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Objetivo A síndrome de Terson (ST) (hemorragia vítrea) tem sido relatada em
pacientes com hemorragia subaracnóidea por ruptura de aneurisma. O presente
estudo tem por objetivo avaliar a presença de hemorragia ocular em tais pacientes,
visando identiﬁcar os que se beneﬁciariam com o tratamento especíﬁco para recuperação do déﬁcit visual.
Métodos Foram estudados, prospectivamente, 53 pacientes com hemorragia subaracnóidea espontânea por ruptura de aneurisma, em relação à presença de hemorragia vítrea, através de fundoscopia indireta, com seguimento de 6 a 12 meses.
Resultados As idades variaram de 17 a 79 anos (média ¼ 45,9  11,7), sendo que 39
pacientes (73%) eram mulheres, e 14, homens (27%). Observou-se que seis pacientes
(11%) apresentavam ST, sendo que 83,3% tiveram perda de consciência transitória
durante o íctus.
Conclusão A avaliação oftalmológica deve ser realizada rotineiramente nos pacientes
portadores de HSAE, especialmente naqueles com pior grau neurológico. Além disso,
os pacientes portadores da ST apresentaram pior prognóstico.
Purpose The Terson’s syndrome is characterized by the presence of vitreous hemorrhage in patients with SAH caused by the rupture of aneurysms. This study is aimed to
evaluate the presence of vitreous hemorrhage correlating with the SAH Fisher scale
grade as well Hunt Hess scale.
Methods Fifty-three consecutive patients presented with SAH by aneurysms rupture
were studied. The patients were evaluated ophthalmologic within the ﬁrst 48 hours of
the ictus. The maximum follow-up was 12 months.
Results In this group of 53 consecutive patients, 6 (11%) had vitreous hemorrhage, 1
being a man (16.6%) and 5 women (83.4%). With regard to the patients with vitreous
hemorrhage, 5 had unilateral hemorrhage and 1 had bilateral hemorrhage; however,
only 4 (67%) patients had visual complaints; further, 5 patients experienced
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spontaneous resolution of the vitreous hemorrhage, and only 1 required speciﬁc
treatment (vitrectomy), with subsequent resolution of the visual deﬁcits.
Conclusions Terson’s syndrome seems more frequent that we suppose and therefore, all patients with SAH by aneurysm rupture must be investigated especially those
with visual complaining.

Introdução

Resultados

Na verdade, o primeiro caso relatado na literatura mostrando
a associação entre hemorragia vítrea e hemorragia subaracnóidea ocorreu em 1881, por um oftalmologista alemão.1 Em
1900, o oftalmologista francês Albert Terson descreveu um
caso de hemorragia vítrea associada à hemorragia subaracnóidea espontânea (HSAE).2,3 Dupuy-Dutemps (1926)
denominou como síndrome de Terson (ST) a hemorragia
do corpo vítreo que segue à HSAE por ruptura de aneurisma
cerebral.4
A incidência da síndrome de Terson em diversos estudos
pode variar de 3 a 33% dos casos de HSAE.3 Entretanto, até
1950 haviam sido descritos apenas 16 casos desta síndrome
na literatura.2 Acreditamos, portanto, ser lícito supor que
essa patologia vem sendo subdiagnosticada.
Segundo estatísticas dos Estados Unidos, a incidência
média de HSAE por ruptura de aneurisma é de 30 mil casos
por ano.5 Baseando-se em uma incidência média da ST de
10%, ocorreriam cerca de 3 mil casos por ano. Projetando-se
tais números para nosso país, há aproximadamente 15 mil
casos de HSAE, anualmente, e 1,5 mil casos de Terson por ano.
O objetivo do presente estudo é avaliar a incidência da
hemorragia vítrea em pacientes com HSAE por ruptura de
aneurisma, sua evolução e sua relação com o prognóstico,
além da evolução do ponto de vista oftalmológico, especialmente sobre a necessidade de tratamento especíﬁco.

