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RESUMO 

 

Mekitarian Filho E. Análise Perioperatória de Morbimortalidade em Neurocirurgia 

Pediátrica. [dissertação]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 2011. 116p 

 

Introdução. O aumento da complexidade e a melhoria dos cuidados de 

assistência e monitoração de crianças submetidas a procedimentos neurocirúrgicos 

tem sido marcantes nos últimos anos. Entretanto, são poucas as publicações sobre as 

principais características de morbimortalidade do período perioperatório e dos fatores 

de risco associados a piores desfechos dos mesmos. Objetivos. Estudar, de maneira 

retrospectiva e descritiva, os principais fatores determinantes de morbimortalidade em 

crianças submetidas a procedimentos neurocirúrgicos internadas na Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Santa Catarina e caracterizá-los de maneira a 

conhecer o perfil do serviço estudado. Métodos. Foi realizado estudo de coorte 

retrospectivo através de análise de prontuários no período de 2005 a 2009 de todos 

pacientes submetidos a procedimentos neurocirúrgicos, de 1 mês a 16 anos 

completos, sendo levantados os principais dados referentes ao diagnóstico cirúrgico e 

a evolução pós-operatória, bem como descritas as principais complicações e a 

evolução dos pacientes durante a internação hospitalar. Resultados. Foram 

estudados dados de 198 pacientes durante o período do estudo. Os diagnósticos 

mais frequentes foram correções de cranioestenoses (31,3%), tumores supratentoriais 

(19,7%), shunts ventriculoperitoneais (16,7%), tumores raquimedulares (9,1%) e 

tumores infratentoriais (8,6%). Ao todo, 57,6% dos pacientes eram do sexo masculino 

com idade média de 50 meses, tempo médio de internação em UTI Pediátrica de 3,4 
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dias e no hospital de 7,2 dias, com tempo médio de ventilação mecânica de 6,6 horas. 

As complicações mais freqüentes na população foram sangramento (48,5%), febre 

(30,3%), hipotermia (16,2%) e laringite pós-extubação (15,2%). Pela análise múltipla, 

os fatores de risco associados a maior tempo de internação em UTI foram febre (p = 

0,001), laringite (p = 0,001) e infecção (p = 0,003); a maior tempo de internação 

hospitalar, febre (p = 0,001) e infecção (p = 0,003) e a maior tempo de ventilação 

mecânica febre (p = 0,015), sangramento (p = 0,04), laringite (p = 0,007), distúrbio de 

coagulação (p < 0,001) e uso de corticoides (p < 0,001). Houve 2 óbitos na população 

estudada devido à hipertensão intracraniana. Conclusões. É de grande importância o 

estudo das principais complicações associadas a pior prognóstico em neurocirurgia 

pediátrica. Febre e sangramento, além de muito frequentes, impactam em quase 

todos os desfechos estudados. Séries de casos com maior quantidade de pacientes 

são necessárias para o melhor estabelecimento dos fatores de risco. 

 

Descritores: Neurocirurgia. Criança. Cuidados Pós-operatórios. Morbidade. 

Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. Fatores de Risco. 
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ABSTRACT 

 

Mekitarian Filho E. Perioperative analysis of morbidity and mortality in pediatric 

neurosurgery. [dissertation] Sao Paulo: Federal University of Sao Paulo; 2011, 116p. 

 

 
Introduction. The increasing complexity and improving care assistance and 

monitoring of children undergoing neurosurgical procedures has been remarkable in 

recent years. However, there are few publications about the main characteristics of 

perioperative morbidity and risk factors associated with worse outcomes from them. 

Objectives. To study, retrospectively, the main determinants of morbidity and mortality 

in children undergoing neurosurgical procedures hospitalized in the Hospital Santa 

Catarina’s Pediatric Intensive Care Unit and characterize them in to know the profile of 

the service studied. Methods. A retrospective cohort study was conducted using 

medical records review between 2005 to 2009 of all patients undergoing neurosurgical 

procedures, from 1 month to 16 years, and the main data regarding the diagnosis and 

surgical postoperative outcome and main complications and outcome of patients 

during hospitalization were reviewed. Results. We studied data from 198 patients 

during the study period. The most common diagnoses were craniosynostosis (31.3%), 

supratentorial tumors (19.7%), ventriculoperitoneal shunts (16.7%), spinal cord tumors 

(9.1%) and infratentorial tumors (8.6%) . Altogether, 57.6% of patients were male with 

a mean age of 50 months, mean ICU stay of 3.4 days and hospital stay of 7.2 days 

with an average time of mechanical ventilation of 6.6 hours. The most frequent 

complications were bleeding (48.5%), fever (30.3%), hypothermia (16.2%) and post-
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extubation laryngitis (15.2%). In the multivariate analysis, the risk factors associated 

with longer ICU lenght-of-stay were fever (p = 0.001), laryngitis (p = 0.001) and 

infection (p = 0.003); with greater hospital stay, fever (p = 0.001) and infection (p = 

0.003) and with greater duration of mechanical ventilation, fever (p = 0.015), bleeding 

(p = 0.04), laryngitis (p = 0.007), coagulation disorders (p <0.001) and use of 

corticosteroids (p <0.001). There were two deaths in this population due to intracranial 

hypertension. Conclusions. It’s very important to study the major complications 

associated with poor prognosis in pediatric neurosurgery. Fever and bleeding were 

very frequent, impacting on almost all outcomes studied. Case series with the largest 

number of patients are needed to better establish the risk factors. 

 

Keywords. Neurosurgery. Child. Postoperative Care. Morbidity. Intensive Care 

Units, Pediatric. Risk factors. 
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1. Introdução 

 

1.1. O contexto neurocirúrgico pediátrico atual 

 

O aumento da complexidade e a melhoria dos cuidados de assistência e 

monitoração de crianças submetidas a procedimentos neurocirúrgicos tem sido 

marcantes nos últimos anos. Entretanto, são poucas as publicações sobre as 

principais características de morbimortalidade do período perioperatório e dos fatores 

de risco associados a piores desfechos dos mesmos. 

Pacientes neurocirúrgicos são em geral complexos e precisam na quase 

totalidade dos casos de monitoração em unidade de terapia intensiva no período pós-

operatório. As mais frequentes complicações relatadas na literatura médica são 

sangramento, crises convulsivas, distúrbios do sódio e distúrbios de coagulação. 

Séries de casos encontram média de 40 a 50% dos casos em período pós-operatório 

sem nenhuma complicação (Estrach, 2009). 

Nos últimos anos, verifica-se de maneira crescente o aumento do número de 

profissionais habilitados em neurocirurgia pediátrica. A maioria dos pacientes 

encaminhados a um neurocirurgião pediátrico já tem um diagnóstico de base. A 

proliferação do uso da TC e da RMN reduziu as dificuldades diagnósticas; 

consequentemente, com frequência os neurocirurgiões pediátricos, como outras 

especialidades cirúrgicas, tendem a ver o processo investigativo de maneira inversa, 

a partir do diagnóstico (Piatt, 2004).  

 Neste contexto, é importante listar algumas características importantes que 

diferem os procedimentos realizados por estes especialistas quando comparados aos 
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procedimentos de neurocirurgiões adultos. Os tipos de tumores cerebrais tratados por 

neurocirurgiões pediátricos são histologicamente, anatomicamente e 

fisiopatologicamente distintos dos tratados por neurocirurgiões gerais. Os 

traumatismos cranioencefálicos sofridos por crianças tendem a evoluir com menos 

lesões de massa quando comparados aos traumatismos adultos. Os aspectos do 

desenvolvimento da medula espinal em crianças e as doenças congênitas e 

hereditárias nestes pacientes tornam o processo de decisão pela conduta cirúrgica 

diferente do processo em adultos. Anomalias congênitas do sistema nervoso central 

são raramente corrigidas por uma única cirurgia – na verdade, os mesmos tendem a 

ser desafios por toda a vida. Além disso, a hidrocefalia, que pode ocorrer em qualquer 

período da vida, é muito mais desafiadora quando se inicia na infância, do ponto de 

vista clínico e cirúrgico (Rekate, 2009). Estas condições enfatizam os desafios únicos 

para a faixa etária pediátrica que estes pacientes enfrentam e cujo cuidado 

neurocirúrgico se inicia na infância.  

Com o aumento da demanda e da complexidade de pacientes neurocirúrgicos 

nos últimos anos, bem como com os constantes avanços tecnológicos na área, torna-

se cada vez mais necessário o desenvolvimento de ações no sentido de melhorar o 

atendimento e garantir uniformidade de condutas em relação ao paciente. Avanços 

tecnológicos e terapêuticos no tratamento de lesões cerebrais tem crescido nas 

últimas décadas, incluindo o uso de alteplase para o AVE isquêmico, a hipotermia 

para neuroproteção após parada cardíaca, a melhora da monitoração no traumatismo 

cranioencefálico e a utilização de equipamentos para resfriamento intravascular para 

casos de hemorragias intracranianas (Bell, 2009).  
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Bell e colaboradores (2009) estudaram as características da implementação de 

uma equipe médica de várias especialidades no cuidado ao paciente neurocrítico. 

Para isso, foi composta uma equipe com um pediatra intensivista, um neuropediatra 

e três neurocirurgiões pediátricos. Os principais diagnósticos neurológicos que 

resultaram em motivo de consulta à equipe foram, em ordem decrescente, mal 

epiléptico, traumatismo cranioencefálico, tumores, procedimentos cirúrgicos, 

hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea ou intracraniana, AVE e meningites. Em um 

total de 14 meses de estudo, 373 consultas foram obtidas de um total de 1423 

internações na UTI, em média 3,6 dias após a admissão na UTI. Os pacientes 

consultados tiveram maior mortalidade quando comparados aos com outros 

diagnósticos clínicos (11% contra 5,2%, p<0,001) e maior tempo de internação 

hospitalar (18,5 dias contra 6,7 dias). Cerca de 36% dos pacientes consultados 

tinham comorbidades clínicas significativas associadas (principalmente insuficiência 

respiratória e choque), em um perfil de doenças clínicas e neurológicas bem 

diferentes do da população adulta. Ao todo, a equipe atendeu cerca de 25% dos 

pacientes internados no período. Não houve dados suficientes que permitissem 

afirmar que houve melhora do cuidado aos pacientes e/ou redução de morbidade 

após implementação da equipe, mas seguramente o caminho para se atingir tal 

objetivo se inicia com ações deste tipo devendo, entretanto, haver participação de 

profissionais de outras áreas afim de se assegurar melhor tratamento clínico.  

A melhoria das técnicas diagnósticas permite, em boa parte dos casos, um 

acurado diagnóstico pré-natal de afecções neurocirúrgicas. A consulta pré-natal 

neurocirúrgica serve a três objetivos primários. Primeiro, permite aos pais 

aprenderem com um profissional experiente o cuidado e o prognóstico de crianças 
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com doenças específicas. Como a maioria das doenças referidas a um 

neurocirurgião são raros e complexos, a opinião e os detalhes prognósticos 

oferecidos por clínicos de outras especialidades tendem a ser incompletos e gerar 

mais ansiedade e angústia para as famílias. Em segundo lugar, permite a pais e 

neurocirurgiões o início de uma relação de confiança e uma aliança terapêutica, tão 

importantes para o melhor desfecho pós-operatório possível. Por último, abre-se 

mais espaço para a participação da família em intervenções específicas como a 

cirurgia pré-natal, a hora e o tipo de parto e outras cirurgias que podem ser 

necessárias após o nascimento (Hansen, 2004). 

 

1.2. Vigilância de eventos adversos e morbimortalidade em neurocirurgia 

pediátrica 

 

A notificação e o estudo de eventos adversos em ambientes hospitalares tem 

sido motivo de crescente preocupação em nosso meio, de modo a melhorar os 

cuidados ao paciente e propiciar melhor diagnóstico das condições do atendimento. 

Em níveis institucionais, a descrição de eventos adversos como pneumonia associada 

à ventilação mecânica e infecções de sítio cirúrgico é colocada como indicador de 

qualidade de prestação de serviços e avaliada continuamente com protocolos bem 

definidos. Em neurocirurgia pediátrica, a avaliação de eventos adversos e fatores de 

risco de morbimortalidade é rara e pouco se conhece a respeito das complicações 

dos eventos cirúrgicos. 

Crianças submetidas a procedimentos neurocirúrgicos podem apresentar 

presumivelmente mais complicações quando comparados aos adultos. Fatores como 
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necessidade de procedimentos de emergência, comorbidades graves associadas 

(como prematuridade) e outras complicações inerentes à faixa etária como dificuldade 

em comunicação, sedação e acesso venoso podem aumentar de maneira significativa 

a morbimortalidade nestes pacientes. 

Os riscos e complicações associados aos procedimentos anestésicos podem ser 

divididos em menores ou sérios. Riscos menores incluem inflamação de orofaringe, 

náuseas e vômitos, laringite leve ou lesões de cavidade oral, frequentes porém de 

baixa morbidade e rápida duração. Complicações mais graves incluem fraturas 

dentárias no momento da intubação com aspiração para vias aéreas, pneumonia 

aspirativa, apneia pós-operatória, anafilaxia, hipoxemia, bradicardia ou arritmia 

cardíaca após indução anestésica (Cohen, 1990). Os fatores que podem contribuir 

para aumentar a incidência de complicações anestésicas em crianças incluem a 

idade, condições fisiológicas, imunológicas e laboratoriais, duração da anestesia e 

cirurgia e urgência do procedimento cirúrgico (Hiljamae H, 1989). 

Drake e colaboradores (2010) estudaram complicações associadas a 1082 

procedimentos neurocirúrgicos pediátricos no período de julho de 2005 a junho de 

2007 no Hospital for Sick Children de Toronto. Dentre os procedimentos elencados, 

foram os mais frequentes shunts para líquido cerebroraquidiano (38,4%), cirurgias 

para tumores cerebrais (17,5%), cirurgias de epilepsia (7,4%), abordagens da medula 

espinal (12,2%), manejo de complicações de traumatismo cranioencefálico (6%), 

cirurgias craniofaciais (5%) e cirurgias vasculares do sistema nervoso central (1,1%). 

Ao todo, foram descritas complicações em 16,4% do total de procedimentos, um 

número significativamente mais baixo quando comparado aos estudos prévios. Dentre 

as complicações, foram relatadas fístula de LCR (17,5%), novo déficit neurológico 
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focal (15,3%), obstrução de shunt (15,3%), infecção de shunt (13,6%), hemorragia 

3pós-operatória (6,8%), infecção de ferida operatória (5,6%), hemorragia pós-

operatória (5,1%) e pneumonia ou complicações respiratórias (4%).  

É relevante no presente estudo o achado em grande frequência de fístulas de 

LCR, que pode ser explicado pela alta incidência de obstruções e desvios de LCR 

nesta faixa etária e pela dificuldade em prevenir a ocorrência da fístula liquórica 

através de uma pele mais fina e móvel. Neste estudo, em cerca de 13% dos casos de 

fístula de LCR houve progressão para meningite, o que pode aumentar 

significativamente a morbimortalidade, custos e tempo de internação hospitalar. São 

descritas estratégias de prevenção durante o ato cirúrgico para a ocorrência de fístula 

liquórica o fechamento meticuloso da ferida cirúrgica, o tunelamento do cateter de 

derivação ventriculoperitoneal e a sutura da pele à mesma no local de sua inserção. 

Entretanto, não há evidências de que tais medidas reduzem a incidência de fístula e 

estudos prospectivos neste sentido se fazem necessários. 

Outra complicação estudada (obstrução do shunt) pode estar relacionada ao 

malposicionamento do cateter de DVP dentro do ventrículo e à localização 

extraperitoneal da ponta do cateter. Ambas devem ser evitadas através de meticuloso 

procedimento cirúrgico e o diagnóstico precoce de tais complicações deve ser 

realizado afim de melhorar as condições de tratamento e sobrevida. 

Aleksic e colaboradores (2009) estudaram retrospectivamente complicações 

anestésicas em 705 crianças até 15 anos de idade submetidas a procedimentos 

neurocirúrgicos eletivos ou após traumatismos cranioencefálicos graves. Foram 

analisados os efeitos da idade, diagnóstico neurológico pré-operatório, urgência do 
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procedimento cirúrgico, comorbidades, posição cirúrgica e duração da anestesia na 

freqüência das complicações anestésicas.  

