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Resumo
Introdução: A hipertensão intracraniana refratária
secundária ao infarto do território da artéria cerebral média
ainda hoje representa uma complexa questão neurocirúrgica.
Neste contexto, a craniectomia descompressiva, incluindo suas
variantes, representa uma alternativa envolta em controvérsia.
Materiais e métodos: A literatura recente (após 1990) sobre o
assunto é revisada, focalizando as principais indicações, diferentes técnicas, timing da cirurgia, complicações e resultados. O
total de 19 artigos foram considerados mais relevantes, porém
nenhum deles consiste em estudo prospectivo e/ou randomizado.

Resultados: A maioria dos artigos, embora longe de um consenso, inclina-se em favor da indicação mais precoce da descompressão baseada em sinais de diminuição do ﬂuxo e aumento
da hipertensão intracraniana ou de grande área isquêmica nos
exames de imagem com detecção precoce do infarto, enfatizando
ainda a importância da avaliação do ﬂuxo sangüíneo regional
através do Doppler transcraniano ao longo de toda a evolução
do paciente. A maior parte dos estudos também exclui da craniectomia descompressiva aqueles pacientes mais idosos ou com
comorbidades graves ou neoplásicas. Conclusão: Apesar de
não haver protocolos clínicos de nível I ou II sobre o assunto,
cristaliza-se a indicação da craniectomia descompressiva como
medida destinada a preservar a vida do paciente.
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Abstract
Critical analysis and comments on decompressive craniectomy for refractory intracranial hipertension secondary to
middle cerebral artery ischemia
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Introduction: Intracranial hipertension secondary to large
middle cerebral artery infarcts still represents a complex neurosurgical issue. Decompressive craniectomy, including its
technical variants, is still under debate as a valid alternative for
the treatment of refractory intracranial hipertension. Material
and methods: The updated literature about this topic is therefore
revised, focusing on its main indications, technical aspects,
surgical timing and outcome. Nineteen papers were considered
relevant, but there have not been so far any prospective and/or
randomized trials. Results: Though far from consensus, most
papers lean toward an earlier indication based on signs of
diminishing blood ﬂow and increasing intracranial pressure or
large ischemic area on radiological imaging, putting emphasis
on regional blood ﬂow monitoring with transcranial Doppler
ultrasound during the acute phase of the infarct. Most studies
also exclude older patients and those with neoplastic and/or
serious comorbid conditions from decompressive craniectomy.
Conclusion: Despite the fact that no level I or II studies have
ever been conducted on this subject, the indication of decompressive craniectomy as a life-saving procedure is ﬁrming itself.
Key words
Cerebral ischemia, decompressive craniectomy, intracranial
hipertension, transcranial Doppler, treatment.

Introdução
O quadro de hipertensão intracraniana (HIC) refratária
como conseqüência de acidente vascular cerebral isquêmico
(AVCi) acontece em apenas pequena parcela de todos os casos, em particular naqueles com grandes territórios vasculares
acometidos (cerebral média ou carotídeo). Dentre as muitas
causas para diminuição do nível de consciência em pacientes
com AVCi, esta é especialmente alarmante, pois pode levar
ao óbito por herniação cerebral de 24 a 48 horas após o início
do quadro isquêmico3.
Quando um grande território isquêmico é detectado na avaliação de um paciente com déﬁcit neurológico, o neurocirurgião
já pode prever, em grande número de casos, que o paciente
irá cursar com determinado grau de HIC, em decorrência do
edema associado à área isquêmica ou de áreas de transformação
hemorrágica no AVCi. Entretanto, sabe-se que a maioria desses
casos irá responder às medidas clínicas de controle da HIC,
como elevação do decúbito e otimização do ﬂuxo sangüíneo
cerebral, incluindo manobras mais extremadas como emprego de
diuréticos osmóticos ou coma induzido em casos selecionados.
O amplo espectro de medidas clínicas para controle da HIC foge
ao tema deste artigo, mas um grupo seleto de pacientes (entre
1% e 5% de todos os infartos supratentoriais) irá permanecer
com pressão intracraniana (PIC) elevada a despeito de todos os
esforços, e é nesse subgrupo que as diversas opções cirúrgicas
tornam-se atraentes13,14.

