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Resumo 

 

Souza, Natália. Avaliação da performance da escala VASOGRADE como 
preditora de isquemia cerebral tardia e desfechos clínicos em pacientes com 
Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática. Tese (mestrado) – Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2022.  

Introdução. A Hemorragia subaracnóidea (HSA) aneurismática ainda é uma doença 

com significativa mortalidade e na sua fase subaguda a isquemia cerebral tardia (ICT) é 

um dos principais preditores de mal prognóstico. A ICT é também o principal motivo da 

permanência prolongada dos pacientes em ambiente de terapia intensiva, o que adiciona 

custo e morbidade à patologia. O VASOGRADE é uma escala clínica preditora de ICT 

que combina a escala modificada de Fisher com a escala WFNS (World Federation of 

Neursurgeons Society), já validado externamente em uma população de 746 pacientes. 

Entretanto, apesar de uso fácil e de simples visualização por cores, desde a publicação 

original, a escala não foi avaliada em outra coorte de pacientes, em especial em um país 

em desenvolvimento.  Objetivos. Avaliar a performance do VASOGRADE como 

ferramenta prognóstica para infarto por ICT e para desfecho clínico na alta hospitalar nos 

pacientes admitidos com HSA em um hospital quaternário público brasileiro. Foram 

objetivos secundários: descrever a frequência de vasoespasmo e infarto por ICT e 

correlacionar as escalas prognósticas tomográficas (Fisher e Fisher modificado) e 

clínicas (Hunt-Hess, WFNS, VASOGRADE) com a frequência de infarto por ICT e com o 

desfecho clínico na alta hospitalar, descrever e comparar as características clínicas e 

epidemiológicas da população com HSA com e sem infarto por ICT, descrever a 

frequência das outras complicações neurológicas e clínicas na população do estudo, 

correlacionar o tempo para a admissão hospitalar e o tempo para o tratamento definitivo 

(clipagem ou embolização) com o grau de incapacidade na alta (Rankin modificado). 

Métodos. Trata-se de uma coorte multiétnica retrospectiva, que incluiu pacientes 

consecutivamente admitidos com HSA no hospital São Paulo, de janeiro de 2016 a 

janeiro de 2019. Através da análise de prontuário médico foram coletados dados clínicos 

e epidemiológicos dos pacientes (idade, sexo, etnia, fatores de risco) e dados referentes 
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à HSA (localização do aneurisma roto, tratamento cirúrgico ou endovascular, data do 

ictus, número de dias ictus – admissão hospitalar, número de dias ictus – tratamento e 

número de dias admissão - tratamento). Os pacientes foram classificados conforme a 

gravidade clínica à admissão (Hunt-hess, WFNS), a quantidade de sangue na tomografia 

inicial (escala de Fisher modificada) e o VASOGRADE (verde, amarelo e vermelho). 

Foram também coletados dados referentes a complicações neurológicas (hidrocefalia, 

necessidade de uso de DVE, conversão definitiva do shunt para DVP, infarto por ICT, 

ocorrência de meningite ou ventriculite, presença de crises epilépticas, desenvolvimento 

de hipertensão intracraniana e necessidade de craniectomia descompressiva) e 

sistêmicas (pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário ou 

infecção de foco indeterminado, hiponatremia e hipernatremia, complicações cardíacas 

e pulmonares), além de tempo de permanência em UTI, tempo de permanência 

hospitalar e desfecho clínico na alta hospitalar (ERm).  O desfecho primário do nosso 

estudo foi infarto por ICT, que foi definido como novas lesões isquêmicas espontâneas 

em pelo menos uma tomografia de acompanhamento. Apenas infartos espontâneos (ou 

seja, não relacionados à clipagem ou embolização do aneurisma roto) dentro de 28 dias 

após a HSA foram incluídos. A imagem revisada, em consonância com a literatura, foi 

em 6 semanas após o ictus, ou então a última antes do óbito do paciente. As imagens 

foram laudadas por neurorradiologistas certificados que desconheciam o quadro clínico 

da paciente. A correlação entre imagem e quadro clínico do paciente foi feita pela 

investigadora principal. O desfecho clínico foi avaliado usando a escala modificada de 

Rankin na alta (ERm) através da revisão de prontuário (0-2 foi considerada um desfecho 

favorável, enquanto ERm de 3-6 foi considerada um desfecho desfavorável). As variáveis 

categóricas foram apresentadas por meio de frequências relativas e absolutas e 

comparadas por meio do teste qui-quadrado ou exato de Fisher, conforme o caso. As 

distribuições das variáveis contínuas foram avaliadas quanto à normalidade por 

“skewness and kurtosis” e por métodos gráficos. Aqueles com distribuição normal são 

apresentados como média e desvio padrão e comparados pelo teste T de Student para 

amostras independentes. Caso contrário, foram apresentadas por medianas e quartis e 

comparados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. A análise de regressão 

logística multivariada foi empregada para verificar a independência da associação entre 
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a escala VASOGRADE e infarto por isquemia cerebral tardia (ICT). As variáveis 

significativas ao nível de 0,10 na análise univariada foram consideradas para inclusão no 

modelo multivariável. Todos os testes foram bilaterais e os valores finais de P abaixo de 

0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Todas as análises foram 

realizadas com o software SPSS (IBM Corp. SPSS Statistics para Windows, versão 24.0. 

Armonk, NY). Resultados. Duzentos e doze (212) pacientes preencheram os critérios 

de inclusão (71,7% do sexo feminino, idade média 52,7±12,8), 69 pacientes foram 

classificados como VASOGRADE-verde (32,5%), 98 pacientes como VASOGRADE-

amarelo (46,9%) e 45 pacientes como VASOGRADE-vermelho (20,6%). Pacientes que 

desenvolveram ou não infarto por ICT foram semelhantes quanto as características 

epidemiológicas, presença de comorbidades, localização do aneurisma, tempo do ictus 

à admissão e tempo para o tratamento, assim como quanto ao método de tratamento 

adotado. Ao todo, 18,9% (39 pacientes) apresentaram infarto por ICT e a proporção de 

pacientes no VASOGRADE-verde, -amarelo e -vermelho com infarto por ICT foi de 7,7%, 

29% e 28%, respetivamente. A principal complicação neurológica em nossa série que 

não infarto por ICT foi hidrocefalia (34,9%), seguida por hipertensão intracraniana 

(32,5%), necessidade de DVE (26,3%), ventriculite / meningite (13,9%), presença de 

crises epilépticas (12%) e necessidade de craniectomia (8,1%). A hidrocefalia, a 

necessidade de DVE, a hipertensão intracraniana e a craniectomia foram 

significativamente mais frequentes em pacientes com ICT. A principal complicação 

clínica em nossa série foi infecção de foco indeterminado (20,6%), seguida de 

hipernatremia (20,1%), hiponatremia (19,6%), pneumonia (18,2%), injúria renal aguda 

(15,8%), infecção de corrente sanguínea (14,4%), complicações cardíacas (4,8%) e 

pulmonares (3,8%). Na análise univariada, pneumonia, infecção de corrente sanguínea, 

hipernatremia e injúria renal aguda foram significativamente mais frequentes em 

pacientes com infarto por ICT. Juntas, as complicações neurológicas e sistêmicas 

explicaram 12% da variação no desfecho funcional na alta hospitalar. A mediana de dias 

do ictus à admissão e do ictus ao tratamento foi respectivamente 5 (2-14) e 9 (5-19) dias. 

Na análise univariada, tanto o tempo do ictus à admissão quanto o tempo do ictus – 

tratamento foram significativamente associados à pior desfecho clínico na alta hospitalar 

(ERm). Após análise multivariada incluindo VASOGRADE, idade, sexo e localização do 
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aneurisma, tanto o VASOGRADE-amarelo quanto o VASOGRADE-vermelho foram 

independentemente associados a infarto por ICT (OR 7 e 8,07, respectivamente) e 

desfecho desfavorável (OR 4.156, IC 95% 1.326 – 13.026; p = 0.015; OR 25.574, IC 95% 

24.446 – 147.093; p < 0.0001, respectivamente). A discriminação do VASOGRADE para 

infarto por ICT (AUC-ROC) foi de 0,67 ± 0,04 (IC 95% 0,58–0,75; p = 0,001). O 

VASOGRADE-vermelho teve 97,5% de especificidade para prever ERm desfavorável na 

alta (IC 95% 92,8 – 99,5%), enquanto o VASOGRADE-verde teve 90,43% de 

especificidade para prever resultado favorável na alta (ERm 0-2, IC 95% 82,6 – 95,5 %). 

Conclusão. Em conclusão, em uma coorte multiétnica de pacientes com HSA 

aneurismática, o VASOGRADE-verde foi um bom preditor de ausência de infarto por ICT, 

além de ter alta especificidade para um resultado clínico favorável na alta hospitalar 

(ERm 0-2). Assim, pacientes nesta categoria podem ser selecionados para alta precoce 

da UTI, minimizando custos e complicações médicas associada ao tempo prolongado de 

internação. Por outro lado, os pacientes classificados como VASOGRADE-amarelo e -

vermelho apresentaram maior risco para infarto por ICT. Devem, portanto, ser 

selecionados para atendimento em centros de HSA com alto volume, além de serem 

cuidadosamente monitorados para ICT em UTI. Tais métodos de estratificação são 

fundamentais, especialmente em países com poucos recursos financeiros e alta 

demanda de serviços de saúde. 

Palavras-chave: hemorragia subaracnóidea, isquemia cerebral tardia, vasoespasmo, 

VASOGRADE, Fisher modificado.  
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Abstract 

 

Souza, Natalia. Evaluation of the performance of the VASOGRADE scale as a 
predictor of late cerebral ischemia and clinical outcomes in patients with 
Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Thesis (Master’s) – Federal University of São 

Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Introduction. Delayed cerebral ischemia (DCI) is one of the main predictors of poor 

prognosis in the subacute phase of aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH). The 

VASOGRADE is a simple aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) grading scale, 

which combines the modified Fisher score (mFs) and the World Federation of 

Neurological Societies (WFNS), allowing the stratification of delayed cerebral ischemia 

(DCI) risk. It was already externally validated in a population of 746 patients, however, 

despite being an easy-to-use color scale, since the original publication it has not been 

evaluated in another cohort of patients, especially in a developing country. Besides, the 

VASOGRADE accuracy to predict functional outcomes is still to be determined.  

Objectives. To evaluate the performance of VASOGRADE as a prognostic scale for DCI-

related cerebral infarction and for clinical outcome at hospital discharge in patients 

admitted with SAH in a public Brazilian hospital. Secondary objectives were: to describe 

the frequency of vasospasm and infarction by DCI-related cerebral infarction and to 

correlate the tomographic (Fisher and Fisher modified) and clinical (Hunt-Hess, WFNS, 

VASOGRADE) prognostic scales with the frequency of DCI-related cerebral infarction 

and with the clinical outcome at discharge. To describe and compare the clinical and 

epidemiological characteristics of the population with SAH with and without DCI-related 

infarction, to describe the frequency of other neurological and clinical complications in the 

study population, to correlate the time to hospital admission and the time to definitive 

treatment (surgical or endovascular) with the degree of disability at discharge (modified 

Rankin scale - mRs). Methods. This is a retrospective multiethnic cohort, which included 

patients consecutively admitted with SAH at the São Paulo hospital, from January 2016 

to January 2019. Through the analysis of medical records, clinical and epidemiological 

data were collected from patients (age, sex, ethnicity, risk factors) and SAH data (location 
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of the ruptured aneurysm, surgical or endovascular treatment, number of days from stroke 

onset to hospital admission, number of days from stroke onset to treatment, number of 

days from hospital admission to treatment). Patients were classified according to clinical 

severity at admission (Hunt-hess, WFNS), amount of blood at baseline (modified Fisher 

scale), and VASOGRADE (green, yellow, and red). The following neurological and clinical 

complications were evaluated: DCI-related infarction, hydrocephalus, need for external 

ventricular drain (EVD) and/or ventricular peritoneal shunt (VPS), meningitis or 

ventriculitis, seizures, intracranial hypertension (ICH) and decompressive craniectomy, 

infections (pneumonia, bloodstream infection, urinary tract infection), sodium 

disturbances (hyponatremia and hypernatremia); acute kidney injury (AKI), cardiac 

complications (arrhythmias and acute myocardial infarction) and pulmonary 

complications (pulmonary thromboembolism, acute respiratory distress syndrome, acute 

pulmonary edema). In addition, length of ICU and hospital stay, and clinical outcome at 

hospital discharge (ERm) were evaluated. The primary outcome of our study was DCI-

related infarction, which was defined as new spontaneous ischemic lesions on at least 

one follow-up CT scan. Only spontaneous infarctions (ie, not related to clipping or 

embolization of the ruptured aneurysm) within 28 days after SAH were included.The 

revised image, in line with the literature, was 6 weeks after the ictus, or the last one before 

the patient's death. The images were reviewed by certified neuroradiologists who were 

unaware of the patient's clinical condition. The correlation between the image and the 

patient's clinical condition was performed by the principal investigator. Clinical outcome 

was assessed using the mRs at discharge (0-2 was considered a favorable outcome, 

while mRs of 3-6 was considered an unfavorable outcome). Categorical variables were 

presented using relative and absolute frequencies and compared using the chi-square 

test or Fisher's exact test, as appropriate. The distributions of continuous variables were 

evaluated for normality by “skewness and kurtosis” and by graphical methods. Those with 

normal distribution are presented as mean and standard deviation and compared by 

Student's T test for independent samples. Otherwise, they were presented by medians 

and quartiles and compared using the non-parametric Mann-Whitney test. Multivariate 

logistic regression analysis was used to verify the independence of the association 

between the VASOGRADE scale and delayed cerebral ischemia infarction (CTI). 



 
   

xxv 

Significant variables at the 0.10 level in the univariate analysis were considered for 

inclusion in the multivariate model. All tests were bilateral and final P values below 0.05 

were considered statistically significant. All analyzes were performed using SPSS 

software (IBM Corp. SPSS Statistics for Windows, version 24.0. Armonk, NY). Results. 
212 patients met the inclusion criteria (71.7% female, mean age 52.7±12.8), 69 patients 

were classified as VASOGRADE-green (32.5%), 98 patients as VASOGRADE-yellow 

(46.9%) and 45 patients as VASOGRADE-red (20.6%). Patients who did or did not 

develop infarction from ICT were similar in terms of epidemiological characteristics, 

presence of comorbidities, location of the aneurysm, mean time of stroke onset-hospital 

admission and mean time of stroke onset - treatment, as well as the method of treatment 

adopted. Altogether, 19% (39 patients) had ICT infarction and the proportion of patients 

in the VASOGRADE-green, -yellow, and -red with ICT infarction was 7.7%, 29%, and 

28%, respectively. The main neurological complication in our series other than ICT 

infarction was hydrocephalus (34.9%), followed by intracranial hypertension (32.5%), 

need for EVD (26.3%), ventriculitis/meningitis (13.9%), presence of epileptic seizures 

(12%) and need for craniectomy (8.1%). Hydrocephalus, need for EVD, intracranial 

hypertension, and craniectomy were significantly more frequent in patients with DCI. The 

main clinical complication in our series was infection of undetermined focus (20.6%), 

followed by hypernatremia (20.1%), hyponatremia (19.6%), pneumonia (18.2%), acute 

kidney injury (15.8%), bloodstream infection (14.4%), cardiac (4.8%) and pulmonary 

(3.8%) complications. In the univariate analysis, pneumonia, bloodstream infection, 

hypernatremia and acute kidney injury were significantly more frequent in patients with 

DCI-related infarction. Together, neurological and systemic complications explained 12% 

of the variation in functional outcome at hospital discharge. The median days from stroke 

onset to admission and from stroke onset to treatment were 5 (2-14) and 9 (5-19) days, 

respectively. In the univariate analysis, both the time from stroke onset to admission and 

the time from stroke onset to treatment were significantly associated with worse clinical 

outcome at hospital discharge (mRs). After multivariate analysis including VASOGRADE, 

age, sex, and aneurysm location, both VASOGRADE-yellow and VASOGRADE-red were 

independently associated with TCI infarction (OR 7 and 8.07, respectively) and 

unfavorable outcome (OR 4,156, CI 95 % 1,326 - 13,026; p = 0.015; OR 25,574, 95% CI 
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24,446 - 147,093; p < 0.0001, respectively). The VASOGRADE discrimination for DCI-

related infarction (AUC-ROC) was 0.67 ± 0.04 (95% CI 0.58–0.75; p = 0.001). 

VASOGRADE-red had 97.5% specificity for predicting unfavorable at discharge (95% CI 

92.8 – 99.5%), while VASOGRADE-green had 90.43% specificity for predicting favorable 

outcome at discharge (mRs 0-2, 95% CI 82.6 - 95.5%). Conclusion. In conclusion, in a 

multiethnic cohort of patients with aneurysmal SAH, VASOGRADE-green predicted the 

absence of DCI and good clinical outcome at discharge with very high specificity, and 

patients in this category might be selected for early ICU discharge, minimizing costs and 

medical complications associated with prolonged hospital length. On the other hand, 

patients categorized as VASOGRADE-yellow and – red were at the highest risk for DCI. 

They should, therefore, be selected for care in high-volume aSAH centers, being 

aggressively monitored for DCI at the ICU. Such stratification methods are crucial, 

especially in countries with low financial resources and high health care services demand.  

 

Keywords: subarachnoid hemorrhage, delayed cerebral ischemia, vasospasm, 

VASOGRADE, modified Fisher scale. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Relevância do tema 
 

A hemorragia subaracnóidea (HSA) não traumática é a causa de 3% dos casos 

de acidente vascular cerebral nos Estados Unidos e a principal etiologia é a rotura 

aneurismática, responsável por cerca 85% dos casos. Apesar de nas últimas três 

décadas ter ocorrido uma redução de 17% na fatalidade dos casos; a mortalidade 

permanece alta e varia de 8 a 67% (1,2). 

Ainda se estima que um quarto dos pacientes irão à óbito e que 50% deles 

apresentarão déficits neurológicos permanentes. Além disso, o impacto social é 

enorme, uma vez que a doença atinge pacientes economicamente ativos, com 

incidência crescente até os 50 anos, momento em que ela atinge seu pico (3).  

Na fase aguda da HSA, o ressangramento é o principal responsável por um 

desfecho desfavorável. Estima-se que ele ocorra em 5-22% dos casos nas primeiras 

72h, com aproximadamente 70% de fatalidade. O tratamento precoce e definitivo do 

aneurisma roto é a melhor estratégia para reduzir o risco dessa complicação (4) e um 

tratamento nas primeiras 12,5 horas após a ruptura do aneurisma parece se associar 

com maior probabilidade de sobrevivência em 12 meses (5).  

Na fase subaguda, em especial do terceiro ao décimo quarto dia, a ocorrência 

da isquemia cerebral tardia (ICT) é um dos principais preditores de mal prognóstico. 

É definida como o surgimento de um sinal focal neurológico novo ou uma piora do 

nível de consciência (2 pontos ou mais na ECG) que se mantém por pelo menos uma 

hora e que não pode ser explicado por outras causas (crise convulsiva, febre, 

alterações eletrolíticas ou hidrocefalia) (2). 

A ICT é relacionada à ocorrência de vasoespasmo, mas tem etiologia 

multifatorial, podendo também ser decorrente da presença de isquemia cortical 

alastrante, microtrombose e disfunção da microcirculação. Quando não tratada, pode 

evoluir para uma área isquêmica definitiva, adicionando significativa morbidade e 

mortalidade aos pacientes com HSA (2,6,7).  

A possibilidade de ICT adiciona custo significativo à internação hospitalar; uma 

vez que inclui vigilância ativa do vasoespasmo com métodos não invasivos (Doppler 

transcraniano-DTC; TC-perfusão) e invasivos (angiografia digital), além de vigilância 

clínica e neurológica rigorosa em ambiente de terapia intensiva (8,9).   
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Shannon et al. avaliaram retrospectivamente 332 pacientes admitidos com HSA 

entre 2011-2014, em banco de dados do Canadá e dos Estados Unidos. Eles 

compararam a coorte de pacientes admitidos em unidade de terapia intensiva (UTI) 

com HSA a pacientes admitidos em UTI por outras causas. Pacientes admitidos com 

HSA tiveram um custo médio de U$75869; versus um custo médio de U$52471 para 

pacientes admitidos por outras doenças. Aproximadamente 36,1% dos pacientes com 

HSA evoluíram à óbito antes da alta da UTI; sendo que o custo médio por sobrevivente 

foi de U$118813 (10).  

Dessa forma, escalas capazes de predizer a ocorrência de ICT de modo 

acurado auxiliam a definir quais os pacientes podem ter alta mais precoce da UTI e 

minimizam custos relacionados à triagem de pacientes com ICT (DTC diário, exame 

clínico seriado, tomografia com perfusão, angiografia cerebral), custos e complicações 

infecciosas relacionadas à permanência prolongada em ambiente de terapia intensiva 

(8,9,11). Além disso, o reconhecimento inicial da gravidade auxilia na seleção de 

pacientes candidatos à transferência para centros de alto volume (que tratam mais de 

35 pacientes com HSA por ano), os quais sabidamente se associam a melhor 

desfecho clínico (12,13).  

Escalas clínicas (principalmente Hunt – Hess, WFNS e escala de coma de 

Glasgow) e tomográficas (principalmente Fisher e Fisher modificado) foram então 

desenvolvidas com o objetivo de predizer o risco de evolução desforável em pacientes 

com HSA. Aqueles com pontuação da Escala de Coma de Glasgow (ECG) menor que 

13 e/ou as escalas clínicas da World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) ou 

Hunt e Hess em 4 ou 5 pontos são os pacientes com maior risco de evolução 

desfavorável (14,15). A escala tomográfica de Fisher e Fisher modificada, por sua vez, 

considera que a espessura de sangue na tomografia inicial, assim como a presença 

de sangue intraventricular, correlaciona-se com a probabilidade de vasoespasmo e 

ICT (16,17).  

Mais recentemente, de Oliveira e cols. desenvolveram uma nova escala, o 

VASOGRADE, a qual combina a escala modificada de Fisher com a escala WFNS e 

objetiva predizer ICT. O VASOGRADE foi validado externamente em uma população 

de 746 pacientes e demonstrou ser um sistema de gradação prático, capaz de predizer 

ICT com 69% de acurácia (11)Entretanto, apesar de uso fácil e de simples 

visualização por cores, desde a publicação original, a escala não foi avaliada em outra 
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coorte de pacientes, em especial em um país em desenvolvimento; o que constitui um 

dos objetivos centrais desse trabalho.    

Vale também mencionar que, além da ICT, outras complicações neurológicas 

(hidrocefalia, crises epilépticas e hipertensão intracraniana) e médicas (febre, 

hiperglicemia, hiponatremia e hipernatremia, complicações infecciosas e 

anormalidades cardiopulmonares) contribuem para um desfecho desfavorável em 

pacientes com HSA. As complicações sistêmicas ocorrem em mais de 50% dos 

pacientes e sabidamente afetam o desfecho final, com aumento na morbidade (ERm 

> 2) e na mortalidade(18). Infelizmente, ainda não temos estudos que demonstrem na 

população brasileira a incidência e o impacto dessas complicações nos pacientes com 

HSA.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Epidemiologia e fatores de risco 
 

Talvez por diferenças genéticas, a incidência de HSA varia consideravelmente 

entre os países, de 2,0 casos por 100.000 habitantes na China para 22,5 casos por 

100.000 na Finlândia. Ela é baixa na América do Sul e Central, e intermediária (9,1 

por 100.000 habitantes) em outras regiões, com cerca de 24000 novos casos por ano 

nos Estados Unidos. Dados mais recentes corroboram uma incidência duas vezes 

maior em países de baixa e média renda, quando comparados a países de alta renda 

(19).  

