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Síndrome Episódica de Midríase Unilateral. Relato de Caso
Episodic Unilateral Mydriasis Syndrome. Case Report.
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RESUMO
Introdução: O episódio benigno de midríase unilateral associado a crise convulsiva é raro e sua fisiopatologia controversa.
Apresentamos um caso de sequela de traumatismo cranioencefálico no lobo frontal esquerdo associado a crises convulsivas e
midríase unilateral transitória. Conclusão: Este trabalho é um alerta à comunidade médica sobre a possibilidade da midríase
unilateral episódica, decorrente de focos epileptogênicos no córtex cerebral, podendo simular um falso sinal de compressão do
terceiro nervo craniano.
Palavras-chave: Midríase unilateral; Crises convulsivas; Falso sinal de localização.
ABSTRACT
Introduction: Benign episode of unilateral mydriasis associated with convulsive crisis is rare. Its pathophysiology is controversial.
We present a case of traumatic brain injury sequel in the left frontal lobe associated with seizures and transient unilateral
mydriasis. Conclusion: This paper is an alert to the medical community about the possibility of episodic unilateral mydriasis
resulting from epileptogenic foci in the cerebral cortex, and which may simulate a false signal of compression of the third cranial
nerve.
Key words: Unilateral mydriasis; Seizures; False localizing sign.

Introdução

Relato do Caso

A dilatação unilateral da pupila (midríase) é um sinal de alarme
associado às condições neurológicas graves. A maioria dos casos
de midríase unilateral é decorrente de processo benigno5,14.
A midriase unilateral pode ocorrer como sinal de dissecção
da artéria aorta e/ou carótida13, pós-cirurgia de reconstrução
nasal7, pós-ceratotomia fotorefrativa por excimer laser PRK11,
glaucoma de ângulo fechado1, pupila tônica de Addie12,14,
exposição a agente tópico midriático3,17, oftalmoplegia
enxaquecosa12,16,21, traumatismo cranioencefálico6, oclusão
de carótida interna9, neurite retrobulbar15, e durante e
imediatamente após crises convulsivas12,17,18,22.

JTS, 32 anos, masculino. Vítima de traumatismo
cranioencefálico há três anos. Deu entrada na emergência
após episódio de crise convulsiva e queda da própria altura.
Apresentava cerca de quatro a cinco crises convulsivas
generalizadas por mês e segundo os familiares não fazia uso
regular de medicação anticonvulsivante. Exame neurológico:
paciente sonolento e midríase esquerda. Tomografia
computadorizada de crânio sem contraste demonstrou lesão
hipodensa no lobo frontal esquerdo, sem efeito de massa
(Figuras 1 e 2). Após duas horas de observação, apresentou
melhora do nível de consciência e regressão da midríase.
Recebeu alta hospitalar com medicação anticonvulsivante e
orientação para acompanhamento ambulatorial.

Os autores apresentam um caso de midríase unilateral episódica
em um paciente com sequela de traumatismo cranioencefálico
e discutem sua provável fisiopatologia.
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da midríase unilateral durante crises convulsivas. O primeiro
consiste de que um foco irritativo local (giro frontal médio)
causaria alterações pupilares semelhantes às observadas em
animais, como descrito anteriormente. O segundo consiste
na anisocoria devido à interrupção do trajeto que interfere na
dilatação ipsilateral pupilar8. Esta explicação se baseia no fato
de que a midríase bilateral deve ser o resultado da excitação de
várias áreas do córtex, promovida em simulações experimentais
e nas crises convulsivas. Sendo assim, a dilatação bilateral
deveria ocorrer caso não houvesse lesão das fibras corticais
ipsilaterais22.
Figuras 1 e 2. Tomografia computadorizada do crânio sem contraste demonstrando
lesão hipodensa na região frontal esquerda , sem efeito de massa.

Conclusão
Discussão
O aparecimento de midríase unilateral pós-crise convulsiva
é raro22, sua fisiopatologia permanece especulativa14,17, sendo
inicialmente proposto que seria decorrente da hipoatividade do
sistema nervoso parassimpático e hiperatividade do simpático
ou uma combinação de ambos2,15,20.
Estudo realizado em animais para analisar os efeitos da
estimulação elétrica cortical no tamanho e na reatividade
pupilar, observou que a estimulação no giro temporal superior
apresentava miose ipsilateral sem associação com movimentos
oculares extrínsecos10. Em contraste, a estimulação no
lobo occipital resultou em desvio contralateral dos olhos
associados com grande dilatação pupilar no olho em adução.
O estímulo elétrico no giro frontal médio desenvolveu
midríase associada a desvio no olho contralateral. Em outras
partes do lobo frontal, a estimulação produziu dilatação da
pupila ipsilateral com abdução do olho ipsilateral ou então,
dilatação da pupila contralateral sem desvio dos movimentos
oculares extrínsecos19,22. Nesses achados, pôde-se concluir que
a dilatação da pupila acrescida de abdução do olho durante
a crise convulsiva deve ser resultado de foco epiléptico
no lobo frontal contralateral22. A dilatação contralateral da
pupila deve ser resultado de ablação cortical localizada9 ou
hemidecorticalização4. Em nosso caso a lesão no lobo frontal
esquerdo seria provavelmente o foco epileptogênico.

Diante do exposto, nosso artigo visa alertar à comunidade
médica sobre a possibilidade da midríase unilateral ser
decorrente de focos epileptogênicos em córtex cerebral e não
de lesão compressiva no terceiro nervo craniano, já que nesses
casos a intervenção cirúrgica é mandatória.
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