De acordo com a idade, 155 pacientes eram menores de 3 meses, 129 tinham 

entre 3 e 12 meses, 176 crianças com idades entre um e 5 anos e 245 pacientes 

entre 5 e 15 anos. Considerando-se os procedimentos eletivos, os principais 

diagnósticos pré-operatórios foram hidrocefalia (64,1%), disrafias cranianas ou 

medulares (9,8%), tumores cerebrais (15,3%) e câncer de cerebelo (7,5%). Dentre 

as crianças com TCE, os principais diagnósticos foram hematoma extradural 

(0,15%), fratura craniana (4%) e ferimentos por arma de fogo (1,3%). Complicações 

anestésicas ocorreram em 68 pacientes, sendo 29 dos mesmos com complicações 

durante a indução anestésica e 39 durante a cirurgia e manutenção da anestesia. 

Um total de 94,5% dos pacientes não teve nenhuma complicação anestésica e não 

houve registro de óbito nesta série de casos.  As complicações relatadas foram 

bradicardia (2,69%), arritmias cardíacas (0,71%); outras complicações como 

cessação de respiração espontânea, hipertensão, embolia aérea, sangramento, 

broncoespasmo e hipoxemia foram observadas em menos de 1% dos pacientes. 

Dentre os pacientes que apresentaram complicações durante a indução anestésica, 

as mais frequentes foram broncoespasmo (24 dos 29 pacientes), laringoespasmo e 

intubação difícil (4 dos 29 pacientes) e reações alérgicas em uma criança. 

Ainda no presente estudo, considerando-se o diagnóstico pré-operatório, a 

incidência de complicações anestésicas foi maior em pacientes com tumores do 

sistema nervoso central (13% de complicações) e menor em crianças com TCE 

(1,3%). Dentre as crianças com hidrocefalia e disrafias houve 4,6%. As diferenças 

entre as porcentagens foram estatisticamente significativas (p<0,02). Analisando a 
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posição do paciente durante a cirurgia, a posição sentada foi a que mais esteve 

associada às complicações anestésicas (25,9% do total de pacientes sentados), 

sendo 8,6% de complicações em pacientes em posição prona e cerca de 4% em 

pacientes em decúbito dorsal e ventral (p<0,001). Em relação ao tempo cirúrgico, 

houve diferenças significativas entre pacientes com e sem complicações anestésicas 

(85,2 minutos vs. 110,7 minutos, p<0,05), bem como em relação ao tempo 

anestésico (67,8 minutos vs. 85 minutos, p<0,001). Na análise de regressão 

logística, foram implicados como maiores fatores de risco e preditores de 

complicações anestésicas a duração da anestesia, a posição do paciente no 

intraoperatório e a presença de comorbidades. 

 

1.3. Anestesia no paciente neurocirúrgico pediátrico 

 

Todo procedimento anestésico pediátrico é um desafio ao anestesiologista. 

Deve-se sempre ter em mente que a criança apresenta peculiaridades importantes do 

ponto de vista fisiopatológico e psicológico. Além disso, a escolha de uma técnica 

anestésica apropriada e das drogas mais adequadas terá impacto positivo no 

resultado pós-cirúrgico, minimizando o risco de complicações e sequelas neurológicas 

futuras. (Bissonnette, 2001)  

 

1.3.1. Aspectos do preparo pré-operatório e manejo intraoperatório 

 

A hipertensão intracraniana é um dos principais aspectos a serem avaliados 

previamente à cirurgia, embora muitas vezes o caráter emergencial do procedimento 
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associado à esta condição não permita um preparo adequado (Bissonnette, 2002). 

Pacientes com transtornos de comportamento, fala ou alimentação, vômitos não 

precedidos de náuseas, letargia ou irritabilidade são de risco para HIC. Crianças mais 

velhas podem queixar-se de cefaleia e diplopia. Ritmo respiratório irregular em 

vigência de grave HIC pode se desenvolver (Cheyne-Stokes), bem como tríade de 

Cushing em vigência de herniação uncal (bradicardia, hipertensão e respiração 

irregular). Mesmo na ausência de sinais de descompensação do quadro clínico, a 

lesão intracraniana com efeito de massa pode reduzir suficientemente a complacência 

da calota craniana, de modo que pequenas alterações hemodinâmicas ou 

ventilatórias podem causar rápidos aumentos da PIC e graves complicações. 

A anamnese pré-operatória é de suma importância e deve compreender a 

avaliação da pressão intracraniana, de possíveis dificuldades durante a intubação 

orotraqueal e de problemas cardiorespiratórios que podem estar associados à 

manipulação de tumores em fossa posterior. Outros problemas devem ser 

identificados, como presença de alterações na anatomia cardíaca aumentando risco 

de eventos tromboembólicos e AVE; anemia e desidratação devem ser corrigidos 

prontamente. Monitoração e aparelhamento adequados são fundamentais na 

condução da anestesia. 

Drogas que reduzam os picos de hipertensão intracraniana associados à 

laringoscopia, bem como diminuam a taxa metabólica cerebral de modo a reduzir o 

consumo de oxigênio do órgão, devem ser empregadas em contextos específicos de 

HIC como sequência rápida de intubação orotraqueal. Dentre as drogas, é 

preconizado o uso de lidocaína (1 mg/kg) e tiopental (3-5 mg/kg) afim de se atingirem 

tais objetivos (Bracco D, 2001). 
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Outro aspecto fundamental é o manejo fluídico no período intraoperatório. O 

anestesista deve estar atento às perdas volêmicas durante o procedimento, 

particularmente em reparos cirúrgicos de cranioestenoses, nos quais há necessidade 

quase universal de transfusões sanguíneas.  Devem ser evitadas soluções 

hipoosmolares afim de se evitar edema intersticial (como por exemplo Ringer Lactato, 

cuja osmolaridade é de 273 mOsm/L). Variações de glicemia podem comprometer 

gravemente a função cerebral, particularmente em recém-nascidos; além disso, estão 

associadas à maior morbimortalidade em crianças graves (Mekitarian Filho, 2008). 

Hiperglicemia também pode estar associada à piora das lesões secundárias cerebrais 

associadas à traumas, por exemplo. O uso de corticosteroides é controverso no 

período perioperatório, apesar de muito utilizado; o mesmo pode ter ação anti-

hipertensiva, reduzindo a PIC e evitando edema cerebral. Dentre os autores que 

defendem sua utilização, prefere-se a dexametasona em doses de 0,1 a 1,0 mg/kg, 

durante o procedimento cirúrgico. 

O controle da temperatura corporal é de fundamental importância, evitando-se 

os dois extremos – a febre, que sabidamente piora a lesão cerebral secundária à 

isquemia ou trauma; a hipotermia, pelos seus efeitos metabólicos e cardiovasculares 

(Gurtner, 2001). Apesar da hipotermia reduzir o metabolismo e o consumo de 

oxigênio cerebrais, sua utilização deve ser vista com cautela em pediatria, uma vez 

em que crianças podem desenvolver grave hipotermia devido à sua elevada área de 

superfície corpórea quando comparadas aos adultos. Logo após a indução 

anestésica, a temperatura corpórea sofre redistribuição interna para os 

compartimentos periféricos, seguida por uma fase de perda de calor para o ambiente 
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externo. Não é rara a hipotermia logo da chegada do paciente do centro cirúrgico, e 

métodos de aquecimento devem ser prontamente disponibilizados. 

 

1.4. Doenças mais frequentes no paciente neurocirúrgico pediátrico 

 

1.4.1. Cuidados cirúrgicos no paciente com hidrocefalia: derivações 

ventriculoperitoneais e ventriculostomia endoscópica de terceiro ventrículo 

 

A hidrocefalia é uma síndrome clínica com diferentes definições. Clinicamente, 

é definida como o acúmulo anormal e excessivo de LCR na cavidade intracraniana; 

radiologicamente, é definida como a dilatação ventricular, ou o aumento dos 

diâmetros de ambos cornos temporais dos ventrículos laterais maior ou igual a 2 

mm; e anatomicamente, é definida como a extensão do corno frontal do ventrículo 

lateral além do joelho do corpo caloso (Emejulu, 2009).  

Tal síndrome pode ser congênita ou adquirida, e é uma das condições mais 

comuns encontrada em centros neurocirúrgicos, sem diferenças em faixas etárias. A 

apresentação clínica depende da idade de início, e seus efeitos mais deletérios 

resultam da lesão neuronal e de células da glia devido ao aumento da pressão 

intracraniana. Em alguns casos, intervenção neurocirúrgica emergencial pode ser 

necessária para minimizar a lesão neuronal. 

A hidrocefalia que se inicia na infância difere significativamente daquela que se 

inicia na idade adulta. Em adultos, as causas de hidrocefalia são poucas, como 

tumores, meningites e hemorragias. O ponto de obstrução da drenagem ventricular 

em adultos pode geralmente ser demonstrado com alto nível de acurácia e 
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representa um ponto específico de obstrução (Rekate, 2002). Na faixa etária 

pediátrica, as potenciais causas de hidrocefalia não estão apenas relacionadas às 

três principais do adulto (tumor, hemorragias e infecção), mas também são 

relacionadas à anormalidades do desenvolvimento cerebral que causam obstrução 

da drenagem de LCR. Além disso, tais obstruções podem ser difíceis de serem 

definidas radiologicamente (Rekate, 2004). Um exemplo é a malformação 

relacionada à espinha bífida, na qual há quatro locais potenciais de obstrução 

liquórica relacionadas à malformação de Chiari, do tipo II. Sendo assim, muitas 

vezes é difícil determinar em quais pontos de obstrução está a base da hidrocefalia, 

e um paciente apenas pode ter vários pontos de obstrução, dificultando muito a 

abordagem cirúrgica do quadro (Rekate, 2008). 

Um paciente adulto que desenvolve hidrocefalia normalmente experimenta 

retorno do tamanho do ventrículo após a cirurgia de shunt; entretanto, quando falha 

a cirurgia, ocorre nova expansão do volume ventricular. Em adultos que apresentam 

hidrocefalia ocorrida na infância, pode não haver esta reexpansão ventricular pós-

cirúrgica, o que pode ocorrer em até 25% dos casos. Outro cenário importante é 

uma eventual obstrução do retorno venoso cervical em um lactente com fontanelas 

abertas. Devido às altas pressões venosas nesta situação, não ocorre adequada 

absorção de LCR devido ao alto regime pressórico, e hidrocefalia rapidamente pode 

se desenvolver (Rekate, 2009). 

O diagnóstico de hidrocefalia é baseado em exames de imagem, atualmente 

TC ou RM de crânio. Entretanto, em épocas anteriores, o diagnóstico era feito com o 

uso de ventriculografia e angiografia e, posteriormente, pela ultrassonografia 

transfontanelas. 
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1.4.1.1. Principais complicações do período pós-operatório 

 

Atualmente, a colocação de shunts ventriculoperitoneais é o principal aspecto 

do tratamento da hidrocefalia, seja por via cirúrgica aberta ou por ventriculostomia 

endoscópica (terceiro ventrículo). Esta última modalidade requer maior habilidade 

técnica e de materiais; entretanto, pode apresentar menores taxas de complicação e 

morbidade como infecção pós-operatória. 

A sepse tem sido reportada como uma das complicações mais frequentes e 

graves dos shunts ventriculoperitoneais, sendo a maioria dos casos de provável 

origem no momento da cirurgia. As bactérias do gênero Staphylococcus, coagulase-

negativos (especialmente Staphylococcus epidermidis) são as frequentes, podendo 

também ocorrer infecções por germes gram-negativos como Bacillus sp (Jeelani, 

2009). 

A infecção continua sendo a complicação precoce mais significativa das 

cirurgias de shunt ventriculoperitoneal, com incidência reportada variando entre 3 a 

20%, sendo a média entre 5 e 10% (Casey, 1997). As infecções relacionadas aos 

shunts não apenas implicam em maior tempo de internação para o paciente, 

podendo também resultar em complicações neurológicas graves, principalmente se 

a infecção for causada por uma bactéria gram-negativa. Diversos estudos tentaram 

elencar fatores potenciais de risco para infecção pós-operatória como, por exemplo, 

o nível de experiência do cirurgião, a idade do paciente, a causa da hidrocefalia, 

colonização prévia da pele do paciente, técnica cirúrgica utilizada, existência de 

coleções e fístulas liquóricas pós-operatórias, o uso de neuroendoscopia ou o 



15 

 

caráter da cirurgia (eletiva ou de emergência). Jeelani e colaboradores (2009) 

estudaram 205 pacientes com idade média de 27,9 meses submetidos à colocação 

de shunts ventriculoperitoneais. Deste total, 8,3% dos pacientes desenvolveram 

infecções relacionadas ao shunt em uma mediana de 42 dias de período pós-

operatório. Neste estudo, a única variável associada de maneira significante do 

ponto de vista estatístico à ocorrência de infecções foi a presença de fístula 

liquórica, com uma taxa de infecção de 57,1% contra 4,7% em crianças sem fístula 

(odds ratio de 27,0; IC 95% 7,7 – 94,3). Neste estudo a causa da hidrocefalia, o 

caráter eletivo ou emergencial da cirurgia, o nível de experiência do cirurgião, a 

idade do paciente e o tipo de cirurgia (primária ou de revisão) não tiveram impacto 

no risco de infecção.  

 

1.4.1.2. Impacto do uso de cateteres de derivação ventricular 

impregnados de antibióticos 

 

Prática ainda não corrente em nosso meio porém muito estudada nos Estados 

Unidos e na Europa, o uso de cateteres de derivação ventricular impregnados de 

antibióticos pode estar relacionado à diminuição nas taxas de infecção e tudo que 

disso é decorrente sendo que, como já exposto, a infecção é a principal complicação 

decorrente de cirurgias de shunt ventriculoperitoneais.  

Considerando dados dos Estados Unidos, o manejo da hidrocefalia em 

crianças resulta em 40000 internações hospitalares por ano a um custo de 2 bilhões 

de dólares (Simon, 2008). Apesar da hidrocefalia representar apenas 0,6% das 

internações pediátricas em média, pode chegar a 3,1% de todas as despesas de um 
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hospital pediátrico. Dentre as causas de malfuncionamento dos shunts de líquido 

cefalorraquidiano, a infecção do shunt ainda representa a complicação mais mórbida 

e cara dos sistemas de shunt ventricular.  

Recentemente, os cateteres impregnados de antibióticos tem sido introduzidos 

no mercado. O uso dos mesmos é direcionado para a prevenção da colonização dos 

cateteres por germes gram-positivos, responsáveis pela maioria das infecções; 

entretanto, os resultados iniciais sobre o benefício dos mesmos são conflitantes. 

Eymann e colaboradores (2008) estudaram o impacto clínico e econômico do 

uso deste tipo de cateter em pacientes adultos e pediátricos. O grupo controle 

continha 98 adultos com hidrocefalia crônica e 22 crianças, todos tratados com 

cateteres sem impregnação de antibióticos. No grupo de tratamento havia 171 

adultos e 26 crianças. O período mínimo de seguimento foi de 6 meses. Fatores de 

risco conhecidos para infecções relacionadas ao shunt, como idade, comorbidades, 

etiologia da hidrocefalia, tempo cirúrgico e tempo de derivação externa antes do 

procedimento cirúrgico eram semelhantes em ambos os grupos. No grupo pediátrico 

tratado com cateteres com antibiótico, a frequência de cirurgias de shunt precoces e 

a incidência de derivações externas era maior do que os tratados de maneira 

convencional. Dentre os pacientes do grupo de tratamento, houve redução da taxa 

de infecção do shunt de 4% para 0,6% (adultos) e de 13,6 para 3,8% em crianças, 

sendo a taxa global de infecções reduzida em 4,8% (p = 0,0145). Os autores 

estimaram redução de custos de até cinquenta mil dólares entre todos os pacientes, 

concluindo então haver benefício tanto clínica como economicamente em se instituir 

a terapêutica com cateteres tratados com antibiótico. 
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Em 2006 foi publicada a última meta-análise pelo Cochrane, que avaliou 17 

estudos randomizados em um total de 2134 participantes. Foram realizadas duas 

meta-análises separadamente – uma que avaliou o uso de antibioticoterapia 

sistêmica profilática e outra que avaliou o uso de sistemas de shunt impregnados de 

antibióticos. Todos os estudos avaliaram como desfecho primário as infecções do 

shunt. Não foram encontradas diferenças significativas referentes a este desfecho 

quando comparados o uso de cateteres impregnados com os convencionais (OR 

1,45; IC 95% 0,83-2,62). O uso de antibioticoterapia sistêmica e o uso de cateteres 

impregnados de antibiótico associaram-se à redução na infecção relacionada ao 

shunt (OR 0,52; IC 95% 0,36-0,74 e OR 0,21; IC 95% 0,08-0,55 respectivamente). 