Os principais fatores de risco não modificáveis para a doença são ser do sexo 

feminino, ter história familiar positiva (20% dos acometidos tem história familiar 

positiva) e aneurismas múltiplos. O tabagismo se correlaciona positivamente com o 

risco de HSA de modo dose dependente e, juntamente com a hipertensão arterial, 

constituem os principais fatores de risco modificáveis para a doença (20,21). Além 

disso, a incidência é também maior nos etilistas, nos usuários de drogas 

simpaticomiméticas e nos pacientes com síndromes genéticas (doença policística 

renal, síndrome de Ehlers – Danlos tipo IV, síndrome de Marfan, neurofibromatose 

tipo I e telangiectasia hemorrágica hereditária) (3,22–25). A atividade física regular 

parece ser um fator protetor a curto e longo prazo, com efeito protetor mais 

significativo na população tabagista (26).  

Aneurismas intracranianos ocorrem em cerca de 3% da população e a maioria 

na população feminina (3:1), entretanto, felizmente, a grande maioria não rompe ao 

longo da vida (27). A maioria se origina em pontos de ramificação e 85% dos 

aneurismas se localizam na circulação anterior. A maioria na artéria carótida interna, 

artéria comunicante anterior, pontos de ramificação da artéria cerebral média, na 

origem da artéria oftálmica e na bifurcação da artéria carótida interna. A artéria 

comunicante anterior é o local mais comum para aneurismas rotos, enquanto a artéria 

cerebral média é o local mais comum para aneurismas não rotos e incidentais. Na 

circulação vértebro – basilar a ordem de frequência para aneurismas rotos é 

respectivamente: topo da artéria basilar, origem da artéria cerebelar superior da artéria 

basilar (ACS), origem da artéria cerebelar postero-inferior da artéria vertebral (PICA) 
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e origem da artéria cerebelar antero-inferior da artéria basilar (AICA) (28,29). 

Aneurismas localizados na circulação posterior tem maior risco de ruptura (30,31).  

Na população pediátrica eles são mais raros, predominam no sexo masculino 

(2:1) e se situam mais comumente na circulação posterior (40-45%). Nesse grupo de 

doentes a dissecção é a etiologia mais importante, seguida de trauma e infecção 

(32,33). 

 

2.2 Aspectos clínicos e diagnóstico  
 

Diante de uma cefaleia súbita (cuja dor atinge seu pico em menos de 60 

segundos) ou cefaleia em trovoada ou “thunderclap headache” ou também a “pior 

cefaleia da vida” algumas condições precisam necessariamente ser excluídas. A HSA, 

pela mortalidade e morbidade que apresenta, é talvez a mais importante na lista de 

prioridades dessa investigação (34,35).  

Entre 10-43% dos pacientes com HSA referem uma cefaléia sentinela prévia, 

geralmente ocorrida de 2 a 8 semanas antes, a qual quando valorizada é uma janela 

de oportunidade para um tratamento precoce e mais seguro (36,37). Perda de 

consciência inicial e por vezes breve ocorre em 53% dos casos, náuseas ou vômitos 

em 77% e meningismo, com dor cervical ou rigidez de nuca em 35%. Cerca de 10% 

dos doentes terão sinais focais associados, os quais variam de acordo com a 

topografia do sangramento e, quando presentes, implicam um pior prognóstico (34).  

Após a estabilização inicial do paciente (via áerea, estabilização respiratória e 

hemodinâmica) é crucial a realização de uma TC de crânio simples, que se feita em 

seis horas após o início da dor tem quase 100% de sensibilidade para o diagnóstico 

de HSA, caindo para 93% após as primeiras 24 horas e para menos de 60% após os 

primeiros cinco dias (34,38). A presença de uma tomografia normal com alta suspeita 

clínica pressupõe a necessidade de uma punção lombar (PL) com coleta em quatro 

tubos, a qual é diagnóstica na presença de xantocromia (a olho nu ou por 

espectrofotometria) e no não decaimento das células vermelhas do tubo 1 ao 4. A 

combinação de TCC simples com punção lombar continua sendo o padrão ouro para 

diagnóstico de HSA e é classe 1A de evidência pela American Heart/ American Stroke 

Association (39).  
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Diante de um diagnóstico de HSA se faz necessária a identificação da origem 

do sangramento e o planejamento terapêutico, ou cirúrgico ou endovascular. Apesar 

de não haver consenso na sequência diagnóstica a ser realizada, a angio-TC de crânio 

é comumente o primeiro exame, uma vez que é não invasivo, rápido, adequado ao 

contexto de pronto – socorro e auxilia não só na confirmação diagnóstica, mas 

também no planejamento do tratamento definitivo. Contudo, apresenta limitações; 

como dificuldade em visualizar aneurismas inferiores a 3 mm, além de eventualmente 

superestimar o colo aneurismático, contraindicando um tratamento endovascular a um 

aneurisma passível para tal (7,39,40).  

A angiografia com subtração digital, apesar de ser um exame invasivo, 

dependente de constraste e não isento de complicações, é dinâmica e possibilita um 

melhor planejamento terapêutico, delineando melhor o formato e o colo do aneurisma. 

Hoje novas técnicas de angiografia rotacional já amplamente disponíveis agregam a 

possibilidade de reconstrução tridimensional, o que aumenta a sensibilidade para 

detecção de aneurismas muito pequenos, próximos à bifurcação e associados à 

tortuosidade e alça vascular. Além disso, ela é especialmente útil na ocorrência de 

HSA com angio-TC de crânio negativa para aneurisma, uma vez que possibilita o 

diagnóstico de aneurismas muito pequenos, assim como o diagnóstico diferencial com 

outras patologias vasculares, como malformações e fístulas durais (7,39,40).  

A ressonância magnética (RM), principalmente sequências Fluid attenuated 

inversion recovery (FLAIR), densidade de prótons, Diffusion-weighted imaging (DWI) 

e gradiente echo, pode ser razoável na investigação de HSA quando a TCC for 

negativa, embora, caso negativa, ela não exclui a necessidade de PL. Apesar de 

demandar mais tempo para a sua realização, nos pacientes renais crônicos não 

dialíticos ela é o método preferencial, haja vista que não utiliza contraste iodado 

(7,39,40).  

A Figura 1 detalha uma sugestão de algoritmo de investigação na suspeita 

clínica de HSA.  
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Figura 1. Fluxograma para investigação inicial na suspeita clínica de HSA. 

  
OBS: *Caso o líquor não tenha xantocromia e/ou espectrofotometria positiva, a angioTC de crânio 

auxilia no diagnóstico de aneurisma, haja vista possibilidade de cefaleia sentinela.  

 

2.3 Fatores prognósticos 
 

Os principais preditores neurológicos independentes de desfecho desfavorável 

em HSA constituem a injúria cerebral precoce, o estado neurológico na apresentação, 

a idade, o tamanho do aneurisma, o ressangramento e a isquemia cerebral tardia (ICT) 

(2,41).  

Uma metanálise publicada na Stroke em 2007 realizou uma análise 

multivariada dos principais preditores de desfecho desfavorável (morte e Glasgow em 

três meses) em HSA. O estudo avaliou 3567 pacientes que participaram de ensaios 

clínicos randomizados entre 1991 e 1996. Os principais fatores encontrados foram 

idade avançada, pior escala clínica e tomográfica na admissão (mais sangue na 

apresentação), aneurisma roto de circulação posterior, história prévia de HSA, 

hipertensão, infarto agudo do miocárdio e doença hepatica (42).  

A “injúria cerebral precoce” consiste no aumento inicial e súbito da pressão 

intracraniana que sucede a ruptura do aneurisma, o que reduz a pressão de perfusão 

cerebral e causa isquemia cerebral global transitória. Esta pode resultar em perda de 

consciência inicial e aumento progressivo da pressão intracraniana, com morte antes 

mesmo da admissão hospitalar. Além disso, a “injúria cerebral precoce” também 
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ocasiona ativação do sistema nervoso simpático, o que a posterior pode resultar em 

complicações sistêmicas, cardíacas e pulmonares (2).  

Ainda na fase aguda, o ressangramento é uma importante complicação, cujas 

taxas variam de 5-22%, com um maior risco nas primeiras 72h e uma mortalidade que 

pode alcançar 70%. Os pacientes com maior risco são os com HSA de maior 

gravidade (pior apresentação clínica, por exemplo, com rebaixamento do nível de 

consciência e convulsão), com aneurismas grandes e com a presença de cefaleia 

sentinela (43). Como ele resulta em um desfecho catastrófico, é fundamental a sua 

prevenção.  

Hoje é consenso o manejo pressórico inicial, contudo, sem ensaios clínicos 

randomizados que validem o alvo pressórico. A American Heart Association (AHA) e 

o guideline da Neurocritical Care Society recomendam manter a PAS abaixo de 

160mmHg e a PAM abaixo de 110mmHg até que o aneurisma esteja tratado (Classe 

IIa; nível de evidência C). Não há uma droga estabelecida, o que se sabe é que ela 

deve ter meia – vida curta e ser de fácil titulação. O labetalol e a nicardipina preenchem 

esses requisitos, entretanto, não são amplamente disponíveis no Brasil e o 

nitroprussiato de sódio ainda é a droga mais utilizada (12,39).  

Entretanto, o tratamento definitivo e precoce do aneurisma é considerado a 

melhor estratégia para reduzir o risco de ressangramento, preferencialmente nas 

primeiras 12h, de forma que após o aneurisma estar seguro não há alvo pressórico e 

uma pressão mais alta pode ser benéfica (5,12). Nesse contexto a hipertensão só 

deve ser tratada no contexto de uma crise hipertensiva, infarto, edema pulmonar, 

encefalopatia hipertensiva ou outros (44).  

A American Heart estabelece que uma curta terapia fibrinolítica por no máximo 

72h (ácido aminocapróico; ácido tranexâmico) pode ser considerada nos pacientes 

que não terão um tratamento definitivo precoce (classe IIa; nível de evidência B) (39). 

Starke e cols (Stroke, 2008) demonstraram que um curto uso de ácido aminocapróico 

resultou em redução do ressangramento sem aumento no risco de ICT (45); uma 

revisão da Cochrane de 2013, entretanto, não mostrou nenhum benefício para o uso 

da terapia fibrinolítica (ácido aminocapróico e ácido tranexâmico) (46).   

Recentemente, em dezembro de 2020, foi publicado no Lancet neurology o 

ULTRA trial, um ensaio clínico multicêntrico, prospectivo e randomizado no qual 475 

pacientes receberam o tratamento padrão para HSA e 480 pacientes receberam além 

do tratamento padrão 1g em bolus de ácido tranexâmico seguido de 1g a cada 8h até 
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completar 24h ou até que o aneurisma fosse tratado de modo definitivo. O desfecho 

primário avaliado foi a ERm em 6 meses, sendo que uma pontuação de 0 a 3 foi 

considerado um desfecho favorável e uma pontuação de 3 a 6 um desfecho 

desfavorável. Um desfecho favorável foi encontrado em 60% dos pacientes no grupo 

do ácido tranexâmico e em 64% dos pacientes no grupo controle, sem diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Como análise secundária, desfecho 

clínico excelente (ERm 0-2) foi significativamente menor no grupo do ácido 

tranexâmico em comparação ao grupo controle (OR 0.74; IC 95% 0.57-0.96). O 

ressangramento, entretanto, ocorreu em 10% dos pacientes tratados com ácido 

tranexâmico e em 14% dos pacientes no grupo controle (OR 0.71; IC 95% 0.48-1.04) 

(47).  

O sangue, por si só, é danoso ao parênquima cerebral e a espessura da 

camada de sangue no espaço subaracnoide na apresentação inicial se correlaciona 

diretamente ao risco de vasoespasmo e ICT (2,48). A ICT é multifatorial, relacionada 

ao vasoespasmo cerebral, isquemia cortical alastrante, microtrombose e disfunção de 

microcirculação (6,41). Ela é definida como o surgimento de um sinal focal neurológico 

novo ou uma piora do nível de consciência (2 pontos ou mais na ECG), que se mantém 

por pelo menos 1 hora e que não pode ser explicado por outras causas (crise 

convulsiva, febre, alterações eletrolíticas ou hidrocefalia). Uma vez não tratado, 

progride para uma área de isquemia cerebral irreversível, o que se associa a elevada 

morbidade e mortalidade (2) (figura 2).  

O vasoespasmo angiográfico ocorre em aproximadamente 2/3 dos doentes 

com HSA entre os dias 3-14 após o ictus e seu grande determinante do espasmo é a 

presença de sangue no espaço subaracnóideo. A liberação de hemoglobina e 

conteúdo de eritrócitos por hemólise desencadeia reações com radicais livres de 

oxigênio, inflamação e injúria endotelial, o que leva a uma maior expressão de 

endotelina 1 e menores níveis de óxido nítrico (6,41)  (figura 2). 

 

 

 

 

 
 

                     Figura 2. Fisiopatologia da Isquemia Cerebral Tardia (ICT). 
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Obs. HSA - hemorragia subaracnoidea; BHE – barreira hematoencefálica. Tabela adaptada da Tese 
de Doutorado da Carolina Rouanet (49).  
 

O vasoespasmo sintomático, ou seja, associado à ICT, é uma complicação da 

HSA com alta morbidade, porém potencialmente tratável, o que justifica a busca por 

seus preditores e por um diagnóstico precoce e acurado. Isso ocorre por exames de 

imagem não invasivos (DTC, angio-TC de crânio, angio-RM de crânio, 

eletroencefalograma) e invasivos (angiografia). A angiografia é o exame diagnóstico 

padrão – ouro, entretanto, o DTC, apesar de ser operador dependente e de não 

possibilitar a visualização em segmentos mais distais, é um exame não invasivo, à 

beira-leito, custo-efetivo, que possibilidade o seguimento clínico – sonográfico 

evolutivo dos pacientes (50,51).  

O DTC mede as velocidades de fluxo sanguíneo nas principais artérias 

intracranianas, assim como sua direção de fluxo. Baseia-se no princípio de que a 

velocidade de fluxo é inversamente proporcional à área seccional daquela artéria (50). 

Sloan e colaboradores, em 1989, acharam uma especificidade de 100%, mas com 

uma sensibilidade de 58,6% em pacientes submetidos ao DTC e à arteriografia, na 

análise das ACM, quando usado um valor corte de 120cm/s (52). 

Concomitante ao diagnóstico e à estabilização clínica de um paciente com 

HSA, é importante a aplicação de escalas clínicas e tomográficas com implicação 

prognóstica. Em janeiro de 1980 Fisher et cols publicaram na Neurosurgery um estudo 

que correlacionou a quantidade de sangue na tomografia inicial (dos primeiros dias) 

com a presença de espasmo angiográfico. A correlação não só foi positiva, como 

HSA
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possibilitou o desenvolvimento da escala de Fisher. Nesta, uma pontuação igual a 1 

significa ausência de hemorragia subaracnóidea ou intraventricular; e uma pontuação 

igual a 4 traduz a presença de sangue intraventricular ou intraparenquimatoso, com 

maior chance de vasoespasmo(16). 

A escala de Fisher original, entretanto, não diferencia entre os pacientes com 

hematoma intraparenquimatoso (HIP) e hemorragia intraventricular (HIV), nem leva 

em consideração os doentes que têm ao mesmo tempo sangue espesso nas cisternas 

e HIP e/ou HIV (16). Nesse contexto surgiu a escala de Fisher modificada, elaborada 

com a proposta de ser um método com maior valor preditivo positivo para 

diferenciação entre aqueles com risco baixo, moderado e alto de ICT e infarto 

consequente a vasoespasmo. As quantidades e a localização exata de sangue no 

espaço subaracnóideo, intraventricular e intraparenquimatoso foram analisados 

separadamente na TC de admissão de pacientes com HSA. Os resultados obtidos 

foram que tanto sangue subaracnóideo preenchendo completamente qualquer 

cisterna ou fissura quanto sangue intraventricular bilateral são as variáveis 

independentes que mais conferem risco de espasmo, e esse risco é aditivo com a 

presença de ambos os fatores. A presença de HIP, por sua vez, falhou em demonstrar 

relação com ICT. Dessa forma, a nova escala mostrou-se superior à escala 

convencional para a diferenciação entre os diversos níveis de chance de ICT 

(p=0,0001 versus p=0,01) e de infarto (p=0,0003 versus p=0,0015), motivo pela qual 

ela vem sendo mais utilizada atualmente (17,53).  

 
Quadro 1: Escala de Fisher e Fisher modificado.  

Grau Escala Fisher Escala Fisher modificada 
Risco 

vasoespasmo 

0 ---- Sem hemorragia 

subaracnóidea ou 

intraventricular 

0% 

1 Sem hemorragia 

subaracnóidea ou 

intraventricular 

Sangue subaracnóideo 

mínimo ou fino, sem sangue 

intraventricular em ambos 

os ventrículos laterais 

6% 

2 Sangue subaracnóideo difuso, 

fino, com menos 1mm 
espessura 

Sangue subracnoideo 

mínimo ou fino, com sangue 
em ambos os ventrículos 

laterais 

15% 
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3 Sangue subaracnóideo 

localizado, espesso, com mais 

de 1mm 

Sangue subaracnóideo 

espesso, sem sangue 

intraventricular 

35% 

4 Hemorragia 

predominantemente 

intraventricular ou 

intraparenquimatosa, sem 

sangue subaracnóideo 
espesso 

Sangue subaracnóideo 

espesso, com sangue em 

ambos os ventrículos 

laterais 

34% 

 

Considera-se o preditor clínico mais importante o nível de consciência do 

doente na admissão. As escalas clínicas mais utilizadas são o Hunt - Hess e o WFNS, 

ambas com gradação de 1 a 5, de forma que uma maior pontuação representa uma 

apresentação clínica mais grave (14,15). Pacientes com ECG menor que 13, escala 

WFNS ou Hunt Hess 4 ou 5 são os com maior risco de evolução desfavorável (2). 

 
Quadro 2: Escala clínica de Hunt Hess e WFNS para avaliação da HSA, e respectivas 

classificações em baixo e alto grau. 

Grau da HSA Escala WFNS Escala Hunt Hess 

1 (baixo grau) ECG 15 sem hemiparesia Assintomático ou cefaléia leve e 

rigidez de nuca discreta 

2 (baixo grau) ECG 14-13 sem hemiparesia Cefaleia moderada-grave, 

rigidez nuca, sem déficits focais 

exceto paresia de nervos 

cranianos.  

3 (baixo grau) ECG 14-13 com hemiparesia Confusão, letargia, déficit 
neurológico focal leve que não 

paresia de nervos cranianos 

4 (alto grau) ECG 12-7 com ou sem 

hemiparesia 

Estupor ou hemiparesia 

moderada-grave 

5 (alto grau) ECG 6-3 com ou sem 

hemiparesia 

Coma, postura extensora, 

aparência moribunda 

 

 

Há ainda o VASOGRADE, uma nova classificação, proposta em 2014, que 

combina as escalas WFNS e Fisher modificado, também com o objetivo de estratificar 

os pacientes para o risco de ICT. Ela é divida em cores, possui uma fácil visualização 
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e alcançou um valor significativamente estatístico para a predição de ICT (p<0.001). 

Oliveira e col. publicaram na Stroke, 2015 um estudo no qual o VASOGRADE amarelo 

teve uma tendência de aumento de risco de ICT quando comparado ao verde 

(OR,1.31; 95% CI, 0.77–2.23); e o VASOGRADE vermelho, por sua vez, foi associado 

a 3 vezes mais risco de ICT (OR, 3.19; 95% CI, 2.07–4.50) (11) 

 
Quadro 3: Escala VASOGRADE 

Vasograde WFNS Fisher modificado 

Verde 1-2 1-2 

Amarelo 1-3 3-4 

Vermelho 4-5 Qualquer 

 

O prognóstico também depende da transferência para um centro de alto volume (com 

mais de 35 pacientes por ano), que tenha uma unidade neurointensiva especializada, 

neurocirurgiões e neurointervencionistas experientes nessa condição clínica. O 

benefício é ainda maior quando o centro trata mais de 60 pacientes por ano. A 

mortalidade em 6 meses é inversamente proporcional ao número de doentes tratados 

por ano, com uma redução de 24% de mortalidade para cada 100 doentes admitidos 

anualmente (12,13,39). 

 

2.4 Tratamento da HSA 
 

Há duas abordagens terapêuticas possíveis para tratamento do aneurisma na 

HSA, endovascular (colocação de coils no saco aneurismático que promovam a 

trombose e coagulação; coiling) ou cirúrgica (clipping).  

Três grandes ensaios clínicos randomizados compararam uma modalidade de 

tratamento a outra. O ISAT (International Subarachnoid Haemorrhage Trial), estudo 

publicado no Lancet em 2002, avaliou prospectivamente 2143 pacientes e demonstrou 

uma redução de 23% no risco relativo e 7% no risco absoluto de morte e dependência 

dos pacientes tratados com embolização em relação aos pacientes do grupo cirúrgico; 

entretanto, com um maior risco de recorrência (2,9 vs. 0,9%). A taxa de obliteração 

completa ocorreu em 81% dos aneurismas clipados e em apenas 59% dos 

aneurismas embolizados. Uma crítica ao estudo incluiu a seleção estrita de pacientes 



  

   

14 

14 

com WFNS 1-3; a maioria com aneurismas pequenos (< 5mm) e localizados na 

circulação anterior (54).  

Os pacientes do ISAT foram seguidos por 18 anos e os resultados 

demonstraram uma probabilidade de morte e dependência significativamente maior 

no grupo cirúrgico, com uma melhor independência funcional nos pacientes tratados 

com a técnica endovascular. Hoje, cerca de 85% da população do Reino Unido é 

tratada com técnica endovascular (55).  

Um outro estudo clínico de 2009, o BRAT (The Barrow Rupture Aneurysm 

Trial), randomizou 362 pacientes ou para o grupo endovascular ou para o tratamento 

cirúrgico. Ele demonstrou ausência de diferença estatisticamente significativa no grau 

de incapacidade (Rankin modificado > 2) para os aneurismas da circulação anterior; 

com uma vantagem da embolização no desfecho dos pacientes com aneurisma da 

circulação posterior. Cerca de 37,7% dos pacientes no grupo endovascular 

necessitaram migrar para um tratamento cirúrgico e aproximadamente 20% dos 

pacientes tratados com coiling necessitaram de retratamento (vs 0,8% no grupo 

cirúrgico) (56).  

Os pacientes foram acompanhados por dez anos e três análises preliminares 

foram realizadas e publicadas (com 3; 6 e 10 anos) (57). A última análise, com dez 

anos de seguimento, demonstra uma ausência de diferença entre os dois tratamentos, 

tanto no número de óbitos quanto no desfecho funcional (Rankin modificado); com 

uma menor taxa de retratamento nos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. 

Dois pacientes tratados com coiling tiveram ressangramento e óbito. Além disso, o 

benefício do tratamento endovascular para aneurismas de fossa posterior não 

persistiu após um ano de seguimento. Uma crítica ao estudo é que apenas “coilling” 

foi utilizado no grupo do tratamento endovascular, sem as modernas técnicas 

disponíveis atualmente (técnica de remodelamento por balão, stent convencional e 

stent diversor de fluxo). O estudo também incluiu pacientes com HSA 

angiograficamente negativa, ou seja, pacientes com malformação arteriovenosa, 

fístula arteriovenosa, aneurisma fusiforme, blister e aneurisma dissecante (58,59).  