Justificativas para o emprego da craniectomia descompressiva
Sabe-se que pacientes com edema cerebral dito “maligno”,
com efeito de massa importante levando a HIC refratária às medidas clínicas, possuem mau prognóstico em séries prospectivas,
com índices de mortalidade que atingem 80%9,12,15. O princípio
de ação da craniectomia decompressiva nesses pacientes seria
o de tornar o crânio não mais uma caixa rígida, mas permitir a
expansão do cérebro com conseqüente diminuição da PIC.
Edema cerebral fatal ocorre em 1% a 5% dos pacientes com
infarto supratentorial12,13. Pacientes com infartos hemisféricos e
edema cerebral ocupando espaço têm prognóstico ruim nas séries
prospectivas, com mortalidade em torno de 80%9,15. O tratamento
cirúrgico reduz a mortalidade para menos de 35%, com resultados
ainda melhores em única série no subgrupo com descompressão
ultraprecoce (< 16%)5. Por outro lado, ainda não há, no único
estudo prospectivo, melhoria signiﬁcativa da qualidade de vida
entre os sobreviventes em relação ao grupo tratado clinicamente9.
A justiﬁcativa para o emprego da craniectomia descompressiva é
permitir a expansão extracraniana do tecido edematoso, evitando
assim herniação cerebral e o colapso da microcirculação cerebral.
Este conceito baseia-se em diversos estudos experimentais com
resultados satisfatórios em animais1,4,6.

Melhor momento para a indicação da
craniectomia descompressiva
No passado, indicava-se a cirurgia quando o paciente apresentasse sinais reversíveis de herniação ou desvio importante das
estruturas da linha mediana pelo edema cerebral isquêmico1,8,9.
Atualmente, a indicação precoce é uma tendência encontrada na
literatura mundial. Tomograﬁas (TC) e exames de ressonância
magnética (RM) com estudo de difusão e perfusão (RM) realizados de maneira seriada permitem a identiﬁcação precoce da
extensão do infarto12. (Figuras 1 e 2). A associação dos dados
precoces de imagem à síndrome clínica é considerada suﬁ-
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FIGURA 1

TC de crânio (corte axial
sem contraste) mostra
extensa área isquêmica
em território de artéria
cerebral média.
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Idade, hemisfério e fatores associados na indicação
de craniectomia descompressiva
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Pacientes com idade inferior a 50 anos apresentam resultados melhores quando submetidos ao tratamento cirúrgico que
aqueles com idade superior a 50 anos5,16-18 . Em relação ao lado
do infarto, não há relevância prognóstica quando se analisa
este fator isoladamente. Além disso, apesar de haver inferência
generalizada no meio neurocirúrgico de que pacientes com o
lado esquerdo apresentariam evolução funcional pior, este fato
não tem sido veriﬁcado nos estudos que avaliam de maneira
objetiva este fator: ambos os hemisférios produzem seqüelas que,
do ponto de vista de atividades de vida diária, são igualmente
severas12. Outros dados que, de maneira geral na literatura, são
considerados como fator de mau prognóstico ou até de contraindicação para o procedimento cirúrgico incluem incapacidade
neurológica prévia e doença neoplásica concomitante3,4,13,17.