Não foram encontrados benefícios significativos para revisão do shunt em ambas 

meta-análises que avaliaram antibióticos sistêmicos e cateteres impregnados. 

Também não se encontraram diferenças significativas entre os subgrupos tipo de 

shunt (interno ou externo; ventriculoperitoneal ou ventriculoatrial), tempo e duração 

da administração de antibióticos. Os autores concluíram que pode ser demonstrado 

benefício do uso de antibioticoterapia sistêmica profilática nas primeiras 24 horas de 

período pós-operatório para a prevenção de infecção relacionada ao shunt a 

despeito da idade do paciente e do tipo de shunt, bem como que o benefício do uso 

de antibióticos além deste período é incerto. 

 

1.4.2. A criança com cranioestenose  

 

O crescimento do crânio de uma criança está intimamente relacionado ao 

crescimento cerebral. Um recém-nascido de termo possui cerca de 40% do tamanho 
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do cérebro do adulto; aos 9 anos, este tamanho chega a 90% do tamanho final. O 

crânio de um RN normal acomoda este rápido crescimento devido à presença de 

suturas e fontanelas abertas (Kabbani, 2004). O fechamento precoce das suturas 

resulta em cranioestenose (ou craniossinostose) e pode resultar em dismorfismo 

craniofacial com prejuízo do crescimento cerebral e atrasos de desenvolvimento 

cognitivo, se não tratada adequadamente. A incidência estimada desta doença é de 

aproximadamente 0,6 para cada 1000 nascimentos. As cranioestenoses não 

relacionadas à uma síndrome genética normalmente afetam apenas uma sutura; a 

sutura sagital (escalpocefalia) é a mais envolvida, em até 50% dos casos (Shuper, 

1985). Depois, a fusão mais comum é a da sutura coronal (plagiocefalia, 

aproximadamente 20%); a fusão da sutura metópica ocorre em cerca de 10% dos 

casos (trigonocefalia). 

As cranioestenoses sindrômicas ocorrem em aproximadamente 20% dos casos 

e comumente afetam duas ou mais suturas. Mais de 150 síndromes identificadas 

podem incluir a cranioestenose como parte de suas apresentações clínicas, sendo 

as mais comuns as síndromes de Apert e Crouzon. Nestas doenças, ambas suturas 

coronais comumente são afetadas (anomalia denominada braquicefalia); além disso, 

os pacientes podem apresentar hipoplasia de linha média e apneia obstrutiva do 

sono por conta de anomalias anatômicas de vias aéreas (Faberowski, 2000). 

A principal complicação do manejo operatório de pacientes com cranioestenose 

é lidar com as inevitáveis e muitas vezes significativas perdas sanguíneas que 

ocorrem durante tais procedimentos. Este fato fica ainda mais importante se 

levarmos em consideração que a maior parte destas cirurgias é feita em lactentes 

jovens. Koh (2007), em revisão não-sistemática a respeito do manejo operatório das 
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cranioestenoses, identificou estudos que estimaram a perda sanguínea cirúrgica: 

Meyer e colaboradores (1993) encontraram perda sanguínea de 91 ± 66% da 

volemia estimada durante o período perioperatório; Kearney e colaboradores (1989) 

reportaram uma perda média de 24% da volemia em reparos de suturas sagitais, 

21% para reparo unicoronal, 65% para reparo bicoronal e 42% no reparo da sutura 

metópica; de fato, a transfusão sanguínea durante cirurgias de cranioestenose é 

praticamente inevitável, estimando em 96,3% dos casos tal necessidade 

(Faberowski, 2000). 

A perda sanguínea não varia apenas na dependência do tipo de 

cranioestenose, mas também difere dependendo da técnica cirúrgica. Via de regra, 

quanto maior o grau de dissecção óssea para melhor efeito visual pós-operatório, 

maiores as perdas. A maior parte das perdas sanguíneas ocorrem durante a 

elevação do periósteo, altamente vascularizado, e uma porcentagem significativa é 

perdida na fixação dos grampos cirúrgicos. Após a realização da osteotomia, a 

perda sanguínea geralmente é lenta porém contínua. Outra fonte de sangramento 

pode se originar dos seios paranasais. De acordo com o comitê britânico de 

padronização de procedimentos de transfusão em neonatos e crianças (British 

Committee, 2004) algumas normas devem ser preferencialmente observadas: todos 

os componentes sanguíneos, exceto granulócitos, devem ser depletados de 

leucócitos; bolsas de sangue no primeiro ano de vida devem ser negativas para 

citomegalovírus; os procedimentos transfusionais devem ser realizados com filtros 

para todos os componentes e os concentrados de glóbulos estocados por menos de 

2 ou 3 semanas devem ser utilizados para crianças menores (como lactentes 

jovens). 
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1.4.3. A criança com tumor de sistema nervoso central 

 

Os tumores cerebrais em crianças são grandes desafios cirúrgicos, 

principalmente por questões de localização em áreas do sistema nervoso central de 

difícil acesso, grandes dimensões e riscos de sequelas por lesões de estruturas 

encefálicas nobres, a despeito do caráter benigno histológico de muitas das lesões. 

Por outro lado, a sobrevida de crianças com tumores cerebrais aumentou 

significativamente nos últimos anos, com a maioria atingindo a idade adulta (Grill, 

2008). Com isso, pacientes com sequelas neurológicas decorrentes do tumor ou do 

procedimento cirúrgico em si apresentam maior morbidade durante períodos de 

tempo mais longos, como problemas cognitivos e psicológicos, epilepsia, acidentes 

vasculares encefálicos, deficiências endocrinológicas (como diabetes insipidus e 

panhipopituitarismo) ou recidivas tumorais. 

Os tumores primários cerebrais são as neoplasias sólidas mais comuns da 

infância, representando até 20% de todos os tumores pediátricos (Maher, 2004). A 

incidência de tumores cerebrais tem aumentado nas últimas décadas, 

provavelmente devido à melhorias nos métodos de diagnóstico por imagem. A 

incidência estimada está entre 2,76 e 4,28 para 100000 crianças/ano. O diagnóstico 

de tumores cerebrais na população pediátrica é desafiador, usualmente sendo 

necessárias várias consultas ao pediatra ou a serviços de emergência antes do 

diagnóstico correto. Entretanto, os avanços das técnicas cirúrgicas e terapias 

adjuvantes têm, como descrito acima, aumentado a sobrevida das crianças 

afetadas. 
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Quando comparados aos tumores cerebrais da população adulta, uma 

porcentagem significativamente maior dos mesmos está localizada na fossa 

posterior em crianças. Os tumores infratentoriais compreendem até dois terços de 

todos os tumores cerebrais pediátricos. Os tipos mais frequentes diagnosticados são 

os meduloblastomas, ependimomas, astrocitomas cerebelares e gliomas. Outros 

tipos raros de tumores em fossa posterior incluem hemangioblastomas, 

meningiomas, sarcomas e metástases (de neuroblastomas, tumores de Wilms e 

rabdomiosarcoma embrionário). Os papilomas de plexo coroide, em contraste com a 

típica localização em adultos no quarto ventrículo, em crianças ocorrem mais 

frequentemente no terceiro ou nos ventrículos laterais (Mueller, 1992). 

Independentemente da histologia, os tumores de fossa posterior em crianças 

caracteristicamente se apresentam com hipertensão intracraniana secundária à 

hidrocefalia. Ao menos 90% dos pacientes com meduloblastomas ou astrocitomas 

cerebelares e 65% dos pacientes com ependimomas se apresentam com sintomas 

de hidrocefalia. Tais sintomas podem incluir cefaleia e vômitos recorrentes, 

irritabilidade e letargia. Antes da fusão das suturas cranianas, pode haver 

macrocefalia (Albright, 1992). Os sintomas cerebelares, principalmente a ataxia, são 

queixas frequentes de pacientes com tumores de fossa posterior que invadem ou 

exercem efeito de massa no cerebelo ou no pedúnculo cerebelar.  

Aproximadamente 33 a 40% dos tumores cerebrais pediátricos ocorrem no 

compartimento supratentorial (Gilles, 1992), sendo de grande diversidade histológica 

e incluem gliomas, craniofaringiomas, tumores neuroepiteliais disembrioplásticos 

(PNETs) e adenomas de hipófise. Os gliomas são os tumores mais frequentemente 

diagnosticados, respondendo por cerca de 60% dos tumores supratentoriais 
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hemisféricos na faixa etária pediátrica. Os tumores hemisféricos tipicamente se 

apresentam com convulsões ou efeito de massa, sendo necessária investigação por 

imagem em todas as crianças com primeiro quadro convulsivo (Stiller, 1994). 

Tumores mais frequentes em crianças, os craniofaringiomas são originados 

dos remanescentes do epitélio escamoso da bolsa de Rathke, compreendendo de 2 

a 5% dos tumores do sistema nervoso central (Campbell, 2010). Historicamente, 

suas características histológicas benignas e localizações acessíveis cirúrgicas 

tornam os mesmos tumores ideais para o desenvolvimento de novas técnicas 

cirúrgicas. A morbidade resultante da ressecção tumoral radical, com o intuito de 

reduzir as chances de recidiva, é explicada pela íntima relação anatômica dos 

craniofaringiomas com a neurohipófise e, particularmente, com o hipotálamo. A 

disfunção hipotalâmico-hipofisária caracterizada por panhipopituitarismo, obesidade, 

hiperfagia, comportamento obsessivo de procura de comida e distúrbios 

neuropsicológicos) afetam dramaticamente a qualidade de vida de crianças e 

familiares (Puget, 2007). 

Complicações perianestésicas em crianças com tumores cerebrais podem 

também advir da posição prona cirúrgica, preferida pela localização preferencial em 

fossa posterior como descrito (Soriano, 2002). Os pinos utilizados na cirurgia podem 

causar fraturas cranianas, fístulas durais e hematomas intracranianos. Lesões de 

substância cinzenta e de nervos cranianos também podem ocorrer, bem como lesão 

de centro respiratório podendo causar apneia no período pós-operatório. 

 

 

1.5. Antibioticoprofilaxia no período perioperatório em neurocirurgia 



23 

 

 

Meningite pós-operatória é uma importante causa de morbimortalidade após 

craniotomias. Nestes tipos de procedimentos, as infecções mais frequentes são as 

do sítio cirúrgico, seguidas pela meningite. A meningite pós-operatória causa maior 

mortalidade ou sequelas neurológicas quando comparada às infecções extradurais. 

O proposto pela maioria dos autores não consegue definir com precisão a eficácia 

da profilaxia antibiótica para ocorrência de meningite e que, quando a mesma ocorre 

a despeito da antibioticoterapia, geralmente é por germes resistentes de difícil 

tratamento. 

As infecções pós-operatórias neurocirúrgicas apresentam altas taxas de 

morbidade e estão entre as mais graves e ameaçadoras infecções (Valentini, 2007). 

Um dos estudos pioneiros no uso de antibióticos locais e sistêmicos na prevenção 

de infecções utilizou um esquema intraoperatório de antibióticos profiláticos 

consistindo de gentamicina ou tobramicina intramusculares, vancomicina 

intravenosa e solução de irrigação cirúrgica com estreptomicina, sem antibióticos 

pós-operatórios, promovendo total proteção contra infecções pós-operatórias em 

uma série de 1732 procedimentos cirúrgicos (Malis, 1979) 

Barker e colaboradores reuniram pela primeira vez em 1994 estudos 

randomizados nos anos 80 em uma meta-análise confirmando a eficácia dos 

antibióticos intravenosos na redução de infecções do sítio cirúrgico, sem diferenças 

significativas entre um curto esquema e uso ou protocolos de uso mais prolongado. 

Até o momento, apenas recomendações genéricas para neurocirurgias limpas 

e procedimentos de shunt ventriculoperitoneais foram escritas, sem ainda 
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estabelecer a classe de antibióticos ideal ou o período ideal de administração dos 

mesmos. 

Barker e colaboradores republicaram meta-análise em 2007 a respeito do uso 

de antibioticoterapia profilática na prevenção de meningite pós-craniotomia. Neste 

estudo, foram reunidos seis estudos controlados em um total de 1729 pacientes. O 

uso de antibióticos reduziu as taxas de infecção pós-operatórias em cinco dos seis 

trabalhos. O odds ratio combinado para ocorrência de meningite com o uso de 

antibióticos foi de 0,43 (IC 95% 0,2-0,92, p = 0,03). A análise dos subgrupos não 

detectou diferenças na eficácia dos antibióticos quando usada ou não cobertura para 

germes gram-negativos ou se o estudo era simples ou duplo-cego. Tal benefício, 

reduzindo-se o risco de meningite em praticamente 50%, é clinicamente significativo. 

A maior parte dos casos nos quais ocorre febre no período pós-operatório não 

tem diagnóstico etiológico ou topográfico de infecção estabelecido, sendo motivo para 

alerta e investigação exaustiva clínica e laboratorial para melhor compreensão (Walid, 

2009). 

 

1.6. Uso profilático de drogas anticonvulsivantes no período perioperatório 

 

Em geral, a incidência de crises convulsivas em pacientes com tumores 

cerebrais supratentoriais é de até 40%, exceto em pacientes com astrocitomas de 

baixo grau, que podem apresentar crises no período pré-operatório em até 75% dos 

casos (Zachenhofer, 2011).  

Tendo em vista a profilaxia das crises no período pós-operatório, a fenitoína 

ainda é a droga mais utilizada; entretanto, alta incidência de efeitos colaterais ainda é 
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encontrada, como indução enzimática do citocromo P450 (particularmente danosa 

para pacientes que necessitam de quimioterapia neoadjuvante com drogas de 

metabolização hepática). De maneira similar, a carbamazepina e o fenobarbital 

também induzem de maneira significativa o sistema enzimático, enquanto o ácido 

valproico pode acarretar distúrbios de coagulação e do funcionamento das plaquetas. 

Estudos recentes com o levetiracetam, que pode ser utilizado tanto via oral como 

intravenosa, tem sido promissores com alta eficácia na prevenção de crises e baixa 

incidência de efeitos colaterais quando comparadas às demais (Milligan, 2008); 

entretanto, seu alto custo e baixa disponibilidade em nosso meio comprometem a 

utilização da droga no contexto neurocirúrgico atual. 

É consenso atualmente que se um paciente neurocirúrgico apresenta 

convulsões antes do procedimento cirúrgico, a terapêutica com drogas 

anticonvulsivantes é obrigatória. Entretanto, escolher entre qual droga e por quanto 

tempo recebê-la, bem como optar pela terapêutica profilática em pacientes sem 

convulsões, são questões mais complexas e que carecem de uma recomendação 

definitiva (Klimek, 2010).  

A ocorrência de convulsões pode trazer graves consequências ao paciente, não 

apenas do ponto de vista de sequelas neurológicas, como pelo ponto de aumento do 

consumo cerebral de oxigênio, aumento da pressão intracraniana, hipóxia cerebral, 

acidose e traumas decorrentes de quedas. Por outro lado, são raras as convulsões no 

período pós-operatório e comuns os efeitos colaterais das drogas anticonvulsivantes, 

incluindo disfunção cognitiva, supressão da medula óssea, insuficiência hepática e 

redução na ação de drogas quimioterápicas. 
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O conceito do uso “mandatório” de profilaxia anticonvulsivante em craniotomias 

vem de estudos de quase 20 anos. Em meta-análise publicada com seleção de quatro 

estudos controlados e randomizados com o uso de fenitoína (Temkin, 2001), houve 

tendência de redução de crises convulsivas em três dos quatro ensaios clínicos. No 

geral, a razão de chances para a ocorrência de crises foi de 0,42 (0,25-0,71; p<0,01). 

Tais dados contrastam com a recomendação da Academia Americana de 

Neurologia, um ano antes, que não orientou o uso rotineiro de tal profilaxia (Glantz, 

2000). A última meta-análise publicada pelo Cochrane concluiu que não houve 

diferenças entre os grupos controle e intervenção na prevenção de uma primeira crise 

convulsiva em pacientes com tumores cerebrais (Tremont-Lukats, 2008). A mesma 

análise mostrou que os pacientes em uso de drogas antiepilépticas tinham seis vezes 

mais chance de efeitos adversos, dados que reduziram ainda mais a indicação de tal 

terapia. Entretanto, em uma pesquisa epidemiológica, constatou-se que mais de 70% 

dos neurocirurgiões tinham o hábito de utilizar drogas antiepilépticas após cirurgias de 

tumores cerebrais (Siomin, 2005). 

