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Cerebral Venous Thrombosis in a Young Male Patient with a
History of Tamoxifen Use. Case report
Trombose venosa cerebral em paciente jovem do sexo masculino
com história de uso de Tamoxifeno. Relato de caso
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ABSTRACT
Cerebral Venous Thrombosis (CVT) is a rare condition that results in partial or total obstruction of the cerebral venous sinuses. It
occurs due to several causes, such as infection and trauma. It presents in four different clinical forms according to the extent and
location of the affected sinus. This paper reports the case of a young male patient with CVT, who used Tamoxifen and supplements
indicated by fitness academy, without medical control. It duscusses also diagnosis and approach chosen, emphasyzing the danger
of indiscriminated use of the so called fitness supplements at gymnastic academies.
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RESUMO
A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma afecção rara, que resulta em obstrução parcial ou total dos seios venosos cerebrais.
Possui diversas causas desencadeantes como infecção, trauma e distúrbios de coagulação, assim como diversas apresentações
clínicas. O trabalho relata o caso de TVC de um paciente jovem, do sexo masculino, que havia feito uso de Tamoxifeno, receitado
na academia de musculação, para evitar crescimento das mamas pelo uso de suplementos de fórmula não conhecida. Foram
discutidos também seu diagnóstico e abordagem escolhida.
Palavras-chave: Cefaleias vasculares; Trombose intracraniana; Hipertensão intracraniana; Craniectomia.

I ntrodução
A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma condição clínica
que resulta da obstrução parcial ou completa dos seios venosos
cerebrais17. É uma causa rara de Acidente Vascular Cerebral,
representando cerca de 0,5% dos casos, afetando em sua
maioria pacientes com menos de 40 anos, porém sua real
incidência permanece desconhecida4.
Diversos fatores estão relacionados com a TVC, porém
somente alguns são reversíveis. Dentre esses fatores, podem-se
citar as trombofilias, doenças inflamatórias intestinais, causas
transitórias como gestação, desidratação, infecções, uso de

drogas, abuso de substâncias e o trauma12,20.
O quadro clínico da TVC é descrito em quatro formas
principais: hipertensão intracraniana isolada, distúrbios
focais, convulsões ou encefalopatia. Estas síndromes podem
sobrepor-se de acordo com a extensão e localização do seio
afetado. A cefaleia está presente em 90% do pacientes, e
déficits neurológicos aparecem em cerca de 44% dos casos10,21.
O objetivo deste trabalho é relatar o caso de trombose de uma
veia anastomótica superficial que cursou com graves sequelas
neurológicas em um paciente jovem do sexo masculino sem
fatores de risco conhecidos, discutir seu diagnóstico e conduta.
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R elato de Caso
MAOW, sexo masculino, previamente hígido, negava etilismo
ou tabagismo, fez uso de Tamoxifeno 7,5mg de segunda
a sextas-feiras por um mês. Utilizou esta medicação, com a
finalidade de evitar o crescimento de mamas, provavelmente
decorrente do uso de suplementos fornecidos pela academia
que frequentava. Já havia interrompido a medicação há
cerca de um mês, quando iniciou com cefaleia intensa e
persistente pela manhã enquanto se exercitava na academia.
Poucas horas depois, desorientado no tempo, evoluiu com
hemiparesia esquerda completa desproporcionada com
predomínio braquiofacial, hipoestesia em dimídio esquerdo,
heminegligência e cutâneo plantar em extensão à esquerda.
A tomografia de crânio realizada na emergência demonstrou
isquemia em região frontoparietal direita com transformação
hemorrágica ECASS II com aproximadamente 15cm3 (Fig. 1).
Provas de coagulação e demais exames laboratoriais normais.
Realizada arteriografia de carótidas e vertebrais bilaterais que
demonstrou oclusão da artéria cerebral anterior direita com
área avascular fronto-temporal direita. Paciente evoluiu com
deterioração neurológica, Glasgow 7, anisocoria com maior
diâmetro pupilar a direita e descerebração à esquerda. Repetida
a tomografia que apresentou aumento da lesão hemorrágica
ECASS IV (Fig. 2) e desvio da linha média para esquerda. Foi
optado pela realização de craniectomia descompressiva à direita
sem drenagem do hematoma lobar (Fig. 3). Pós-operatório em
UTI com evolução clinico-neurológica satisfatória. Recebeu
alta orientado, fala fluente, com hemiparesia esquerda completa
desproporcionada com predomínio braquiofacial força grau I e
crural grau IV.

