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RESUMO
O vasoespasmo cerebral é uma complicação relativamente frequente após episódios de hemorragia 
subaracnóidea de etiologia aneurismática. É responsável pela mortalidade de aproximadamente 30% 
dos pacientes e por sequelas neurológicas em 50% dos sobreviventes. Revisão de literatura realizada 
em julho de 2012. Foram pesquisadas as bases de dados PubMed e BVS e selecionados 37 artigos 
em português e inglês. A terapia do triplo H, largamente utilizada, diminui complicações isquêmicas, 
mas pode piorar comorbidades. A nimodipina ainda é a única droga que melhora comprovadamente 
o prognóstico do paciente. O tratamento endovascular pode ser baseado em angioplastia por balão, 
que dilata mecanicamente os vasos estreitados, ou em administração intra-arterial de agentes 
vasodilatadores, como a papaverina. Angioplastia profilática em determinados segmentos arteriais 
pode reduzir em até 10,4% as complicações isquêmicas. A angioplastia terapêutica tem melhores 
resultados quando realizada nas duas primeiras horas após a instalação do vasoespasmo sintomático. 
A papaverina induz melhora angiográfica em até 66% dos pacientes, mas pode estar relacionada à 
neurotoxicidade. A terapia endovascular parece ter resultados muito positivos para o tratamento do 
vasoespasmo cerebral. Pela falta de evidências, no entanto, deve ainda ser reservada para pacientes 
refratários ao tratamento clínico ou com complicações que o impeçam.
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ABSTRACT
Endovascular therapy for the cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage
Cerebral vasospasm is a relatively frequent complication after aneurysmal subarachnoid hemorrhages. It 
leads to a 30% mortality rate of patients who survived the hemorrhage and the development of neurologic 
deficits for 50% of the remaining. This is a literature review performed in July, 2012. Two databases were 
surveyed: PubMed and VHL. Thirty-seven articles in English and Portuguese were selected. “Triple-H” 
therapy, widely employed, reduces ischemic complications, but can deteriorate patient’s comorbidities. 
Nimodipine still the only certified drug for the treatment of vasospasm. Endovascular treatment can 
be performed through percutaneous transluminal balloon angioplasty (TBA), which enlarges vessels 
mechanically, or intra-arterial administration of vasodilating agents, such as papaverine. Prophylactic 
angioplasty in selected arterial segments can reduce ischemic complications in until 10.4%. Therapeutic 
angioplasty presents better outcome when performed in the first two hours after the development of 
symptomatic vasospasm. Papaverine induces angiographic improvement in 66% of patients, but can be 
related with neurotoxicity. Endovascular therapy seems to present very positive results for the treatment 
of cerebral vasospasm. However, due to the lack of evidences, it should be reserved for when clinical 
treatment fails or cannot be performed.
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Introdução

O vasoespasmo cerebral é uma complicação re-
lativamente frequente após episódios de hemorragia 
subaracnóidea de etiologia aneurismática. O termo 
“vasoespasmo” normalmente se refere à combinação 
de déficits neurológicos de instalação tardia após 
hemorragia subaracnóidea e estreitamento dos vasos 
cerebrais documentado por angiografia ou outros mé-
todos.1 Constitui importante fator para o prognóstico 
do paciente. Esse fenômeno vasomotor é considerado a 
segunda causa mais frequente de morte e incapacidade 
entre pacientes após hemorragias subaracnóideas, atrás 
apenas do ressangramento do aneurisma.2

Embora sua patogênese não esteja ainda completa-
mente esclarecida, a contração das células musculares 
lisas que caracteriza o vasoespasmo resulta da inte-
ração de múltiplos fatores, como inflamação e morte 
celular até alterações fenotípicas da musculatura lisa 
das artérias.3

Provavelmente, há algum grau de estreitamento 
vascular em todos os pacientes com hemorragia su-
baracnóidea, que pode ou não ter reflexos clínicos.  
A incidência de vasoespasmo sintomático, segundo 
uma série de 1.000 casos publicada em 1994, é de 32,5% 
e o tempo médio de instalação é de 7,7 dias após o 
ictus.4 Quando observado o critério angiográfico, essa 
incidência varia de 40% a 70%, a depender da série.4,5 
Tipicamente, o vasoespasmo acontece entre o 3º e o 14º 
dia após o evento hemorrágico.6

Clinicamente, o vasoespasmo pode se manifestar 
por meio de um quadro de confusão mental de insta-
lação insidiosa, que pode progredir para déficits neu-
rológicos focais, infartos, coma e morte, a depender do 
grau de estreitamento e dos vasos acometidos.7,8 Parece 
haver relação entre as comorbidades do paciente e a 
instalação do vasoespasmo sintomático, já que pacientes 
previamente diagnosticados com hipertensão arterial, 
diabetes mellitus ou ambas as doenças correspondem a 
75% dos casos de vasoespasmo sintomático.9