 

1.7. Revisão Bibliográfica 

 

Os levantamentos bibliográficos utilizados para a introdução e discussão foram 

realizados de forma informatizada, sendo pesquisados os seguintes descritores 

(MeSH terms) e seus equivalentes em língua portuguesa (descritores em ciências da 

saúde): hydrocephalus, perioperative period, perioperative care, postoperative period, 

postoperative care, neurosurgery, anesthesia, neurosurgical procedures, 
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craniosynostosis, brain neoplasms e children. As bases de dados pesquisadas foram 

o PubMed, Embase, Cochrane e Scielo. 
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2. Objetivos 
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2.1. Objetivo Geral 

 

Estudar, de maneira retrospectiva e descritiva, os principais fatores 

determinantes de morbimortalidade em crianças submetidas a procedimentos 

neurocirúrgicos internadas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital 

Santa Catarina e caracterizá-los de maneira a conhecer o perfil do serviço estudado. 

 

2.2. Objetivos Secundários 

 

a) Analisar, de maneira retrospectiva e descritiva, as seguintes variáveis 

em crianças submetidas a procedimentos neurocirúrgicos durante o 

período de estudo: aspectos demográficos, tempo de internação e 

ventilação pulmonar mecânica, recursos e exames subsidiários 

utilizados, aferições glicêmicas, utilização de hemoderivados, 

antibióticos e drogas antiepilépticas, mortalidade e monitoração de 

pressão intracraniana, além das principais complicações apresentadas. 

b) Realizar revisão não-sistemática da literatura médica disponível nas 

bases Pubmed, Embase e Scielo estudando as publicações referentes 

ao manejo do período perioperatório em neurocirurgia pediátrica. 

c) Estudar quais complicações estão associadas à ocorrência dos 

principais desfechos: tempo de internação em UTI, tempo de internação 

hospitalar e tempo de ventilação pulmonar mecânica. 
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3. Métodos 
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3. Métodos 

 

3.1. Local do Estudo 

 

O Hospital Santa Catarina, localizado na cidade de São Paulo/SP, foi fundado 

em 1906 e hoje é um grande centro de referência nacional em atendimento terciário 

de alta complexidade, sendo destacada a atuação do hospital no paciente neurocrítico 

e em procedimentos neurocirúrgicos. Ao todo o hospital possui 327 leitos clínicos. 

O levantamento dos dados foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica. O hospital citado possui uma taxa média de ocupação de leitos da UTIP 

em torno de 80%, atendendo casos de grande complexidade e grande número de 

procedimentos cirúrgicos neurológicos, de urgência e eletivos, em adultos e crianças. 

Levantamento realizado nos últimos doze meses revelou média de 24 internações 

mensais em UTIP, em um total de 288 internações em um ano. 

  

 

3.2. Delineamento da Pesquisa 

 

Trata-se de estudo de coorte retrospectivo que avaliou, através do levantamento 

dos registros de internação na UTIP do Hospital Santa Catarina e posteriormente 

com a análise dos prontuários médicos, as características do período perioperatório 

de crianças submetidas a procedimentos neurocirúrgicos no período de cinco anos a 

contar de maio/2004 a maio/2009. 
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3.3. Critérios de Inclusão 

 

Serão estudadas todas as crianças internadas eletivamente ou em caráter de 

urgência internadas na UTIP do Hospital Santa Catarina de 1 mês completo até 16 

anos incompletos, submetidas a procedimentos cirúrgicos que envolvam o sistema 

nervoso central ou periférico bem como aqueles que apresentam malformações 

craniofaciais, sejam cirurgias realizadas logo à admissão ou durante a internação 

hospitalar. 

 

 

3.4. Critérios de Exclusão 

 

o Crianças em cuidados paliativos ou fora de proposta terapêutica no 

momento da indicação do procedimento cirúrgico (exemplo, criança com 

tumor cerebral inoperável submetida à derivação ventriculoperitoneal 

paliativa) 

o Registros cirúrgicos cujos prontuários não forem recuperados por inteiro 

o Anotações ilegíveis, falta de anotações ou incompatibilidade das mesmas 

durante a análise dos prontuários 

o Crianças fora das faixas etárias de inclusão para o estudo 

 

3.5. Amostra Estudada  
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A amostra incluiu todas as crianças internadas no hospital citado que se 

encaixem nos critérios de inclusão de entrada. Sendo este um estudo descritivo, não 

houve cálculo do tamanho amostral. Foi escolhida uma amostra de conveniência pelo 

período citado e colhidos os dados dos pacientes internados. Através da análise dos 

registros de internação da UTIP foram recuperados no período de cinco anos citado 

231 prontuários relativos a procedimentos cirúrgicos.  

 

3.6. Descrição dos Dados Coletados e Análise Estatística 

 

Os dados coletados serão registrados em uma ficha de admissão, conforme a 

página seguinte. 
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Protocolo de Pesquisa – Análise Perioperatória de Morbimortalidade em Neurocirurgia Pediátrica 

 

Nome ______________________________________________ Caso n.º ________________________ 

Data de Nascimento ____/____/____     Sexo  M   F  Registro ______________________________ 

Data de Internação na UTI ____/____/____                                  Data de Alta da UTI ____/____/_____ 

Data de Alta Hospitalar ____/____/____ 

Diagnóstico Cirúrgico ________________________________________________________________ 

Tempo de Ventilação Pulmonar Mecânica (horas) __________________________________________ 

Utilização de Exames Subsidiários   Sim   Não 

o Quais?    Tomografia Computadorizada (1) 

                    Ressonância Magnética (2) 

                    Eletroencefalograma (3) 

                    Radiografia Simples (4) 

                    Outros (especificar) ___________________________________________________ 

Necessidade de Hemoderivados ou Hemocomponentes    Sim     Não 

o Quais?    Concentrado de Hemácias – Quantidade (mL/kg) ___________________________ 

                    Plasma Fresco Congelado – Quantidade (mL/kg) ____________________________ 

                    Outros (especificar) ___________________________________________________ 

Monitoração de Pressão Intracraniana     Sim    Não 

Óbito     Sim      Não 

Uso de Corticosteroides Perioperatórios     Sim      Não 

o Qual (is)? ____________________________________________________________________ 

Antibioticoterapia Profilática      Sim      Não 

o Antibiótico (s) utilizado (s) ______________________________________________________ 

Profilaxia de convulsões no período pós-operatório      Sim      Não 

o Droga (s) Utilizada (s) __________________________________________________________ 

Glicemia Capilar Admissão __________ 1as. 24 horas __________ Total de glicemias capilares ______ 

Demais glicemias capilares _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Complicações   Febre  Laringite  Sangramento  Distúrbio de coagulação  Convulsão 

 SSIADH  Diabetes insipidus  Infecção  Outras _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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3.6.1. Descrição das variáveis coletadas no estudo 

 

A análise estatística será realizada com base no estudo das variáveis 

dependentes (desfechos) e independentes (variáveis de exposição), conforme segue. 

 

3.6.1.1. Variáveis Dependentes 

 

•  Tempo de internação em UTIP (mediana e mínimo/máximo) 

•  Tempo de internação hospitalar (mediana e mínimo/máximo) 

•  Tempo de ventilação pulmonar mecânica (mediana e mínimo/máximo) 

•  Utilização de hemoderivados no período perioperatório (sendo calculados 

média e desvio padrão, em mL/kg) 

•  Aferições glicêmicas através de exame de glicemia capilar ou glicemia 

convencional (em mg/dL), sendo recuperadas, quando possível, glicemia inicial, maior 

valor glicêmico em 24 horas e demais aferições glicêmicas durante a internação na 

UTIP 

•  Mortalidade (analisada em proporção, %) 

 

3.6.1.2. Variáveis Independentes 

 

•  Recursos utilizados como exames subsidiários (TC, RM, EEG, radiografias, 

analisados em proporção, %) 

•  Necessidade de monitoração da PIC (analisada em proporção, %) 

•  Uso de corticosteroides no período perioperatório (analisada em proporção, %) 
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•  Uso de drogas antiepilépticas como profilaxia de crises convulsivas no período 

pós operatório (analisada em proporção, %) 

•  Uso de antibióticos como profilaxia de infecções do sítio cirúrgico no período 

pós operatório (analisada em proporção, %) 

•  Listagem das principais complicações clínicas apresentadas pelos pacientes no 

período pós operatório, como febre, sangramento ou convulsões (analisada em 

proporção, %) 

 

3.6.2. Descrição das principais complicações observadas 

 

Seguem abaixo as definições utilizadas para elencar as principais complicações 

observadas no estudo. 

 

 Febre – aferição de temperatura axilar maior ou igual a 37,8º Celsius 

desde a admissão em UTIP até a alta hospitalar 

 Sangramento – necessidade de transfusão de hemocomponentes em 

qualquer momento (da internação até alta) e/ou relato da equipe cirúrgica 

de sangramento além do habitual durante o procedimento 

 Laringite – diagnóstico clínico com rouquidão ou estridor pós-extubação, 

acompanhada ou não de dificuldade respiratória 

 Distúrbio de coagulação – paciente com sangramento ativo e alteração 

em exames de coagulação, como aumento na razão normatizada 
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internacional, tempo de tromboplastina parcial ativada, diminuição na 

atividade de protrombina ou hipofibrinogenemia 

 Síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético – 

caracterizada pela  

 

3.6.3. Análise Estatística 

 

Para responder os objetivos do estudo foram descritos os diagnósticos 

observados e em cada diagnóstico foram descritas as características de internação e 

sintomas.  

Os tempos de internação, UTI e VPM foram descritos em cada diagnóstico de 

interesse e no total dos pacientes segundo sintomas com uso de medidas resumo 

(média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e foram comparados entre a 

presença e ausência dos sintomas com uso de testes de Mann-Whitney (Kirkwood e 

Sterne, 2006).  

Para verificar a existência de relação das aferições de dextro utilizadas e os 

tempos de UTI, internação e VPM foram calculadas as correlações de Spearman 

(Kirkwood e Sterne, 2006) em cada diagnóstico de interesse e para o total dos 

pacientes.  

A presença de laringite foi descrita segundo uso de corticoide em cada 

diagnóstico de interesse e no total dos pacientes e verificada a existência de 

associação com uso de testes qui-quadrado ou testes exatos de Fisher para amostras 

insuficientes para aplicação do teste qui-quadrado (Kirkwood e Sterne, 2006). Foi 
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verificada a existência de associação entre uso de drogas antiepilépticas e convulsão 

para o total dos pacientes com uso do teste exato de Fisher. 

Para verificar a influência das complicações e do uso de medicamentos 

conjuntamente nos tempos de UTI, hospitalização e VPM foram empregados modelos 

lineares generalizados com distribuição gama e função de ligação identidade e 

verificada a adequabilidade dos modelos com uso de análises de resíduos (McCullagh 

e Nelder, 1989). Foram utilizados nos modelos apenas as complicações ou 

medicamentos que nos testes bivariados apresentaram níveis de significância 

estatisticamente significativos para cada desfecho. 

Os tempos de internação em UTIP e em hospital foram descritos segundo uso 

de corticóides para determinados diagnósticos e para o total da amostra e 

comparados com uso de testes Mann-Whitney. 

Os testes foram realizados com nível de significância de 5% e nos seguintes 

programas – SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Illinois, Chicago) e 

Microsoft Excel 2003. 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

A pesquisa que foi realizada com seres humanos, menores de idade, 

compromete-se em manter o sigilo sobre a identificação dos pacientes e de seus 

familiares. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Santa Catarina, conforme 

documentos anexos. 
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Trata-se de estudo de caráter retrospectivo que será realizado apenas com a 

análise de prontuários, sem envolvimento direto com pacientes, de modo a não 

caracterizar nenhum tipo de risco aos mesmos. Todas as informações obtidas 

servirão única e exclusivamente para a análise dos fatores de risco, caracterização 

demográfica e publicação posterior, não havendo prejuízo para a identidade de 

pacientes e responsáveis legais. 

Pelo mesmo motivo do caráter do estudo, não foi elaborado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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4. Resultados 

 

4.1. Resultados gerais dos pacientes estudados 

 

A partir do livro de registro de internações na UTI Pediátrica do Hospital Santa 

Catarina, foram recuperados dados de 231 pacientes. Após a solicitação dos 

prontuários para análise, 198 pacientes foram incluídos no estudo. Os principais 

motivos de perda de pacientes foram a não recuperação dos prontuários no arquivo, 

anotações ilegíveis nos prontuários e internações por causas clínicas, conforme 

ilustra o fluxograma abaixo. 

Amostra Inicial –

231 pacientes 

Amostra do Estudo –

198 pacientes

Pacientes excluídos –

• Prontuários não encontrados – 12

• Anotações ilegíveis nos registros – 3

• Internações por motivos clínicos – 17

• Tumores não relacionados ao

sistema nervoso central - 1

Figura 1. Fluxograma do número de pacientes estudados e principais razões para 

exclusão do trabalho. 
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As internações por causas clínicas aconteceram em pacientes em pós-

operatório tardio de neurocirurgia, sendo os principais diagnósticos de admissão 

broncoespasmo (3), traumatismo cranioencefálico sem abordagem cirúrgica (2), 

hipertensão intracraniana e monitoração (2), dentre outros diversos. 

Apesar de alguns diagnósticos cirúrgicos terem sido mais frequentes que os 

demais, houve importante diversidade na gama de procedimentos. As cirurgias mais 

realizadas foram shunts ventriculoperitoneais (colocação de sistemas de derivação 

ventriculoperitoneal e/ou ventriculocisternotomia endoscópica, 17%), correções de 

cranioestenoses (30%), ressecção de tumores cerebrais supratentoriais (19%) e 

infratentoriais (9%), craniotomias por disostoses sindrômicas (5%), artrodese de 

coluna vertebral (4%), cirurgia de epilepsia (2%), tumores medulares (9%) e 

revascularização cerebral por arteriopatia (2%). A figura abaixo ilustra a frequência 

dos principais diagnósticos cirúrgicos. 

 

Figura 2. Proporção dos principais diagnósticos cirúrgicos. 
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Principais diagnósticos cirúrgicos
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supratentoriais
Ressecção tumores
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Artrodese de coluna
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arteriopatia
Tumores medulares

Outros

 

As características gerais dos pacientes estudados seguem descritas na tabela 

abaixo. 
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Tabela 1 – Apresentação dos dados gerais de todo grupo de pacientes. 

