos. O

SVA médio melhorou após a descompressão em todos os estudos, com significância

estatística observada em 4 dos 6. A Lordose Lombar (LL) foi aumentada após a

descompressão isolada, com melhora significativa observada em 5 dos 6 estudos. A Versão

Pélvica (Pelvic Tilt – PT) diminuiu significativamente em 2 estudos. A diferença angular entre

a Incidência Pélvica (IP) e a Lordose lombar (LL) foi analisada em 4 estudos com diminuição

em todos eles, três dos quais com diferença estatisticamente significante. LL e cifose torácica

(TK) aumentaram em todos os estudos, enquanto o PT e a diferença IP-LL diminuíram, o que

implica que a cirurgia de descompressão pode recuperar o alinhamento sagital global da

coluna vertebral. Com relação ao SVA, entre 25 e 73% dos pacientes com desequilíbrio

sagital pré-operatório corrigiram para valores normais após a cirurgia. Associado a isto, o

aumento da LL e da TK foi observado em todos os estudos, enquanto o PT e a diferença IP-LL

diminuíram, o que implica que a cirurgia de descompressão pode recuperar o alinhamento

sagital global da coluna vertebral

Cinco estudos compararam o quadro clínico e o resultado cirúrgico nos pacientes dos

grupos Pré-I (desequilibrados) e Pré-B (equilibrados). Nestes estudos os pacientes

previamente desequilibrados apresentavam piores resultados pós-operatórios no que diz

respeito à dor lombar residual, embora muitas vezes sem diferença estatística (Madkouri e

col.).

A possibilidade de normalização do alinhamento sagital no pós-operatório das

cirurgias descompressivas da ECL foi observada nos estudos, buscando comparar os

resultados clínicos com valores de SVA obtidos no pós-operatório. No geral, o valor de SVA

pós-operatório parece ter um maior impacto nos resultados cirúrgicos. Ogura e col.

definiram o equilíbrio sagital pós-operatório como o verdadeiro equilíbrio sagital na ECL. Eles
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relataram que os pacientes do grupo pós-I tiveram pior resultados cirúrgicos do que aqueles

no grupo pós-B, e esta tendência foi mais evidente do que na comparação pré-I e pré-B. Este

fenômeno também foi observado em outros estudos. Hikata e col. não encontraram

diferença nos resultados cirúrgicos entre os grupos pré-I e pré-B, no entanto, houve uma

diferença significativa na avaliação dos resultados clínicos ao compararem os grupos

baseados nos alinhamentos pós operatórios (pós-I e pós-B). Em ambos os estudos, o

desequilíbrio sagital pós-operatório teve um efeito mais negativo nos resultados clínicos e na

Qualidade de Vida que o desequilíbrio sagital pré-operatório

Faz-se, portanto, necessário a obtenção de valores passíveis de mensuração no

pré-operatório que possam predizer a necessidade de cirurgias corretivas mais agressivas e a

necessidade de fusão. Ogura e. col. identificaram que diferença de PI-LL maior que 19,2

graus apresentavam sensibilidade de 93,5% e especificidade de 71,4% ao predizer a

manutenção de desequilíbrio pós operatório. Da mesma maneira Fujii e col., obtiveram

89,3% de sensibilidade e 45,7% de especificidade com valores de PI-LL maiores que 21,5

graus. O mesmo foi observado por outros autores em relação a valores do SVA sendo os

valores positivos de SVA de 80mm (Hikata e col.) e 100mm (Madkouri) relacionados a uma

não normalização pós operatória com cirurgia de descompressão isolada.

O presente trabalho apresenta limitações, como a definição de desalinhamento

sagital diferente entre os estudos (40 mm em alguns estudos e 50 mm em outros), e ser em

sua maioria baseada em estudos retrospectivos, o trabalho traz a tona algumas reflexões

importantes: A simples presença de valores alterados de parâmetros espinopélvicos e

alinhamento sagital global, obtidos em exames na posição ortostática, não implicam em

deformidade degenerativa, em especial nos pacientes com sintomas de compressão de

estruturas neurais.

Embora não se discuta a importância do conhecimento dos valores e medidas dos

parâmetros espinopélvicos para a boa prática da cirurgia de coluna, e sua correlação com

resultados clínicos menos satisfatórios não podemos, como cirurgiões, nos tornarmos

escravos de valores numéricos em detrimento da boa prática clínico-cirúrgica, baseada nos

princípios do exame clínico, compreensão da doença e seus mecanismos compensatórios.

Uma correção espontânea do Alinhamento Sagital é esperada após a descompressão

das estruturas neurais, sendo nestes casos o desequilíbrio sagital observado apenas postura

antálgica compensatória, não cabendo a realização de cirurgias corretivas de maior porte e

morbidade, devendo estas ficarem reservadas a pacientes cujo valor preditivo de

impossibilidade de correção adequada seja determinado por desequilíbrio mais significativos

com PI-LL maior de 20 graus ou SVA maiores que 80/100mm.

Melhores estudos prospectivos devem ser realizados para se confirmar os valores

propostos como preditivos de correção insatisfatória e necessidade de instrumentação,

assim como para referendar a manutenção da prática de cirurgias menos invasivas de

descompressão isolada de forma efetiva no tratamento dos pacientes com ECL.
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