Hoje a maioria concorda que a decisão terapêutica deve ser compartilhada e 

individualizada, em centros de alto volume, aonde ambas as opções terapêuticas 

estejam disponíveis (40). Há uma tendência a tratar com a técnica endovascular os 

pacientes com mais de 70 anos, com apresentação clínica grave (WFNS IV e V) e os 

pacientes com aneurismas na circulação posterior (60). Neste caso é importante um 
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controle próximo, haja vista que apesar da menor mortalidade e morbidade, existe 

uma grande chance de recanalização. Para os pacientes com grandes hematomas 

intraparenquimatosos (> 50mL) e aneurismas da artéria cerebral média o tratamento 

cirúrgico permanece a melhor opção terapêutica. Nos casos em que ambas as 

estratégias parecem desfavoráveis a embolização deve ser considerada (40).  

Realizado o tratamento, é consenso realizar um seguimento com 

neuroimagem, com destaque para a angio-RM e a angiografia com subtração digital. 

O clipe gera artefatos que interferem na qualidade da AngioTC. A angiografia digital, 

por sua vez, permite avaliar com maior acurácia aneurismas na circulação posterior e 

também a existência de colo residual, em especial no grupo de pacientes com 

múltiplos clipes. O intervalo entre as imagens e a duração do seguimento permanece 

incerto e a maioria realiza seguimento anual, conforme orientado pela AHA (12,39).  

 

2.5. Complicações da HSA  
 

A agilidade no tratamento da HSA possibilitou uma redução de 

aproximadamente 50% na mortalidade desse grupo de pacientes, entretanto, a 

incidência de desfecho neurológico ruim (Glasgow e ERm em 3 meses) permanece 

inalterada, entre 25 e 50%. Isso se deve, em parte, pela deterioração neurológica 

tardia advinda de complicações neurológicas e sistêmicas (2,12,40).   

Dentre essas, poderia citar a hidrocefalia, a ICT, as crises epilépticas, a 

hipertensão intracraniana, a febre e as anormalidades eletrolíticas (61,62).  

 

2.5.1 Complicações neurológicas da HSA 
 

2.5.1.1 Ressangramento 
 
Conforme mencionado anteriormente, a complicação mais precoce e 

potencialmente grave da HSA é o ressangramento. Assegurar o tratamento precoce 

do aneurisma (seja por técnica endovascular, seja por técnica microcirúrgica) é a 

melhor abordagem para prevenção dessa catástrofe médica (5,63,64). Uma coorte 

retrospectiva publicada na Stroke em 2015 avaliou consecutivamente 1337 pacientes, 

com 5,8% de ressangramento nas primeiras 24h e 1,2% de sangramento de 24-72h. 
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Do total de pacientes com ressangramento, 57% faleceram em decorrência do evento. 

Na análise multivariada, Fisher modificado 3-4 (OR 4.7; IC 95%, 2.1–10.6; P<0.001) e 

a drenagem ventricular antes do aneurisma estar tratado (OR 1.7; IC 95% 1.4–

2.5; P<0.001) foram estatisticamente associados ao ressangramento (65).  

Outras complicações neurológicas possíveis são a hidrocefalia, as crises 

convulsivas e a isquemia cerebral tardia (ICT), previamente citada neste texto.  

 

2.5.1.2 Hidrocefalia  
 

A hidrocefalia aguda ocorre em até 50% dos pacientes HSA, se associa à pior 

prognóstico e, quando acompanhada de piora no nível de consciência, requer uma 

derivação ventricular externa (DVE) para o seu manejo (2). A drenagem lombar parece 

ser igualmente segura, exceto para pacientes com grandes hematomas 

intraparenquimatosos e/ou hidrocefalia obstrutiva, situações em que há risco de 

herniação (66). Cerca de 10-20% dos pacientes com DVE irão requerer uma derivação 

ventricular permanente. Idade avançada, HIV, pior escala clínica (Hunt-Hess IV e V) 

e radiológica (Fisher III e IV) à admissão, assim como meningite pós-operatória são 

fatores associados à necessidade de DVP (67).  

Mais recentemente, em 2018, um estudo retrospectivo de centro único 

publicado na Neurosurgery avaliou consecutivamente 888 pacientes com HSA, dos 

quais 116 (13%) tinham hidrocefalia shunt-dependente. Nessa amostra, idade 

avançada (média 58,2 versus 54,9 anos; p=0.001), HIV (p=0.004), WFNS de alto grau 

(média 3 vs 2.1; p<0.001), tratamento cirúrgico para o aneurisma (p=0.002) e 

vasoespasmo angiográfico (64.7 vs 40%; p=0.005) foram todos preditores 

independentes de hidrocefalia shunt-dependente em uma análise multivariada. A 

presença do shunt (p < 0.001) e infecção do shunt (p=0.041) foram associados de 

modo independente com desfecho desfavorável (ERm 3-6). Do grupo de pacientes 

shunt-dependentes, 18% tiveram alguma complicação relacionada ao shunt (infecção, 

injúria peritoneal ou torácica, shunt com necessidade de revisão, hemorragia ao longo 

do trajeto do shunt, desenvolvimento de pseudomeningocele ou pseudocisto, mal 

funcionamento da válvula ou infecção de ferida operatória) (68).  

Estima-se um risco de ressangramento com a DVE, especialmente quando 

posicionada de modo ultra precoce, por uma redução na pressão intracraniana, com 
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um aumento na pressão transmural do aneurisma (69). Entretanto, vários estudos 

observacionais não demonstraram associação (64,70). Uma revisão sistemática e 

meta-análise recente, publicada em 2017, buscou responder essa questão e avaliou 

6804 pacientes, dos quais 595 (8,7%) tiveram ressangramento. Este ocorreu em 

18,8% dos pacientes submetidos à DVE (IC 95% 16.4 – 20.6%) e em 6.4% (IC 95% 

5.8 – 7.1%) dos pacientes sem DVE (OR 3.92; p < 0.0001). O tempo médio entre a 

DVE e o ressangramento foi de 1h (0 – 8h). Os pacientes com ressangramento tiveram 

aneurismas maiores (9mm vs 7.5mm, p < 0.04) (71).  

Também é controverso se o desmame rápido ou gradual da DVE interfere na 

probabilidade de shunt-dependência. Klopfenstein e colaboradores em 2004 

realizaram um estudo randomizado e controlado, de centro único, no qual 41 

pacientes foram selecionados ou para desmame rápido de DVE (em até 24 horas) ou 

para desmame gradual (em até 96 horas). Não houve diferença no total de pacientes 

que iriam depender de shunt (63,4% rápido versus 62,5% gradual), mas o grupo de 

desmame gradual necessitou de dois dias a mais na unidade de terapia intensiva (P 

0,0002) (72).  

Uma outra questão era se a a fenestração intra-operatória da lâmina terminalis 

reduziria a incidência de hidrocefalia crônica shunt – dependente.  Uma metanálise 

avaliou 11 estudos não randomizados, restrospectivos, com um total de 1973 

pacientes, dos quais 973 pacientes foram submetidos à fenestração (73). Não houve 

diferença significativa entre os grupos e a fenestração de rotina é classe III e nível de 

evidência B pela AHA (39). Um ensaio clínico randomizado está em curso e ajudará a 

responder essa questão (74).  

 

2.5.1.3 Crises epiléticas 
 
Como mencionado, as crises epilépticas são complicações frequentes em 

pacientes com HSA, ocorrem em 4 - 26% dos casos, no momento do sangramento, 

no período pós-operatório (3 – 22%) ou mais tardiamente (após a primeira semana). 

Após a admissão hospitalar e antes do aneurisma estar seguro, em geral, 

representam ressangramento (4).  

A crise epiléptica que ocorre no ictus, ou seja, em até 24 horas após a HSA, 

acontece em cerca de 4-16% dos pacientes e apresenta fisiopatologia distinta da crise 

epiléptica tardia. Enquanto a primeira é atribuída principalmente à disfunção 
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bioquímica e celular, a segunda ocorre por gliose e desenvolvimento cicatricial. Um 

ponto de discordância é se a crise epiléptica no ictus implica ou não em um risco 

aumentado de crises futuras, com a maior parte dos estudos demonstrando ausência 

de associação (75–77).  

Uma série retrospectiva com 547 pacientes buscou identificar fatores de risco 

relacionados a uma maior probabilidade de crises epilépticas. Idade mais jovem (< 40 

anos), pior status clínico à admissão, Fisher III ou IV e ressangramento foram fatores 

relacionados a crises epilépticas na admissão hospitalar. Infarto cortical e a espessura 

do sangue no espaço subaracnóideo se relacionaram à maior incidência de epilepsia 

tardia. Nesse estudo, não houve correlação entre crises epilépticas à admissão com 

epilepsia tardia (76). Outros fatores classicamente associados ao desenvolvimento de 

crises epilépticas são aneurismas rotos da ACM, hidrocefalia, perda de consciência 

no ictus e hipertensão (78). O tratamento com embolização parece ser fator protetor 

(54).  

O uso de antiepilépticos profiláticos não é consenso na literatura (79), porém a 

AHA admite o uso no período pós hemorrágico imediato (classe IIb; nível de evidência 

B), o que é realizado em especial nos pacientes admitidos com status clínico ruim, 

alto grau nas escalas tomográficas (Fisher e Fisher modificado) e hematoma subdural 

associado (39). Isso ocorre pela probabilidade de uma crise epiléptica adicionar risco 

de injúria adicional e ressangramento em um aneurisma não tratado. Entretanto, o uso 

de medicações antiepiléticas profiláticas por um curto prazo de três dias oferece uma 

prevenção similar e um melhor desfecho em relação ao uso prolongado (12).  

Naidech e colaboladores em 2005, após avaliarem prospectivamente 527 

pacientes consecutivos com HSA em uso profilático de fenitoína publicaram que a 

carga de fenitoína administrada foi associada a um pior resultado funcional em 14 dias 

(OR 1,5 por quartil; IC 95% 1,3 a 1,8; P< 0,001), mesmo após correção para preditores 

independentes, como a escala de coma de Glasgow, febre, acidente vascular 

cerebral, hidrocefalia, ICT, NIHSS e ressangramento do aneurisma (80). O uso 

rotineiro da droga, portanto, não é recomendado. Choi e colaboladores também 

demonstraram um risco de 27% de efeitos adversos quando administrado drogas anti-

epilépticas profiláticas (76).  

Hoje não dispomos de ensaios clínicos randomizados e cegos, mas a tendência 

é em realizar o uso do levetiracetam, haja vista que ele tem eficácia similar à fenitoína 

e interage pouco com outras drogas, tem cinética linear e disponibilidade em forma 
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oral e parenteral (81,82). Deve-se ter atenção ao clearance de creatinina aumentado 

do levetiracetam em pacientes com HSA (até 130ml/minuto), o que torna necessário 

aumentar a dose do mesmo para que ele seja efetivo, haja vista que seu clearance é 

renal (83).  

Nos pacientes comatosos, a monitorização contínua com EEG é sugerida, uma 

vez que é a única forma confiável de diagnosticar crises subclínicas, presentes em até 

40% dos pacientes submetidos à monitorização (82,84). Em uma série de 101 

pacientes com HSA, 26 foram submetidos à monitorização contínua com EEG. 

Desses, 8 pacientes estavam em status epiléptico não convulsivo e todos eles 

estavam em uso de droga antiepiléptica profilática no momento do EEG. O desfecho 

foi desfavorável em 7 desses 8 casos. O estudo também identificou fatores de risco 

para o status não convulsivo, como pior Hunt-Hess e WFNS na admissão, idade 

avançada, drenagem ventricular e edema cerebral na tomografia (84).  

 

2.5.1.4 Hipertensão Intracraniana 
 

A HIC (PIC maior ou igual a 20mmHg) é uma complicação relativamente 

comum após HSA, especialmente nos pacientes com apresentação neurológica 

grave. Ela pode se desenvolver em consequência da hidrocefalia, do edema cerebral 

ou do ressangramento (4). Fato é que ela se associa a alterações no metabolismo 

cerebral e é um forte preditor de desfecho neurológico desfavorável, especialmente 

se refratária ao tratamento inicial (2). 

Em um estudo retrospectivo, de 433 pacientes com HSA avaliados, 243 

pacientes apresentaram PIC elevada. Os principais fatores associados à HIC foram 

pior grau na escala Hunt-Hess e Fisher (p < 0,0001), menor Glasgow à admissão (p < 

0,0001), gravidade da hemorragia intraventricular (p < 0,0001) e ressangramento (p = 

0,0048). A PIC elevada foi associada a um desfecho desfavorável em seis meses (85).  

O tratamento da HIC após HSA não difere do tratamento adotado após injúria 

traumática aguda. O primeiro passo deve ser elevar a cabeceira da cama entre 30-45 

graus e realizar uma TC de crânio a fim de excluir causa potencialmente tratável, como 

a hidrocefalia e lesões com efeito de massa (86). É importante manter a 

normoventilação, com PaCO2 entre 35-40mmHg; considerando-se reduzir a PaCO2 

para 30-35mmHg caso a HIC não responda às medidas medicamentosas iniciais (2).  
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O tratamento medicamentoso é escalonado e se inicia com drogas sedativas e 

analgésicas, a fim de manejar a dor e prevenir a dessincronização paciente – 

ventilador. Agentes hiperosmolares, como o manitol e a salina hipertônica, expandem 

o volume plasmático, reduzem a viscosidade do sangue e o volume cerebral; de forma 

a estabelecer um gradiente na barreira hematoencefálica. Seu uso, entretanto, não é 

bem estabelecido em pacientes com HSA (2). O Manitol é um diurético osmótico e 

pode causar hipotensão e hipovolemia; a salina hipertônica, por sua vez, pode causar 

um aumento abrupto no sódio plasmático (86).  

Uma revisão sistemática recente avaliou o uso da salina hipertônica 

(concentração de 3 a 23,5%) em 175 pacientes com HSA de alto grau (WFNS 4 ou 5) 

e demonstrou uma redução média de 8,9mmHg (3,3 - 12,1) na PIC; mas apenas um 

estudo demonstrou melhora no desfecho funcional em 6 meses. Ainda carece na 

literatura dados que demonstrem a concentração adequada e segura da salina 

hipertônica em pacientes com HSA (87) .  

A última linha de tratamento da HIC envolve uso de barbitúricos, hipotermia 

induzida e a craniectomia descompressiva. A hipotermia terapêutica, apesar de 

demonstrar redução da PIC, não demonstra reduzir morbidade e mortalidade em 

pacientes com HSA. Além disso, a terapia com barbitúricos e hipotermia se associam 

a complicações, como distúrbios eletrolíticos, pneumonia associada à ventilação 

mecânica, trombocitopenia e choque séptico (88).  

A experiência de um centro único com 16 pacientes com hipertensão 

intracraniana refratária, submetidos à craniectomia descompressiva refratária foi 

positiva e demonstrou reduzir a PIC de 350+-157 para 147+-124mmHg. Os pacientes 

submetidos à craniectomia precoce, nas primeiras 48h após o ictus, tiveram melhor 

desfecho clínico (89). Assim, nos pacientes com HSA de alto grau e HIC que não 

responda a medidas clínicas iniciais, com grandes hematomas intraparenquimatosos 

(usualmente ruptura de aneurisma da ACM), a craniectomia deve ser considerada, 

preferencialmente de modo precoce (89,90).  

Como anteriormente mencionado; quando a hidrocefalia está associada ao 

aumento da PIC, em um paciente com piora neurológica, a derivação ventricular 

externa é principal medida terapêutica a ser instituída (39).  

 

2.5.1.5 Vasoespasmo, Isquemia cerebral tardia e infarto cerebral  
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2.5.1.5.1 Definição, fisiopatologia e diagnóstico  
 

Conforme mencionado, a isquemia cerebral tardia (ICT) é complicação 

frequente e ocorre em aproximadamente 30% dos pacientes que sobrevivem a 

hemorragia inicial, principalmente do terceiro ao décimo – quarto dia após o ictus. É 

um diagnóstico de exclusão, ou seja, firmado após exclusão de outras causas (crise 

convulsiva, febre, alterações eletrolíticas ou hidrocefalia) (2,12,39,91).  

Em uma séria de 29 pacientes com HSA e ICT submetidos à autópsia, foi visto 

alta correlação entre microtrombos em regiões cerebrais com vasoespasmo 

angiográfico pré-mortem e ICT (92). Além disso, o vasoespasmo angiográfico de 

grandes artérias contribui para lesão do endotélio, aderência plaquetária, coagulação 

e formação de microembolus; os quais podem embolizar para circulação distal. Soma-

se a isso o estado hipercoagulante que sucede a ruptura aneurismática (41). A injúria 

endotelial também pode alterar a reatividade vascular e predispor à constrição 

arteriolar. Em modelos experimentais, já foi relatado uma maior sensibilidade vascular 

à endotelina-1, um potente vasoconstrictor (93). 

Numerosos marcadores inflamatórios, incluindo interleucinas, selectinas e 

moléculas de adesão, são expressos em níveis elevados no plasma após a HSA, com 

associações variadas com vasoespasmo e ICT. Inflamação também é envolvida na 

resposta microvascular e cerebral à isquemia e, dessa forma, contribui para ICT 

secundária (12,94)  (figura 2).  

Vasoespasmo, entretanto, é apenas o estreitamento arterial que ocorre após a 

HSA, o qual pode ser demonstrado tanto angiograficamente quanto 

sonograficamente. Eventualmente esse estreitamento pode resultar em redução no 

fluxo cerebral e na oferta de oxigênio, com consequente isquemia cerebral ou infarto 

(ICT). Estima-se que apenas 50% dos pacientes com vasoespasmo evoluam para ICT 

(16,41).  A angiografia é hoje o padrão – ouro para o diagnóstico de vasoespasmo, 

com a vantagem de possibilitar também o seu tratamento. Entretanto, é um exame 

invasivo, requer um neurointervencionista qualificado e adiciona risco de nefropatia 

induzida por contraste e AVC (95). A angioTC de crânio, exame não invasivo, 

apresenta 87-95% de especificidade para o diagnóstico de vasoespasmo e, apesar 

de superestimar o grau de estenose, oferece um valor preditivo negativo de 95-99% 

(96,97).  



  

   

22 

22 

O DTC já foi previamente abordado nessa dissertação e, apesar de ser método 

examinador – dependente, é não invasivo, custo-efetivo, seguro e passível de ser 

realizado à beira – leito, de modo que possibilita o seguimento longitudinal dos 

pacientes com HSA durante todo o período crítico para o desenvolvimento de 

vasoespasmo, além de permitir acompanhar a resposta ao tratamento para ICT (39). 

Apesar da alta especificidade (95-100%), ele tem sensibilidade variável (39-96%) (98). 

Ressalva merece ser feita ao baixo VPN e à alta taxa de falsos – negativos 

(aproximadamente 25%), especialmente por janela óssea desfavorável (presente em 

10% da população), habilidade variável do examinador, artefatos gerados pelo clipe e 

aumento da pressão intracraniana. Idade, PIC, PAM, hematócrito (Ht), pCO2, 

presença de circulação colateral e resposta a intervenções terapêuticas influenciam 

as velocidades de fluxo e devem ser levadas em consideração no momento da 

interpretação de resultados do método (99).  

Para a ACM, VMF >120cm/s ou um aumento rápido nas VMF em exames 

seriados (maior que 50cm/s em um período de 24horas) prediz vasoespasmo, 

enquanto VMF> 200cm/s ou um IL>6 (razão da velocidade na ACM/ACI) prediz 

espasmo grave (100).  

Na circulação posterior a sensibilidade e a especificidade são menores. Em 

1994, Sloan publicou uma especificidade de 79%, sensibilidade de 77%, VPP de 63% 

e VPN de 88% para artéria basilar. Quando usado uma relação entre velocidade de 

artéria basilar e artéria vertebral (índice de Soustiel), caso esta fosse maior que 3, a 

sensibilidade aumentava para 92% e a especificidade para 97% (101). Dessa forma, 

de acordo com a AHA, o uso do DTC é razoável para monitorar o desenvolvimento de 

vasoespasmo (classe IIa; nível B) (39).  

De acordo com a Neurocritical Care Society pacientes com alta probabilidade 

de ICT devem ser monitorados durante todo o período de risco, preferencialmente em 

ambiente de terapia intensiva (baixa qualidade de evidência; forte recomendação) 

(12). No paciente vígil e com boa interação com o examinador, no que tange ao 

diagnóstico de ICT, a vigilância clínica por meio de exame físico neurológico seriado 

é adequada, entretanto, ela é pouco confiável no paciente obnubilado ou comatoso, 

ainda mais quando se considera que ICT é um diagnóstico de exclusão (12,91).   

Para o diagnóstico de ICT em pacientes em deterioração clínica ou comatosos, 

a angiografia, ainda que padrão-ouro para o diagnóstico de vasoespasmo, não 

consegue determinar o tecido em risco para isquemia. Este pode ser mais bem 
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avaliado com o uso da TCP, que determina a perfusão global e regional (12). Em uma 

metanálise publicada em 2014 a TCP com um tempo médio de trânsito (MTT) superior 

a 5-6,4 segundos ou um fluxo sanguíneo cerebral regional (CBF) abaixo de 35-

40ml/100g/minuto se correlaciona positivamente com ICT e é um método válido em 

pacientes com deterioração clínica (102). Uma limitação é o fato de não avaliar bem 

a fossa posterior (103) . 

Na vigilância de pacientes em deterioração clínica, outros exames ainda podem 

ser considerados, como o EEG seriado, o PTiO2 e a microdiálise cerebral (104).  

O EEG seriado e contínuo parece ser uma ferramenta sensível e 

razoavelmente específica para o diagnóstico de ICT, além de ter valor prognóstico 

(105,106). A redução na variabilidade alfa somada a redução na razão alfa / delta são 

os fatores mais sensíveis e específicos para predizer ICT, em um momento no qual 

ela é potencialmente reversível (107). Além disso, descargas epileptiformes 

periódicas, status epilepticus eletrográfico e ausência da arquitetura do sono são 

fatores associados à pior desfecho clínico (108). É válido sempre considerar o 

possível fator confundidor de medicações, como os barbitúricos (109).  

Um pequeno estudo com cinco pacientes utilizou eletrodo profundo intracortical 

no território de fronteira da ACA e ACM, sugerindo que o EEG intracortical possa ser 

mais acurado que o EEG de superfície para demonstrar vasoespasmo. Nesse 

trabalho, a redução na razão alfa / delta também foi o principal fator preditor de 

vasoespasmo (109).  

A microdiálise cerebral é um outro método factível para o diagnóstico de 

vasoespasmo e ICT, que permite a definição do fluido intersticial e do metabolismo 

celular. Baixos níveis de glicose (menor que 0.05mM) e um aumento na relação lactato 

/ piruvato (> 40) são marcadores indiretos de isquemia cerebral e podem predizer ICT 

(104).  

Um outro método invasivo para monitorar ICT é a PTiO2 (pressão tissular de 

oxigênio cerebral), por meio de um microeletrodo sensível à oxigênio posicionado no 

parênquima cereral. A PTiO2 < 20mmHg é sensível e capaz de detectar alterações 

precoces ao dano isquêmico (4,110).  

Em ensaios clínicos e estudos observacionais ainda hoje há enorme variação 

com o uso de termos e definições para descrever o fenômeno da ICT. Muitos termos 

são usados na literatura, como déficit neurológico isquêmico tardio, isquemia cerebral 

secundária, vasoespasmo, vasoespasmo clínico, vasoespasmo sintomático, isquemia 
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sintomática e infarto. Uma das principais causas dessa inconsistência em termos e 

definições é a combinação de evidências radiográficas de vasoespasmo com 

características clínicas de isquemia cerebral, enquanto múltiplos fatores podem 

contribuir para ICT. Uma segunda causa é a variabilidade e sobreposição de termos 

usados para descrever cada fenômeno. Como exposto, a deterioração clínica por ICT 

é um diagnóstico por exclusão especialmente difícil de diagnosticar em pacientes 

comatosos ou sedados. Portanto, frequentemente são usados substitutos que são 

mais fáceis de medir, como o vasoespasmo angiográfico, o estreitamento arterial na 

angiografia e o aumento das velocidades do fluxo sanguíneo no DTC.  