 

Variável Resultado 

Sexo  

  

Masculino 112 (56,6) 

Feminino 86 (43,4) 

Idade (meses)   

    

Média ± Desvio-Padrão 50,31 ± 52,68 

Mediana 24,5 

Mínima/Máxima 1/187 

Tempo de internação em UTIP (dias)  

  

Média ± Desvio-Padrão 3,42 ± 4,84 

Mediana 2 

Mínima/Máxima 0/59 

Tempo de internação hospitalar (dias)   

    

Média ± Desvio-Padrão 7,16 ± 7,35 

Mediana 5 

Mínima/Máxima 2/70 

Tempo de ventilação mecânica (horas)  

  

Média ± Desvio-Padrão 6,63± 9,57 

Mediana 5 

Mínima/Máxima 1/90 

Utilização de exames subsidiários (%) 72 (36,4) 

    

TC crânio 56 (28,3) 

RM 14 (7,1) 

Utilização de hemoderivados (%) 107 (54) 

  

Concentrado de hemácias (mL/kg, média ± DP) 12,81 ± 17,98 

Plasma fresco congelado (mL/kg, média ± DP) 1 ± 5,6 

Monitoração da pressão intracraniana (%) 5 (2,5) 

Mortalidade 2 (1) 

 

Foram estudadas, separadamente, as principais características gerais 

quantitativas dos pacientes, de acordo com os diagnósticos cirúrgicos mais 

freqüentes. As tabelas seguintes ilustram os dados coletados para os principais 

diagnósticos. 
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Tabela 2. Descrição das características quantitativas em pacientes com shunts 

ventriculoperitoneais. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar mecânica 

(em horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia adm. – 

glicemia à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 38,03 50,47 12 1 157 33 

Tempo de UTI 2,67 1,67 2 1 7 33 

Tempo de Hosp. 7,76 7,49 5 2 44 33 

VPM  2,33 0,84 2 1 5 33 

CGV 1,82 4,98 0 0 16 33 

Plasma 0,00 0,00 0 0 0 33 

Total Glicemias 2,00 4,88 1 0 23 22 

Glicemia adm. 135,40 66,50 112 78 285 10 

Maior glicemia 24h 133,63 38,47 127 89 188 8 

Média glicemias 117,87 23,57 131 90,67 131,95 3 

 

Tabela 3. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

cranioestenoses. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar mecânica (em 

horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia adm. – glicemia 

à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 6,10 5,23 4 2 25 62 

Tempo de UTI 2,31 0,84 2 1 4 62 

Tempo de Hosp. 4,55 1,55 4 3 12 62 

VPM 5,06 1,17 5 3 7 62 

CGV 25,05 14,56 25 0 100 62 

Plasma 0,48 2,82 0 0 20 62 

Total Glicemias 1,41 1,71 1 0 8 46 

Glicemia adm. 159,23 69,88 141,5 55 334 26 

Maior glicemia 24h 150,44 64,16 148,5 82 337 18 

Média glicemias 117,87 39,95 109 90 222,5 9 
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Tabela 4. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

tumores supratentoriais. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar 

mecânica (em horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia 

adm. – glicemia à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 85,85 50,48 86 5 187 39 

Tempo de UTI 4,97 9,47 3 0 59 39 

Tempo de Hosp. 8,67 11,35 5 2 70 39 

VPM 6,79 3,86 6 2 24 39 

CGV 6,04 18,04 0 0 110 39 

Plasma 1,67 8,30 0 0 50 39 

Total Glicemias 2,59 2,95 1 0 10 27 

Glicemia Adm. 160,47 83,33 136 94 478 19 

Maior glicemia 24h 163,27 47,93 159 85 262 15 

Média Glicemias 131,02 31,89 125,79 93,00 194,38 10 

 

 

Tabela 5. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

tumores infratentoriais. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar mecânica 

(em horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia adm. – 

glicemia à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 82,29 47,59 74 12 168 17 

Tempo de UTI 5,47 4,19 4 2 17 17 

Tempo de Hosp. 11,76 10,52 7 5 36 17 

VPM 10,76 11,16 7 5 48 17 

CGV 6,91 11,85 0 0 40 17 

Plasma 0,00 0,00 0 0 0 17 

Total Glicemias 6,36 8,76 3 0 31 11 

Glicemia Adm. 131,25 30,82 128,5 91 189 8 

Maior glicemia 24h 151,00 44,72 139 95 256 9 

Média Glicemias 126,08 36,89 116,75 93,00 191,00 7 
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Tabela 6. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

disostoses craniofaciais sindrômicas. Legenda – M – meses, VPM – ventilação 

pulmonar mecânica (em horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); 

Glicemia adm. – glicemia à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 75,11 53,99 87 4 155 9 

Tempo de UTI 4,56 5,25 2 1 16 9 

Tempo de Hosp. 7,78 6,44 5 2 18 9 

VPM 18,78 27,01 6 3 72 9 

CGV 26,44 30,56 10 0 90 9 

Plasma 1,11 3,33 0 0 10 9 

Total Glicemias 3,38 6,78 1 0 20 8 

Glicemia Adm. 161,75 39,17 167,5 111 201 4 

Maior glicemia 24h 152,67 14,19 150 140 168 3 

Média Glicemias 155,08 42,31 155,08 125,16 185,00 2 

 

Tabela 7. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

artrodese de coluna vertebral. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar 

mecânica (em horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia 

adm. – glicemia à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 99,50 48,10 88,5 27 161 8 

Tempo de UTI 2,38 1,60 2 1 5 8 

Tempo de Hosp. 6,50 3,16 6 3 12 8 

VPM 16,19 29,90 6,5 2,5 90 8 

CGV 15,63 24,29 5 0 67 8 

Plasma 1,63 4,60 0 0 13 8 

Total Glicemias 2,71 4,46 1 0 12 7 

Glicemia Adm. 149,75 61,84 130,5 102 236 4 

Maior glicemia 24h 238,00 172,53 238 116 360 2 

Média Glicemias 112,25 13,08 112,25 103 121,5 2 

 



48 

 

Tabela 8. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

epilepsia. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar mecânica (em horas); 

CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia adm. – glicemia à 

admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 66,50 17,31 70 43 83 4 

Tempo de UTI 8,25 6,40 6,5 3 17 4 

Tempo de Hosp. 14,25 6,24 15 6 21 4 

VPM 9,13 3,07 9,25 6 12 4 

CGV 23,25 30,35 13 0 67 4 

Plasma 10,25 20,50 0 0 41 4 

Total Glicemias 5,00 6,88 2,5 0 15 4 

Glicemia Adm. 154,33 41,10 151 115 197 3 

Maior glicemia 24h 138,00 9,90 138 131 145 2 

Média Glicemias 110,90 11,88 110,90 102,50 119,31 2 

 

Tabela 9. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

arteriopatia. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar mecânica (em 

horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia adm. – glicemia 

à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 124,33 50,00 125 74 174 3 

Tempo de UTI 2,67 2,08 2 1 5 3 

Tempo de Hosp. 7,33 4,93 5 4 13 3 

VPM 4,33 0,58 4 4 5 3 

CGV 0,00 0,00 0 0 0 3 

Plasma 0,00 0,00 0 0 0 3 

Total Glicemias 2,00 2,65 1 0 5 3 

Glicemia Adm. 148,00 28,28 148 128 168 2 

Maior glicemia 24h 154,00 . 154 154 154 1 
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Tabela 10. Descrição das características quantitativas em pacientes operados por 

tumores raquimedulares. Legenda – M – meses, VPM – ventilação pulmonar 

mecânica (em horas); CGV – concentrado de glóbulos vermelhos (mL/kg); Glicemia 

adm. – glicemia à admissão; DP – desvio padrão. 

 

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo N 

Idade (M) 70,28 46,51 55,5 6 136 18 

Tempo de UTI 2,78 1,11 3 1 5 18 

Tempo de Hosp. 6,50 4,34 6 3 23 18 

VPM 5,89 2,09 5,25 3 11 18 

CGV 4,17 7,29 0 0 25 18 

Plasma 0,00 0,00 0 0 0 18 

Total Glicemias 0,43 0,53 0 0 1 7 

Glicemia Adm. 128,33 30,09 113 109 163 3 

 

 

A distribuição das principais complicações perioperatórias foi bastante 

heterogênea, obedecendo o previamente esperado de acordo com o tipo cirúrgico. 

Em 65 pacientes (33%), não foi observada nenhuma complicação pós-operatória. 

Dentre as complicações clínicas, foram mais frequentes as seguintes: febre, 

sangramento, laringite, distúrbios de coagulação, infecção, síndrome de secreção 

inapropriada do hormônio antidiurético, convulsão, hipotermia, fístula liquórica, 

hipertensão intracraniana e infecção. 

De acordo com a tabela 11 abaixo, podemos verificar as principais 

complicações de acordo com o procedimento cirúrgico. 
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Tabela 11 – Complicações listadas de acordo com o procedimento cirúrgico (em 

porcentagens). Legenda – Dist. Coag. – distúrbios de coagulação; SSIADH – 

síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. 

. 

Diagnóstico Febre Sangramento Laringite Dist. Coag. SSIADH Convulsões Hipotermia Infecção 

         

Shunts ventriculoperitoneais 9,1 12,1 3 0 0 0 27,3 0 

Cranioestenoses 32,3 91,9 22,3 6,5 0 0 19,4 0 

Tumores (supratentoriais) 35,9 25,6 7,7 2,6 5,1 10,3 12,8 2,6 

Tumores (infratentoriais) 47,1 35,3 23,5 0 5,9 5,9 5,9 17,6 

Disostoses sindrômicas 22,2 77,8 22,2 11,1 0 11,1 0 22,2 

Artrodese coluna 50 50 0 12,5 0 0 25 0 

Cirurgia para epilepsia 100 25 50 25 0 50 25 75 

Revascularização por arteriopatia 66,7 33,3 33,3 0 0 0 33,3 0 

Tumores medulares 11,1 16,7 11,1 5,6 0 0 5,6 0 

Outros 20 60 20 0 0 0 0 0 

 

 

Outro parâmetro analisado foi a realização de exames subsidiários durante a 

internação hospitalar com intuito diagnóstico e/ou terapêutico. Para isso, foi analisada 

a freqüência de realização de TC, RM, EEG e radiografias simples. Ao todo, 72 

pacientes (36,4%) fizeram uso de algum método diagnóstico por imagem. A TC de 

crânio foi o exame mais utilizado (em 28,3% dos pacientes), sendo mais requisitada 

em pacientes após revascularização cerebral por doença de Moyamoya (100%), 

cirurgia de epilepsia (75%), tumores cerebrais infratentoriais (70,6%), tumores 

cerebrais supratentoriais (59%) e shunts ventriculoperitoneais (33,3%). A RM de 

encéfalo foi realizada em apenas 14 pacientes (7,1%), principalmente em pacientes 

após cirurgia de tumores supratentoriais (23,1%), infratentoriais (17,6%) e shunts 

(6,1%). EEG foi realizado em apenas 3 pacientes e radiografias de crânio ou trajeto 

de DVP foram feitas em 4 crianças. 
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Tendo em vista uma das principais complicações observadas, o sangramento, 

foi analisado o uso de hemocomponentes de acordo com cada procedimento 

cirúrgico. 107 pacientes, ou 54% da amostra, utilizaram algum tipo de 

hemocomponente durante a internação. Em alguns tipos cirúrgicos a utilização foi 

alta, quase universal, como nas cranioestenoses (96,8%) e nas craniotomias por 

disostose sindrômica (77,8%), conforme descrito na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 12 – Uso de hemocomponentes de acordo com o procedimento cirúrgico. 

 

  Hemocomponentes   

Diagnóstico Não Sim Total 

  n % n %   

Shunts ventriculoperitoneais 29 87,9 4 12,1 33 

Cranioestenoses 2 3,2 60 96,8 62 

Tumores cerebrais supratentoriais 26 66,7 13 33,3 39 

Tumores cerebrais infratentoriais 11 64,7 6 35,3 17 

Craniotomia por disostose craniofacial sindrômica 2 22,2 7 77,8 9 

Artrodese de coluna vertebral 3 37,5 5 62,5 8 

Cirurgia de Epilepsia 1 25,0 3 75,0 4 

Revascularização cerebral por arteriopatia 3 100,0 0 0,0 3 

Lesões tumorais raquimedulares 12 66,7 6 33,3 18 

Outros 2 40,0 3 60,0 5 

Total 91 46,0 107 54,0 198 

 

 

As quantidades de concentrado de hemácias e plasma fresco congelado 

variaram bastante também entre os procedimentos, conforme descreve a tabela 

abaixo. 
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Tabela 13 – Média e desvio-padrão da quantidade de concentrado de hemácias e 

plasma fresco congelado utilizada em cada procedimento cirúrgico (valores em 

mL/kg). 

 

Procedimento Conc. Hemácias PFC 

   

   Média                  DP   Média           DP 

   

Shunts ventriculoperitoneais   1,82                   4,98   0                    0 

Cranioestenoses   25,05                 14,56   0,48              2,52 

Tumores cerebrais supratentoriais   6,04                   18,04   1,67              8,3 

Tumores cerebrais infratentoriais   6,91                   11,85   0                    0 

Craniotomia por disostose craniofacial sindrômica  26,44                  30,56   1,11              3,33 

Artrodese de coluna vertebral  15,63                  24,29   1,63              4,60 

Cirurgia de Epilepsia  23,25                  30,35   10,25            20,50 

Revascularização cerebral por arteriopatia    0                          0   0                     0 

Lesões tumorais raquimedulares   4,17                     7,29   0                     0 

 

 

Outros dados analisados foram a necessidade de monitoração da PIC e a 

mortalidade. Apenas cinco pacientes (todos de cirurgias de tumores supratentoriais) 

permaneceram na UTIP com cateteres de monitoração da PIC. Em todo o estudo, 

houve apenas dois óbitos devidos à hipertensão intracraniana refratária, sendo um 

paciente em PO de shunt ventriculoperitoneal e outro em PO de ressecção de tumor 

supratentorial. 

A utilização de corticosteroides durante o período perioperatório também foi 

estudada, tendo em vista que tal prática é muito freqüente porém carece de 

indicações específicas. De fato, em 117 pacientes, ou 59,1% da amostra, foram 

utilizadas doses de dexametasona ou hidrocortisona, seja no centro cirúrgico durante 

o procedimento ou na prescrição do período de PO imediato. Em alguns 
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procedimentos, a utilização foi quase universal, sendo os mais comuns as 

revascularizações cerebrais (100%), tumores supratentoriais (94,9%), tumores 

infratentoriais (94,1%), craniotomia por disostose sindrômica (77,8%), cirurgia de 

epilepsia (75%) e cranioestenoses (43,5%). 

Outro capítulo importante é a utilização de drogas antiepilépticas na prevenção 

de crises convulsivas. Existe uma tendência à utilização das drogas em pacientes 

operados por tumores supratentoriais e naqueles que apresentam convulsões 

previamente ao procedimento, porém tal assunto é amplamente discutido, conforme 

descrito anteriormente. Ao todo, 31 pacientes (15,7%) fizeram uso de tais drogas, 

sendo a fenitoína a droga mais utilizada. Dos pacientes operados por tumores 

supratentoriais, 56,4% fizeram uso de fenitoína e 75% dos pacientes operados por 

epilepsia a utilizaram. 

A utilização de antibióticos, particularmente cefuroxima e cefalotina (ou 

cefazolina) como prevenção de infecções, considerando-se neurocirurgias como 

procedimentos potencialmente contaminados, foi praticamente universal. Apenas 

uma criança submetida a shunt ventriculoperitoneal não utilizou antibioticoprofilaxia. 

Do total de pacientes, 160 utilizaram cefuroxima (80,8%), 21 utilizaram cefalosporinas 

de primeira geração (10,6%) e 16 utilizaram ceftriaxone (8%). 

 

4.2. Resultados dos Testes de Associação e da Análise Univariada 

 

No estudo das principais complicações apresentadas pelos pacientes, tentou-se 

estabelecer quais estavam relacionadas aos principais desfechos, que foram o tempo 

de internação em UTIP, o tempo de internação hospitalar e o tempo de VPM. Para 
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isso, foram utilizados testes de comparação para os quatro procedimentos cirúrgicos 

mais freqüentes – shunts ventriculoperitoneais, cranioestenoses e tumores supra e 

infratentoriais. A escolha dos procedimentos de maior prevalência justifica-se pela 

necessidade de um número mínimo de pacientes para a realização dos testes de 

associação. Os resultados obtidos são descritos nas tabelas seguintes. Nelas, são 

comparadas as médias de tempo de internação em UTI e em hospital, bem como as 

médias de horas de VPM, entre pacientes que apresentaram ou não a determinada 

complicação verificando-se, depois, se há diferença estatística entre tais médias. 

 

Tabela 14 - Descrição dos tempos de internação, UTI e VPM segundo sintomas em 

pacientes operados por shunts ventriculoperitoneais e resultado dos testes de 

comparação.  

 

Variável Complicações Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

  Febre        

UTI 
não 2,73 1,68 2 1 7 30 0,382 

sim 2,00 1,73 1 1 4 3  

Hosp 
não 7,67 7,77 5 2 44 30 0,317 

sim 8,67 4,73 7 5 14 3  

VPM 
não 2,25 0,79 2 1 5 30 0,131 

sim 3,17 1,04 3,5 2 4 3   

  Sangramento        

UTI 
não 2,66 1,72 2 1 7 29 0,811 

sim 2,75 1,50 3 1 4 4  

Hosp 
não 8,07 7,86 6 2 44 29 0,348 

sim 5,50 3,79 4 3 11 4  

VPM 
não 2,24 0,71 2 1 4 29 0,270 

sim 3,00 1,41 2,5 2 5 4   

  Laringite        

UTI 
não 2,72 1,67 2 1 7 32 0,303 

sim 1,00 . 1 1 1 1  

Hosp 
não 7,56 7,53 5 2 44 32 0,182 

sim 14,00 . 14 14 14 1  

VPM não 2,30 0,82 2 1 5 32 0,242 
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Sim 3,50 . 3,5 3,5 3,5 1   

  Dist.Coag.        

