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A despeito dos variados recursos medicamentosos e de terapia intensiva que 
atualmente dispomos, o edema cerebral ainda é um dos grandes problemas que 
o neurocirurgião enfrenta, ceifando a vida de numerosos pacientes. Não existe 
até o presente método ideal para seu tratamento, tendo sérias restrições todas 
as drogas empregadas, em virtude dos efeitos colaterais, que muitas vezes impe
dem seu uso prolongado ou mesmo sua indicação. Por outro lado, certos tipos 
de edema cerebral, como o que ocorre em casos de traumatismo crânio-encefálico 
(TCE), pouco ou nada respondem à terapia conservadora. 

Desde há muito os neurocirurgiões vêm tentando salvar a vida de doentes 
com edema cerebral grave mediante vários tipos de intervenção cirúrgica, que, 
em última análise, visam a impedir danos irreversíveis ao tronco cerebral, com
primido e deslocado por hérnias do giro hipocampal e uncus. Essas operações 
consistem em criar espaço para que a pressão do cérebro, aumentado de volume 
pelo edema, não se exerça sobre o tronco cerebral e vasos situados em sua vizi
nhança. Com esta finalidade foram preconizadas craniectomias descompressivas 
unilaterais mais ou menos a m p l a s 3 ' 6 - 1 0 » 1 1 ou bilaterais extensas 2 , criando espaço 
para o cérebro expandir-se externamente através de aberturas na dura-máter, 
assim como amputações de partes do parênquima cerebral edemaciado, de forma 
tal que sua expansão se fizesse internamente 8 » 9 e a associação de ambos os 
métodos 5 . A maioria destes procedimentos, contudo, foi abandonada pelos resul
tados precários que alguns proporcionavam ou pelas complicações graves que 
outros provocavam. 

Kjellberg e P r i e to 7 descreveram em 1971 outro tipo de operação, indicada 
para casos de edema cerebral grave e não reversível com as medidas conserva
doras empregadas criteriosamente, que consiste em craniotomia descompressiva 
bifrontal (CDB). Desde 1974 vimos praticando este tipo de intervenção em 
casos selecionados, geralmente de TCE, depois de nos termos decepcionado com 
outros métodos cirúrgicos que até então utilizávamos, sendo o propósito deste 
trabalho a apresentação dos resultados obtidos em 12 doentes. 

Trabalho realizado no Hospital São Joaquim da Real e Benemérita Sociedade Portu
guesa de Beneficência de São Paulo: * Chefe do Serviço de Neurocirurgia; ** Neuroci
rurgião Assistente; *** Residente. 



CASUÍSTICA Ε MÉTODO 

A tabela 1 fornece a identificação dos 12 doentes em que praticamos CDB, assina
lando também os principais dados do exame neurológico pré-operatório e a etiologia da 
afecçâo. Além dos dados registrados nessa tabela, devemos mencionar que distúrbios 
do ritmo e/ou da freqüência respiratória estavam presentes em todos pacientes na 
ocasifto em que se indicou a CDB. Assim, dois se apresentavam em apnéia (casos 5 e 9). 
7 tinham ritmo do tipo Scheyne-Stokes (casos 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12) e três, respiração 
rápida e superficial (casos 1, 2 e 10). 



Estudo angiográfico cerebral foi praticado no pré-operatório em todos os doentes e, 
na maioria, repetido uma ou mais vezes no pós-operatório. Ambos os territórios carotí-
deos foram examinados, tendo os achados angiográficos contribuído decisivamente para 
a indicação da CDB. 

Técnica cirúrgica — A CDB foi praticada segundo a técnica descrita originalmente 
por Kjellberg e Prieto 7, com algumas modificações gerais ou particulares, de acordo 
com os achados operatórios em cada caso. Esta técnica consiste em incisáo coronária 
do couro cabeludo, que se estende látero-inferiormente até as arcadas zigomáticas de 
ambos os lados; após descolamento subperiostal do couro cabeludo até o nível das 
arcadas orbitárias, pratica-se craniotomia, que se estende desde a linha da sutura 
coronária até cerca de um centímetro acima das arcadas orbitárias e, lateralmente, até 
a parte mais baixa possível da fossa temporal, sob a inserção do músculo temporal 
previamente desinserido. O retalho ósseo frontal foi retirado em bloco único em todos 
os pacientes, exceto em uma criança (caso 11), na qual este foi dividido em duas 
metades na linha mediossagital; neste doente foram também retirados ambos os ossos 
parietais em quase toda extensão, deixando-se apenas estreita faixa óssea cobrindo o 
seio sagital superior desde a região da sutura lambdóide até a bregmática, visando 
à proteção deste seio (Fig. 1). 