A inconsistência em termos e definições torna quase impossível comparar os 

resultados entre os estudos, compreender o verdadeiro impacto de uma intervenção, 

agregar resultados em metanálises, ou construir diretrizes com alto nível de evidência. 

Assim, um consenso publicado em 2010 por especialistas em HSA e ICT orienta que 

infarto cerebral em neuroimagem é uma medida de desfecho melhor do que a 

deterioração clínica causada por ICT, haja vista que esta tem taxas de concordância 

interobservador mais baixas. Infarto cerebral foi definido como presente se 

diagnosticado por tomografia computadorizada ou ressonância magnética do cérebro 

dentro de 6 semanas após a HSA, ou na última tomografia computadorizada ou 

ressonância magnética feita antes da morte dentro de 6 semanas, ou comprovado na 

autópsia, não presente na tomografia computadorizada ou ressonância magnética 

entre 24 e 48 horas após a oclusão precoce do aneurisma e não atribuível a outras 

causas, como clipagem cirúrgica ou tratamento endovascular. Hipodensidades em 

imagens de TC resultantes de cateter ventricular ou hematoma intraparenquimatoso 

não devem ser consideradas como infartos cerebrais por ICT (91).  

 
2.5.1.5.2 Tratamento e profilaxia 
 

A nimodipina é o único bloqueador de canal de cálcio que sabidamente reduz 

ICT e melhora o desfecho em pacientes com HSA, administrado de modo oral, 60mg 

a cada 4 horas (RR 0,67; IC 95% 0,55 a 0,81). Para trials que administraram a 

nimodipina primeiro de modo endovenoso e depois oral, nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada (111,112). Caso ocorra hipotensão, a sua 

dose pode ser fragmentada para 30mg a cada 2 horas e, na vigência de hipotensão 
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persistente, ela deve ser descontinuada. O uso de nimodipina é nível de evidência IA 

pela AHA e deve ser administrada pelo período de 21 dias após a HSA (12,39).  

Vários outros ensaios clínicos investigaram a utilidade das estastinas, 

antagonistas da endotelina – 1 (clazosentan) e sulfato de magnésio (12), medicações 

que em estudos clínicos randomizados não se mostraram benéficas na redução de 

ICT (113–115). O uso dessas medicações hoje não é recomendado nem pela AHA 

nem pela Neurocritical Care Society (12,39). 

A nicardipina intratecal foi descrita em pequenas séries de casos, com o 

objetivo de reduzir a incidência de vasoespasmo e ICT, entretanto, apesar de 

resultados favoráveis, apresentou muitos efeitos colaterais, como cefaleia, hipotensão 

e meningite, além de não ter boa penetração em vasos mais distais (116–118). 

Estudos com amostragem pequena também já avaliaram benefício da irrigação 

cisternal com uroquinase (após o procedimento cirúrgico) (119) e nitroprussiato de 

sódio (120).  

Nos pacientes que apresentam clínica compatível com ICT e exame que sugere 

ou confirma vasoespasmo é prudente iniciar o tratamento, de forma a evitar a 

ocorrência de um infarto definitivo (12), com o objetivo de aumentar a oferta de 

oxigênio e glicose (121). Para tal, a pedra angular do tratamento já foi a tripla terapia 

“H”: hemodiluição, hipertensão e hipervolemia (122). Entretanto, hoje já se sabe que 

a hipervolemia e hemodiluição, além de não serem efetivas, aumentam os custos da 

hospitalização e a incidência de complicações; como edema pulmonar, insuficiência 

cardíaca e infecções (123,124). Hoje, a euvolemia é o alvo terapêutico (e não a 

hipervolemia, como previamente suposto) (39,125).  

Quanto à hipertensão, vários estudos observacionais demonstram que ela tem 

o seu papel em elevar o FSC (fluxo sanguíneo cerebral), e que isto é ainda mais 

relevante na vigência de vasoespasmo angiográfico em regiões hipoperfundidas 

(126,127). A AHA recomenda a indução de hipertensão em pacientes com ICT, a não 

ser que a pressão arterial esteja previamente aumentada ou o comprometimento 

cardíaco impeça a indução (classe I; nível de evidência B) (39).  

A hipertensão pode ser induzida com bolus de salina (objetivando euvolemia) 

e drogas vasopressoras, como a norepinefrina, epinefrina, fenilefrina ou vasopressina. 

Ela deve ser escalonada, com alvo baseado na melhora clínica, respeitando-se um 

limite máximo de 200-220mmHg de PAS. O exame neurológico deve ser repetido de 

maneira seriada, a fim de avaliar reversão do déficit clínico. Apesar da ausência de 
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ensaios clínicos randomizados, estima-se que com a indução da hipertensão haja 

reversão dos sintomas de ICT em até dois terços dos pacientes tratados. A pressão 

sanguínea deve ser mantida por 48-72h no valor que reverteu o déficit, reavaliada 

cuidadosamente e, a partir daí, efetua-se desmame lento (4,128).  

No paciente cujo vasoespasmo não respondeu às medidas iniciais, o manejo 

endovascular deve ser considerado, assim como outras drogas inotrópicas, a citar o 

milrinone, a dobutamina e o levosimendan. O aumento do débito cardíaco com 

dobutamina, independente do aumento na PAM, também pode resultar em melhora 

no FSC(129). Nos pacientes com insuficiência cardíaca e edema pulmonar, o balão 

de contrapulsação aórtica parece ser uma boa opção aos agentes vasopressores e 

inotrópicos (130).  

O uso de agentes inotrópicos, entretanto, pode reduzir a PAM. Nesses casos, 

é recomendado adicionar uma droga vasopressora, como a norepinefrina (alta 

qualidade de evidência, forte recomendação). A presença de um aneurisma não 

seguro, não relacionado à HSA, não deve interferir com o manejo hemodinâmico do 

paciente com ICT (12).  

A terapia endovascular pode ser utilizada como terapia de resgate, seja por 

angioplastia com balão em lesões acessíveis, seja por infusão de vasodilatadores em 

vasos mais distais. Em caso de tratamento com balão, deve-se atentar para a ruptura 

do vaso, que pode ocorrer em aproximadamente 1% dos casos. Outras complicações 

possíveis são: dissecção arterial, tromboembolismo, oclusão de um ramo arterial, 

sangramentos de aneurismas não tratados e hemorragia de reperfusão (131,132).   

A infusão de vasodilatadores intra-arteriais pode ser feita com papaverina, 

nicardipina (131), verapamil (133) e milrinone (134). A papaverina é um inibidor da 

fosfodiesterase de AMPc e GMPc, que inibe a contração do músculo liso da parede 

arterial, com meia-vida aproximada de uma hora, com grande incidência de espasmo 

recorrente, além de aumentar a probabilidade de crise epiléptica (135,136). O 

milrinone e a nicardipina são bloqueadores de canal de cálcio, com propriedades 

inotrópicas e vasodilatadoras, com bom perfil de segurança, apesar de demandarem 

atenção à possibilidade de hipotensão, especialmente com o uso do milrinone 

(134,137,138).  

 

2.5.2 Complicações sistêmicas da HSA 
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As complicações médicas da HSA são frequentes, ocorrem em mais de 50% 

dos pacientes, e a sua incidência aumenta com a idade. Há relato de serem duas 

vezes mais frequentes nos pacientes com mais de 70 anos (12). Além disso, elas 

sabidamente afetam o desfecho final, com aumento na morbidade (Escala de Rankin 

modificada- ERm > 3) e na mortalidade (139).  

São exemplos de complicações sistêmicas da HSA a hipertensão, a febre, a 

hiperglicemia, a anemia, a hiponatremia e a hipernatremia, as complicações 

infecciosas e as anormalidades cardiopulmonares. O conhecimento do momento em 

que essas complicações aparecem e como manejá-las pode significar uma melhora 

no prognóstico dos pacientes com HSA (139).  

Wartenberg e col. avaliaram 508 pacientes entre julho 1996 e maio de 2002 e 

encontraram febre > 38,3 em 50%; anemia tratada com transfusão em 36%, 

hipernatremia superior a 150mmol/L em 22%, hiponatremia < 140mmol/L em 14% e 

pneumonia em 20%. Nesse grupo de pacientes, 21% foi à óbito em 3 meses e 19% 

foram classificados como Rankin 4 ou 5 (140). Na população brasileira não há estudos 

que, em uma análise multivariada, apresentem a frequência e o impacto das 

complicações médicas em pacientes com HSA. Cada uma delas será abordada em 

detalhes nas páginas subsequentes.   

 

2.5.2.1 Distúrbios do sódio e do balanço hídrico 
 
Os distúrbios do sódio são frequentes na fase aguda da HSA e a hiponatremia 

inferior a 135mmol/L, por exemplo, ocorre em aproximadamente um terço dos 

pacientes. A hiponatremia severa ou uma queda rápida no sódio sérico pode resultar 

em confusão, letargia, convulsões e coma (4,82,141).  

A etiologia da hiponatremia na HSA ainda é alvo de controvérsias, entretanto, 

a maioria concorda que resulte de uma injúria hipotalâmica secundária ao 

vasoespasmo cerebral. Esta, leva ao aumento da secreção do hormônio antidiurético 

(ADH), hiperativação nervosa simpática e síndrome do hipoaldosteronismo 

hiporreninêmico. Estes, por conseguinte, podem culminar em duas síndromes 

diametralmente opostas, a síndrome de secreção inapropriada do hormônio 

antidiurético (SIADH) e a síndrome cerebral perdedora de sal (SPS). Enquanto a 

primeira necessita de restrição de fluidos, a segunda necessita de reposição (4,141).  
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A SPS foi descrita por Peters e colaboradores em 1950, os quais hipotetizaram 

que desordens cerebrais podem fazer com que os rins sejam incapazes de conservar 

sal, levando à depleção de sal e à perda de fluido extracelular. Ela é caracterizada por 

poliúria e hipovolemia, com uma prevalência estimada de 3-75% (142,143).   

O SIADH, descrito em 1957, decorre ou de uma secreção inapropriada do 

hormônio ADH ou de uma sensibilidade excessiva dos receptores a tal peptídeo, com 

consequente concentração adicional de água e hiponatremia dilucional. O tratamento 

primário é, portanto, restrição hídrica (144). Entretanto, a restrição hídrica para tratar 

a hiponatremia na HSA não é recomendada, haja vista que se associa a um risco 

aumentado de ICT e infarto cerebral (4,75,82). Baseado nisso, o uso profilático de 

mineralocorticoides (por exemplo, fludrocortisona e hidrocortisona) foi proposto por 

alguns autores como medida para limitar a natriurese, hiponatremia e a quantidade de 

fluido requerida para manter a euvolemia. A salina hipertônica também pode ser 

utilizada para corrigir a hiponatremia, com potencial efeito benéfico no fluxo sanguíneo 

cerebral regional, no oxigênio tecidual cerebral e no pH de pacientes com HSA de alto 

grau (4,145). 

A medida do fluido extracelular é a chave para diferenciar as duas síndromes. 

Para tal pode-se utilizar parâmetros clínicos e laboratoriais, como a observação da 

hidratação da mucosa, do turgor da pele, da distensão da veia jugular e da pressão 

sistólica sanguínea (redução de 10% na pressão sistólica quando se passa da posição 

supina para a posição ortostática). O uso desses parâmetros oferece uma 

sensibilidade de 41,1% e uma especificidade de 80% para determinar o fluido 

extracelular. Para pacientes monitorizados de modo invasivo, uma pressão venosa 

central inferior à 6 implica hipovolemia. Outros achados laboratoriais que corroboram 

hipovolemia são a elevação do hematócrito e o aumento da proteína sérica. Por fim, 

os respondedores à salina e os pacientes que receberam diuréticos são considerados 

os verdadeiramente hipovolêmicos. A dosagem do peptídeo natriurético atrial e do 

ADH não parecem ajudar na distinção entre SPS e SIADH e vale chamar atenção que 

ambas as síndromes podem coexistir ou ocorrer uma em seguida da outra. Dor, 

estresse e um aumento da pressão intracraniana são achados comuns em pacientes 

com doenças intracranianas e podem promover um aumento na secreção de ADH, o 

que falseia, por conseguinte, os dados laboratoriais (82,144).  

Atenção merece ser dada à correção da hiponatremia, que não deve exceder 

10mmol/L/dia, em especial no contexto de uma hiponatremia crônica, superior a 48h. 
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Quando isso ocorre, a complicação mais frequentemente listada é a mielinólise 

pontina central ou síndrome de desmielinização osmótica. Entretanto, a não correção 

rápida de uma hiponatremia grave sintomática (convulsões, coma) pode significar 

aumento de mortalidade (146).  

A hipernatremia nos pacientes com HSA pode ser secundária à diabetes 

insipidus (DI) e poliúria, mas muito comumente ela é secundária à terapia osmolar 

para tratamento da hipertensão intracraniana (140). O DI, por sua vez, pode se 

desenvolver em consequência de isquemia hipotalâmica por vasoespasmo em 

aneurisma do complexo comunicante anterior. Diante de um diagnóstico de DI o 

tratamento ou é feito com salina a 0,45% ou, se hipernatremia severa, com glicose a 

5%. O análogo da vasopressina (DDAVP) também pode ser utilizado na tentativa de 

concentrar a urina (139). A hipernatremia (Na > 145mmol/L) se associa a pior 

desfecho clínico em pacientes com HSA (morte, estado vegetativo ou morbidade 

grave em 3 meses) (147).  

 

2.5.2.2 Complicações cardiopulmonares 
 
As complicações cardiopulmonares estão entre as mais frequentes (17-40%) 

(148). Elas podem ter tão simples quanto uma pequena alteração no 

eletrocardiograma (ECG) e tão graves quanto uma cardiomiopatia dilatada ou uma 

síndrome do estresse respiratório agudo (61).  

A principal explicação fisiopatológica para as complicações cardíacas na HSA 

é a hiperestimulação simpática e a grande descarga de catecolomina que se sucede 

à injúria inicial. Em especial nas primeiras 48 horas após a HSA, essa descarga 

adrenérgica pode ocasionar uma disfunção ventricular esquerda aguda, que ocasiona 

um abaulamento apical no ecocardiograma e é conhecida como cardiomiopatia de 

Takotsubo. O distúrbio é mais comum em pacientes com HSA de alto grau e costuma 

reverter em duas a três semanas após (149).  

Deibert e colaboladores mediram níveis seriados da enzima creatino-Kinase 

(CK-MB) e troponina I (cTnI), perfomaram ECG e ecocardiograma (ECO) em 43 

pacientes com HSA não traumática, de modo prospectivo. Pacientes com doença 

arterial coronária prévia foram excluídos. No estudo, 12 pacientes (28%) tinham as 

enzimas alteradas, dos quais sete pacientes apresentaram também disfunção 
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ventricular esquerda no ecocardiograma. As enzimas retornaram ao valor basal no 

seguimento (150).  

Um outro estudo prospectivo publicado na Stroke em 2009 avaliou 204 

pacientes com HSA, correlacionando também a cTnI com o ecocardiograma. Apenas 

pacientes com Fisher maior ou igual a dois e Hunt-Hess maior ou igual a três foram 

incluídos. Dos 204 pacientes avaliados, 31% apresentaram cTnI superior a 0,3. 

Destes, viu-se que uma maior porcentagem apresentou QTc prolongado no início 

(63% versus 30%; P < 0,0001) e tardiamente (24% versus 7%; P < 0,024). Na 

monitorização com holter, mais pacientes apresentaram taquicardia e fibrilação 

ventricular (22% versus 9%; P=0,018), mas não fibrilação atrial. O estudo também 

demonstrou que a prevalência da cTnI elevada aumenta conforme a gravidade da 

HSA, de modo escalonado (148).  

A Neurocritical Care Society recomenda a avaliação basal do paciente com 

HSA com eletrocardiograma, enzimas seriadas e ecocardiografia, especialmente 

naqueles com evidência de disfunção miocárdica prévia (evidência baixa; 

recomendação forte). Ela também recomenda monitorar o débito cardíaco em 

pacientes com evidência de instabilidade hemodinâmica ou disfunção miocárdica 

(evidência baixa; recomendação forte). Entretanto, o tratamento diante de uma injúria 

miocárdica, termina por ser de suporte (4,12).  

As complicações pulmonares ocorrem em cerca de 20% dos pacientes. 

Friedman e colaboladores avaliaram retrospectivamente 305 pacientes consecutivos 

com HSA e encontraram 22% de complicações pulmonares, sendo elas: pneumonia 

nosocomial (9%), pneumonia aspirativa (6%), insuficiência cardíaca congestiva (8%), 

edema pulmonar neurogênico (2%), tromboembolismo pulmonar (<1%) e outras 

desordens (1%). A incidência de vasoespasmo foi maior em pacientes com 

complicações pulmonares, independente da idade ou da gravidade clínica à admissão 

(OR 3,68; P = 0,0001) (151). 

O edema pulmonar em pacientes com HSA pode ser neurogênico ou 

cardiogênico. O primeiro decorre de hiperativação simpática e a noradrenalina é a 

principal incriminada. O segundo, por sua vez, ocorre principalmente em pacientes 

com disfunção cardíaca prévia, em adição a fatores precipitantes, como sobrecarga 

hídrica, isquemia e idade avançada (12,139,152).  
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O manejo de pacientes com complicações pulmonares deve seguir os 

princípios gerais do manejo do paciente crítico, entretanto, com especial atenção à 

hipovolemia, que deve ser evitada (12).  

 
2.5.2.3 Febre 

 
A elevação da temperatura nas primeiras 24h após uma injúria cerebral é 

comumente atribuída a uma resposta de fase aguda, com aumento no tônus simpático 

e na inflamação (153). Em uma série prospectiva com 387 pacientes, Commichau e 

colaboladores identificaram que a HSA aumentou o risco tanto para febre de origem 

infecciosa, quanto para febre que não é explicada por outras causas (p = 0,006). A 

febre de origem não infecciosa é a complicação sistêmica mais comum após HSA 

(12,154).  

Na HSA, a febre (temperatura corporal > ou = 38,3 graus celsius) persistente e 

refratária nos primeiros dez dias se associa, de modo independente, à aumento na 

mortalidade e morbidade. Também é associada a aumento na frequência de 

vasoespasmo, ICT e a maior tempo de permanência intra-hospitalar (140,155,156). 

Ela pode exercer seus efeitos deletérios por aumentar o metabolismo cerebral, ativar 

a cascata inflamatória (liberação de neurotransmissores), aumentar a pressão 

intracraniana, a liberação de glutamato e a formação de edema (153,157). A presença 

de hemorragia intraventricular é um forte fator de risco para o seu desenvolvimento 

(156). 

A febre afeta aproximadamente 70% dos pacientes com HSA e pode ser de 

origem infecciosa (principalmente por pneumonias nosocomiais) ou não. Neste caso, 

ela pode ser em parte atribuída à lesão hipotalâmica ou de centros termorregulatórios 

na ponte, assim como ao efeito tóxico do sangue adjacente. Em um modelo 

experimental, a hemoglobina injetada no líquor causa febre, provavelmente pela 

liberação de prostaglandina E2 e F2alfa e irritação de centros hipotalâmicos 

(153,156,157). A febre não infecciosa tende a começar mais precocemente do que a 

febre de origem infecciosa, usualmente nos primeiros três dias após a HSA (155). 

Os antipiréticos bloqueiam a síntese de prostaglandina E e mudam o set point 

hipotalâmico. São a terapia de primeira escolha para controlar a febre de acordo com 

a Neurocritical Care Society (12). Entretanto, em pacientes com HSA, são efetivos em 

uma minoria de pacientes e a infusão contínua parece adicionar benefício (158,159). 
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O uso de ventilação e o resfriamento evaporativo utilizando panos, esponjas frias, 

compressas de gelo e mantas de resfriamento é, em geral, pouco efetivo (12,155).  

Broessner e colaboradores realizaram um estudo prospectivo, randomizado e 

cego com o objetivo de avaliar o resfriamento endovascular profilátio para obter 

normotermia (temperatura corporal 36,5 graus celcius), em comparação ao 

resfriamento convencional (medicamentoso e com refrigeração externa). Dos 102 

pacientes avaliados, 50% tinham HSA, 40% hemorragia intracerebral espontânea e 

10% infarto cerebral. Eles identificaram que a abordagem endovascular é superior ao 

tratamento convencional para reduzir a febre, sem aumento nos eventos adversos. 

Entretanto, não houve nem redução na mortalidade, nem melhora no desfecho 

neurológico a longo prazo (160).  

Entretanto, maneiras agressivas para abaixar a febre podem causar tremores, 

com consequente aumento do gasto de energia, produção de dióxido de carbono, 

consumo de oxigênio sistêmico e redução na tensão de oxigênio no tecido cerebral. 

Algumas medidas, com eficácia incerta, foram propostas para reduzir os tremores, 

como o contra-aquecimento das extremidades e o uso de medicações (buspirona, 

magnésio, meperidina, propofol e outros sedativos) (161,162). Buspirona e magnésio, 

por interferirem pouco no nível de consciência, são as medicações mais utilizadas  

(12).  

De acordo com a Neurocritical Care Society é forte recomendação buscar e 

tratar as infecções e utilizar os dispositivos de resfriamento externo e endovascular 

diante da falha dos antipiréticos, entretanto, com acompanhamento cuidadoso de 

lesões na pele e de trombose venosa profunda (baixo nível de evidência, forte 

recomendação) (12). A AHA propõe um tratamento agressivo da febre na fase aguda 

da HSA, objetivando a normotermia (temperatura abaixo de 37,5 graus Celcius), 

classe IIB, nível de evidência B (39).  

 

2.5.2.4 Controle da glicemia 
 

Em estudos observacionais, a hiperglicemia na HSA foi associada a um pior 

desfecho clínico (mortalidade e ERm em 3 meses) (163,164) , assim como a um risco 

aumentado de vasoespasmo (165) e infecções (166).  

De acordo com a Neurocritical Care Society a hipoglicemia (glicose < 80mg/dL) 

deve ser evitada (alta qualidade de evidência, forte recomendação) e a glicose sérica 
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deve ser mantida abaixo de 200mg/dL (moderada qualidade de evidência, forte 

recomendação) (12). A AHA não se posiciona quanto aos valores de glicemia, mas 

pressupõe que um controle rigoroso deva ser realizado, evitando a hipoglicemia (39).  

 

2.5.2.5 Anemia 
 

Existem no momento poucos dados sobre valores de hemoglobina e transfusão 

em pacientes com HSA. Alguns estudos clínicos sugerem que uma hemoglobina (Hb) 

superior a 11g/dL possa se associar com melhor desfecho (167); assim como uma 

hemoglobina inferior a 9g/dL foi associada a maior mortalidade no ambiente de terapia 

intensiva (168). O uso liberal de transfusão sanguínea, entretanto, parece piorar o 

prognóstico nos pacientes neurocríticos (168).  

Em pacientes com HSA, a anemia tem sido identificada em 40-50% dos casos 

e a maioria a desenvolve nos primeiros 3 dias após a admissão hospitalar. Apenas 

16% dos pacientes mantêm uma Hb superior a 11g/dL (169). Uma hemoglobina baixa 

pode comprometer a entrega de oxigênio cerebral, assim como pode significar um 

risco aumentado de vasoespasmo cerebral e um consequente aumento na morbidade 

e na mortalidade (167). Uma multitude de fatores merece ser considerada na etiologia 

da anemia, como extração excessiva de sangue em ambiente de terapia intensiva e 

inflamação sistêmica (170) e a maioria concorda que medidas devem ser tomadas 

para minimizar a perda sanguínea (12).  