Figura 1: TC de crânio realizada na emergência demonstrando isquemia em
região frontoparietal direita com transformação hemorrágica ECASS II com
aproximadamente 15cm3.

Figura 2: TC de crânio evidenciando aumento da lesão hemorrágica ECASS IV e
desvio da linha média para esquerda.
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protrombina)5,16, infecção ( otite, mastoidite, sinusite e
infecções sistêmicas)9,16. Outros fatores menos comuns
incluem neoplasias malignas, trauma crânio encefálico5,
cirurgias, outros hormônios exógenos19. Além disso, a TVC é
tipicamente multifatorial, e a identificação de um fator de risco
não deve interromper a propedêutica5. Ainda não foi iniciada a
investigação hematológica (pesquisa da deficiência de proteína
C, S e antitrombina III, fator V de Leiden, hiperhomocisteína,
mutação no gene da protrombina, presença de anticoagulante
lúpico e anticorpos antifosfolípides e disfibrogenemia) devido
o uso de anticoagulante oral, que sabidamente interfere nos
resultados.

Figura 3: Craniectomia descompressiva à direita sem drenagem do hematoma
lobar.

Discussão
A TVC, incluindo veias cerebrais e seios da dura-máter16, é
uma causa rara de acidente vascular encefálico8,9 e apresenta
elevada mortalidade 13. Predomina em adultos jovens do
sexo feminino (cerca de 75% dos casos)16,18, que fazem uso
de anticoncepcionais orais, principal fator de risco associado5.
Coutinho et al., em estudo com 94 casos de TVC, encontrou
incidência significativamente maior em mulheres, a maioria
em uso de anticoncepcional oral e a idade em ambos os sexos
variou entre 31 e 50 anos6. Em estudo de Ferreira, a idade de
acometimento no sexo masculino foi de 46 a 59 anos9. Esses
dados da literatura divergem do caso apresentado, pois o
paciente era do sexo masculino e com 26 anos, idade inferior
à média.
Os fatores de risco que predispõem à TVC geralmente estão
ligados à tríade de Virchow: estase sanguínea, lesão endotelial
e hipercoagulabilidade19. Dentre os principais fatores de risco
incluem-se o uso de anticoncepcional oral11,13,16, gestação,
trombofilia (deficiência de antitrombina, proteína C, proteína
S, mutação no fator V de Leiden e mutação no gene 20210

No caso em tela, evidentemente a utilização dos chamados
suplementos esportivos, com eventual presença de
anabolizantes em sua fórmula, provocou o aumento das
mamas, que foi inibido parcialmente pelo Tamoxifen. O exato
mecanismo que liga o aparecimento da trombose com o uso
destas substâncias, não pode ser determinado. No entanto é
importante o relato desta associação uma vez que, atualmente, o
uso de anabolizantes em academias de ginástica é generalizado
e descontrolado.
A fisiopatologia da TVC inclui 2 mecanismos principais. O
primeiro ocorre por aumento da pressão nas veias e capilares
após a trombose da veia ou seio. A redução da perfusão resulta
em lesão isquêmica focal e edema citotóxico, evolui com
quebra da barreira hemato-encefálica e consequentemente
edema vasogênico, por fim a ruptura venosa e capilar culmina
em hemorragia parenquimatosa. O outro mecanismo da TVC
ocorre por comprometimento da drenagem do líquor nas
granulações aracnóideas, devido à obstrução do seio sagital
superior. A trombose dos seios cerebrais aumenta a pressão
venosa, prejudica a absorção do líquor e permite o aumento
da pressão intracraniana, que piora a hipertensão das veias e
capilares e contribui para hemorragia parenquimatosa e edema
citotóxico16,19.
Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente relatado
condizem com a literatura, incluindo cefaleia, déficits
(hemiplegia,
heminegligência,
neurológicos9,13,16,18,19
desorientação temporal), alteração da consciência9,13,18
(Glasgow 7). Outros sinais e sintomas, ausentes no paciente em
estudo, também podem ocorrer, como crises convulsivas5,8,11,13,
papiledema16,19, hemianopsia, afasia8,16, psicose, diplopia
causada por paralisia do IV nervo craniano19, coma8. A cefaleia
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também pode ser o único sintoma presente5,19.

