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Sinopse

Abstract

O presente artigo relata um caso de fístula carótidocavernosa direta (FCCD) pós-traumática em uma criança,
tratada por via endovascular com balões destacáveis. A grande laceração da carótida e o refluxo cortical obrigou à oclusão da fístula e da artéria carótida interna com único balão.
O resultado clínico após o tratamento foi excelente, mas o
controle tardio com ecodoppler demonstrou revascularização
da carótida interna e/ou recidiva da FCCD. A angiografia
evidenciou repermeabilização da artéria carótida interna e
esvaziamento do balão para dentro da FCCD que permaneceu trombosada. Essa observação demonstra que a protrusão
de um balão de uma FCCD para dentro da artéria carótida
interna nem sempre implica na sua oclusão a longo prazo.

Endovascular treatment of post-traumatic direct carotidcavernous fistula in a child with oclusion of internal carotid
artery and subsequent spontaneous re-opening: case report
One case of post-traumatic direct carotid-cavernous fistula
in a child is presented. The large damage in the wall of internal
carotid artery had demanded the oclusion of both fistula and
artery using a single balloon. Despite an spontaneous
deflation of the balloon and re-opening of the artery observed
during the follow-up, the fistula had remained ocluded, with
excellent clinical results.
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Introdução
As fístulas carótido-cavernosas (FCC) caracterizam-se
pelo fluxo anômalo entre as artérias carótidas e o seio cavernoso8. São classificadas em fístulas diretas (FCCD) ou
indiretas, considerando-se a origem do seu suprimento sangüíneo: comunicação direta da artéria carótida interna (ACI)
com o seio cavernoso nas FCCD e comunicação indireta
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deste com ramos durais das artérias carótidas externa ou
interna, nas indiretas.
Quanto à etiologia, as FCCD dividem-se em traumáticas
ou espontâneas1. As FCCD traumáticas decorrem da laceração da carótida em virtude de desaceleração rápida (atropelamentos, quedas, acidentes automobilísticos, etc.) ou de
trauma direto (acidente por arma de fogo, iatrogenias, etc).
A faixa etária pediátrica constitui um grupo especial de
pacientes, em virtude do maior risco de complicações hemorrágicas decorrentes das FCCD 7, sendo a abordagem
endovascular com oclusão da fístula, por balão destacável,
o método de escolha no tratamento desta enfermidade1,2,4 .
Relatamos um caso de FCCD pós-traumática, tratada
com balão destacável com oclusão da fístula e da artéria
carótida interna, tendo havido posterior esvaziamento
espontâneo do balão, com repermeabilização da ACI e sem
reabertura do trajeto fistuloso.

FIGURA 1
Tomografia computadorizada de crânio sem contraste
endovenoso. Hiperatenuação perimesencefálica à esquerda
compatível com hemorragia.

Relato de caso
Paciente RZ, masculino, 7 anos, foi admitido na Unidade
de Terapia Intensiva do Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas da FMUSP por rebaixamento do nível de
consciência há 24 horas.
Previamente hígido, sofreu queda da própria altura
enquanto brincava, tendo apresentado vômitos e sonolência
progressiva, sem história de crises convulsivas ou febre.
Ao exame físico, apresentava-se em regular estado geral,
afebril e eupnéico. O segmento cefálico mostrava edema
bipalpebral, hematoma periorbitário importante à esquerda
e hiperemia conjuntival bilateral.
O exame neurológico evidenciou Glasgow 10, hemiparesia
direita proporcionada e estrabismo divergente por lesão
completa do VI nervo craniano esquerdo. A ausculta da região
temporal esquerda demonstrava sopro pulsátil. A tomografia
computadorizada de crânio evidenciou redução global dos
sulcos e do tamanho dos ventrículos, bem como pequeno
sinal de hemorragia perimesencefálica em relação ao bordo
livre da tenda do cerebelo, à esquerda (Figura 1).
Durante a internação, apresentou piora progressiva do
nível de consciência, tendo sido submetido à intubação
orotraqueal e coma barbitúrico induzido. Evoluiu de maneira
bastante favorável, com extubação e melhora importante
da hemiparesia no decorrer de 14 dias.
Após a estabilização clínica, iniciou-se a investigação
da tríade oftalmológica: proptose, quemose e hiperemia
conjuntival em olho esquerdo, aliada à lesão completa de
VI nervo craniano esquerdo e sopro pulsátil temporal.
A suspeita diagnóstica de fístula carótido-cavernosa foi
confirmada pela angiografia, que mostrou FCCD no
segmento C4 à esquerda, com importante refluxo para veias
corticais e veia orbitária superior e sem fluxo arterial
intracraniano deste lado (Figura 2).