Kramer e colaboladores em uma avaliação prospectiva de 245 pacientes 

evidenciaram que tanto a anemia quanto a transfusão se correlacionaram 

positivamente com morte, morbidade e ICT (OR 2,7 para anemia IC 95% 1,5-5 p<0,01; 

OR para transfusão 4,8 IC 95% 2,5-9,1 p< 0,01). A transfusão, portanto, deve ser 

administrada com cautela (171). No cenário neurocrítico ela foi associada com 

imunossupressão, infecção pós-operatória e pneumonia (12). Naidech e 

colaboradores, entretanto, demonstraram que no grupo de pacientes com alto risco 

para vasoespasmo, a transfusão objetivando Hb entre 10 e 11,5g/dL oferece menor 

risco de ICT e melhor independência funcional em 3 meses (172).  

Os guidelines atuais sugerem manter a hemoglobina entre 8 -10g/dL (12,39) e 

a AHA se posiciona favorável à transfusão em pacientes com HSA que estão em risco 

aumentado para ICT (Classe IIb; nível de evidência B) (39).  
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2.5.2.6 Trombose venosa profunda e trombocitopenia induzida por heparina 
 

A trombose venosa profunda (TVP) e a trombocitopenia induzida pela heparina 

(HIT tipo 2) são complicações frequentes após a HSA, que se associam a pior 

desfecho clínico em 3 meses (ERm > 3) (39). O HIT é um distúrbio imunomediado por 

anticorpos formados contra complexos heparina – fator plaquetário 4, geralmente 

aparecendo nos dias 5 a 14 após o início da heparina (173). Uma queda superior a 

50% na quantidade de plaquetas deve ser um sinal vermelho para HIT, mesmo se o 

paciente já não mais estiver recebendo a terapia com heparina (174).  

A incidência de HIT tipo 2 é aproximadamente 5% no grupo de pacientes com 

HSA e parece ser mais relacionada à quantidade de angiografias e à heparina utilizada 

para o procedimento do que à heparina utilizada para profilaxia de TVP (175). Para 

fins comparativos, a sua incidência na população geral exposta à heparina por mais 

de quatro dias é entre 0,2 a 3% (173,176).  

O tratamento da HIT consiste, principalmente, em interromper a heparina não 

fracionada ou a heparina de baixo peso molecular e introduzir um anticoagulante 

alternativo, com destaque para danaparoide (evidência 1B), argatrobana (IC), 

lepirudina (1C), fondaparinux (2C) e bivalirudina (2C) (173,174). 

A HSA induz um estado pró-trombótico que pode ocasionar TVP e pacientes 

com HSA de alto grau parecem ser mais propensos a tal condição. Uma análise 

retrospectiva de 250 pacientes (Hunt-Hess I – V) entre dezembro de 2002 e outubro 

de 2016 encontrou uma incidência de 18% para TVP sintomática e 24% para TVP 

assintomática.  A análise multivariada demonstrou que a permanência intra-hospitalar 

e a quantidade de dias na UTI foram fortes preditores de TVP (P < 0,0001 e P < 0,0002 

respectivamente) (177).  

A profilaxia para TVP pode ser realizada com métodos mecânicos (meias e 

dispositivos de compressão pneumática intermitente) e medicamentosos (heparina 

não fracionada, heparina de baixo peso molecular e anticoagulantes não 

heparinóides). O tempo para início da profilaxia medicamentosa ainda é controverso, 

mas a maioria admite que deva ser iniciado após o aneurisma estar seguro; seja por 

clipe ou por bobinas (128). Uma revisão sistemática de trinta estudos (18 ensaios 

clínicos randomizados controlados e 12 estudos de coorte) publicada na Chest em 

2008 sugere que na população neurocirúrgica a heparina de baixo peso molecular 
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parece conferir maior risco de sangramento do que a heparina não fracionada e os 

métodos mecânicos de profilaxia (178).  

De acordo com a Neurocritical Care Society dispositivos de compressão 

pneumática intermitente devem ser utilizados em todos os pacientes (alta qualidade 

de evidência e forte recomendação). A heparina não fracionada pode ser iniciada 24h 

após o aneurisma estar devidamente seguro (moderada qualidade de evidência, forte 

recomendação). A duração da terapia profilática, entretanto, é incerta, mas deve ser 

baseada na mobilidade do paciente (baixa qualidade de evidência, fraca 

recomendação) (12). 

  

2.5.2.7 Infecções Nosocomiais 
 

As infecções nosocomiais em pacientes com HSA são complicações frequentes 

(139) e qualquer infecção é associada a maior permanência intra-hospitalar e maior 

custo (179).  

Em um estudo prospectivo com 573 pacientes consecutivos, a pneumonia foi a 

complicação mais frequente (20%), seguida de infecção do trato urinário (13%) e 

infecção de corrente sanguínea (8%). Pneumonia e infecção de corrente sanguínea 

foram preditores independentes de desfecho neurológico ruim (17).  

Em HSA, se acredita que a imunodepressão associada à doença se some aos 

fatores de risco clássicos em UTI, como pneumonia associada à ventilação mecânica 

e broncoaspiração (139,180). Ser do sexo masculino, ter mais de 65 anos e apresentar 

hipertensão e edema pulmonar são fatores de risco para pneumonia no contexto de 

HSA (179). 

A infecção do trato urinário, por sua vez, é mais comum em paciente com HSA 

de alto grau e naqueles com cateter urinário, principalmente no sexo feminino e em 

pacientes idosos (179). Entretanto, em HSA, a decisão de permanecer ou não com o 

cateter urinário não deve apenas objetivar reduzir a probabilidade de infecção, mas 

principalmente deve ser baseada no controle de fluidos, o qual deve ser rigoroso (139).  

A sepsis ainda hoje tem mortalidade tão alta quanto 50%. A ressuscitação com 

fluidos é medida essencial no tratamento, em especial nos pacientes com HSA, aonde 

a euvolemia constitui alvo terapêutico (139).  

 

2.8 HSA – perspectivas  
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O tratamento da HSA é complexo e todos concordam que deve ser 

multidisciplinar, em centro de alto volume, com neurologistas, neurocirurgiões e 

neurointervencionistas experientes no manejo dessa doença (2,12,39).  

Certamente houve uma evolução no tratamento da HSA nos últimos anos, em 

especial no que tange ao tratamento precoce do aneurisma e ao monitoramento do 

vasoespasmo e da ICT, cuja definição finalmente atingiu um consenso. A ênfase já 

não é apenas no vasoespasmo, mas também na falência endotelial e microcirculatória 

que permeiam a fisiopatologia do mesmo (95). 

Entretanto, apesar de a AHA ter 42 recomendações para a doença, apenas 22 

são nível I de evidência (39), o que demonstra a necessidade de novas pesquisas no 

campo da HSA. Alguns esclarecimentos ainda precisam ser feitos, como qual o melhor 

método para monitorar ICT em pacientes com HSA de alto grau, qual o preditor mais 

confiável para guiar a instalação de DVE em pacientes com hidrocefalia. Ainda não 

sabemos também qual o real benefício da transfusão em pacientes anêmicos com 

HSA, nem se o tratamento da HIC em pacientes neurocríticos pode ser realmente 

extrapolado aos pacientes com aneurisma roto (95). Estudos maiores precisam 

desenhar o alvo glicêmico e o alvo da temperatura em pacientes com HSA (12).  

A individualização é fundamental, com respeito ao limite de recursos de alguns 

centros, em especial em países em desenvolvimento como o Brasil (104). Nesses, 

ainda carecem estudos epidemiológicos que explicitem os desafios a serem 

enfrentados.  

 
3. OBJETIVOS: 
 
3.1. Objetivos primários: 
 

- Avaliar a performance da escala VASOGRADE como ferramenta prognóstica 

para infarto por ICT em uma população de paciente admitidos com HSA em um 

hospital quaternário público brasileiro;  

- Avaliar a correlação entre a escala VASOGRADE e desfecho clínico do 

paciente na alta hospitalar.  

 
3.2. Objetivos secundários:  
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- Descrever a frequência de vasoespasmo e infarto por ICT em pacientes 

internados por HSA em um hospital quaternário público brasileiro de janeiro de 

2016 a dezembro de 2019.  

- Correlacionar as escalas prognósticas tomográficas (Fisher e Fisher 

modificado) e clínicas (Hunt-Hess, World Federation of Neursurgeons-WFNS, 

VASOGRADE) com a frequência de infarto por ICT e com o desfecho clínico 

na alta hospitalar.  

- Descrever as características da população com HSA que desenvolveu infarto 

por ICT e compará-las com a população com HSA que não desenvolveu infarto 

por ICT.  

- Descrever a frequência das outras complicações neurológicas que não o infarto 

por ICT em pacientes com HSA (hidrocefalia, necessidade de uso de DVE, 

conversão definitiva do shunt para DVP, crises epilépticas, hipertensão 

intracraniana, necessidade de craniectomia, meningite bacteriana e 

ventriculite). 

- Descrever a frequência de complicações clínicas em pacientes com HSA no 

período do estudo (complicações infecciosas, cardíacas e pulmonares); 

- Correlacionar o tempo para a admissão hospitalar e o tempo para o tratamento 

definitivo (clipagem ou embolização) com o grau de incapacidade na alta 

(Rankin modificado).  

 

4. MÉTODOS: 
 
4.1. Participantes 
 

Esse estudo foi realizado com pacientes a partir de 18 anos internados no 

Hospital São Paulo – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com HSA 

aneurismática, entre janeiro de 2016 a janeiro de 2019, que preenchessem os critérios 

de inclusão e não apresentassem nenhum critério de exclusão.  

O Hospital São Paulo é um centro hospitalar de alta complexidade da cidade 

de São Paulo, que desenvolve atividades assistenciais e de pesquisa ligadas à 

UNIFESP – Escola Paulista de Medicina. Recebe demanda espontânea de pacientes 

com HSA, através da admissão via Pronto-Socorro, e sob referência de outras 
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instituições hospitalares, notadamente de hospitais da zona sul da cidade de São 

Paulo. O centro recebe em média 70 pacientes com HSA por ano.  

 

4.1.1 Critérios de inclusão 

 

- Pacientes a partir de 18 anos com HSA comprovada por TC crânio, RM crânio 

ou exame de líquor cefalorraquiano, associada à comprovação da etiologia 

aneurismática por angioTC, angioRM ou angiografia digital cerebral;  

- Idade ≥ 18 anos;  

- Consentimento em participar do estudo através de assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) pelo paciente ou, quando sem 

condições clínicas para tal, por familiar (ver anexo 2). 

- Pelo caráter retrospectivo do estudo, pacientes que evoluíram à óbito ou 

pacientes com impossibilidade de contato foram dispensados da assinatura do 

TCLE com anuência do comitê de ética e pesquisa (CEP) de nossa instituição.  

4.1.2. Critérios de exclusão 
 

- HSA traumática; 

- Gravidez. 

 

4.2 Desenho do estudo 
 

Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, de centro único, descritivo 

do tipo série de casos, realizado com dados coletados do prontuário eletrônico do 

Hospital São Paulo.  

Os pacientes que foram à óbito antes de um tratamento definitivo (clipagem ou 

embolização) não foram excluídos do estudo, a fim de delinear a frequência dos óbitos 

antes de um tratamento definitivo (clipagem ou embolização); assim como 

correlacionar esse dado com a gravidade dos doentes à admissão hospitalar.  

 
4.3. Tamanho amostral 
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Usamos um tamanho amostral por conveniência, considerando todos os casos 

de HSA aneurismática dentro dos critérios de inclusão acima descritos, no período de 

janeiro de 2016 a janeiro de 2019.  

 

4.4. Definições das variáveis clínicas e laboratoriais analisadas 

 Os dados clínicos e epidemiológicos foram coletados de todos os pacientes 

com HSA no período estudado, e consistiram em idade, sexo, etnia e presença de 

fatores de risco classicamente relacionados à ocorrência de HSA – diagnóstico prévio 

de HAS, tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Os fatores de risco foram 

considerados presentes quando documentados em prontuário.  As complicações 

neurológicas e sistêmicas apresentadas pelos pacientes durante a internação 

hospitalar foram avaliadas com base nas descrições em prontuário e avaliação de 

exames complementares. Foram coletados também tempo de permanência em UTI, 

tempo de permanência hospitalar e desfecho clínico (ERm) através de dados de 

prontuário eletrônico (anexo 1).  

Quanto às características da HSA, coletamos os seguintes dados: data do ictus; 

data de internação em nosso hospital (e com quantos dias do ictus o paciente chegou 

ao nosso centro); escalas de Hunt-Hess e WFNS (do dia do sangramento – caso o 

paciente tenha sido transferido de outro centro, usamos dados de prontuário da 

primeira instituição que recebeu o paciente); escala de Fisher modificada (do dia do 

sangramento, usando o mesmo critério especificado para as escalas de Hunt Hess e 

WFNS); escala VASOGRADE (do dia do sangramento); localização do aneurisma e a 

presença de aneurismas múltiplos (outro aneurisma além do responsável pelo 

sangramento). Avaliamos também a data de tratamento do aneurisma (e com quantos 

dias do ictus o paciente foi tratado) e o método de tratamento empregado (cirúrgico, 

endovascular ou clínico – quando o paciente não recebeu nenhum tratamento 

definitivo, principalmente por ressangramento e óbito). As escalas foram coletadas de 

dados de prontuário.  

As seguintes complicações neurológicas foram avaliadas: hidrocefalia, 

necessidade de uso de DVE, conversão definitiva do shunt de DVE para DVP, 

ocorrência de meningite ou ventriculite, presença de crises epilépticas, 

desenvolvimento de hipertensão intracraniana e necessidade de craniectomia 

descompressiva. Quanto às complicações sistêmicas foram avaliadas a ocorrência de 
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infecções (pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecção do trato urinário ou 

infecção de foco indeterminado); distúrbios do sódio (hiponatremia e hipernatremia); 

complicações cardíacas (arritmias e infarto agudo do miocárdio); complicações 

pulmonares (tromboembolismo pulmonar, síndrome do desconforto respiratório 

agudo, edema pulmonar agudo). Tais complicações foram consideradas presentes 

quando descritas em prontuário, de acordo com o serviço de terapia intensiva do 

Hospital São Paulo (ver quadro 4).  

ICT foi definida como surgimento de um sinal focal neurológico novo ou uma 

piora do nível de consciência (2 pontos ou mais na ECG) mantida por pelo menos uma 

hora e que não fosse ser explicado por outras causas (crise convulsiva, febre, 

alterações eletrolíticas ou hidrocefalia). Entretanto, o desfecho primário do nosso 

estudo foi infarto por ICT, o qual foi definido como novas lesões isquêmicas 

espontâneas em pelo menos uma tomografia de acompanhamento. Apenas infartos 

espontâneos (ou seja, não relacionados à clipagem ou embolização do aneurisma 

roto) dentro de 6 semanas após a HSA foram incluídos. Lesões causadas por drenos 

extraventriculares (isquemias no trajeto do cateter de DVE foram consideradas como 

complicações desta intervenção), infartos preexistentes e hipodensidades em torno 

de um hematoma ou no entorno da área cirúrgica também não foram considerados 

como novos infartos. Dados radiológicos dos pacientes com infarto por ICT foram 

coletados, a fim de documentar a ocorrência de infartos. A imagem revisada, em 

consonância com a literatura, foi em seis semanas após o ictus, ou então a última 

antes do óbito do paciente. Nos casos em que não havia imagem de seis semanas 

após o evento, revisamos a com maior proximidade temporal a esta data. 

Determinamos se o infarto, quando estabelecido, devia-se provavelmente à ICT ou ao 

procedimento de correção do aneurisma, hematomas ou dispositivos como DVE ou 

DVP. Nos casos decorrentes da ICT, avaliamos o território da isquemia, se este era 

compatível com a(s) artéria(s) com espasmo, e se o padrão de imagem era cortical ou 

subcortical. Infartos foram considerados como decorrentes do tratamento (cirúrgico ou 

por endovascular) quando presentes nas imagens de controle dentro de 24 horas 

após o procedimento. Isquemias no trajeto do cateter de DVE foram consideradas 

como complicações desta intervenção. As imagens foram laudadas por 

neurorradiologistas certificados que desconheciam o quadro clínico da paciente. A 

correlação entre imagem e quadro clínico do paciente foi feita pela investigadora 

principal.  
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No hospital São Paulo os pacientes são rigorosamente monitorados para 

vasoespasmo e ICT com DTC diário e exame neurológico seriado. Em pacientes 

comatosos ou sob sedação, além do DTC e do exame neurológico é utilizado a TCP 

e/ ou o eletroencefalograma para diagnóstico de ICT. Uma vez que o diagnóstico de 

é estabelecido, após exclusão de fatores confundidores (hidrocefalia, transtornos 

infecciosos e/ou hidroeletrolíticos, doenças cardíacas e outras), o tratamento de rotina 

da nossa UTI já utiliza a terapia com IH por meio de infusão de drogas vasoativas 

(norepinefrina, principalmente), seguida, caso necessário, pelo início de terapia 

inotrópica/vasodilatadora (milrinone endovenoso). O uso de drogas inotrópicas/ 

vasodilatadoras pode ser iniciado de imediato quando há contraindicação clínica e/ou 

cardiológica ao aumento pressórico, ou no caso da PA basal do paciente já elevada, 

sempre sob rigorosa vigilância para hipotensão. Caso necessário, os doentes também 

são encaminhados à angiografia cerebral, de modo a realizar tratamento 

endovascular, químico (milrinone intra-arterial) e/ou por angioplastia com balão (ver 

figura 3).  

O desfecho clínico foi avaliado usando a escala modificada de Rankin na alta 

(ERm) através da revisão de prontuário considerando evoluções médicas, de 

enfermagem e de fisioterapia, conforme anexo 1. A ERm de 0-2 foi considerada um 

desfecho favorável, enquanto ERm de 3-6 foi considerada um desfecho desfavorável.  

A fim de criar um modelo preditivo de desfecho clínico na alta hospitalar, foram 

correlacionados dados clínicos e epidemiológicos com o Rankin modificado na alta 

hospitalar. 
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Figura 3. Manejo da hemorragia subaracnoidea aneurismática e da isquemia cerebral tardia no hospital 

São Paulo.  

 
ICT – Isquemia Cerebral Tardia; DTC – doppler transcraniano; EEG – eletroencefalograma; TCP – 
tomografia computadorizada de perfusão; 1. Hemorragia Subaracnóidea Aneurismática confirmada por 

angiotomografia (AngioTC); angiografia RM ou angiografia por subtração digital (DSA). 2 Exclusão de 

causas de deterioração clínica e neurológica, como hidrocefalia, infecção, crises epilépticas, distúrbios 

hidroeletrolíticos. 3. A AHA recomenda a indução de hipertensão em pacientes com ICT, a menos que 

a pressão arterial tenha sido previamente elevada ou o envolvimento cardíaco impeça a indução (classe 

I; nível de evidência B). 

 

Quadro 4. Definição de complicações médicas e neurológicas   

Complicações 
Neurológicas 

 

Hidrocefalia TC de crânio avaliada por neurorradiologistas experientes, com 
balonização dos cornos frontais do ventrículo lateral, abertura dos cornos 
temporais do ventrículo lateral, exsudato transependimário e outros 
sinais. 

Necessidade de Derivação 
Ventricular Externa (DVE) 

Presença de hidrocefalia com redução do nível de consciência 

Epilepsia Atividade clínica ou eletroencefalográfica (ictal ou interictal) certificada 
por neurofisiologistas.  

Meningite ou Ventriculite  Aumento de celularidade no líquor Gram e sintomas clínicos (febre, rigidez 
de nuca, confusão mental, crises epilépticas). 
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Vasoespasmo O vasoespasmo foi estabelecido de acordo com o Doppler Transcraniano 
(DTC), que é realizado diariamente em nossa Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Velocidade média do fluxo > 120 cm/s com índice de Lindegaard 
superior a 3 é diagnóstico de vasoespasmo da artéria cerebral média (ACM). 
Para artéria cerebral interna (ACI), artéria cerebral anterior (ACA), artéria 
cerebral posterior (ACP), artéria basilar (BA) e artéria vertebral (AV), foram 
considerados, respectivamente, os seguintes valores de corte: > 130, > 120, 
> 90, > 100 e > 90cm/s. 

Infarto por Isquemia 
Cerebral Tardia (ICT)   

Novas lesões isquêmicas espontâneas em pelo menos um exame de 
acompanhamento. Apenas infartos espontâneos (ou seja, não relacionados 
a clipagem ou enrolamento do aneurisma rompido) dentro de 6 semanas 
após HSA foram incluídos. Não foram considerados novos infartos as lesões 
causadas por drenos ventriculares externos, infartos preexistentes e 
hipodensidades ao redor de um hematoma ou nas proximidades da área de 
operação. 

Hipertensão Intracraniana Pressão intracraniana > 20mmHg. Quando a pressão intracraniana elevada 
não foi suficientemente controlada por métodos de tratamento intensivo 
(DVE, agentes hiperosmolares, barbitúricos), os pacientes foram tratados 
com craniectomia descompressiva. 

Complicações Médicas 

Infecção   Pneumonia: novo infiltrado na radiografia de tórax mais duas das três 
seguintes condições: contagem elevada de leucócitos acima de 10.000 
células/ml, febre ou expectoração purulenta (definição do American 
College of Chest Physicians). 
Infecção do trato urinário: piúria, bacteriúria e urocultura positiva; 
Infecção da corrente sanguínea: Hemoculturas positivas com eritema local 
IV ou “quick” SOFA > ou = 2 (FR ≥ 22; PAS < ou = 100mmHg; alteração do 
nível de consciência). Infecção de origem indeterminada: sepse (disfunção 
orgânica com risco de vida devido a uma resposta desregulada do 
hospedeiro à infecção + pontuação SOFA ≥2 pontos) sem foco 
determinado. 

Hipernatremia Sódio sérico > 145mmol/L 

Hiponatremia Sódio sérico < 135mmol/L 

Injúria renal aguda Elevação maior que 1,5 vezes o valor de creatinina ou elevação maior que 
0,3mg/dL. 

Complicações cardíacas 

Infarto Miocárdico agudo Elevação característica de troponina I ou CK-MB e alterações isquêmicas 
no ECG confirmadas por cardiologista. 

Arritmias Arritmia cardíaca com risco de vida confirmada por ECG. 

Complicações pulmonares 
  

Tromboembolismo 
pulmonar 

Confirmação por prontuário e angiotomografia de tórax; 
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Síndrome do desconforto 
respiratório agudo (SDRA) 

Definição de Berlim: 
Tempo: dentro de 1 semana de um insulto clínico conhecido ou sintomas 
respiratórios novos ou agravados; 
Imagem do tórax: opacidades bilaterais — não totalmente explicadas por 
derrames, colapso lobar/pulmão ou nódulos. Insuficiência respiratória 
não totalmente explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga 
hídrica. 
Origem do edema: Precisa de avaliação objetiva (por exemplo, 
ecocardiografia) para excluir edema hidrostático se nenhum fator de risco 
estiver presente. 

Edema Pulmonar Agudo Confirmação por prontuário, radiografia de tórax e/ou TC de tórax. 

OBS: TC: tomografia computadorizada; FR: frequência respiratória; PAS: pressão arterial sistólica.   