Doppler transcraniano como indicador
precoce de descompressão

G

FIGURA 2

2A,B: TC (corte axial sem contraste) mostra parênquima encefálico
aparentemente sem alterações por ocasião do ictus em paciente
feminino, de 72 anos de idade; 2C,D: TC após 72 horas de evolução
com isquemia importante, desvio das estruturas da linha média e área
de transformação hemorrágica profunda após trombólise realizada
logo depois do ictus. Paciente em escala de coma de Glasgow 10,
com anisocoria (direita > esquerda); 2E: Doppler de carótidas mostra
oclusão completa da carótida comum, abaixo da bifurcação instalada
mesmo após a trombólise com RTPA; 2FG: TC (corte axial sem
contraste) pós-operatória mostra descompressão cirúrgica interna
com lobectomia temporal e craniectomia descompressiva.

ciente para a indicação da craniectomia descompressiva9. Os
critérios clínicos e radiológicos atuais na literatura usados para
a indicação de hemicraniectomia descompressiva, baseados
largamente no único estudo multicêntrico e também em outros
estudos menores, são17:
a) Infarto com extensão maior de 50% no território da artéria
cerebral média deﬁnida na TC de crânio e ou RM com
sintomas e sinais clínicos agudos correspondentes;
b) Evidência neurorradiológica de inchaço cerebral local obliterando as cisternas basais e apagamento de sulcos corticais.

O Doppler transcraniano é importante no diagnóstico precoce
de falência da microcirculação devido a inchaço cerebral decorrente de isquemia cerebral e ajuda a dimensionar o prognóstico
e gravidade perioperatória7,13,19.
O aumento do índice de pulsatilidade em decorrência do
aumento da resistência vascular da microcirculação pode ser
indicativo de hipertensão intracraniana e ser utilizado como fator
de indicação da descompressão16. O vasoespamo pode ainda ser
detectado antes que seus efeitos deletérios na forma de isquemia
regional estejam instalados, permitido a orientação terapêutica
na unidade de terapia intensiva (Figura 3).

Detalhes técnicos da craniectomia descompressiva
A craniectomia descompressiva deve ser por deﬁnição ampla;
séries de casos mostram que seu diâmetro mínimo deve ser de
12 cm (Figuras 4 a 6); sua extensão deve alcançar do frontal
ao osso occipital (Figura 7)2,10,11,13. Quanto maior a idade do
paciente maior a chance de aderência dural ao osso, aumentando
o risco de laceração dural. Por esta razão, número de orifícios
de trepanação maior que o habitual, em geral, é necessário para
descolar a dura-máter do osso. O enxerto dural pode ser realizado
com pericrânio, fáscia lata ou temporal ou ainda com pericárdio
bovino e dura-máter de cadáver lioﬁlizada. O fechamento dural
deve ser hermético, com o uso de colas biológicas ou substitutos
sintéticos, quando necessário. O osso retirado durante a craniectomia pode ainda ser armazenado em banco de ossos (não mais
utilizando a parede abdominal para tanto) ou ainda desprezado,
posteriormente utilizando algum dos vários materiais sintéticos
de cranioplastia. A posterior cranioplastia pode não ter apenas
aspecto estético, mas também a melhora clínica na forma da
resolução da chamada sinking scalp syndrome.
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FIGURA4
FIGURA 3

TC de crânio pós-operatória e TC helicoidal com reconstrução em
3D mostram extensa craniectomia frontotêmporo-parietoccipital.

3A: Doppler transcraniano em paciente com hemorragia meníngea
mostra vasoespasmo severo com aumento da amplitude das ondas,
demonstrando a velocidade de 135 cm/seg; 3B: Doppler mostra
diminuição da velocidade pela obstrução arterial, 27cm/seg (índice
de pulsatilidade de 1,72); 3C: Doppler mostra melhora com aumento
da velocidade e conseqüente reperfusão, após a craniectomia
descompressiva, vel. 66 cm/seg (índice de pulsatilidade de 0,95).

FIGURA 5

Aspecto cirúrgico, após a craniectomia, mostra cérebro pálido, com
aumento de volume acima do nível da craniotomia (Inchaço cerebral).
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FIGURA 6

Aspecto final após completada a plástica dural com pericrânio autólogo.
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FIGURA 7

7A: Paciente posicionada, com a incisão marcada; 7B: Paciente no
pós-operatório com extensa falha óssea.
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