este beneficiado pela craniectomia descompressiva.

As manifestações clínicas dependem da região afetada13,19.
Neste caso, segundo a tomografia computadorizada, foi
acometida a região frontoparietal direita, e o paciente
apresentou os sinais focais de hemiplegia esquerda completa
desproporcionada com predomínio braquiofacial, hipoestesia
em dimídio esquerdo, heminegligência e cutâneo plantar em
extensão à esquerda. Déficit motor, incluindo hemiparesia,
pode ocorrer por trombose do seio transverso esquerdo.
Alterações sensoriais são menos freqüentes16. Os locais mais
frequentemente envolvidos são os seios transversos5, direito18
e esquerdo e seio sagital superior5,9,18.

O paciente com TVC apresenta maior sobrevida e melhor
recuperação das funções do que nas tromboses arteriais1,3.
Porém, a mortalidade da doença permanece alta, de 5 a 30%,
sendo que 15 a 25% dos sobreviventes irão apresentar algum
déficit neurológico permanente como o do paciente relatado3,7.

Quanto ao diagnóstico por imagem, geralmente a TAC CE
de crânio é o primeiro exame a ser solicitado13 possui baixa
sensibilidade (25-56%), porém alta especificidade22,23, devido
a maior acessibilidade e sua importância na exclusão de outras
etiologias18, mas pode ser normal ou com achados inespecíficos
no início do quadro clínico5,13,18. Há relato na literatura de que
a Ressonância Magnética (RM) é o exame gold standard,
sendo a angiografia convencional utilizada na suspeição de
acometimento de veias corticais ou quando há dúvida na RM13.
A TAC CE foi o exame solicitado para o paciente deste relato
de caso, com posterior realização da angiografia cerebral que
levantou a hipótese clínica da doença. Visto a urgência, a
angiografia demonstrou ser uma alternativa à RM nesse caso,
pela sua rapidez, acessibilidade e custo-efetividade14.
O tratamento da hipertensão intracraniana pode ser clínicomedicamentoso, realização de punção lombar ou cirúrgico,
como opção a craniectomia descompressiva em alguns
casos1,2,3. O paciente relatado beneficiou-se da craniectomia
descompressiva à direita visto o aumento da pressão
intracraniana demonstrada pelos exames de imagem e piora
clínica, procedimento condizente com a literatura, que evita
a herniação decorrente do infarto venoso, edema extenso
ou hemorragia intraparenquimatosa. Entretanto, os estudos
sobre esse procedimento em TVC são escassos, e limita-se
a relatos de caso, ou amostras pequenas11. A terapêutica com
anticoagulantes5,8,16 na fase aguda não foi realizada devido a
transformação hemorrágica da TVC. A drenagem do hematoma
intraparenquimatoso precoce é divergente (Mendelow jbnc
349), sabendo que a deterioração neurológica deve-se ao
aumento da pressão intracraniana não somente pelo hematoma,
mas também pela presença de edema vasogênico e citotóxico,

Conclusão
A TVC é uma afecção de difícil diagnóstico. É apresentado caso
de TVC provavelmente induzida pela utilização de suplementos
esportivos associados ao uso de Tamoxifeno. Enfatiza-se sua
apresentação clínica, radiológica, diagnóstico, tratamento
e sequelas. Discute-se a fisiopatologia, e a importância do
diagnóstico precoce, investigação com TC e RNM, além de
angiografia, para bem orientar a conduta do caso.
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