 

4.5. Análise estatística  
 

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências relativas 

e absolutas e comparadas por meio do teste qui-quadrado ou exato de Fisher, 

conforme o caso. As distribuições das variáveis contínuas foram avaliadas quanto à 

normalidade por “skewness e kurtosis” e por métodos gráficos. Aqueles com 

distribuição normal são apresentados como média e desvio padrão e comparados pelo 

teste T de Student para amostras independentes. Caso contrário, foram apresentadas 

por medianas e quartis e comparados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

A análise de regressão logística multivariada foi empregada para verificar a 

independência da associação entre a escala VASOGRADE e infarto por isquemia 

cerebral tardia (ICT). A curva característica receptor-operador (ROC) foi realizada 

para encontrar o valor discriminante ideal, maximizando a diferença entre a 

sensibilidade e 1- especificidade com um IC de 95%. As variáveis significativas ao 

nível de 0,10 na análise univariada foram consideradas para inclusão no modelo 

multivariável. Idade, sexo, localização do aneurisma e VASOGRADE foram definidos 

a priori para inclusão nos modelos multivariáveis por causa da plausibilidade biológica.  

Todos os testes foram bilaterais e os valores finais de P abaixo de 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos nos modelos de análise multivariada. 

Todas as análises foram realizadas com o software SPSS (IBM Corp. SPSS Statistics 

para Windows, versão 24.0. Armonk, NY). 

 

4.6. Aspectos éticos  
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O protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital São Paulo: número 26768619.8.0000.5505. Os participantes ou seus 

representantes legais concordaram em participar e assinaram o TCLE. Os pacientes 

que evoluíram à óbito ou que não puderam ser contatados por telefone foram 

dispensados da assinatura do TCLE. A pesquisa foi realizada em acordo com padrões 

éticos institucionais e nacionais, assim como de acordo com a Declaração de Helsinki, 

de 1964, e suas emendas. 

5  RESULTADOS 
 

5.1 Seleção de pacientes 
 
 Todos os pacientes são parte de uma coorte consecutiva e retrospectiva de 

pacientes com HSA internados em nosso hospital, um centro quaternário de grande 

volume no Brasil, com uma média de 70 pacientes com HSA por ano. Duzentos e doze 

pacientes preencheram os critérios de inclusão para participação no estudo e não 

tinham nenhum critério de exclusão. Na figura 4 está o fluxograma do estudo. Ao todo, 

206 pacientes participaram da análise de isquemia por ICT e 212 pacientes 

permaneceram na análise da ERm na alta hospitalar.  

 
Figura 4. Fluxograma do estudo 

 
OBS: ICT - isquemia cerebral tardia; ERm – escala de Rankin modificada.  

 

5.2 Características demográficas e clínicas dos pacientes com HSA 
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A média de idade dos 206 pacientes foi de 52,7 ± 12,8 anos e 70,8% eram do 

sexo feminino. Os fatores de risco mais comumente encontrados foram hipertensão 

(58,5%) e tabagismo (53,1%). Na nossa amostra, 18% dos aneurismas estavam 

localizados na ACI, 19,4% na ACM e 62,6% na ACoP, ACA e na ACP. Um total de 60 

pacientes (29,3%) tinham aneurismas múltiplos, ou seja, achado de outro aneurisma 

incidental além do causador do sangramento subaracnoideo. O tempo do ictus ao 

tratamento teve uma mediana de 9 dias (5 - 19). A maior parte dos pacientes foi tratado 

cirurgicamente (67%). Um total de 5,2% dos pacientes (11 pacientes) faleceram em 

até 72h do ictus, sem receber qualquer tratamento definitivo (cirúrgico ou 

endovascular) (tabela1).   

Um total de 39 pacientes apresentou infarto por ICT, ou seja, 19% da coorte de 

pacientes avaliados. Dos pacientes com infarto por ICT, 82% eram do sexo feminino, 

com uma média de 54,7 anos de idade (+10,3).  Pacientes que desenvolveram ou não 

infarto por ICT foram semelhantes quanto as características epidemiológicas (gênero, 

etnia e idade), presença de comorbidades, localização do aneurisma, tempo do ictus 

à admissão e tempo para o tratamento, assim como quanto ao método de tratamento 

adotado (tabela 1).  

 
Tabela 1. Características epidemiológicas e clínicas dos indivíduos da amostra e comparação entre os 

que desenvolveram ou não infarto por ICT.   

 

Variáveis Total (206) Infarto por ICT  Valor P 

Não (167) Sim (39) 

Idade (média ± DP) 
Mínimo – Máximo (anos) 

52,7 ± 12,8 

18 – 85 

52,2 ± 13,3 

18 - 85 

54,7 ± 10,3 

36 - 84 
0,287 

Sexo Feminino 146 (70,8%) 114 (68,2%) 32 (82,1%) 0,099* 

Etnia    0,725 

Branca 113 

(54,3%) 
93 (55,0%) 20 (51,3%)  

Negra 26 (12,5%) 22 (13,0%) 4 (10,3%)  
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Parda 67 (32,2%) 52 (30,8%) 15 (38,5%)  

Amarelo 2 (1,0%) 2 (1,2%) 0 (0,0%)  

Comorbidades     

HAS 121 

(58,5%) 
94 (56,0%) 27 (69,2%) 0,130 

Tabagismo ativo 110 

(53,1%) 
90 (53,6%) 20 (51,3%) 0,796 

Etilismo 29 (14,0%) 23 (13,7%) 6 (15,4%) 0,784 

Uso de Drogas ilícitas 7 (3,4%) 5 (3,0%) 2 (5,1%) 0,618 

Localização do Aneurisma    0,099* 

ACI 37 (18,0%) 26 (15,6%) 11 (28,2%)  

ACM 40 (19,4%) 31 (18,6%) 9 (23,1%)  

ACA, ACoP, ACP 129 
(62,6%) 

110 (65,9%) 19 (48,7%)  

Outros aneurismas 60 (29,3%) 50 (30,1%) 10 (25,6%) 0.514 

Tempo ictus – admissão 
Mediana (1ºQ-3ºQ) – dias 

Mínimo-máximo (dias) 

 

5 (2 – 14) 

0 – 182 

 

5 (2 – 15) 

0 – 182 

 

7(2 – 8) 

0 – 82 

0,501 

Método do tratamento 
Clipagem (Ref)  

Embolização 
Clínico 

 

140 (67,0) 

38 (18,2) 
31 (14,8) 

 

   116 (68,2) 

29(17,1) 
25(14,7) 

 

24 (61,5) 

9 (23,1) 
6 (15,4) 

0,652 

Tempo ictus – tratamento 
(dias) 
Mediana (1ºQ-3ºQ) 

Mínimo-máximo 

 

9 (5 - 19) 

0 – 200 

 

10 (5 – 20) 

0 – 200 

 

8 (4 – 11) 

1 – 85 

0,231 

 

 

Obs: *Significante. Ref: tratamento referência. AB – Artéria basilar; ACA – Artéria cerebral anterior; ACI 

– Artéria carótida interna; AcoA – artéria comunicante anterior; AcoP – Artéria comunicante posterior; 
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ACM – Artéria cerebral média; ACP – artéria cerebral posterior. DP – desvio padrão; F – teste exato de 

Fisher; HAS – hipertensão arterial sistêmica; has – hemorragia subaracnoidea; ICT– isquemia cerebral 

tardia; M – Teste de Mann- Whitney; PICA – Artéria cerebelar posteroinferior; Q – teste qui quadrado; 

T – teste t de Student; WFNS – “World Federation of Neurological Surgeons”; 1ºQ – primeiro quartil; 

3ºQ – terceiro quartil. 

 

5.2.1 Escalas clínicas e de neuroimagem  
 

 A mediana da escala de coma de Glasgow na admissão em nossa amostra foi 

15 (13 – 15).  A mediana para pacientes com infarto por ICT foi de 13 (1ºQ 7- 3ºQ 15), 

enquanto a mediana para pacientes sem infarto por ICT foi 15 (1ºQ 13- 3ºQ 15), 

p=0,006.  

A maior parte dos pacientes apresentou escala de Hunt-Hess na admissão 

entre 1 e 3 (81,3%). No grupo de pacientes sem infarto por ICT 63% dos pacientes 

foram admitidos com Hunt-Hess 1 e 2, 20% com Hunt-Hess 3 e 17% dos pacientes 

tinham Hunt-Hess 4 e 5 à admissão. Para pacientes com infarto por ICT, 35,9% dos 

pacientes foram admitidos com Hunt-Hess 1 e 2; 38,5% com Hunt-Hess 3 e 25,6% 

com Hunt-Hess 4 e 5 (p=0.012).  

Um total de 20,6% da amostra apresentou escala de WFNS de 4-5 (alto grau 

na admissão). Pacientes que desenvolveram infarto por ICT apresentaram uma 

frequência maior de WFNS alto grau (4-5) quando comparado com pacientes que não 

desenvolveram infarto por ICT (30,8% versus 18,2%, p=0.012).  

Um total de 60,8% apresentou escala de Fisher modificada 3 ou 4 e, portanto, 

um alto risco de desenvolver ICT. Pacientes que desenvolveram infarto por ICT 

apresentaram uma frequência maior de escala de Fisher modificada 3 ou 4 quando 

comparados aos pacientes que não desenvolveram infarto por ICT (87,2% versus 

54,7%). Apenas 5,1% dos pacientes que desenvolveram infarto por ICT tiveram Fisher 

modificado zero à tomografia inicial, versus 11,8% dos pacientes sem infarto por ICT. 

Um total de 45,4% dos pacientes que não desenvolveram infarto por ICT 

apresentaram Fisher modificado 0 a 2 à tomografia inicial, enquanto apenas 12,8% 

dos pacientes com infarto por ICT tiveram a mesma gradação.  

A maior parte dos pacientes em nossa amostra apresentou escala do 

Vasograde amarela na admissão (46,9%), sendo 32,5% classificados como verde e 

20,6% como vermelha. Comparando-se os pacientes com e sem infarto por ICT, nota-
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se no grupo de pacientes com infarto por ICT um predomínio significativo da gradação 

amarela (61,5%) e vermelha (30,8%), que juntas perfizeram 92,3% da amostra 

(p=0.001). Para o grupo de pacientes sem infarto por ICT, houve um predomínio do 

grupo verde (38,2%) e amarelo (43,5%), que juntos somaram 81,7% da amostra.  

 
Tabela 2. Características das escalas clínicas e de neuroimagem dos pacientes com HSA com e sem 
infarto por ICT. 
 

Apresentação Clínica  Total Sem infarto 
por ICT (167) 

Com infarto 
por ICT (39) 

Valor P 

Glasgow (mediana e 
quartis1ºQ-3ºQ) 

15 (13 – 15) 15 (13 – 15) 13 (7 – 15) 0,006* 

15 108 (52,4%) 94 (56,3%) 14 (35,9%) 0,006* 

13-14 52 (25,2%) 42 (25,1%) 10 (25,6%) 

07-12 21 (10,2%) 14 (8,4%) 7 (17,9%) 

03-06 25 (12,1%) 17 (10,2%) 8 (20,5%) 

Hunt-Hess       0,012* 

1 52 (24,9%) 46 (27,1%) 6 (15,4%)   

2 69 (33,0%) 61 (35,9%) 8 (20,5%)   

3 49 (23,4%) 34 (20,0%) 15 (38,5%)   

4 16 (7,7%) 13 (7,6%) 3 (7,7%)   

5 23 (11,0%) 16 (9,4%) 7 (17,9%)   

Escala de Fisher 
Modificada 

      0,003* 

0 22 (10,5%) 20 (11,8%) 2 (5,1%)   

1 31 (14,8%) 29 (17,1%) 2 (5,1%)   

2 29 (13,9) 28 (16,5%) 1 (2,6%)   
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3 90 (43,1) 65 (38,2%) 25 (64,1%)   

4 37 (17,7) 28 (16,5%) 9 (23,1%)   

WFNS       0,012* 

1 106 (50,7) 95 (55,9) 11 (28,2)   

2 46 (22,0) 34 (20,0) 12 (30,8)   

3 14 (6,7) 10 (5,9) 4 (10,3)   

4 20 (9,6) 14 (8,2) 6 (15,4)   

5 23 (11,0) 17 (10,0) 6 (15,4)   

Vasograde       0,001* 

Verde 68 (32,5) 65 (38,2) 3 (7,7)   

Amarelo 98 (46,9) 74 (43,5) 24 (61,5)   

Vermelho 43 (20,6) 31 (18,2) 12 (30,8)   

 
Obs: * Significante. ICT – Isquemia cerebral tardia; F – Teste exato de Fisher; HSA – Hemorragia 
subaracnoidea; M – Teste de Mann-Whitney; Q – Teste de qui quadrado; WFNS – “World Federation 

of Neurological Surgeons”; 1ºQ – primeiro quartil; 3ºQ – terceiro quartil. 

 

5.2.2 Complicações Neurológicas  
 

A hidrocefalia ocorreu em 34,9% da amostra, sendo que 26,3% foram 

submetidos à DVE e 11% a shunt definitivo. Comparando-se pacientes com e sem 

infarto por ICT, 30,6% dos pacientes sem infarto por ICT e 53,8% dos pacientes com 

infarto por ICT tiveram hidrocefalia, p=0.006. Um total de 38,5% dos pacientes com 

infarto por ICT foram submetidos à colocação de DVE versus 23,5% dos pacientes 

sem infarto por ICT, p=0.056. Não houve diferença entre pacientes com infarto por 

ICT e sem infarto por ICT no que se refere à necessidade de shunt definitivo (10,3% 

versus 11,2%, p=1.0).  
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Ventriculite ocorreu em 13,9% do total da amostra, sem diferença entre os 

pacientes que desenvolveram ou não infarto por ICT, p=0.184. Crises epilépticas 

ocorreram em 12% de toda a amostra, em 10,6% dos pacientes sem infarto por ICT e 

em 17,9% dos pacientes com infarto por ICT, p=0.27.  

Um total de 32% dos pacientes apresentou HIC (PIC > ou = 20mmHg) e 8,1% 

dos pacientes foram submetidos à craniectomia descompressiva (17 pacientes em 

uma amostra de 206 pacientes). No grupo com infarto por ICT, 48,7% dos pacientes 

apresentaram HIC e 17,9% foram submetidos à craniectomia. Nos pacientes sem 

infarto por ICT, 28,8% apresentaram HIC e apenas 5,9% foram submetidos à 

craniectomia (p=0.017 para a frequência de HIC e p=0.021 para craniectomia 

descompressiva).  

O vasoespasmo sonográfico ou angiográfico ocorreu em 67% da amostra. Não 

houve diferença na frequência de vasoespasmo angiográfico ou sonográfico entre 

pacientes que desenvolveram ou não infarto por ICT (71,4% versus 66,1%, p=0,54).  

 

 
Tabela 3. Características das complicações neurológicas nos pacientes com HSA com e sem infarto 
por ICT. 
 

Complicações 
neurológicas 

Total (206) Infarto por ICT Valor p 

Não (167) Sim (39) 

Vasospasmo 134 (67,0%) 109 (66,1%) 25 (71,4%) 0,540 

Hidrocefalia 73 (34,9%) 52 (30,6%) 21 (53,8%) 0,006* 

Uso de DVE 55 (26,3%) 40 (23,5%) 15 (38,5%) 0,056* 

Uso de DVP 23 (11,0%) 19 (11,2%) 4 (10,3%) 1,000 

Crises Epilépticas 25 (12,0%) 18 (10,6%) 7 (17,9%) 0,270 

Ventriculite / Meningite 29 (13,9%) 21 (12,4%) 8 (20,5%) 0,184 

Hipertensão 
Intracraniana 

68 (32,5%) 49 (28,8%) 19 (48,7%) 0,017* 
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Craniectomia 17 (8,1%) 10 (5,9%) 7 (17,9%) 0,021* 

Obs. * Significante. DVE – derivação ventricular externa; DVP – derivação ventrículo-peritoneal; F – 
teste exato de Fisher; ICT – isquemia cerebral tardia; Q – teste qui-quadrado. 
 

5.2.3 Complicações sistêmicas  
 

 Pneumonia ocorreu em 18,2% da amostra (12,9% do grupo sem isquemia por 

ICT e em 41% do grupo com isquemia por ICT, p<0.001). Infecção do trato urinário 

ocorreu em 4,8% da amostra e não foi diferente entre pacientes com e sem infarto por 

ICT. Também não houve diferença entre os grupos na frequência de infecção de foco 

indeterminado (20,6% total, 20,6% pacientes com infarto por ICT versus 20,5% 

pacientes sem infarto por ICT; p=0.992). Pacientes que desenvolveram infarto por ICT 

apresentaram uma frequência maior de infecção de corrente sanguínea (38,5% versus 

8,8%; p<0.001) assim como de qualquer infecção (69,2% versus 38,2%; p<0.001).  

 Um total de 20,1% apresentou hipernatremia durante a admissão hospitalar e 

19,6% hiponatremia. Um total de 43,6% dos pacientes com infarto por ICT 

apresentaram hipernatremia enquanto 14,7% dos pacientes sem infarto por ICT 

tiveram essa complicação (p<0.001). Não houve diferença quanto a presença de 

hiponatremia nos grupos sem e com infarto por ICT (21,8% vs 10,3%; p=0.103), mas 

a síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético foi significativamente 

mais frequente no grupo com infarto por ICT (41% vs 10%; p<0.001).  

 Injúria renal aguda ocorreu em 15,8% da nossa amostra (41% dos pacientes 

com infarto por ICT e em 10% dos pacientes sem infarto por ICT (p<0.001).  

 Infarto agudo do miocárdio ocorreu em 2,9% da nossa amostra (5,1% dos 

pacientes com infarto por ICT e 2,4% dos pacientes sem infarto por ICT, p = 0.318). 

Arritmia ocorreu em 1,9% dos pacientes, em 1.8% dos pacientes sem infarto por ICT 

e em 2.6% dos pacientes com infarto por ICT, p=0.571.  

 Tromboembolismo pulmonar aconteceu em 2,9% da nossa amostra, SDRA em 

0,5% e edema agudo de pulmão em 0,5%. Pacientes que desenvolveram infarto por 

ICT tiveram uma frequência maior de tromboembolismo pulmonar (1,2% do grupo sem 

infarto por ICT e 10,3% no grupo com infarto por ICT, p=0.013).  

 
 



  

   

53 

53 

Tabela 4. Características das complicações sistêmicas nos pacientes com HSA com e sem infarto por 

ICT.  

 

Complicações 
sistêmicas 

Total (206) Infarto por ICT Valor p 

Não (167) Sim (39) 

 

Pneumonia 38 (18,2%) 22 (12,9%) 16 (41,0%) <0.001* 

ITU 10 (4,8%) 7 (4,1%) 3 (7,7%) 0.400 

Infecção de corrente 
sanguínea 

30 (14,4%) 15 (8,8%) 15 (38,5%) <0.001* 

Infecção de foco 
indeterminado 

43 (20,6%) 35 (20,6%) 8 (20,5%) 0.992 

Qualquer infecção 92 (44,0%) 65 (38,2%) 27 (69,2%) <0.001* 

 Hipernatremia 42 (20,1%) 25 (14,7%) 17 (43,6%) <0.001* 

Hiponatremia 41 (19,6%) 37 (21,8%) 4 (10,3%) 0.103 

Injúria renal aguda 33 (15,8%) 17 (10,0%) 16 (41,0%) <0.001* 

Complicação cardíacas    0.607 

Ausentes 199 (95,2%) 163 (95,9%) 36 (92,3%)  

IAM 6 (2,9%) 4 (2,4%) 2 (5,1%) 0.318 

Arritmias 4 (1,9%) 3 (1,8%) 1 (2,6%) 0.571 

Complicações 
pulmonares    0,003* 

Ausentes 201 (96,2%) 167 (98,2%) 34 (87,2%)  

TEP 6 (2,9%) 2 (1,2%) 4 (10,3%) 0.013* 

SDRA 1 (0,5%) 1 (0,6%) 0 (0,0) >0.999 
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EAP 1 (0,5%) 0 (0,0) 1 (2,6%) 0.189 

Obs. *Significante. ICT – isquemia cerebral tardia; EAP – edema agudo de pulmão;; IAM – infarto agudo 
do miocárdio; F – teste exato de Fisher; ICS – infecção de corrente sanguínea; ITU – infecção trato 
urinário; M – teste de Mann-Whitney; Q – teste de qui quadrado; SRDA – síndrome do desconforto 
respiratório agudo; TEP – tromboembolismo pulmonar. 
 

5.2.4 Desfechos clínicos  
 
 O tempo mediano de permanência em UTI foi de 10 (5 – 17) dias. A mediana 

de dias de internação na UTI para pacientes sem infarto por ICT foi de 8 dias (1ºQ 5 

– 3ºQ 15) e a mediana para pacientes com infarto por ICT foi de 14 dias (1ºQ 10 – 3ºQ 

22), p=0.001. A mediana de dias de internação hospitalar para pacientes sem infarto 

por ICT foi de 14 dias (1ºQ 9 – 3ºQ 22) e para pacientes com infarto por ICT foi de 19 

dias (1ºQ 12 – 3ºQ 35), p=0.003.  

Houve também diferença entre os grupos com e sem infarto por ICT para a 

mediana da ERm na alta hospitalar, a qual foi de 1 (1ºQ 1 – 3ºQ 4) para pacientes 

sem infarto por ICT e 5 (1ºQ 3 – 3ºQ 6) para pacientes com infarto por ICT (p<0.001). 

Ao todo, 79,6% dos pacientes com infarto por ICT tiveram ERm desfavorável (3-6) na 

alta, enquanto 35,2% dos pacientes sem infarto por ICT tiveram esse mesmo desfecho 

(p<0.001).   
 

Tabela 5. Características de desfechos nos pacientes com HSA com e sem infarto por ICT. 
 

Variáveis Total (206) Isquemia por ICT Valor p 

Não (167) Sim (39) 

Tempo Internação UTI 
(mediana 1ºQ-3ºQ) 
Mínimo e máximo 

 
10 (5 – 17) 

1 - 137 

 
8 (5 - 15) 
1 - 137 

 
14 (10 – 22) 

4 - 62 

 
0,001* 

Tempo internação (dias) 
Mediana  (1ºQ-3ºQ) 
Mínimo – máximo 

 

 
16 (9 – 24) 

1 - 182 

 
14 (9 – 21) 

1 - 182 

 
19 (12 – 35) 

5 - 136 

 
0,003* 

ERm na alta hospitalar 

Mediana (1ºQ-3ºQ) 2 (1 – 6) 1 (1 - 4) 5 (3 – 6) <0,001* 
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<0 39 (18,7%) 37 (21,8%) 2 (5,1%) 

<0,001* 

1 63 (30,1%) 59 (34,7%) 4 (10,3%) 

2 16 (7,7%) 14 (8,2%) 2 (5,1%) 

3 18 (8,6%) 13 (7,6%) 5 (12,8%) 

4 10 (4,8%) 5 (2,9%) 5 (12,8%) 

5 9 (4,3%) 3 (1,8%) 6 (15,4%) 

6 54 (25,8%) 39 (22,9%) 15 (38,5%) 

Obs. *Significante. ICT – isquemia cerebral tardia; F – teste exato de Fisher; ERm – Escala de 
Rankin modificada; M – teste de Mann-Whitney; UTI – unidade de terapia intensiva.  

 
 
5.3  Vasograde e Infarto por Isquemia Cerebral Tardia  
 
 Na análise multivariada, ajustada para idade, sexo e localização do 

aneurisma, comparado ao Vasograde-verde (referência), o Vasograde amarelo e 

vermelho foram significativamente associados à infarto por ICT [OR (“Odds ratio”) 

7.69; IC 95% 2.13-27.8 e OR 8.07 IC 95%, 2.03–32.11 respectivamente] (tabela 6). 