UTI Não 2,67 1,67 2 1 7 33  

Hosp Não 7,76 7,49 5 2 44 33  

VPM Não 2,33 0,84 2 1 5 33   

  SSIADH        

UTI Não 2,67 1,67 2 1 7 33  

Hosp Não 7,76 7,49 5 2 44 33  

VPM Não 2,33 0,84 2 1 5 33   

  Convulsões        

UTI Não 2,67 1,67 2 1 7 33  

Hosp Não 7,76 7,49 5 2 44 33  

VPM Não 2,33 0,84 2 1 5 33   

  Hipotermia        

UTI 
Não 2,63 1,58 2 1 7 24 0,984 

Sim 2,78 1,99 2 1 7 9  

Hosp 
Não 8,63 8,53 5,5 2 44 24 0,290 

Sim 5,44 2,65 5 3 11 9  

VPM 
Não 2,29 0,83 2 1 5 24 0,648 

Sim 2,44 0,88 2 2 4 9   

  Fístula        

UTI Não 2,67 1,67 2 1 7 33  

Hosp Não 7,76 7,49 5 2 44 33  

VPM Não 2,33 0,84 2 1 5 33   

  HIC        

UTI 
Não 2,45 1,46 2 1 7 31 0,015 

Sim 6,00 1,41 6 5 7 2  

Hosp 
Não 7,77 7,74 5 2 44 31 0,417 

Sim 7,50 0,71 7,5 7 8 2  

VPM 
Não 2,35 0,86 2 1 5 31 0,742 

Sim 2,00 0,00 2 2 2 2   

  Infecção        

UTI Não 2,67 1,67 2 1 7 33  

Hosp Não 7,76 7,49 5 2 44 33  

VPM Não 2,33 0,84 2 1 5 33   

 

A tabela acima mostra que o tempo de UTI em pacientes operados por 

shunts ventriculoperitoneais com HIC é estatisticamente maior (p = 0,015). 

 

Tabela 15. Descrição dos tempos de internação, UTI e VPM segundo sintomas em 

pacientes operados por Cranioestenoses e resultado dos testes de comparação. 
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Variável Complicações Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

  Febre        

UTI 
não 2,38 0,88 2 1 4 42 0,357 

sim 2,15 0,75 2 1 4 20  

Hosp 
não 4,52 1,70 4 3 12 42 0,506 

sim 4,60 1,23 4 3 8 20  

VPM 
não 4,75 1,11 4,5 3 7 42 0,002 

sim 5,70 1,04 6 4 7 20   

  Sangramento        

UTI 
não 1,80 0,84 2 1 3 5 0,222 

sim 2,35 0,83 2 1 4 57  

Hosp 
não 3,80 0,84 4 3 5 5 0,232 

sim 4,61 1,59 4 3 12 57  

VPM 
não 4,60 1,34 4 4 7 5 0,299 

sim 5,10 1,16 5 3 7 57   

  Laringite        

UTI 
não 2,23 0,83 2 1 4 48 0,238 

sim 2,57 0,85 2 2 4 14  

Hosp 
não 4,38 1,25 4 3 9 48 0,222 

sim 5,14 2,28 4,5 3 12 14  

VPM 
não 5,10 1,15 5 3 7 48 0,609 

sim 4,89 1,27 5 3 7 14   

  Dist. Coag.        

UTI 
não 2,26 0,81 2 1 4 58 0,233 

sim 3,00 1,15 3 2 4 4  

Hosp 
não 4,47 1,48 4 3 12 58 0,245 

sim 5,75 2,36 5 4 9 4  

VPM 
não 4,97 1,14 5 3 7 58 0,044 

sim 6,25 0,96 6,5 5 7 4   

  SSIADH        

UTI não 2,31 0,84 2 1 4 62  

Hosp não 4,55 1,55 4 3 12 62  

VPM não 5,06 1,17 5 3 7 62   

  Convulsões        

UTI não 2,31 0,84 2 1 4 62  

Hosp não 4,55 1,55 4 3 12 62  

VPM não 5,06 1,17 5 3 7 62   

  Hipotermia        

UTI 
não 2,32 0,87 2 1 4 50 0,806 

sim 2,25 0,75 2 1 4 12  

Hosp 
não 4,52 1,27 4 3 9 50 0,448 

sim 4,67 2,50 4 3 12 12  

VPM 
não 5,09 1,19 5 3 7 50 0,713 

sim 4,92 1,14 5 3 7 12   

  Fístula        

UTI não 2,31 0,84 2 1 4 62  

Hosp não 4,55 1,55 4 3 12 62  

VPM não 5,06 1,17 5 3 7 62   

  HIC        
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UTI Não 2,31 0,84 2 1 4 62  

Hosp Não 4,55 1,55 4 3 12 62  

VPM Não 5,06 1,17 5 3 7 62   

  Infecção        

UTI Não 2,31 0,84 2 1 4 62  

Hosp Não 4,55 1,55 4 3 12 62  

VPM Não 5,06 1,17 5 3 7 62   

 

 

 
Pela tabela 15, verifica-se que pacientes operados por cranioestenoses que 

apresentam febre ou distúrbios de coagulação possuem tempos de VPM 

estatisticamente maiores (p = 0,002 e p = 0,044 respectivamente). 

 

Tabela 16. Descrição dos tempos de internação, UTI e VPM segundo sintomas em 

pacientes operados por tumores supratentoriais e resultado dos testes de 

comparação. 

Variável Complicações Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

  Febre        

UTI 
não 2,60 1,68 2 0 6 25 0,022 

sim 9,21 15,06 3,5 1 59 14  

Hosp 
não 5,60 2,02 5 2 11 25 0,081 

sim 14,14 17,85 7 3 70 14  

VPM 
não 5,40 1,92 6 2 9 25 0,002 

sim 9,29 5,12 8 5 24 14   

  Sangramento        

UTI 
não 3,24 3,09 3 0 17 29 0,245 

sim 10,00 17,64 3,5 1 59 10  

Hosp 
não 6,10 4,13 5 2 25 29 0,020 

sim 16,10 20,20 8,5 4 70 10  

VPM 
não 6,03 2,49 6 2 14 29 0,112 

sim 9,00 6,02 7,5 4 24 10   

  Laringite        

UTI 
não 3,50 3,41 3 0 17 36 0,069 

sim 22,67 31,50 6 3 59 3  

Hosp 
não 7,08 5,42 5 2 28 36 0,208 

sim 27,67 36,69 8 5 70 3  

VPM 
não 6,58 3,81 6 2 24 36 0,172 

sim 9,33 4,16 8 6 14 3   

  Dist. Coag.        

UTI não 5,00 9,60 3 0 59 38 0,564 
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sim 4,00 . 4 4 4 1  

Hosp 
não 8,71 11,50 5 2 70 38 0,667 

sim 7,00 . 7 7 7 1  

VPM 
não 6,74 3,89 6 2 24 38 0,256 

sim 9,00 . 9 9 9 1   

  SSIADH        

UTI 
não 4,97 9,73 3 0 59 37 0,173 

sim 5,00 1,41 5 4 6 2  

Hosp 
não 8,76 11,65 5 2 70 37 0,456 

sim 7,00 0,00 7 7 7 2  

VPM 
não 6,73 3,94 6 2 24 37 0,243 

sim 8,00 1,41 8 7 9 2   

  Convulsões        

UTI 
não 3,54 3,43 3 0 17 35 0,212 

sim 17,50 27,74 5 1 59 4  

Hosp 
não 6,86 5,45 5 2 28 35 0,010 

sim 24,50 30,38 10,5 7 70 4  

VPM 
não 6,57 3,88 6 2 24 35 0,136 

sim 8,75 3,50 7 7 14 4   

  Hipotermia        

UTI 
não 4,94 9,89 3 0 59 34 0,951 

sim 5,20 6,69 2 1 17 5  

Hosp 
não 8,50 11,76 5 2 70 34 0,823 

sim 9,80 9,01 5 3 25 5  

VPM 
não 6,91 4,03 6,5 2 24 34 0,639 

sim 6,00 2,55 6 3 10 5   

  Fístula        

UTI 
não 4,82 9,55 3 0 59 38 0,205 

sim 11,00 . 11 11 11 1  

Hosp 
não 8,16 11,04 5 2 70 38 0,103 

sim 28,00 . 28 28 28 1  

VPM 
não 6,84 3,90 6 2 24 38 0,615 

sim 5,00 . 5 5 5 1   

  HIC        

UTI 
não 2,88 2,12 3 0 11 33 0,005 

sim 16,50 21,56 8,5 3 59 6  

Hosp 
não 6,42 4,45 5 2 28 33 0,058 

sim 21,00 25,23 10,5 3 70 6  

VPM 
não 5,67 1,85 6 2 9 33 <0,001 

sim 13,00 6,03 12 8 24 6   

  Infecção        

UTI 
não 5,00 9,60 3 0 59 38 0,564 

sim 4,00 . 4 4 4 1  

Hosp 
não 8,61 11,50 5 2 70 38 0,256 

sim 11,00 . 11 11 11 1  

VPM 
não 6,82 3,90 6 2 24 38 0,923 

sim 6,00 . 6 6 6 1   
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A tabela 16 mostra que pacientes operados por Tumores cerebrais 

supratentoriais que apresentam febre ou HIC possuem maiores tempos de 

internação e VPM (p < 0,05); já pacientes que apresentam sangramento ou 

convulsão possuem maiores tempos de internação (p = 0,020 e p = 0,010 

respectivamente). 

 

 

Tabela 17. Descrição dos tempos de internação, UTI e VPM segundo sintomas em 

pacientes operados por tumores infratentoriais e resultado dos testes de 

comparação. 

 

 

Variável Complicações Média DP Mediana Mínimo Máximo N p 

  Febre        

UTI 
não 3,89 1,27 4 2 6 9 0,236 

sim 7,25 5,60 5 3 17 8  

Hosp 
não 7,11 1,83 6 5 10 9 0,321 

sim 17,00 13,77 10 5 36 8  

VPM 
não 11,78 13,65 8 5 48 9 0,541 

sim 9,63 8,30 7 5 30 8   

  Sangramento        

UTI 
não 5,27 4,13 4 2 17 11 0,961 

sim 5,83 4,67 4 3 15 6  

Hosp 
não 11,73 11,63 6 5 36 11 0,350 

sim 11,83 9,13 9 6 30 6  

VPM 
não 12,91 13,56 8 5 48 11 0,350 

sim 6,83 1,47 6,5 5 9 6   

  Laringite        

UTI 
não 4,92 3,30 4 2 15 13 0,703 

sim 7,25 6,65 4,5 3 17 4  

Hosp 
não 11,23 9,96 7 5 36 13 0,871 

sim 13,50 13,70 7 6 34 4  

VPM 
não 9,85 11,52 7 5 48 13 0,045 

sim 13,75 10,84 8,5 8 30 4   

  Dist. Coag.        

UTI não 5,47 4,19 4 2 17 17  

Hosp não 11,76 10,52 7 5 36 17  

VPM não 10,76 11,16 7 5 48 17   
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  SSIADH        

UTI 
não 5,56 4,30 4,5 2 17 16 0,941 

sim 4,00 . 4 4 4 1  

Hosp 
não 12,13 10,75 7,5 5 36 16 0,706 

sim 6,00 . 6 6 6 1  

VPM 
não 10,88 11,52 7 5 48 16 0,353 

sim 9,00 . 9 9 9 1   

  Convulsões        

UTI 
não 5,56 4,30 4,5 2 17 16 0,941 

sim 4,00 . 4 4 4 1  

Hosp 
não 12,13 10,75 7,5 5 36 16 0,706 

sim 6,00 . 6 6 6 1  

VPM 
não 10,88 11,52 7 5 48 16 0,353 

sim 9,00 . 9 9 9 1   

  Hipotermia        

UTI 
não 5,56 4,30 4,5 2 17 16 0,941 

sim 4,00 . 4 4 4 1  

Hosp 
não 12,06 10,79 7 5 36 16 1,000 

sim 7,00 . 7 7 7 1  

VPM 
não 11,13 11,42 7,5 5 48 16 0,118 

sim 5,00 . 5 5 5 1   

  Fístula        

UTI 
não 4,87 3,62 4 2 17 15 0,176 

sim 10,00 7,07 10 5 15 2  

Hosp 
não 8,93 7,22 6 5 34 15 0,029 

sim 33,00 4,24 33 30 36 2  

VPM 
não 11,33 11,79 7 5 48 15 0,529 

sim 6,50 2,12 6,5 5 8 2   

  HIC        

UTI não 5,47 4,19 4 2 17 17  

Hosp não 11,76 10,52 7 5 36 17  

VPM não 10,76 11,16 7 5 48 17   

  Infecção        

UTI 
não 4,71 3,27 3,5 2 15 14 0,121 

sim 9,00 6,93 5 5 17 3  

Hosp 
não 8,50 6,43 6 5 30 14 0,006 

sim 27,00 13,89 34 11 36 3  

VPM 
não 9,93 11,03 7 5 48 14 0,591 

sim 14,67 13,32 8 6 30 3   

 

 

 

A tabela 17 mostra que pacientes operados por tumores cerebrais 

infratentoriais que apresentam laringite possuem maior tempo VPM (p = 0,045) e 

os pacientes que apresentam fístula ou infecção ficam estatisticamente mais 

tempo internados (p = 0,029 e p = 0,006). 
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Foram também determinados testes de comparação com as glicemias 

capilares obtidas, bem como com o uso de corticoides e suas complicações. No 

caso das glicemias capilares, tentou-se estabelecer correlação entre a glicemia de 

admissão, a maior glicemia em 24 horas e a média das demais aferições 

glicêmicas com os desfechos (tempo de UTIP, tempo de internação hospitalar e 

tempo de VPM). Como dados relevantes do ponto de vista estatístico, verificou-se 

que no total dos pacientes a maior glicemia capilar esteve associada a maior 

tempo de VPM (p = 0,02). Dentre os procedimentos específicos, observamos que: 

 

 Em shunts ventriculoperitoneais, a glicemia de admissão esteve 

associada a maior tempo de VPM (p = 0,015) e a maior glicemia em 

24 horas, associada a maior tempo de UTIP (p = 0,01). 

 Em tumores cerebrais infratentoriais, a maior glicemia em 24 horas 

associou-se a maior tempo de UTIP (p = 0,047) e hospitalar (p = 

0,008). 

 

Em relação ao uso de corticoides, observou-se tendência na população geral 

ao aumento do tempo de internação em UTIP dos pacientes que os utilizaram 

(média 4 dias contra 2,58, p = 0,009) e também da internação hospitalar (7,76 dias 

contra 6,28 dias, p = 0,022). Nos grupos cirúrgicos de maneira específica, não se 

observou nenhuma destas tendências. Não houve associação, do mesmo modo, 

entre o uso destes medicamentos e a prevenção de laringite pós-extubação em 

nenhum grupo cirúrgico. 
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Não foi encontrada associação entre o uso de drogas antiepilépticas e a 

prevenção de convulsões. De fato, sendo a convulsão uma complicação rara 

encontrada e, quando ocorreu, foi em pacientes de maior gravidade e quadros 

anteriores de crises, foi ainda mais freqüente em pacientes que usaram estas 

drogas, pelo fato de serem mais graves. 

 

4.3. Resultados da Análise Múltipla 

 

A análise múltipla foi realizada pois muitos pacientes apresentavam ao 

mesmo tempo mais de uma complicação, impossibilitando colocar apenas 

determinada complicação como fator de risco isolado para os piores desfechos. 

Para isso, foram listadas todas as complicações que tiveram associação com os 

desfechos na análise univariada para estudo. Após o emprego de modelos 

lineares generalizados, chegou-se às variáveis isoladamente associadas. A tabela 

a seguir reflete os dados obtidos. 