O diagnóstico é dado pela associação do quadro 
clínico e exames de imagem, como angiografia conven-
cional, ultrassonografia com Doppler, tomografia por 
emissão de pósitrons, tomografia computadorizada de 
perfusão, SPECT, entre outros.1,10 O diagnóstico por 
meio de Doppler transcraniano pode anteceder a ins-
talação dos sintomas em até um terço dos pacientes, e 
a tomografia de perfusão é capaz de demonstrar áreas 
de infarto subclínico, que se mantêm por meio da au-
torregulação.11

Relatos associam a ocorrência do vasoespasmo a 
mortalidade de 30% e déficits neurológicos perma-
nentes em aproximadamente 50% dos pacientes que 
sobrevivem a tal evento, relacionados às lesões no tecido 
nervoso provocadas pela isquemia.9,12

Neste artigo, objetivamos revisar alguns aspectos 
presentes na literatura sobre o tratamento endovascular 
do vasoespasmo cerebral secundário à hemorragia su-
baracnóidea em suas duas principais vertentes: a angio-
plastia transluminal por balão e a injeção intra-arterial 
de fármacos vasodilatadores.

Métodos

Este artigo resulta de uma revisão bibliográfica 
realizada em julho de 2012. Foram pesquisadas as bases 
de dados PubMed (National Institutes of Health) e BVS 
(Organização Panamericana de Saúde), usando-se as 
expressões “vasoespasmo”, “hemorragia subaracnói-
dea”, “endovascular”, “intra-arterial”, “angioplastia” e 
seus termos correspondentes em língua inglesa. Foram 
selecionados 37 artigos em duas línguas (português e 
inglês), englobando relatos de casos, séries de casos, 
ensaios prospectivos e retrospectivos e artigos de revisão 
publicados em periódicos especializados sobre o tema, 
posteriormente revisados.

Resultados e discussão

O principal objetivo do tratamento do vasoespasmo 
é prevenir ou amenizar o vasoespasmo sintomático.13 
A “terapia do triplo H” (hipertensão, hipervolemia e 
hemodiluição) previne e trata complicações isquêmicas 
do vasoespasmo, mas relaciona-se a complicações como 
insuficiência cardíaca, edema cerebral e desequilíbrio 
hidroeletrolítico, além de aumentar a chance de ressan-
gramento de aneurismas não tratados.14

A nimodipina, um bloqueador de canal de cálcio 
com seletividade cerebral, é a única droga que compro-
vadamente melhora o prognóstico do paciente, reduzin-
do em até 86% o vasoespasmo.15 Sua ação, entretanto, 
parece ter mais relação com efeito neuroprotetor dos 
bloqueadores de canal de cálcio do que com sua ação 
sobre a musculatura lisa dos vasos.16 Outras drogas 
têm demonstrado em estudos, alguns não controlados, 
potencial melhora no prognóstico desses pacientes, 
como sulfato de magnésio,17 verapamil,18 nicardipina,19 
estatinas,20 milrinona,21 fasudil22 e sildenafil.23 Terapias 
baseadas em aspectos mecânicos, como drenagem de 
liquor ou fenestração da lamina terminalis, têm sido 
descritas, mas ainda não são consensuais.24

O tratamento endovascular do vasoespasmo cere-
bral baseia-se em dilatação mecânica dos vasos aco-
metidos por meio de angioplastia por balão ou infusão 
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intra-arterial de agentes vasodilatadores.25 A literatura, 
até agora, defende o uso desses métodos apenas para 
pacientes que vierem a apresentar falha terapêutica 
com as opções conservadoras ou que, por patologias 
de base, como insuficiência cardíaca ou distúrbios 
hidroeletrolíticos, por exemplo, estejam impedidos de 
seguir as diretrizes clínicas.26

A opção de angioplastia percutânea para o manejo 
do vasoespasmo pós-hemorragia foi descrita pela pri-
meira vez em 1984, por Zubkov et al.27 Em uma publica-
ção de 1989, Newell et al.28 demonstraram a viabilidade, 
a segurança e a eficácia do método quando avaliado 
por angiografia de controle, principalmente para vasos 
proximais de médio calibre. Para artérias distais, não al-
cançáveis pela angioplastia, tem sido utilizada a infusão 
intraluminal de agentes vasodilatadores superseletivos 
e diversos agentes farmacológicos.