Isso se manteve em uma análise subsequente que foi também ajustada para 

hidrocefalia e presença de infecção (tabela 7). Nessa última análise aneurismas 

localizados na artéria carótida interna e na artéria cerebral média também se 

associaram de maneira significativa à infarto por ICT.  

 A área sob a curva ROC (Receiver Operating Caractheristic) do Vasograde 

para predizer ICT foi de 0,67 + - 0,04 (IC 95% 0,58–0,75; p = 0.001; Figura 5). A 

concordância entre as probabilidades de ICT observadas e previstas é apresentada 

na Figura 6.  

 A Tabela 8 mostra as razões de sensibilidade, especificidade e 

verossimilhança para os diferentes pontos de corte das categorias do Vasograde. O 

Vasograde-vermelho tem sensibilidade de 30,8% e especificidade de 82,0% para 

identificar pacientes com infarto por ICT. O Vasograde-verde teve 92,3% de 

especificidade para ausência de infarto por ICT. No geral, o Vasograde-amarelo e o 
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Vasograde-vermelho juntos tiveram uma sensibilidade de 92,3% para predizer infarto 

por ICT.  

 A presença de infecção (infecção de foco indeterminado, infecção de corrente 

sangúinea, infecção de urina e pneumonia) foi também um preditor independente de 

ICT (p=0.018) (tabela 6 e tabela 7).  

 
Tabela 6: Análise multivariada do Vasograde para predizer infarto por ICT; ajustado para 

idade, sexo e localização do aneurisma.  

Variáveis Coef. EP Wald OR 
IC 95% Valor 

p Inferior Superior 

Idade ictus - 0,002 0,016 0,017 1,002 0,971 1,034 0,895 

Sexo Masculino - 0,694 0,476 2,126 0,499 0,196 1,270 0,145 

Localização do 
aneurisma 

 0,476 2,126    0,159 

An Categ 1 0,892 0,473 3,674 2,440 0,966 6,166 0,059 

An Categ 2 0,121 0,478 0,064 1,129 0,442 2,881 0,800 

Vasograde         

Verde   10,278    0,006* 

amarelo 2,040 0,656 9,670 7,687 2,126 27,801 0,002* 

vermelho 2,088 0,705 8,777 8,068 2,027 32,109 0,003* 

OBS: *Significante. An Categoria 1 se refere à “Aneurisma Categoria 1” (aneurisma na 

artéria carótida interna ou na artéria cerebral média). Na Categoria 2 se refere à “Aneurisma 
Categoria 2” (Aneurisma na artéria cerebral anterior, comunicante anterior e segmento A1, 

artéria comunicante posterior ou aneurisma na circulação posterior). Infecção: infecção de 

foco indeterminado, infecção de corrente sangúinea, infecção de urina e pneumonia.  

 

 

Tabela 7: Análise multivariada do Vasograde para predizer infarto por ICT; ajustado para 

idade, sexo, localização do aneurisma, hidrocefalia e presença de infecção.  

Variáveis Coef. EP Wald OR 

IC 95% Valor 
p Inferior Superior 

Idade ictus - 0,009 0,016 0,278 0,992 0,961 1,023 0,598 

Sexo 
Masculino 

- 0,772 0,494 2,444 0,462 0,175 1,217 0,118 

Localização 
do aneurisma 

  5,579    0,061 

An Categ 1 1,193 0,508 5,526 3,297 1,219 8,916 0,019* 
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An Categ 2 0,252 0,495 0,259 1,287 0,487 3,396 0,611 

Vasograde    6,881    0,032* 

Amarelo 1,173 0,676 6,880 5,890 1,566 22,159 0,009* 

Vermelho 1,544 0,743 4,319 4,685 1,092 20,098 0,038* 

Hidrocefalia 0,499 0,439 1,294 1,647 0,697 3,892 0,255 

Infecção 1,044 0,441 5,603 2,840 1,197 6,742 0,018* 

OBS: *Significante. An Categoria 1 se refere à “Aneurisma Categoria 1” (aneurisma na ACI ou 

na ACM). Na Categoria 2 se refere à “Aneurisma Categoria 2” (Aneurisma ACA, ACoP ou 

ACP). 

 

Tabela 8: Acurácia do VASOGRADE amarelo e vermelho para predição de infarto por ICT e do 
VASOGRADE verde para predição de não ocorrência de infarto por ICT. 

Vasograde Sensibilidade % Especificidade % 
Corretamente 
Classificados LR + LR -  

Verde 38,3 92,3 48,5 5,0 0,7 

Amarelo  61,5 56,3 57,3 1,4 0,7 

Vermelho 30,8 82,0 72,3 1,7 0,8 

Amarelo + 
Vermelho 92,31 38,24 48,5 1,5 0,2 

 
 

Figura 5: Área sob a curva ROC do VASOGRADE para discriminação de Infarto por Isquemia Cerebral 
Tardia (ICT).  

 

 
 

Figura 6: Concordância entre as probabilidades de infarto por ICT observadas e previstas.  
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5.4  Vasograde como preditor de desfecho clínico na alta hospitalar  
 

 Um total de 118 pacientes tiveram um desfecho favorável (ERm 0-2) e 94 

pacientes um resultado desfavorável (ERm 3-6). Pacientes com Rankin desfavorável 

eram mais velhos (média 56,8 ± 12,3 anos; p < 0.001). A localização do aneurisma 

não se associou com desfecho clínico na alta hospitalar. 

 Tanto o maior tempo do ictus à admissão quanto o maior tempo do ictus ao 

tratamento foram significativamente associados ao Rankin modificado desfavorável 

na alta (p<0.001). De igual forma, o maior tempo de internação e o maior tempo em 

unidade de terapia intensiva (UTI) se associaram à pior defecho clínico na alta, p < 

0.001 (tabela 9). O tratamento cirúrgico (referência) se associou à melhor desfecho 

clínico na alta hospitalar (p=0.001) em análise univariada (tabela 9), mas isso não se 

manteve em análise multivariada (tabela 12).  

 Todas as escalas clínicas (Glasgow, Hunt-Hess, WFNS e Vasograde) e 

tomográfica (Fisher modificado) se correlacionaram com ERm na alta hospitalar (p < 

0.0001). Um total de 93.3% dos pacientes com WFNS de alto grau (WFNS 3-5) e 

97,5% dos pacientes com Hunt-Hess (3-5) de alto grau tiveram desfecho desfavorável 

(ERm 3-6). De igual modo, 93,3% dos pacientes com Vasograde vermelho, enquanto 

63.28% dos pacientes com Fisher modificado 4 e 96,3% dos pacientes com escala de 

coma de Glasgow 03-06 tiveram desfecho desfavorável (tabela 10).  

 Como mencionado, a hidrocefalia foi a complicação neurológica mais 

frequente na nossa amostra e a sua presença, assim como a necessidade de 

derivação ventricular externa se associaram a um pior desfecho clínico na alta 
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hospitalar (p<0.0001). HIC ocorreu em 33% da amostra e foi significativamente mais 

frequente (60%) nos pacientes com pior defecho clínico na alta hospitalar (p<0.0001). 

A craniectomia descompressiva e a presença de crises epilépticas no ictus, apesar de 

pouco frequentes (apenas 8% e 16% da amostra, respectivamente), também foram 

mais frequentes em pacientes com pior desfecho clínico na alta, com p<0.0001 e 

0.011 respectivamente. O infarto por ICT ocorreu em 18,7% da amostra. Dos 

pacientes com infarto por ICT, 79,5% apresentaram ERm 3-6 (p<0.0001, quando 

comparados a pacientes sem infarto por ICT) (tabela 11).  

 A presença de infecção (meningite ou ventriculite, infecção de corrente 

sanguínea, pneumonia, infecção do trato urinário e infecção sem foco), hipernatremia 

e insuficiência renal foram significativamente mais frequentes em pacientes com pior 

desfecho clínico na alta, p<0.0001. As complicações cardíacas (infarto agudo do 

miocárdio e arritmias), apesar de pouco frequentes (apenas 4,8% da amostra), 

também foram significativamente mais frequentes em pacientes com pior defecho 

clínico na alta (p=0.037) (tabela 11). Juntas, as complicações neurológicas e 

sistêmicas explicaram 12% da variação no desfecho funcional na alta hospitalar 

(Nagelkerke r square).  
 Em uma análise multivariada ajustada para as seguintes variáveis: 

Vasograde, infarto por ICT, idade, sexo, tempo ictus-admissão, método de tratamento, 

hidrocefalia, crise epiléptica, hipertensão intracraniana (HIC), presença de infecção, 

insuficiência renal, hipernatremia e complicações cardíacas, presença de infarto por 

ICT foi significativamente associada à pior desfecho clínico na alta (p=0.07), assim 

como o Vasograde. Em comparação com o VASOGRADE-verde, o VASOGRADE-

amarelo e o VASOGRADE-vermelho apresentaram uma chance maior de ERm 

desfavorável (odds ratio [OR], 4,156; IC 95%, 1,33-13,03 e OR 25,57, IC 95%, 4,45-

147,09 respectivamente) (tabela 12).  

 O Vasograde verde teve 90,43% de especificidade para ERm favorável (0-2) 

(IC 95% 82,6 – 95,53%), com 50,85% de sensibilidade (IC 95% 41,48 – 60,17%). O 

Vasograde amarelo e vermelho juntos tiveram 90,43% de sensibilidade (IC 95% 82,6 

– 95,53%) para ERm desfavorável (3 – 6), com 50,85% de especificidade (IC 95% 

41,48 – 60,17%). O Vasograde vermelho teve 97,46% (IC 95% 92,75 – 99,47%) de 

especificadade para ERm desfavorável na alta hospitalar, com 44,68% de 

sensibilidade (IC 95% 34,41 – 55,29%).  
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 A hipernatremia (p=0.007) também se associou a pior desfecho clínico na alta 

hospitalar na análise multivariada. Idade, sexo, a hidrocefalia, a presença de crise 

epiléptica, HIC, infecção, insuficiência renal e complicações cardícacas não se 

mantiveram significativamente associadas à desfecho desfavorável na alta hospitalar. 

O tempo ictus – admissão apresentou tendência à significância estatística (p = 0,059). 

O tratamento clínico foi significativamente associado à pior desfecho na alta (p=0,039), 

ao passo que não houve diferença entre o tratamento endovascular e o tratamento 

referência (clipe microcirúrgico) (p=0,127) (tabela 12).  

 

Tabela 9. Características dos indivíduos com hemorragia HSA e desfecho favorável (ERm 0-2) e 

dos pacientes com HSA e desfecho desfavorável (ERm 3-6) na alta hospitalar e suas 

comparações.  

Variáveis Total  
 

212 

Rankin Modificado Valor P 

Favorável 
(0-2) 
(118) 

Desfavorável 
(3-6) 
(94) 

Sexo Feminino  
Sexo Masculino  
Idade (média ± DP) 
Mínimo – Máximo (anos) 
Idoso (³ 60 anos) 

152 (71,7%) 

60 (28,3%) 
52,7 ± 12,8 

18 – 85 

66 (31,1%) 

79 (66,9%) 

39 (33,1%) 
49,47 ± 

12,4 

18 – 72 

28 (23,7%) 

73 (77,7%) 

21 (22,3%) 
56,8 ± 12,3 

23 – 85 

38 (40,4%) 

0,085* 

 
<0,001* 

 

0,009* 

Etnia    0,454 

Branca 115 (54,7%) 64 (54,3%) 51 (54,5%)  

Negra 26 (12,53%) 12 (10,3%) 14 (14,9%)  

Parda 68 (32,2%) 39 (33,3%) 29 (30,9%)  

Amarelo 2 (0,9%) 2 (1,7%) 0 (0,0%)  

Comorbidades     

HAS 123 (58,6%) 65 (55,1%) 58 (63%) 0,245 
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Tabagismo ativo 111 (52,9%) 58 (57,6%) 43 (46,7%) 0,117 

Etilismo 29 (13,8%) 17 (14,4%) 12 (13%) 0,776 

Uso de Drogas ilícitas 7 (3,3%) 5 (4,2%) 2 (2.2%) 0,409 

Localização do 
Aneurisma 

   0,416 

Anterior 185 (88,9%) 105 

(90,5%) 

80 (87%)  

Posterior 23 (11,1%) 11 (9,5%) 12 (13%)  

PHASES    0,127 

ACI 37 (17,8%) 18 (15,5%) 19 (20,7%)  

ACM 40 (19,2%) 18 (15,5%) 22 (23,9%)  

ACA, ACoP, ACP 131 (63%) 80 (69%) 51 (55,4%)  

Tempo ictus – admissão 
Mediana (1ºQ-3ºQ) - dias 

Mínimo-máximo (dias) 

 
5 (2 – 14) 
0 – 182 

 
2 (1 – 6.5) 

0 - 82 

 
7,5 (3 – 16) 

0 - 182 

<0,001* 

Método do tratamento 
Clipagem 

Embolização 
Clínico 

 

141 (66,5%) 

38 (18,2%) 
33 (15,6%) 

 

97 (82,2%) 

17 (14,4%) 
4 (3,4%) 

 

44 (46,8%) 

21 (22,3%) 
29 (30,9%) 

<0,001* 

 

 
 

Tempo ictus – tratamento 
(dias) 
Mediana (1ºQ-3ºQ) 

Mínimo–-máximo 

 

 

9 (5 – 19) 

0 - 200 

 

 

6 (3.5 – 11) 

0 - 96 

 

 

12 (6 – 21) 

0 - 200 

<0,001* 

Tempo Internação UTI 
Mediana (1ºQ-3ºQ) 

Mínimo e máximo  

 

10 (5 –17) 

1 - 137 

 

8.5 (5 – 14) 

1 – 137 

 

11 (5 – 23) 

1 - 78 

<0,001* 

Tempo de internação 
(dias)  

 

 

 

16 (11 – 21) 

 

16 (9 – 32) 

0,034* 
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Mediana  (1ºQ-3ºQ) 

Mínimo – máximo (dias) 
16 (9 – 24) 

1 -– 182 

 

1 - 182 1 - 136 

OBS: *Significante. ACI: artéria carótida interna; ACM: artéria cerebral média; ACA: artéria 
comunicante anterior; ACoP: artéria comunicante posterior; ACP: artéria cerebral posterior. 

Anterior: artéria carótida interna, artéria cerebral média, artéria comunicante anterior e artéria 

comunicante posterior. Posterior: artéria vertebral, artéria basilar e artéria cerebral posterior.  

 
Tabela 10. Características das escalas clínicas e de neuroimagem dos pacientes com HSA com 
desfecho favorável (ERm 0-2) e desfavorável (ERm 3-6) na alta hospitalar.  
 

Apresentação Clínica  Total 
N = 212 

Rankin 
Favorável  
N = 118 

Rankin 
Desfavorável 

N = 94  

Valor P 

Glasgow (mediana e 
quartis1ºQ-3ºQ) 

15 (13 – 15) 5 (13 – 15) 13 (7 – 15) 0,006* 

15 109 (52,2%) 85 (72%) 24 (26,4%) <0,0001* 

13-14 52 (24,9%) 28 (23,7%) 10 (25,6%) 

07-12 21 (10%) 4 (3,4%) 17 (18,7%) 

03-06 27 (12,9%) 1 (0,8%) 26 (28,6%) 

Hunt-Hess       <0,0001* 

1 53 (25%) 42 (35,6%) 11 (11,7%)   

2 69 (32,5%) 50 (42,4%) 19 (20,2%)   

3 49 (23,1%) 25 (21,2%) 24 (25,5%)   

4 16 (7,5%) 1 (0,8%) 15 (16%)   

5 25 (11,8%) 0 (0%) 25 (25,6%)   

Escala de Fisher 
Modificada 

      <0,0001* 

0 23 (10,8%) 19 (16,1%) 4 (4,3%)   
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1 31 (14,6%) 25 (21,2%) 6 (6,4%)   

2 29 (13,7%) 17 (14,4%) 12 (12,8%)   

3 91 (42,9%) 49 (41,5%)  42 (44,7%)   

4 37 (17,5%) 8 (6,8%) 29 (30,9%)   

WFNS       <0,0001* 

1 107 (50,5%) 87 (73,7%) 20 (21,3%)   

2 46 (21,7%) 23 (19,5%) 23 (24,5%)   

3 14 (6,6%) 5 (4,2%) 9 (9,6%)   

4 21 (9,9%) 3 (2,5%) 18 (19,1%)   

5 24 (11,3%) 0 (0%) 24 (25,5%)   

Vasograde       <0,0001* 

Verde 69 (32,5%) 60 (50,8%) 9 (9,6%)   

Amarelo 98 (46,2%) 55 (46,6%) 43 (45,7%)   

Vermelho 45 (21,2%) 3 (2,5%) 42 (44,7%)   

 

Tabela 11. Características das complicações neurológicas e sistêmicas nos pacientes com HSA 

com desfecho favorável (ERm 0-2) e desfecho desfavorável (ERm 3-6) na alta hospitalar.  

Complicações 
neurológicas 

Total 
N = 212  

Desfecho 
favorável 
N = 118 

Defecho 
desfavorável 

N = 94 

Valor p 

Vasospasmo 135 (67,2%) 77 (65,8%) 58 (69%) 0,630 

Hidrocefalia 73 (34,4%) 25 (21,2%) 48 (51,1%) <0,0001* 

Uso de DVE 55 (25,9%) 11 (9,3%) 44 (46,8%) <0,0001* 
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Uso de DVP 23 (10,8%) 12 (10,2%) 11 (11,7%) 0,721 

Crises Epilépticas 25 (11,8%) 8 (6,8%) 17 (18,1%) 0,011* 

Infarto por ICT  39 (18,7%) 8 (6,8%) 31 (34,1%) <0,0001* 

Hipertensão 
Intracraniana 

70 (33%) 13 (11%) 57 (60,6%) <0,0001* 

Craniectomia 17 (8%) 2 (1,7%) 15 (16%) <0,0001* 

Infecção  93 (43,9%) 36 (30,5%) 57 (60,6%) <0,0001* 

Hipernatremia 44 (20,8%) 6 (5,1%) 38 (40,4%) <0,0001* 

Hiponatremia  42 (19,8%) 24 (20,3%) 18 (19,1%) 0,829 

Insuficiência renal  35 (16,5%) 5 (4,2%) 30 (31,9%) <0,0001* 

Complicação cardíacas       0,037* 

Ausentes 199 (95,2%) 116 (98,3%) 85 (90,4%)   

IAM 6 (2,8%) 1 (0,8%) 5 (5,3%)   

Arritmias 5 (2,4%) 1 (0,8%) 4 (4,3%)   

Complicações 
pulmonares 

      0,710 

Ausentes 203 (95,8%) 114 (96,6%) 89 (94,7%)   

TEP 6 (2,8%) 3 (2,5%) 3 (3,2%)   

SDRA 2 (0,9%) 1 (0,8%) 1 (1,1%)   

EAP 1 (0,5%) 0 (0,0%) 1 (1,1%)   
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Tabela 12: Análise multivariada do Vasograde como preditor de desfecho desfavorável (ERm 3-

6) na alta; ajustado para idade, sexo, presença de infarto por isquemia cerebral tardia (ICT), 

modalidade de tratamento do aneurisma, hidrocefalia, presença de crises epilépticas, hipertensão 

intracraniana (HIC), hipernatremia, insuficiência renal, infecções e complicações cardíacas.  

Variáveis Coef. EP Wald OR 
IC 95% 

Valor p 
Inferior Superior 

Vasograde   13,744    0,001* 

Amarelo 1,425 0,583 5,973 4,156 1,326 13,026 0,015* 

Vermelho 3,242 0,893 13,188 25,574 4,446 147,093 <0,0001* 

Infarto por ICT 1,625 0,606 7,198 5,078 1,549 16,641 0,007* 

Idade 0,035 0,022 2,636 1,036 0,993 1,081 0,104 

Sexo Masculino  -0,260 0,493 0,279 0,771 0,293 2,026 0,598 

Tempo ictus - 
admissão 

0,008 0,473 3,674 1,008 0,988 1,027 0,059 

Tratamento (ref – 
clipe) 

  5,715    0,057 

Endovascul
ar 

0,856 0,562 2,234 2,354 0,783 7,078 0,127 

Clínico 1,631 0,783 4,333 5,108 1,100 23,724 0,037* 

Hidrocefalia 0,032 0,541 0,004 1,033 0,358 2,981 0,952 

Crise Epiléptica 0,896 0,700 1,640 2,450 0,622 9,657 0,2 

HIC 1,414 0,569 6,166 4,112 1,347 12,550 0,013 

Infecção  0,362 0,477 0,575 1,436 0,564 3.659 0,448 

Hipernatremia 2,072 0,772 7,210 7,943 1,750 36.050 0,007* 

Insuficiência renal 0,424 0,753 0,316 1,528 0,349 6.688 0,574 

Complicações 
cardíacas 

0,034 1,512 0,000 1,034 0,053 20.029 0,982 

Obs. *Significante. ERm – escala de Rankin modificada; ICT – isquemia cerebral tardia; HIC – 
hipertensão intracraniana; F – teste exato de Fisher; Infecção – pneumonia, infecção do trato 

urinário, ventriculite / meningite e infecção de corrente sanguínea; Complicações cardíacas – 

infarto agudo do miocárdio e arritmias (IAM); Q – teste qui quadrado.  
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Tabela 13. Acurácia do VASOGRADE amarelo e vermelho para predição de desfecho 

desfavorável na alta hospitalar (ERm 3-6) e do VASOGRADE verde para predição de 

desfecho favorável (ERm 0-2).  

 Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

LR+ LR- 

Verde 50,85 90,43 5,31 0,54 

Amarelo + 

vermelho 

90,43 50,85 1,84 0,19 

Vermelho 44,68 97,46 17,57 0,57 
 

 
6 DISCUSSÃO 
 

O principal achado do presente estudo é a confirmação da boa performance da 

escala VASOGRADE como preditor não apenas de infarto por ICT, mas também de 

desfecho favorável e desfavorável na alta hospitalar em uma amostra consecutiva de 

pacientes com HSA em um hospital quaternário brasileiro. A área sob a curva de 

característica de operação do receptor (ROC) para infarto por ICT em nosso estudo 

foi de 0,67 + - 0,04 (IC 95%, 0,58–0,75; p = 0,001), muito semelhante à área sob a 

curva na publicação original de VASOGRADE (0,63; IC de 95%, 0,58–0,68) (11).  

Além disso, o Vasograde verde teve especificidade superior a 90% para 

desfecho favorável na alta hospitalar, ao passo que o Vasograde amarelo e vermelho 

juntos tiveram sensibilidade superior a 90% para desfecho desfavorável. O Vasograde 

vermelho mostrou-se altamente acurado para desfecho desfavorável na alta, com 

especificidade superior a 95%.  

O VASOGRADE combina a escala de Fisher modificada com o WFNS. É uma 

escala semi-quantitativa, de fácil lembrança e fácil utilização, desenvolvida a partir dos 

trabalhos de Rooij et al (8) e Crobeddu et al (9) e externamente validada por de 

Oliveira et al, em uma coorte com 746 pacientes provenientes de 50 centros ao redor 

do mundo (11). Desde então, a escala não havia sido testada em nenhuma outra 

coorte de pacientes.  