 

Tabela 18. Resultados da análise múltipla para os três desfechos. GL – grau 

de liberdade 
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Constante 47,14 1 <0,001

Febre 7,72 1 0,005

Laringite 9,13 1 0,003

Distúrbio de coagulação 0,23 1 0,630

Infecção 4,10 1 0,043

Corticóide 2,96 1 0,085

Constante 45,51 1 <0,001

Febre 7,54 1 0,006

Laringite 3,39 1 0,066

Distúrbio de coagulação 0,31 1 0,576

Infecção 8,99 1 0,003

Corticóide 0,02 1 0,894

Constante 53,52 1 <0,001

Febre 3,88 1 0,049

Sangra 5,27 1 0,022

Laringite 4,29 1 0,038

Distúrbio de coagulação 14,11 1 <0,001

Infecção 2,36 1 0,125

Corticóide 48,24 1 <0,001

pVariável Fator
Estatística de 

teste (Wald)
GL

Tempo de 

UTI

Tempo 

hospitalar

Tempo 

VPM

 

 
A tabela 18 mostra que o tempo de UTI é estatisticamente influenciado pela 

presença de febre, laringite e infecção (p < 0,05). O tempo de internação 

hospitalar sofre influência da febre e da infecção (p < 0,05) e o tempo de VPM 

muda com a presença de febre, sangramento, laringite, distúrbio de coagulação e 

uso de corticoide (p < 0,05). 

Do mesmo modo, foi possível estabelecer o real efeito de cada variável nos 

tempos de internação e ventilação, de modo a melhor se conhecer o impacto de 

cada um, conforme ilustra a tabela abaixo. 

 

Tabela 19. Resultados finais dos modelos generalizados. GL – grau de liberdade. 
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Constante 2,47 0,14 298,40 1 <0,001

Febre (sim) 1,39 0,41 11,56 1 0,001

Laringite (sim) 2,24 0,70 10,30 1 0,001

Infecção (sim) 3,71 1,74 4,53 1 0,033

Parâmetro escala 0,42 0,04

Constante 5,88 0,29 401,78 1 <0,001

Febre (sim) 2,54 0,74 11,80 1 0,001

Infecção (sim) 11,23 3,80 8,73 1 0,003

Parâmetro escala 0,34 0,03

Constante 2,89 0,28 104,71 1 <0,001

Febre (sim) 1,35 0,55 5,90 1 0,015

Sangra (sim) 0,87 0,42 4,21 1 0,040

Laringite (sim) 2,51 0,93 7,27 1 0,007

Distúrbio de coagulação (sim) 17,77 4,31 17,01 1 <0,001

Corticóide (sim) 3,04 0,44 47,48 1 <0,001

Parâmetro escala 0,32 0,03

pVariável

Tempo de 

UTI

Estatística de 

teste (Wald)
Fator Coeficiente

Erro 

Padrão
GL

Tempo 

hospitalar

Tempo 

VPM

 

 

Os coeficientes descritos indicam em quantos dias ou horas (no caso da 

VPM) os pacientes aumentaram seus tempos de internação ou ventilação de 

acordo com cada parâmetro. Verifica-se que a infecção aumenta em quase 4 dias 

o tempo de UTIP e em 11 dias o tempo hospitalar; a febre, única variável que 

impactou nos três desfechos, aumenta em 1,4 dia a internação em UTIP e em 2,5 

dias a hospitalar; distúrbios de coagulação podem aumentar em até 18 horas o 

tempo de VPM dos pacientes. 
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5. Discussão 
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5. Discussão 

 

Durante o período do estudo, dados de 198 pacientes foram analisados de 

maneira retrospectiva, partindo de uma amostra inicial de 230 pacientes. Como 

motivo efetivo de perda de pacientes para análise, chama a atenção a quantidade de 

prontuários que não puderam ser recuperados do serviço de arquivo médico e 

estatística, chegando a quase 5% do total de casos. Os demais pacientes 

preenchiam corretamente os critérios de exclusão listados anteriormente. 

Houve grande variação no que se refere aos diagnósticos cirúrgicos; entretanto, 

a maioria dos procedimentos girou em torno das mesmas doenças. As correções de 

cranioestenoses foram os procedimentos mais freqüentes, com 31,3% do total, 

seguidos pelas abordagens de tumores (28,3%) e pelos shunts ventriculoperitoneais 

(16,7%).  

Será feita adiante uma análise dos dados gerais da população estudada e, 

posteriormente, aspectos de cada procedimento de maneira individual serão 

analisados. 

 

5.1. Características da população estudada 

 

A idade média dos pacientes operados foi de 50 meses, com mediana de 24,5 

meses, mínimo de 1 mês e máximo de 187 meses. Como de rotina, pacientes com 

diagnóstico de cranioestenoses foram operados com idades menores (média 6 

meses; mediana 4 meses), tendo em vista que a abordagem cirúrgica tardia destes 

pacientes pode ser complexa do ponto de vista técnico e produzir resultados pouco 
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satisfatórios. Chama atenção a avançada idade média de pacientes operados com 

shunts ventriculoperitoneais (38 meses); de fato, a maioria dos mesmos foi submetida 

à reabordagem cirúrgica por malfuncionamento ou obstrução do sistema de 

drenagem previamente instalado em outro serviço e em outra ocasião.  

O tempo médio de internação em UTI foi de 3,42 dias na amostra como um 

todo, com mediana de 2 dias. Este achado está dentro da média descrita em outros 

trabalhos, que consideram o paciente neurocirúrgico pediátrico de “longa 

permanência” como aquele que permanece mais de 3 dias internado em UTI. Em 

nosso estudo, os pacientes em pós-operatório de correção de cranioestenoses 

permaneceram em média 2,31 dias em UTI, os pacientes de shunts 2,67 dias, os 

operados por tumores supratentoriais cinco dias e os por infratentoriais, 5,5 dias. 

Como será descrito adiante, pacientes em pós-operatório de correção de 

cranioestenoses apresentam como complicação quase universal o sangramento, 

complicação esta esperada. Desta imensa maioria com necessidade de transfusão 

de hemocomponentes, a maior parte ainda a recebeu no centro cirúrgico, chegando 

compensadas na UTIP e muitas vezes sem necessidade de transfusões adicionais, o 

que garantia uma permanência mais curta na UTIP. No que tange ao tempo de 

internação hospitalar, o período médio foi de 7,1 dias com mediana de 5 dias. 

Pacientes em pós-operatório de correção de cranioestenoses permaneceram em 

média 4,5 dias no hospital e pacientes de shunts em média 7,8 dias. 

Tradicionalmente no serviço estudado, há a prática de alta da UTIP quando o 

paciente reúne o máximo de condições clínicas favoráveis, incluindo a ausência de 

fatores que por si só não indicam a permanência em UTIP (como febre, por exemplo), 

o que determina pequenas diferenças entre o tempo de internação em UTIP e no 
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hospital. Parte das crianças em procedimentos de shunts tinham hidrocefalia e 

derivação ventriculoperitoneal prévia por algum quadro sindrômico, o que pode ter 

tornado seu período pós-operatório de maior complexidade e com maior nível de 

detalhes, justificando um tempo maior de internação neste sentido. 

O tempo médio de VPM foi de 6,6 horas com mediana de 5 horas, 

evidentemente com relação entre o grau de complexidade do procedimento e o 

tempo cirúrgico. A grande maioria dos pacientes, pelo fato de serem previamente 

hígidos e sem doenças cardiopulmonares, foi extubada na sala cirúrgica, antes da 

admissão na UTIP. Pacientes em pós-operatório de correção de cranioestenoses 

permaneceram em VPM em média por 5 horas; pacientes de shunts 2,7 horas (os 

menores períodos de VPM) e pacientes com abordagens de tumores supratentoriais 

6,8 horas e infratentoriais, 10,8 horas. Como será descrito posteriormente, fatores 

como a presença de febre, sangramento, laringite, distúrbios de coagulação e uso de 

corticóides aumentaram o tempo de ventilação mecânica de maneira estatisticamente 

significativa. Como a incidência dos três primeiros é maior em pacientes com 

cranioestenoses, isto pode também explicar o maior tempo de VPM nestes pacientes. 

Os resultados apresentados, aparentemente bastante aceitáveis para procedimentos 

complexos como os neurocirúrgicos, devem ser levados em consideração no 

contexto do tipo da população estudada. Como acima descrito, a grande maioria dos 

pacientes não apresentava antecedentes pessoais relevantes e eram hígidos até a 

cirurgia, sem doença pulmonar ou de risco anestésico alto. Do mesmo modo, eram 

crianças com diagnóstico muito precoce, principalmente aquelas com neoplasias do 

SNC, o que contribui para um período pós-operatório de menor morbidade e 

seguramente para menor tempo de VPM. 
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Também através deste estudo, tentou-se a correlação entre as aferições 

glicêmicas dos pacientes com a presença de complicações pós-operatórias. Para 

isso, foram registrados os valores glicêmicos da folha de controles da enfermagem e 

do prontuário médico. Como houve troca do sistema do laboratório durante o período 

do estudo, não houve possibilidade de recuperar os resultados no prontuário 

eletrônico. Uma das maiores dificuldades do estudo foi justamente estabelecer esta 

correlação, uma vez em que apenas 80 pacientes dos 198 estudados tinham uma 

aferição glicêmica à admissão na UTIP. Dos demais, 57 pacientes tiveram sua 

glicemia mais elevada registrada em 24 horas e apenas 36 prosseguiram com 

avaliação glicêmica posterior. A média glicêmica de admissão foi, na população total, 

de 151 mg/dL; a maior aferição em 24 horas foi em média de 154 mg/dL e a média 

das aferições subseqüentes foi de 125 mg/dL. As aferições mais elevadas de 

admissão foram encontradas em pacientes em pós-operatório de correção de 

disostoses craniofaciais sindrômicas (162 mg/dL) seguidos pelos pacientes com 

tumores supratentoriais (média 160 mg/dL). 

A ausência de um protocolo específico de avaliação glicêmica prejudicou a 

elaboração de hipóteses de associação entre hiperglicemia e piores desfechos em 

terapia intensiva pediátrica, associação esta já bem definida por diversos estudos de 

coorte (Mekitarian Filho et al., 2008). Com isso, observou-se que um único paciente 

poderia ter várias aferições durante sua internação e, por outro lado, pacientes 

graves tiveram apenas uma ou até nenhuma medição glicêmica. Considerando-se os 

tipos específicos de cirurgias, observou-se que em pacientes com cranioestenoses a 

glicemia de admissão esteve associada a maior tempo de VPM (p = 0,015) e a maior 

glicemia em 24 horas esteve associada a maior tempo de internação em UTIP (p = 
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0,01). Em pacientes que operaram tumores infratentoriais, a maior glicemia em 24 

horas esteve correlacionada com maior tempo de internação em UTIP (p = 0,047) e 

em hospital (p = 0,008). Na população do estudo como um todo, apenas a maior 

glicemia aferida em 24 horas teve correlação com tempo de VPM (p = 0,02).  

Deve-se observar que a hiperglicemia no paciente crítico pode ser resultado da 

complexa interação hormonal que ocorre em situações de estresse orgânico, com a 

liberação dos chamados hormônios contrareguladores da insulina – catecolaminas, 

glucagon e cortisol que, por si só, podem causar hiperglicemia. O estresse cirúrgico, 

que culmina com a liberação de tais mediadores, comumente causa hiperglicemia. 

Nas duas categorias de pacientes nas quais a hiperglicemia esteve associada a 

piores desfechos (cranioestenoses e tumores cerebrais infratentoriais), as glicemias 

de admissão e a maior em 24 horas foram elevadas, justamente em categorias 

cirúrgicas de alta complexidade e duração e, consequentemente, maior estresse 

orgânico. 

Outro fator que pode impactar na glicemia de admissão é o uso de 

glicocorticoides no período perioperatório, prática realizada por muitas equipes de 

cirurgiões porém sem indicações precisas. Quase 95% dos pacientes operados por 

tumores supratentoriais utilizaram dexametasona ou hidrocortisona, seja no centro 

cirúrgico ou na prescrição inicial da UTIP. Os testes de associação não mostraram 

associação estatística entre a prevenção de laringite pós-extubação com o uso prévio 

de corticoides. Entretanto, a análise univariada mostrou aumento do tempo de 

internação em UTIP e em hospital em pacientes (considerando todos os 

procedimentos cirúrgicos) que utilizaram corticoides (em UTIP 4 dias contra 2,58, p = 

0,009; em hospital, 7,76 dias contra 6,28, p = 0,022). Isto mostra que a prática, além 



71 

 

de desnecessária do ponto de vista clínico, ainda tem tendência a aumentar os 

tempos de internação e, com isso, a morbidade associada, o risco de infecção e as 

despesas hospitalares. Na análise múltipla, o uso destas drogas não teve associação 

estatisticamente significativa com o tempo de internação em UTIP (apesar de tender 

a apresentar, com p = 0,08); entretanto, tendeu a aumentar em 3 horas o período de 

VPM dos pacientes que as utilizaram (p < 0,001). A princípio, isto não pode ser 

explicado do ponto de vista clínico. 

 

5.2. Características dos procedimentos cirúrgicos 

 

5.2.1. Shunts ventriculoperitoneais 

 

Pacientes operados com shunts ventriculoperitoneais apresentaram baixa taxa 

de complicações, sendo as mais freqüentes febre (9,1%), sangramento (12,1%) e 

hipotermia (27,3%). Não houve casos de infecção no período pós-operatório, sendo 

esta a complicação mais comum citada nos diversos estudos. Apenas um paciente 

não utilizou antibioticoprofilaxia (e também não evoluiu com infecção); os demais em 

sua maioria utilizaram cefuroxima por 48 horas. Entre os dois pacientes que foram a 

óbito durante o estudo, um deles foi neste pós-operatório. 55% dos pacientes não 

apresentaram nenhum tipo de complicação no período pós-operatório.  

 

5.2.2. Cranioestenoses 
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No maior grupo de pacientes do estudo, a complicação mais comum foi o 

sangramento. Houve necessidade de transfusão de hemocomponentes em 96,8% 

dos pacientes, principalmente no período intraoperatório, sendo a média de volume 

de concentrado de hemácias de 25 mL/kg e o máximo de plasma fresco congelado 

de 20 mL/kg. Aproximadamente 32% dos pacientes apresentaram febre, não sendo 

diagnosticado nenhum tipo de infecção comprovada. Vale a pena ressaltar que, na 

maioria dos casos, atribui-se a febre no período pós-operatório como uma 

manifestação do estresse orgânico, até certo ponto esperada. Na totalidade dos 

casos, houve utilização de antibioticoprofilaxia (a maioria com cefuroxima), sendo 

realizada investigação de quadro de febre sem sinais localizatórios normalmente a 

partir do terceiro dia de febre. Não houve hemoculturas ou uroculturas positivas no 

grupo estudado. Outras complicações relatadas foram laringite pós-extubação em 

22,6% dos casos e hipotermia em 19,4%, provavelmente relacionados, 

respectivamente, a maiores tempos de ventilação mecânica e necessidade de 

transfusões. Apenas dois pacientes não apresentaram sangramento de acordo com 

os critérios de admissão e, por isso, não receberam hemocomponentes. As medianas 

de internação em UTIP e em hospital foram baixas, de 2 e 4 dias, respectivamente, 

levantando a hipótese de que o sangramento não interfere no tempo de internação e 

é esperado levando em conta a complexidade do procedimento cirúrgico e, além 

disso, a alta vascularização do couro cabeludo e calota craniana. Os dados da 

regressão linear múltipla, a serem analisados posteriormente, confirmam a hipótese 

acima.  

Nesta amostra, 43,5% dos pacientes receberam corticosteroides no centro 

cirúrgico ou na prescrição inicial da UTIP. Tal prática não encontra consenso ou 
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recomendação nos artigos estudados. Além disso, seu uso não foi capaz de prevenir 

a ocorrência de laringite pós-extubação (p = 0,953) e apresentou tendência, apesar 

de não significativa do ponto de vista estatístico, a aumentar o tempo de internação 

em UTIP (p = 0,06). 

 

5.2.3. Tumores cerebrais supratentoriais 

 

Neste grupo, os diagnósticos mais freqüentes foram meduloblastomas, 

astrocitomas pilocíticos, gliomas temporais, tumores hipofisários, cavernomas, 

gliomas de nervo óptico e tumores de plexo coroide. Houve apenas uma ressecção 

de craniofaringioma. Alguns pacientes não tiveram diagnóstico confirmado por exame 

anatomopatológico até a alta hospitalar. 

Este grupo de pacientes apresentou como complicações mais comuns  febre 

(36%), sangramento (25,6%), hipertensão intracraniana (15,4%), hipotermia (12,8%) 

e convulsões (10,3%). 33% dos pacientes necessitaram de transfusão de 

hemocomponentes, sendo a média de concentrado de hemácias de 6 mL/kg por 

paciente. 95% dos pacientes utilizaram corticosteroides. Esta prática é amplamente 

disseminada no intuito de reduzir a incidência de edema cerebral no período pós-

operatório, porém não encontra embasamento nos artigos pesquisados. Do mesmo 

modo, não interferiu nos tempos de internação e nem na ocorrência de laringite pós-

extubação. 