As atuais diretrizes da American Heart Association 
para o manejo de vasoespasmo pós-hemorragia suba-
racnóidea preveem o uso de terapia endovascular após 
ou simultaneamente a “terapia do triplo H”. As evidên-
cias clínicas e angiográficas da eficácia da angioplastia 
têm feito diversos serviços especializados incluírem-na 
como parte dos seus protocolos. No entanto, até 2011, 
as principais companhias de seguro médico nos Estados 
Unidos ainda não permitiam o reembolso desse tipo de 
procedimento, por considerá-lo experimental.29

Pacientes submetidos à angioplastia profilática 
tiveram redução de 10,4% na instalação de déficit 
neurológico isquêmico tardio e um menor número 
necessitou de angioplastia terapêutica, em comparação 
a pacientes com tratamento clínico, segundo estudo de 
2002. O grupo que recebia interferência era submetido 
à angioplastia transluminal por balão 96 horas após o 
sangramento, tendo como alvo os segmentos A1 da 
artéria cerebral anterior, bilateralmente, M1 da artéria 
cerebral média, P1 da artéria cerebral posterior, artéria 
basilar e a parte intradural da artéria vertebral domi-
nante. Ao longo do estudo, os segmentos A1 e P1 foram 
excluídos do protocolo por causa do extenso número 
de complicações associadas.30

Uma série de casos de 2009 demonstrou sucesso no 
tratamento com angioplastia por balão de 42 segmentos 
arteriais, incluindo carótida interna, segmentos A1 
a A3 de artéria cerebral anterior, M1 a M3 de artéria 
cerebral média e artérias vertebral e basilar. Não foram 
observadas ectasias, rupturas ou complicações trom-
boembólicas, demonstrando a eficácia do método.31

Com relação ao tempo de realização da angioplastia 
terapêutica, quando realizada até 2 horas após a insta-
lação do vasoespasmo sintomático, o paciente tende a 
apresentar melhora clínica significativamente melhor 
que quando realizada em um período mais longo após 
a deterioração neurológica.32

Para um estudo retrospectivo norte-americano que 
avaliou 146 pacientes de 2002 a 2008, comparando-os 
quanto à realização ou não de angioplastia terapêutica 
no vasoespasmo, não há tendência significativa de re-
dução de mortalidade ou déficits neurológicos severos, 
considerando-se os mesmos períodos de permanência 
hospitalar e o seguimento de um ano em cada caso.33

A papaverina é um alcaloide que induz vasodilatação 
por meio de interação direta com as células musculares 
lisas.34 É possível observar melhora angiográfica em 66% 
e melhora clínica em 33% dos pacientes com vasoes-
pasmo submetidos à administração intra-arterial dessa 
substância, nas regiões em que o estreitamento estava 
presente.35 Paradoxalmente, há uma série que aponta 
piora neurológica, atribuída a uma suposta neuroto-
xicidade da papaverina.18 O verapamil e a nicardipina, 
bloqueadores de canal de cálcio como a nimodipina, 
também têm obtido efeitos positivos, mas ainda não 
há estudos consistentes a respeito.19,36 Outra questão a 
respeito do uso intra-arterial, intraventricular ou intra-
tecal de agentes vasodilatadores no vasoespasmo é que a 
falta de dados consolidados torna a modulação da dose 
utilizada um desafio para o profissional.

Os estudos que avaliam a angioplastia transluminal 
por balão – a maioria séries retrospectivas – demons-
tram melhora importante no fluxo sanguíneo cerebral 
ao Doppler transcraniano e no quadro neurológico do 
paciente.29,37 Também são relatadas complicações asso-
ciadas, como perfuração de vasos, hemorragia e morte. 
Quando comparadas isoladamente, a angioplastia por 
balão mostra melhores resultados que a administração 
de papaverina na velocidade do fluxo sanguíneo e no 
quadro neurológico do doente.38

Considerações finais

A terapia endovascular, embora não tenha ainda in-
dicações claras nem estudos suficientes que demonstrem 
sua eficácia, parece ter resultados muito positivos para 
o tratamento do vasoespasmo cerebral. Opções como a 
administração intra-arterial de agentes vasodilatadores 
e principalmente a dilatação mecânica por meio de an-
gioplastia por balão devem ser utilizadas em pacientes 
com vasoespasmo refratários ao tratamento clínico ou 
com complicações que o impeçam.

Embora haja na literatura expressivo número de 
relatos, séries e estudos controlados, persiste a necessi-
dade de se realizarem investigações com amostras mais 
extensas e maior rigor estatístico, a fim de minimizar 
a influência de fatores associados e fornecer resultados 
mais confiáveis a respeito da eficácia das terapias endo-
vasculares no tratamento do vasoespasmo.
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