FIGURA 2
Fístula carótido-cavernosa direta com refluxo para veias
corticais e veia orbitária superior.

Realizou-se então a abordagem endovascular da FCCD
através de cateterização seletiva de carótida ipsilateral via
punção femoral, com embolização por meio de balão de
látex destacável (GVB 16, Nycomed Ingenor® ) preenchido
por uma mistura de contraste e solução fisiológica. Tal
procedimento permitiu oclusão total da fístula, havendo,
no entanto, em virtude da grande laceração da carótida,
protrusão do balão para dentro da luz da ACI esquerda,
que foi prontamente ocluída (Figura 3). Isto foi permitido
por não existir nenhum fluxo intracraniano a partir dessa
carótida, não se observando complicações durante o
procedimento.
A evolução favorável do paciente permitiu sua alta
hospitalar sete dias após a intervenção neurovascular,
mantendo como únicas alterações de exame neurológico
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uma discreta disfunção do VI nervo craniano à esquerda e
mínimo déficit de força muscular em hemicorpo direito.
Em seu retorno ambulatorial três meses após a oclusão
da FCCD, mantinha apenas pequena disfunção de motricidade ocular extrínseca.
O duplex scan mostrou baixa resistência periférica e
velocidade diastólica elevada compatível com recidiva da
FCCD ou fluxo normal na artéria carótida interna esquerda,
previamente ocluida (Figura 4).
A angiografia cerebral demonstrou balão de embolização
vazio, com repermeabilização de ACI esquerda e irregularidades vasculares no local onde previamente havia a fístula
(Figura 5).
Decidiu-se pelo acompanhamento clínico do paciente,
que apresentou remissão completa da oftalmoparesia no
período de 18 meses de seguimento, sem quaisquer outras
intercorrências.

FIGURA 3
Balão insuflado ocluindo a fístula carótido-cavernosa direta e
artéria carótida interna E em virtude de sua protrusão para
dentro da luz desse vaso.

Discussão
As FCCD em crianças são extremamente raras, sendo
geralmente pós-traumáticas.
Hemorragia subaracnóide importante, epistaxe incontrolável
(por comunicação da fístula com o seio esfenoidal) e danos
oftalmológicos irreversíveis (em virtude da proptose persistente
e pressão intra-ocular elevada) são complicações descritas.
A faixa etária pediátrica é particularmente susceptível
aos fenômenos hemorrágicos decorrentes das FCCD,
justificando a efetividade de medidas terapêuticas agressivas, como a oclusão da artéria carótida interna2.
No caso descrito, a presença de FCCD, com importante
refluxo cortical evidenciado pela angiografia, justificou a
agressividade do tratamento endovascular empregado, que
exigiu a oclusão da artéria carótida interna homolateral, em
virtude do alto risco de hemorragia intracraniana.
O duplex scan de carótidas mostrou-se bastante útil no
seguimento desse tipo de paciente, complementando a avaliação clínica pós-embolização, pois permitiu diagnosticar
a repermeabilização da carótida interna6.
O esvaziamento de balões destacáveis acontece progressivamente entre três e quatro semanas após a embolização,
permitindo, neste intervalo, a trombose e a resolução adequada da FCCD3.
Sabe-se que as alterações de volume de um balão de
látex independem de gradientes osmóticos entre o conteúdo
do balão e o plasma, uma vez que o látex não apresenta
propriedades de membrana semipermeável8. Falhas no
mecanismo de válvula dos balões e alterações na permeabilidade do látex em virtude de vencimento de prazo de
validade ou reesterilizações sucessivas do material são causas prováveis de esvaziamento precoce3-9.
O esvaziamento precoce leva à recidiva das FCCD,
porém, o esvaziamento tardio com repermeabilização da

FIGURA 4
Duplex scan de artéria carótida interna evidenciando fluxo
arterial de baixa resistência (IR = 0,585).

FIGURA 5
Controle angiográfico três meses após a embolização. Balão
vazio e oclusão total da fístula carótido-cavernosa. Artéria
carótida interna pérvia, com discretas irregularidades em sua
parede no local onde havia a fístula.
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FCCD é raramente relatado na literatura. O fato da FCCD
do caso descrito apresentar um pertuito de grandes
dimensões levou à “herniação” do balão para dentro da artéria
carótida interna com oclusão imediata da mesma, no entanto
o seu esvaziamento progressivo reabriu o trajeto da artéria,
repermeabilizando-a, em um intervalo adequado à trombose
da FCCD.
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