A dura-mater é aberta amplamente, iniciando-se esse procedimento a cerca de um 
centímetro da borda óssea, que é acompanhada em toda extensão; o seio sagital superior 



é ligado em sua porção mais anterior, sendo a seguir seccionado, assim como a foice 
do cérebro, que é desinserida da apófise crista galli. Desta maneira os hemisférios 
cerebrais ficam livres para expandir-se súpero-anteriormente. Uma modificação técnica, 
que introduzimos desde as primeiras intervenções, visando ao melhor isolamento entre 
os seios frontais geralmente abertos e a cavidade craniana, foi a sutura da borda 
anterior (basal) da dura-mater ao periósteo do osso frontal logo acima das arcadas 
orbitárias e região da glabela, interpondo fragmentos musculares entre aquela mem
brana e a cavidade dos seios frontais, que permanece assim bem tamponada; outra 
vantagem deste procedimento é que facilita a plástica durai a ser feita ulteriormente, 
pois evita retração desta porção da dura-mater em direção à base da fossa craniana 
anterior. Em operações subseqüentes verificamos ser necessária, na maioria dos casos, 
ampliação da abertura óssea em direção à parede lateral da fossa média, a fim de 
possibilitar melhor liberação da ponta do lobo temporal, bem como explorar com mais 
facilidade esta região. Ao contrário do que afirmam Kjellberg e Prieto, não conse
guimos por esta via de acesso visibilizaçâo das porções posteriores dos lobos parietais 
e, menos ainda, dos occipitais, porque o edema cerebral impede que sejam praticadas 
retrações do tecido por meio de espátulas ou manobras digitais. Nas CDB bem extensas, 
como praticamos atualmente, pode-se com facilidade examinar inteiramente os lobos 
frontais, os polos dos temporais e a parte anterior dos parietais. 

Em caso algum fizemos plástica da dura-mater durante este tempo cirúrgico, limi-
tando-nos a deixá-la completamente livre sobre o córtex cerebral, sendo o fechamento 
da ferida operatória garantido apenas pela sutura em plano único do couro cabeludo 
com pontos totais e separados de mononylon 2-0. Em alguns pacientes, em que havia 
sangramento difuso em zonas contuses, colocamos dreno tubular de borracha no espaço 
subgaleal, retirado 24 ou 48 horas depois. 

A cranioplastia, praticada de 7 a 28 dias após a CDB, foi feita com a reposição 
do fragmento ósseo do próprio paciente, conservado em glicerina pura, depois de termos 
comprovado sua esterilidade em meios de cultura para bactérias e fungos. Em todos 
os casos a plástica da dura-mater, que sempre sofre certo grau de retração e aderência, 
foi feita com fragmentos de periósteo, aponeurose epicrânica ou fascia lata retirados 
nessa ocasião do próprio doente. 

Em 6 pacientes (casos 2, 4, 6, 7, 10 e 11) a CDB foi a primeira intervenção cirúrgica 
realizada, porquanto apresentavam clinica e angiograficamente sinais de edema cerebral 
intenso, associado ou não a hematomas subdurals ou intracerebrais. Nos outros 6 a 
CDB foi indicada após outro tipo de cirurgia, como mostra a tabela 2; nestes doentes 
ocorreu agravamento neurológico depois destas intervenções cirúrgicas, surgindo sinais 
clínicos e angiográficos de edema cerebral difuso ou localizado na região do lobo 
temporal, uni ou bilateralmente, o que nos levou a praticar CDB dentro dos primeiros 
três dias após a operação inicial. 

Em três pacientes tivemos necessidade de fazer revisão da CDB (casos 5, 7 e 8); 
sendo a doente YP (caso 5) reoperada duas vezes. Nestes casos a evolução pós-operatória 
do quadro neurológico, assim como a tensão progressivamente maior da região operada, 
apesar da terapia concomitante com dexametasona e diurétioos osmóticos, levou-nos 
a praticar novas angiografias cerebrais, que demonstraram ainda sinais de edema 
cerebral e/ou de hérnias transtentoriais descendentes. Nesses doentes a revisão cirúrgica 
revelou a presença de focos de necrose cortical, hematomas subdurals e/ou intraparen-
quimatosos não existentes na CDB praticada anteriormente; em todos estes pacientes, 
além da exérese das zonas necrosadas e drenagem de hematomas, a falha óssea foi 
ampliada em direção ã parede externa da fossa média do lado comprometido. 