De Rooij et al e Crobeddu et al identificaram que os mais fortes preditores de 

ICT em um modelo multivariado foram condição clínica na admissão (WFNS), 

quantidade de sangue cisternal e intraventricular na TC e idade (idade avançada foi 
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associada a menor incidência de ICT) (8,9). A idade avançada, embora tenha sido 

consistentemente associada com menor incidência de vasoespasmo angiográfico e 

ICT (8,9,181,182), não foi incluída no modelo de previsão de VASOGRADE, 

principalmente porque pacientes idosos (>60 anos) também têm risco 

significativamente aumentado de pior resultado devido a maiores taxas de 

complicações médicas (20,183). Em nossa coorte, pacientes com mais de 60 anos 

também apresentaram pior desfecho clínico na alta hospitalar (ver tabela 09). 

A quantidade de sangue na TC inicial somado à apresentação clínica inicial são 

as principais variáveis analisadas nas escalas de prognóstico em pacientes com ICT. 

Em nosso estudo, comparando-se os pacientes com e sem infarto por ICT, é notável 

que os pacientes com a complicação estavam em um espectro mais grave da doença, 

com maior frequência de pacientes na gradação Hunt-Hess e WFNS IV-V.    

Além de confirmar a performance do VASOGRADE como uma escala apta a 

predizer infarto por ICT, em nosso estudo o VASOGRADE-verde associou-se com alta 

especificidade à ausência de infarto por ICT e também à ERm favorável na alta. 

Portanto, em situações de poucos recursos financeiros, como na maioria dos hospitais 

do mundo, ele pode permitir melhor direcionamento de recursos àqueles que mais 

precisam (VASOGRADE-amarelo e VASOGRADE-vermelho), além de tornar razoável 

a decisão de alocar pacientes classificados como VASOGRADE – verde em unidades 

de internação após sete dias do sangramento inicial, com vigilância rigorosa em 

ambiente de terapia intensiva. Ou seja, conforme sugerido por de Oliveira et cols, o 

VASOGRADE pode ser usado não apenas para estratificar o risco de infarto por ICT, 

mas também para prever a chance de um desfecho favorável na alta hospitalar (11), 

à medida que auxilia na definição dos pacientes que devem ser priorizados na 

transferência para centros de alto volume, o que ganha ainda mais significado em 

países de baixa renda e com limitade disponibilidade de recursos financeiros.  

Além disso, em situações de alta demanda hospitalar, a alta especificidade do 

VASOGRADE-verde para ausência de infarto por ICT e desfecho favorável na alta 

hospitalar pode ser uma ferramenta útil à triagem pré-hospitalar dos pacientes com 

HSA para centros de alto volume e com equipe especialidade no tratamento, 

priorizando aqueles doentes inicialmente classificados como VASOGRADE amarelo 

e vermelho.  

Apesar do AUC do VASOGRADE ser moderado (0,67 + - 0,04; IC 95% 0,58–

0,75; p = 0.001), ele é superior ao AUC do Fisher modificado (AUC = 0.608)(184). 
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Além disso, escalas com AUC alto se acompanham de ferramentas técnicas 

exigentes, como a proporção de Lindegaard usando avaliação do fluxo sanguíneo 

cerebral com técnica de depuração de xenônio, ou dados não prontamente 

disponíveis na admissão hospitalar (8).  

Em nossa amostra, o vasoespasmo ocorreu em aproximadamente 2/3 dos 

casos, frequência semelhante a estudos prévios sobre o tema (40). A presença de 

vasoespasmo não se associou de maneira significativa ao infarto por ICT, o que 

reforça a etiologia multifatorial da isquemia cerebral tardia. Um total de 18,9% dos 

pacientes apresentou infarto por ICT, o que está um pouco abaixo dos dados prévios 

da literatura (cerca de 20-30%) (2,4,104,170). Tal achado pode ser justificado, em 

parte, por termos considerado nos dados a presença de infarto por ICT, o que apesar 

de tornar os dados mais fidedignos (dado o caráter retrospectivo da amostra), elimina 

àqueles pacientes que apresentaram clínica compatível com ICT e responderam ao 

tratamento instituído, sem definição posterior de área isquêmica. Além disso, por 

sermos um serviço quaternário, com alto fluxo de pacientes provenientes de centros 

menores, é visto que uma grande proporção de pacientes chega ao nosso serviço 

após passada a fase aguda da HSA, o que também pode ter contribuído para uma 

incidência subestimada de ICT em nossa amostra. 

Não encontramos dados na literatura descrevendo especificamente o perfil 

epidemiológico da população com infarto por ICT, exceto publicação prévia de nosso 

grupo (185), entretanto, em nossa amostra não houve diferença entre as 

características epidemiológicas e fatores de risco modificáveis dos pacientes com e 

sem infarto por ICT. 

Os dados epidemiológicos em nossa série foram semelhantes ao da literatura, 

com um predomínio da doença no sexo feminino (70,8% da amostra) e média de idade 

em torno dos 50 anos (período em que a HSA atinge seu pico de incidência) (3). De 

modo semelhante, houve grande proporção de pacientes com os fatores de risco 

classicamente associados à HSA (58,5% da amostra era HAS e 53,1% tabagista ativa) 

(1, 3). Nenhum dos fatores de risco foi significativamente mais frequente em pacientes 

com infarto por ICT e a presença de nenhum fator de risco se associou de modo 

significativo à ERm desfavorável na alta hospitalar (ver tabela 09).  

Em análise univariada de preditores para infarto por ICT em nossa amostra, os 

aneurismas localizados na ACA, ACoP e ACP tiveram uma maior probabilidade de 

infarto por ICT, achado não confirmado em análise multivariada (ver tabela 1 e tabela 
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6). Também não houve diferença para desfecho favorável e desfavorável entre os 

pacientes com aneurismas de circulação anterior e posterior (ver tabela 09).   

Em nosso serviço a decisão pelo método de tratamento é individualizada ao 

paciente e ao aneurisma, e dependente de uma discussão multidisplicinar, com 

participação de neurologistas, neurocirurgiões e neurointervencionistas. Segundo a 

literatura, quando o aneurisma é passível de tratamento por ambos os métodos, 

parece haver superioridade do tratamento endovascular (12,39,54,55,57). Em nossa 

coorte, o método de tratamento (cirúrgico ou endovascular) não teve impacto na 

presença de infarto por ICT. Em análise univariada, houve superioridade do 

tratamento cirúrgico ao tratamento endovascular quando avaliado o desfecho clínico 

na alta hospitalar (ERm). Tal achado possivelmente reflete um viés de seleção de um 

estudo de centro único e essa diferença não foi confirmada em análise multivariada. 

Em nosso serviço, a maior parte dos pacientes recebem tratamento cirúrgico com 

“clipping”, em especial por questões de custos e disponibilidade dos métodos.  

A mediana do ictus – admissão hospitalar para pacientes com e sem infarto por 

ICT foi de 7 e 5 dias, respectivamente, o que pode se explicar em parte por sermos 

um hospital de referência e centro de alto volume, que recebe pacientes vindos de 

outros serviços de saúde. A mediana do ictus ao tratamento para pacientes com e 

sem infarto por ICT foi de 8 e 10 dias, respectivamente. Apesar do tempo ictus - 

tratamento não ter se associado de modo significativo à presença de infarto por ICT, 

um maior tempo para o tratamento se associou a pior desfecho clínico na alta 

hospitalar na análise univariada (ver tabela 1 e tabela 10). A American Heart 

Association estabelece que o tratamento endovascular ou cirúrgico do aneurisma roto 

deve ser realizado o mais precoce possível, idealmente nas primeiras 72h do ictus 

(classe I, nível de evidência B) e essa é considerada a principal estratégia na 

prevenção do ressangramento (5,39). O tempo ictus – tratamento foi muito superior 

em nossa amostra, o que reflete as dificuldades de um serviço público de saúde com 

alta demanda, em especial o alto volume de casos transferidos de outros serviços.  

O grupo com infarto por ICT apresentou uma maior proporção de pacientes 

com Fisher modificado 3 e 4 e uma maior proporção de WFNS e Hunt – Hess de alto 

grau. Os dados estão em consonância com a literatura, haja vista que tanto a 

quantidade de sangue na tomografia inicial, quanto o WFNS e o Hunt – Hess de alto 

grau (ou seja, uma apresentação clínica inicial mais grave) são fatores classicamente 

associados à ICT e à evolução desfavorável na alta hospitalar (2,16,41).  
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A hidrocefalia foi a complicação neurológica mais frequente na nossa coorte de 

pacientes (34,9% da amostra). A necessidade de DVE (cerca de 26%) e shunt 

definitivo (cerca de 11%) está em consonância com dados de um recente trabalho 

recente publicado, no qual 13,6% da amostra estudada recebeu shunt definitivo (68). 

Em nossa série, a porcentagem de pacientes que se tornaram shunt dependentes foi 

significativamente maior no grupo com infarto por ICT, o que pode ser decorrente de 

uma maior quantidade de sangue intraventricular, o qual sabemos ser preditor de 

ocorrência de ICT (16,17,104,170). 

As crises epilépticas ocorreram em frequência similar à descrita na literatura. 

Crises epilépticas não foram mais frequentes em pacientes com infarto por ICT, 

porém, também em acordo com a literatura, se associaram a pior desfecho clínico na 

alta hospitalar (76,186,187). Em nosso serviço não há disponibilidade de levetiracetam 

(12) e a fenitoína é sistematicamente administrada de maneira profilática até que o 

aneurisma esteja seguro (39), o que pode ser fator confundidor, haja vista a 

associação entre a carga administrada de fenitoína e pior desfecho clínico em 14 dias.  

A HIC e a craniectomia descompressiva ocorreram em frequências similares às 

descritas na literatura e ambas foram significativamente mais frequentes em pacientes 

com infarto por ICT e se associaram à pior desfecho clínicio na alta hospitalar. Tal 

achado pode ser explicado pela maior quantidade de sangue na tomografia inicial em 

paciente com ICT, fator que é sabidamente associado ao aumento da PIC (104).  

A infecção de foco indeterminada foi a mais frequente na nossa amostra, 

seguida de pneumonia, infecção de corrente sanguínea e infecção do trato urinário, 

em acordo com dados da literatura. A presença de infecção foi significativamente mais 

frequente em pacientes com infarto por ICT (possivelmente pela hospitalização mais 

prolongada nesses pacientes, em especial na terapia intensiva), além de se associar 

à pior desfecho clínico na alta hospitalar na análise univariada e multivariada (tabela 

7).  

A hipernatremia superior à 145mmol/L foi significativamente associada à infarto 

por ICT e à desfecho clínico desfavorável na alta, tanto na análise univariada quanto 

na análise multivariada. O nosso achado está em acordo com a literatura (139,140). 

Pela natureza retrospectiva do nosso estudo, não conseguimos determinar com 

precisão o dia da instalação da hipernatremia em relação ao ictus nem se ela ocorreu 

de maneira secundária à hipertensão intracraniana e/ou ao uso de salina hipertônica. 

A frequência de hiponatremia inferior a 135mmol/L ocorreu em porcentagem similiar 
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à descrita na literatura (140), entretanto, não se associou de maneira significante à 

infarto por ICT nem à pior desfecho clínico na alta hospitalar.  

As complicações cardiopulmonares (infarto agudo do miocárdio, arritmias, 

edema agudo de pulmão e síndrome do desconforto respiratório agudo) foram 

descritas em menor frequência em nossa amostra em relação a coortes de pacientes 

com HSA na literatura (61,148). Entretanto, pela natureza retrospectiva do estudo, não 

foi factível a mensuração de alterações eletrocardiográficas dinâmicas nem de 

alterações enzimáticas isoladas, devido à não uniformidade desses dados em 

prontuário médico. Além disso, em nossa coorte a presença de pneumonia não foi 

contabilizada como complicação pulmonar, mas sim como complicação infecciosa, o 

que pode ter subestimado as complicações pulmonares.  

Nosso estudo tem algumas limitações. Em primeiro lugar, trata-se de um estudo 

unicêntrico, retrospectivo, no qual os dados dos pacientes foram avaliados de maneira 

não cega. Além disso, alguns dados prévios, como história familiar de aneurisma 

cerebral e de HSA, além da ERm em 3 meses não estavam disponíveis de maneira 

uniforme e não foram considerados. ICT pode ter sido subdiagnosticada, uma vez que 

sua presença foi inferida a partir da análise de prontuários e do achado de novas 

lesões isquêmicas espontâneas em pelo menos 1 exame de seguimento. Além disso, 

o escore WFNS e o Hunt - Hess são critério de classificação qualitativos e categóricos, 

coletados pela análise de prontuários médicos, com risco considerável de 

variabilidade interobservador.  

Finalmente, o tamanho da amostra (de conveniência), embora suficiente para 

atingir a área semelhante sob a curva ROC da publicação original do Vasograde (188), 

se mostrou insuficiente para discriminar diferenças entre o Vasograde -amarelo e 

Vasograde -vermelho no que tange à infarto por ICT. 

 

7 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados do estudo, conclui-se que: 

1. A escala de Vasograde apresentou uma boa performance na predição de 

infarto por ICT AUC= 0,67 + - 0,04 (IC 95% 0,58–0,75; p = 0.001) em uma 

população de paciente admitidos com HSA a um hospital quaternário público 

brasileiro. Vasograde-verde apresentou alta especificidade em prever a não 

ocorrência de infarto por ICT (92.3%). Vasograde-amarelo e o Vasograde-
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vermelho apresentaram juntos alta sensibilidade para predizer infarto por ICT 

(92.3%). 

2. O Vasograde-amarelo (OR 4.156, IC 95% 1.326 – 13.026; p = 0.015) e o 

Vasograde-vermelho (OR 25.574, IC 95% 24.446 – 147.093; p < 0.0001) se 

associaram de modo significativo a pior desfecho clínico na alta hospitalar 

(ERm 3-6).  

3. A frequência de vasoespamo em nossa amostra foi de 67% e de infarto por ICT 

19%, sendo a frequência de ICT um pouco menor do que a descrita em 

literatura. 

4. Pacientes que desenvolveram infarto por ICT apresentaram maior gradação 

nas escalas clínicas (Hunt-Hess, WFNS e Vasograde) e tomográficas (Fisher 

modificado). Paciente com gradações maiores nas escalas de Hunt-Hess, 

WFNS e Vasograde apresentaram pior desfecho clínico na alta hospitalar 

(p<0.0001). 

5. Um total de 82% dos pacientes com infarto por ICT e 68,2% dos pacientes sem 

infarto por ICT eram do sexo feminino (p=0.099). Pacientes que desenvolveram 

ou não infarto por ICT foram semelhantes quanto às características 

epidemiológicas (etnia e idade), presença de comorbidades (hipertensão, 

tabagismo ativo, etilismo e uso de drogas ilícitas), localização do aneurisma, 

tempo do ictus à admissão e tempo para o tratamento, assim como no método 

de tratamento adotado (clínico, tratamento cirúrgico ou endovascular).  

6. A principal complicação neurológica em nossa série que não infarto por ICT foi 

hidrocefalia (34,9%), seguida por hipertensão intracraniana (32,5%), 

necessidade de DVE (26,3%), ventriculite / meningite (13,9%), presença de 

crises epilépticas (12%) e necessidade de craniectomia (8,1%). A hidrocefalia, 

a necessidade de DVE, a hipertensão intracraniana e a craniectomia foram 

significativamente mais frequentes em pacientes com ICT.   

7. A principal complicação clínica em nossa série foi infecção de foco 

indeterminado (20,6%), seguida de pneumonia (18,2%), infecção de corrente 

sanguínea (14.4%), hipernatremia (20,1%), hiponatremia (19,6%), injúria renal 

aguda (15,8%), infecção de corrente sanguínea (14,4%), complicações 

cardíacas (4,8%) e pulmonares (3,8%). Um total de 44% da amostra 

apresentou complicação infecciosa na internação. Na análise univariada, 

pneumonia, infecção de corrente sanguínea, hipernatremia e injúria renal 
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aguda foram significativamente mais frequentes em pacientes com infarto por 

ICT.  

8. A mediana de dias do ictus à admissão e do ictus ao tratamento foi 

respectivamente 5 (2-14) e 9 (5-19) dias. Na análise univariada, tanto o tempo 

do ictus à admissão quanto o tempo do ictus – tratamento foram 

significativamente associados à pior desfecho clínico na alta hospitalar (ERm).  
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Anexo 1 – Escala de Rankin Modificada 
 

Grau Descrição  Explicação  
0 Sem sintomas Nenhuma alteração em relação ao 

basal prévio. 

1 Nenhuma incapacidade, porém 

há sintomas leves. 

Capaz de conduzir todos os deveres 

e atividades habituais.  

2 Incapacidade leve Incapaz de conduzir todas as 

atividades de antes, mas não requer 

assistência.   

3 Incapacidade moderada Requer alguma ajuda, mas é capaz 

de caminhar sem assistência (pode 

usar bengala ou andador). 
4 Incapacidade moderadamente 

grave 

Incapaz de caminhar sem assistência 

e incapaz de atender às 

necessidades fisiológicas sem 

assistência.  

5 Incapacidade grave Confinado à cama, incontinente e 

necessita de cuidados constantes.  

6 Óbito Óbito 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Título do trabalho: “AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DA ESCALA VASOGRADE COMO PREDITORA DE 
ISQUEMIA CEREBRAL TARDIA E DESFECHOS CLÍNICOS EM PACIENTES COM HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA” 
Pesquisador responsável: Gisele Sampaio Silva (pesquisadora principal e orientadora); Natália 
Vasconcellos de Oliveira Souza (pesquisadora assistente).  
Local onde será realizada a pesquisa: Hospital São Paulo (dados coletados exclusivamente de 
prontuário eletrônico); 
 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima especificada. O 
convite está sendo feito a você porque desejamos delinear os principais fatores que impactam o 
desfecho clínico de pacientes com Hemorragia subaracnóidea, a fim de propormos melhorias para essa 
doença. Apenas os dados a serem coletados do prontuário eletrônico durante a sua internação 
hospitalar serão analisados e a sua identidade, em hipótese alguma, será revelada. Sua contribuição é 
importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

 
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável 
Profe. Dra. Gisele Sampaio Silva e dra Natália Vasconcellos de Oliveira Souza, nos telefones 
1150899200, celular 11970213577 e e-mail nat.vasconcellosouza@gmail.com. Os pesquisadores 
também podem ser encontrados no Ambulatório de Neurologia Vascular da UNIFESP, localizado na 
Rua Pedro de Toledo 650, nos períodos de segunda pela manhã. Este estudo foi analisado por um 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é um órgão que protege o bem-estar dos participantes de 
pesquisas. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 
pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-
estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre seus direitos 
como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo 
realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São 
Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, pelos telefones 
(11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo 
e-mail cep@unifesp.br.  

 
Todas as informações a serem coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será 
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua 
identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados a serem coletados serão 
utilizados apenas para esta pesquisa.  

 
Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer 
parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste documento 
elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as páginas e assinada pelo 
pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que 
necessário. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA 
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ü Justificativa para realização da pesquisa:  obter quais características dos pacientes com 
hemorragia subaracnóidea implicam melhor ou pior desfecho, de forma a propiciar um futuro 
tratamento mais assertivo, com menor mortalidade e morbidade. 
ü Objetivos da pesquisa:  
Avaliar de forma retrospectiva os pacientes admitidos com hemorragia subaracnoidea (HSA) no 
Hospital São Paulo de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019, com o objetivo de delinear o perfil 
epidemiológico desse grupo de pacientes, validando a escala VASOGRADE nessa população de 
pacientes, não apenas como escala preditor de isquemia cerebral tardia (ICT), mas também como 
escala prognóstica. A partir desses dados objetiva-se identificar fatores de risco, fatores prognósticos 
e fatores que direta ou indiretamente impactam no desfecho desses indivíduos.  

ü População da pesquisa: pacientes a partir de 18 anos admitidos e internados no Hospital São Paulo 
– Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com HSA aneurismática e tratados ou com clipagem 
ou com embolização, de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019.  
ü Procedimentos aos quais será submetido(a): o paciente não será submetido a nenhum 
procedimento.  
ü Riscos em participar da pesquisa: risco de quebra de sigilo e exposição do indivíduo e dos seus 
dados individuais coletados. Todo o cuidado será tomado para que isso não aconteça. Esses dados 
serão: idade; sexo; raça; comorbidades (tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, hipertensão); Ictus 
do sangramento; data de internação hospitalar; escala de Hunt Hess e escala WFNS da admissão; 
escala tomográfica Fisher e Fisher modificada, de acordo com a primeira TCC realizada; localização do 
aneurisma (artéria carótida interna, artéria cerebral média, artéria comunicante posterior, artéria 
comunicante anterior, artéria basilar, artéria cerebral anterior, artéria pericalosa, artéria cerebelar 
póstero-inferior, artéria cerebelar superior e localização desconhecida); data e forma de tratamento 
realizada (clipagem X embolização X clínico); presença de vasoespasmo sonográfico ou arteriográfico; 
presença de isquemia na tomografia de crânio, assim como o território da isquemia; hidrocefalia; uso 
de DVE, DVP; complicações ocorridas durante a internação hospitalar (infecção de corrente sanguínea 
ou foco indeterminado; complicações pulmonares como SDRA e edema pulmonar neurogênico; 
infecção do trato urinário; complicações cardiovasculares como IAM, miocárdio neurogênico 
atordoado; distúrbios do sódio – SPS, SIADH; insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica agudizada; 
ventriculite / meningite). Se realizado ecocardiograma: fração de ejeção e presença de discinesias de 
parede; tempo de permanência em UTI; tempo de permanência hospitalar; ERm na alta hospitalar 
(escala de Rankin modificada). 
ü Benefícios em participar da pesquisa: o estudo possibilita a identificação dos principais preditores 
de bom e mau desfecho em pacientes com hemorragia subaracnóidea (tipo de acidente vascular 
cerebral hemorrágico, AVC). Dessa forma, a sua participação, além de ser um estímulo para que novos 
trabalhos científicos surjam com base nas hipóteses a serem levantadas, irá auxiliar o melhor 
tratamento futuro do grupo de pacientes com essa doença.  
ü Privacidade e confidencialidade: os pesquisadores se comprometem a tratar seus dados com 
privacidade e confidencialidade. Para fim dessa pesquisa é necessário o acesso ao prontuário 
eletrônico. Apenas os seus dados da internação hospitalar serão acessados, de forma não 
anonimizada, com o seu consentimento. Entretanto, os seus dados individuais (CPF, identidade, data 
de nascimento, número do prontuário e outros) não serão revelados.  
ü Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: você participante tem o direito, caso solicite, a 
ter acesso aos resultados da pesquisa.  
ü Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não envolve custos, 
tampouco compensações financeiras. Se houver gastos, como de transporte e alimentação, eles serão 
ressarcidos.  
ü Danos e indenizações:  existe indenização determinada por lei se houver qualquer dano ao 
senhor(a)  em decorrência da pesquisa.  



  

   

89 

89 

Consentimento do participante  
 Eu, abaixo assinado, declaro que concordo em participar desse estudo como voluntário(a) de 
pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo desta pesquisa, que li ou 
foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso 
me recusar a participar e retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause 
qualquer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo, os quais serão analisados pelos pesquisadores de forma não anônima, entretanto, mantendo 
em sigilo minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento com todas as páginas 
rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável. 
 
Nome do(a) 
participante:_________________________________________________________________  
Endereço;__________________________________________________________________________
_ 
RG:_____________________; CPF: _________________  
Assinatura: _______________________________________ local e 
data:________________________ 
 
Declaração do pesquisador 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 
deste participante (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 
comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos.  
 
Nome do Pesquisador: 
_________________________________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________ 
Local/data:________________________ 
 
Nome do auxiliar de pesquisa/testemunha _______________________________________ 
Assinatura: _________________________________________ 
Local/data:_______________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Presenciei a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do participante. 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores) 
 
Nome: _______________________________________; Assinatura: 
___________________________) 

 