Como explorado na introdução desta tese, é controverso atualmente o uso de 

drogas antiepilépticas na prevenção de crises convulsivas no período pós-operatório. 

De fato, apenas 10% dos pacientes neste grupo apresentaram crises convulsivas; 
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além disso, aproximadamente 56% dos mesmos utilizaram drogas como profilaxia. 

Na análise univariada, a presença de convulsões esteve associada com maior tempo 

de internação em UTIP com p = 0,01. Curiosamente, para a realização de testes de 

comparação, o uso de profilaxia com anticonvulsivantes não foi fator de proteção 

para a ocorrência de convulsões; ao contrário, houve mais crises nos pacientes que a 

utilizaram. Isto pode ser explicado por dois motivos principais – primeiro, o baixo 

número de pacientes e, depois, o fato dos mesmos serem em sua maioria de maior 

gravidade com ocorrência de convulsões previamente ao procedimento, o que 

explicaria a ausência de proteção com o uso das drogas. 

Todos os pacientes utilizaram antibioticoterapia profilática, sendo a maioria com 

cefuroxima. A presença de infecção foi documentada em apenas 2,6% dos pacientes 

e a ocorrência de febre em 35,9% dos casos.  

 

5.2.4. Tumores cerebrais infratentoriais 

 

Encaixam-se nesta categoria principalmente pacientes operados por tumores de 

ponte, fossa posterior e quarto ventrículo; dentre estes, meduloblastomas, 

ependimomas e astrocitomas pilocíticos. A idade média dos pacientes foi de 82 

meses, com desvio padrão de 48 meses e mediana de 74 meses. O tempo médio de 

internação em UTIP foi de 5,5 dias, o hospitalar de 11,8 dias e o de VPM de 10,8 

horas. 

Como complicações mais freqüentes nestes pacientes, observamos a 

ocorrência de febre em 47,1% dos casos, sangramento em 35,3%, laringite em 

23,5% e infecção em 17,6% dos casos. A média de uso de concentrado de hemácias 
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foi de 7 mL/kg. Do mesmo modo, todos os pacientes utilizaram antibioticoprofilaxia, a 

despeito de uma das taxas de infecção mais altas entre os diversos grupos 

cirúrgicos. Isto pode estar relacionado ao maior tempo de craniotomia, uma vez em 

que estes procedimentos são tecnicamente mais complexos devido à possibilidade 

de lesão de microestruturas próximas a centros nobres, como o respiratório por 

exemplo. 

 

5.2.5. Tumores raquimedulares 

 

Neste grupo de pacientes ocorreu ampla gama de diagnósticos cirúrgicos, 

desde cistos secundários a abordagens anteriores medulares, teratomas, 

astrocitomas, lipomas e outros tumores não classificados. Tecnicamente, são 

procedimentos de baixo risco; entretanto, a proximidade com a medula espinal, 

principalmente lombosacra, é motivo para cuidados adicionais pelo risco de lesão.  

Neste grupo, a idade média foi de 70 meses, com desvio padrão de 46 meses e 

mediana de 55 meses. O tempo médio de internação em UTIP foi de 2,8 dias, em 

hospital de 6,5 dias e de VPM, 6 horas. Dentre as complicações mais observadas, 

febre ocorreu em 11,1% dos casos, sangramento em 16,7% e laringite em 11,1%. 

Antibioticoterapia profilática foi utilizada em todos os pacientes. 

 

5.2.6. Demais grupos cirúrgicos 
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Um pequeno número de pacientes foi submetido a outros procedimentos 

cirúrgicos diversos, de modo a dificultar a análise separada de cada um dos grupos, 

motivo pelo qual os aspectos gerais principais serão descritos abaixo. 

Nove pacientes foram submetidos à correção de disostoses craniofaciais 

decorrentes de síndromes, como a de Apert e Crouzon. De maneira semelhante às 

correções de cranioestenoses, foi observada alta prevalência de sangramentos 

(78%), febre e laringite (22% cada). O tempo médio de VPM foi o mais elevado 

dentre os grupos estudados, com quase 19 horas, e um uso médio de concentrado 

de hemácias de 26,4 mL/kg por paciente. Nestes pacientes, foi quase certa a 

presença de equipe cirúrgica multiprofissional composta por neurocirurgião e 

cirurgião plástico.  

Houve 4 procedimentos de lobectomia por epilepsia, com elevados períodos de 

internação em UTIP e hospital (8,3 e 14,3 dias, respectivamente), inerentes à 

complexidade do procedimento, ao difícil controle das crises convulsivas no período 

pós-operatório e ao complexo manejo das drogas antiepilépticas de uso prévio do 

paciente após a cirurgia. 

Três pacientes tinham o diagnóstico de doença de Moyamoya (uma palavra 

japonesa para “nuvem de fumaça” que se refere à aparência dos ramos colaterais 

das artérias na angiografia), doença caracterizada por estenose progressiva e crônica 

da porção distal intracraniana da artéria carótida interna e, menos comumente, pela 

estenose das porções proximais das artérias cerebrais anterior, média, basilar ou 

posterior (Kuroda, 2008), e foram submetidos à revascularização cirúrgica dos 

segmentos estenosados. Apesar da técnica cirúrgica apurada necessária nestes 

casos, o tempo médio de internação em UTIP foi inferior a três dias e o tempo médio 
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de VPM baixo, em torno de 4,3 horas. Um dos três pacientes apresentou laringite e 

sangramento. Apesar da tendência a poucas complicações, o número de pacientes é 

muito baixo para comparação, refletindo apenas a tendência encontrada nesta 

amostra. 

 

5.3. Análise da utilização de exames, monitoração da pressão intracraniana 

e mortalidade 

 

Do total de pacientes estudados, apenas 72 (36,4%) fizeram uso de algum tipo 

de exame subsidiário de imagem, seja TC, RM, EEG ou RX. A TC foi o exame mais 

solicitado, com 28,3% dos casos, seguido pela RM com 7,1%, RX com 2% e EEG 

com 1,5%. Considerando-se os grupos cirúrgicos de maneira específica, é esperado 

que em alguns diagnósticos a utilização de exames é desnecessária caso a evolução 

pós-operatória seja satisfatória.  

Em pacientes com shunts ventriculoperitoneais, 33% dos pacientes utilizaram 

TC de crânio no controle pós-operatório. Já os pacientes com tumores supratentoriais 

e infratentoriais utilizaram a TC em, respectivamente, 59 e 70,6% dos casos. Em 

algumas destas situações, o exame era solicitado de maneira rotineira na prescrição 

do primeiro dia pós-operatório; em outras, apenas se houvesse complicações. Isto 

pode ser explicado pela heterogeneidade nas condutas das diversas equipes 

cirúrgicas. A RM, apesar de fornecer maior detalhe e precisão na construção das 

imagens e de ser amplamente disponível no serviço, foi pouco utilizada no geral, 

provavelmente devido à necessidade de anestesia e maior tempo disponível para a 

realização do exame. Tendo em vista que a TC oferece boa quantidade de 
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informações, e a maioria dos pacientes encontrava-se extubado logo no pós-

operatório imediato, tal exame acabou sendo mais utilizado. De qualquer modo, ainda 

pareceu restrita a indicação de exames no período pós-operatório das neurocirurgias, 

sendo muitos não indicados quando havia relato pelo cirurgião de ressecção bem 

sucedida tumoral no intraoperatório. Evidentemente, tais exames são solicitados no 

seguimento do pós-operatório tardio para avaliação da evolução do paciente. 

Cinco pacientes tiveram a PIC monitorada, todos em pós-operatório de tumores 

supratentoriais. Este número pequeno reflete o baixo grau de complicações no geral, 

bem como o fato da maioria das indicações cirúrgicas terem sido eletivas e fora do 

período de sinais e sintomas de maior gravidade. Houve apenas dois óbitos na 

população estudada, um em pós-operatório de shunt ventriculoperitoneal e um de 

ressecção de tumor supratentorial, ambos por hipertensão intracraniana refratária e 

morte encefálica. O número encontrado também é baixo e pode ser explicado, dentre 

outros fatores, também pelos motivos listados acima. 

 

5.4. Resultados dos testes de comparação 

 

De posse das principais complicações dentre os diversos procedimentos 

cirúrgicos, e analisando os desfechos principais do estudo (tempo de internação em 

UTIP, tempo de internação hospitalar e tempo de VPM), realizou-se análise 

univariada e múltipla na tentativa de se determinar quais fatores de risco estiveram 

associados de maneira estatisticamente significativa aos desfechos apresentados.   

Analisando os procedimentos separadamente, em shunts ventriculoperitoneais a 

hipertensão intracraniana foi único fator de risco associado a maior tempo de 
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internação em UTIP (6 dias contra 2,45 dias, p = 0,015). De fato, foram pacientes 

com evoluções mais graves e nos quais a necessidade de monitoração clínica e 

exames de imagem justificaram a maior permanência em UTIP (uma vez em que não 

foi utilizado aparelho para monitoração da PIC em nenhum paciente neste grupo). Em 

pacientes com cranioestenoses, febre esteve associada a maior tempo de VPM (5,7 

horas contra 4,75, p = 0,002) e distúrbios de coagulação também associados a maior 

tempo de VPM (6,25 horas contra 4,97 horas, p  = 0,044). Estes resultados, apesar 

de relevantes do ponto de vista estatístico, encontram difícil correlação clínica, uma 

vez em que a febre não se constitui fator impeditivo para a extubação. A correção de 

distúrbios de coagulação, entretanto, pode demandar maior tempo de VPM até que 

ocorra estabilidade clínica e controle do sangramento; entretanto, em nossa amostra, 

como a maioria absoluta das crianças chegava à UTIP extubada e apresentava o 

distúrbio de coagulação posteriormente, tal associação não pode ser realizada. 

Em pacientes operados por tumores supratentoriais, ressalta-se a febre como 

aumentando o tempo de internação em UTIP (9,21 dias contra 2,6 dias, p = 0,022) e 

o sangramento aumentando o tempo de internação hospitalar (16,1 dias contra 6,1 

dias, p = 0,02). A febre, que ocorreu em 35,9% destes pacientes, impactou em sua 

internação, apesar do fato já descrito da ausência de associação, na maioria dos 

casos, com infecções e sim com o processo inflamatório decorrente do trauma 

cirúrgico. Isto pode ser explicado pela necessidade de investigação do quadro febril 

até a resolução, o que gera maior tempo de internação. Além disso, há uma 

tendência entre os médicos da UTIP em postergar a alta enquanto o paciente 

permanece febril. No caso do sangramento, a maioria dos pacientes recebeu 
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hemocomponentes ou durante a cirurgia ou logo no pós-operatório imediato, mas 

houve casos nos quais ocorreu transfusão na própria enfermaria.  

Neste mesmo grupo de pacientes, a presença de convulsão esteve associada a 

maior tempo de internação hospitalar (24,5 dias contra 6,9 dias, p = 0,01) e a 

hipertensão intracraniana associada a maior tempo de internação em UTIP e maior 

tempo de VPM. Estes dados são explicados pela maior gravidade de pacientes que 

apresentam tais complicações. Além disso, a ventilação mecânica desempenha papel 

importante no manejo das complicações agudas da HIC, principalmente com a 

hiperventilação manual, que reduz de maneira mais eficaz e rápida a PIC. 

Nos pacientes operados por tumores infratentoriais, os dados encontrados, 

apesar de relevantes do ponto de vista estatístico, não tem relevância clínica. 

Laringite aumentando o tempo de VPM (apenas 4 pacientes), fístula liquórica e 

infecção aumentando o tempo de internação hospitalar (2 e 3 pacientes, 

respectivamente) foram os dados encontrados, porém em número diminuto de 

crianças, dificultando a associação clínica. 

Nos demais procedimentos com um número mínimo de pacientes – 

craniotomias por disostose sindrômica, artrodese de coluna vertebral e tumores 

raquimedulares, as complicações encontradas não estiveram associadas de maneira 

estatisticamente significante aos desfechos propostos. 

 

5.5. Resultados da análise múltipla 

 

Os resultados da análise univariada mostraram que a maioria das complicações 

estudadas estiveram relacionadas a maiores tempos de internação hospitalar, em 
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UTIP e com o aumento do tempo de VPM. Entretanto, muitas das complicações eram 

superpostas em vários pacientes (como, por exemplo, um mesmo paciente que pode 

apresentar febre, sangramento e laringite), tornando necessário o desenvolvimento 

de um modelo de análise múltipla que pudesse responder quais complicações, 

isoladamente, poderiam ter associação aos desfechos propostos. 

De fato, a ocorrência de febre no período pós-operatório teve maior impacto nos 

três desfechos. A presença de febre aumenta a permanência em UTIP em até 1,4 

dia, no hospital em até 2,6 dias e aumenta em pouco mais de uma hora o tempo de 

VPM. Considerando-se um universo grande de pacientes operados, isto pode ter 

grande impacto. Entretanto, pouco se pode fazer para prevenir a ocorrência da febre, 

uma vez em que a única medida que comprovadamente reduz as infecções pós-

operatórias, que é a antibioticoterapia profilática, é utilizada quase que de maneira 

universal. 

Ainda na análise múltipla, estiveram associados a maior tempo de internação 

em UTIP a presença de laringite e infecção; em hospital, febre e infecção e com 

maiores tempos de VPM, febre, sangramento, laringite, distúrbios de coagulação e 

uso de corticoides. Chama a atenção o aumento de quase 18 horas de VPM em 

pacientes que apresentaram distúrbios de coagulação na população geral estudada, 

particularmente relacionados a maior complexidade e gravidade dos pacientes. 

Os achados descritos acima demonstram e quantificam o impacto que algumas 

complicações apresentam na evolução dos pacientes durante suas internações. 

Apesar de se imaginar previamente que fatores como febre, laringite e infecção 

podem aumentar a internação de um paciente, isto ainda não havia sido demonstrado 

em um contexto neurocirúrgico pediátrico. O cuidado com a prevenção de infecções e 
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um procedimento cuidadoso de intubação traqueal, com uso de sequência rápida de 

intubação e cânulas de diâmetro apropriado, evitando laringites graves, podem 

reduzir os tempos de internação e, com isso, reduzir morbimortalidade e gastos 

desnecessários com o cuidado dos pacientes. 

 

5.6. Limitações do Estudo 

 

A principal limitação do estudo reside no fato do mesmo ser retrospectivo, o que 

dificulta a análise e a torna sujeita a erros devido a falhas de preenchimento de 

prontuários e anotações ilegíveis ou incorretas pela equipe médica e de enfermagem. 

Além disso, houve perdas de prontuários mais antigos que não foram localizados em 

primeira instância pelo hospital. 

A amostra estudada, apesar de no geral ser significativa, é reduzida para os 

diferentes grupos cirúrgicos. Deste modo, a realização de testes de comparação 

pode trazer dados significativos do ponto de vista estatístico e dentro da amostra, 

mas com limitações para a validade externa. 
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6. Conclusões 
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6. Conclusões 

 

 As complicações mais frequentes no período pós-operatório dos 

pacientes estudados foram sangramento, febre, hipotermia e laringite pós-

extubação. 

 

 Corticoides foram amplamente utilizados no manejo perioperatório e, além 

da ausência de indicações específicas nestes casos, tendeu a aumentar o 

tempo de internação hospitalar à análise univariada e não protegeu os 

pacientes de complicações como laringite. 

 

 Antibioticoterapia profilática foi amplamente utilizada e a taxa de infecções 

pós-operatórias muito baixa (4,5%). Anticonvulsivantes foram utilizados 

na maioria dos pacientes com tumores supratentoriais, sem relação com a 

ocorrência de crises convulsivas pós-operatórias. 

 

 A análise múltipla mostrou os principais fatores para maior tempo de 

internação em UTI (febre, laringite e infecção), para internação hospitalar 

(febre e infecção) e com maior tempo de ventilação mecânica (febre, 

sangramento, laringite, distúrbio de coagulação e uso de corticoides). 
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Anexo 1. Cópia da aprovação do CEP/UNIFESP. 
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Anexo 2. Cópia da aprovação do CEP do Hospital Santa Catarina. 
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