O pós-operatório de todos os pacientes foi feito na Unidade de Terapia Intensiva, 
durante longos períodos de tempo em alguns casos, onde, além da vigilância contínua 
do neurocirurgião, era feito controle freqüente de vários parâmetros fisiológicos por 
meio de exames laboratoriais. Apesar de todos estes cuidados, visando principalmente 
às funções respiratórias, cardíaca e renal, bem como ao controle hidreletrolítico, a 
maioria dos pacientes apresentou várias complicações, mormente respiratórias. Todos os 
doentes receberam durante o pós-operatório imediato dexametasona nas doses de 2 a 
4 mg, administrada por via intravenosa cada 4 ou 6 horas e sendo mantida por 7 a 



15 dias. Na maioria dos pacientes foi também empregado manitol ou glicerol intrave-
nosamente, tomando-se por base a tensão da região operada e os sinais neurológicos; 
a utilização destas drogas variou de 3 a 7 dias. 

RESULTADOS 

Dos 12 doentes em que praticamos CDB, 6 sobreviveram e 6 faleceram, estando 
assinaladas na tabela 3 as condições neurológicas na ocasião da alta ou do óbito, as 
complicações graves responsáveis pelo óbito em 4 pacientes e o tempo de permanência 
hospitalar após a CDB. 

Dos 6 pacientes que sobreviveram, 5 tiveram alta com condições neurológicas muito 
satisfatórias, levando-se em conta a gravidade do quadro pré-operatório (casos 2, 5, 6, 
10 e 11), e um (caso 8) foi removido para outro hospital dois meses depois da CDB 
em coma vigil e descorticação bilateral. A paciente MM (caso 6), que recebeu alta 
com plena lucidez, discreta paraparesia crural flácida e pneumencefalograma dentro dos 
limites da normalidade (Fig. 2), apresentava desde a infância seqüela de poliomielite 
em ambos os membros inferiores, deficit este que se agravou durante os 4 meses em que 
permaneceu internada. O doente TCC (caso 11), cujo eJema cerebral estava relacionado 
à encefalopatia grave da sindrome de Reye, teve melhora imediata dos sinais de 
compressão do tronco cerebral após a CDB, que neste caso foi muito ampliada, reti
rando-se a maior parte dos ossos parietais em virtude do edema ser muito intenso, 
permanecendo o cérebro comprimido ao nivel da borda posterior da craniotomia inicial
mente planejada; a fim de evitarmos hérnia cerebral a este nivel fomos obrigados a 
estender a craniotomia até as proximidades do sutura lambdóide, preservando apenas 



estreita faixa óssea sobre o seio sagital superior (Fig. 1). A involuçâo ulterior do 
quadro neurológico foi lenta, tendo recebido alta 20 dias depois da CDB com boa 
contactuaçâo e sinais discretos de liberação piramidal bilateral. Em três pacientes 
(casos 2, 5 e 10) a recuperação foi praticamente completa, podendo retornar às suas 
ocupações habituais, com pouca limitação funcional, logo após a alta hospitalar. 

Entre os 6 pacientes que faleceram apenas dois (casos 4 e 9) não manifestaram 
melhora alguma do quadro neurológico após a CDB, tendo, pelo contrário, piorado 
progressivamente; nestes casos, presumivelmente, as lesões provocadas pela compressão 
e distorção do tronco já se tinham tornado irreversíveis, de nada valendo a descom-
pressâo. Nos outros 4 doentes o óbito foi relacionado a complicações graves precoces 
ou tardias, tendo sido observado após a CDB desaparecimento imediato (caso 1) ou 
progressivo (casos 3, 8 e 12) dos sinais atribuíveis à compressão do tronco cerebral. 
Na paciente JST (caso 3) o óbito ocorreu 17 dias depois da CDB, sendo imputado a 
septicemia por estafilococos áureos e pseudomonas, cujo foco foi localizado em fratura 
exposta da tíbia esquerda. A paciente JCR (caso 12), além dos sinais neurológicos 
graves e respiração do tipo Scheyne-Stokes, apresentava hipertensão arterial muito 
elevada, com a pressão mínima oscilando entre 14 e 18mm de Hg, não controlável mesmo 
com a administração intravenosa em microgotas de nitroprussiato de sódio; imediata
mente após a CDB houve melhora nítida do quadro neurológico e os níveis tensoriais 
se normalizaram espontaneamente; o óbito ocorreu no 11"? de pós-operatório, causado 
por parada cardíaca súbita, que foi atribuída a enfarte extenso do miocárdio, uma vez 