Dos 53 pacientes estudados, 39 eram mulheres (73%), e 14,
homens (27%). A hemorragia vítrea ocorreu em seis casos
(11%), hemorragia retiniana em outros seis (11%), e outras
alterações à fundoscopia em 15 casos (28%). Quanto a perda
da consciência no íctus, 83,3% dos pacientes com hemorragia
vítrea apresentaram um período de inconsciência contra
56,2% dos pacientes do grupo geral (p < 0,05).
A quantidade de sangue na TCC – avaliada através da escala
de Fischer – e a classiﬁcação clínica neurológica – baseada nas
escalas de coma de Glasgow e Hunt-Hess – não tiveram diferença estatística entre os grupos com e sem hemorragia vítrea.
Quanto à localização dos aneurismas, no grupo geral, 44
eram de circulação anterior (93,6%), e três, de circulação
posterior (6,4%). Todos os pacientes com hemorragia vítrea
apresentavam aneurisma de circulação anterior.
A morbidade, ou seja, presença de déﬁcit focal, foi de 21%
no grupo geral e de 33% no grupo com síndrome de Terson,
enquanto a mortalidade foi de 15 e 17%, respectivamente
(p < 0,05). Dos casos de Terson, cinco eram unilaterais e um
bilateral. Apenas quatro pacientes (67%) apresentavam queixas visuais. Cinco pacientes apresentaram resolução espontânea da hemorragia vítrea e apenas um necessitou de
tratamento especíﬁco, no caso, vitrectomia, com recuperação dos déﬁcits visuais.

Casuística e Métodos
Foram avaliados 53 pacientes consecutivos, portadores de
HSAE por ruptura de aneurisma, todos atendidos no serviço
de neurologia e neurocirurgia da Santa Casa de Belo Horizonte, no período de março de 1997 a dezembro de 2003.
Foram excluídos deste estudo pacientes com HSAE sem
evidências de aneurisma à angiograﬁa e os pacientes que
foram a óbito antes da avaliação oftalmológica.
Todos os pacientes foram submetidos à tomograﬁa computadorizada cerebral (TCC) e/ou punção lombar, seguida de
angiograﬁa cerebral dos quatro vasos. A avaliação neurológica incluiu as escalas de Fischer, Hunt-Hess e Glasgow.
O exame oftalmológico consistia de fundoscopia indireta,
realizada pelo oftalmologista, e ultrassom ocular em casos
selecionados. O follow-up variou de 6 meses a 1 ano, sendo
avaliada a presença ou não de déﬁcit focal, uni ou bilateral, e
queixas visuais.
A análise estatística foi realizada através do teste t de
Student e qui-quadrado, respeitando um limite de conﬁança
de 95% de Cornﬁeld.
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Discussão
A síndrome de Terson é frequente em nosso meio, estando
presente em 20% dos casos de HSAE.6 Entretanto, a ﬁsiopatologia da síndrome de Terson ainda não está totalmente
esclarecida.1 Incialmente, acreditava-se que a hemorragia
subaracnóidea acompanhava o nervo óptico, rompia a
lâmina crivosa, atingindo o corpo vítreo.5 Estudos de eletromicroscopia derrubaram esta hipótese ao demostrar que não
existe relação de continuidade entre o espaço subaracnóideo
e o corpo vítreo.2 Outra teoria sobre a causa da hemorragia
vítrea aﬁrma que ela ocorre devido à infusão de sangue através
do espaço subaracnóideo, exercendo compressão da veia
central da retina e, consequentemente, ingurgitamento da
veia e ruptura.7 Estudos da anatomia mostraram que, quando
o seio cavernoso ou mesmo a veia central da retina é ocluída,
não há aumento signiﬁcativo da pressão venosa ou mesmo
ruptura, por haver ramos venosos comunicantes, anastomoses
coroidais, que drenam a circulação venosa externa do olho.2
Teorias mais recentes postulam que o súbito aumento da
pressão intracraniana, tanto na HSAE, como em algumas outras
condições, provocaria uma infusão de líquor através da bainha
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do nervo óptico, com consequente compressão da veia central
da retina e de suas anastomoses coroidais, que se romperiam
provocando assim hemorragia vítrea.1 Esta teoria explicaria a
maior incidência de perda da consciência no íctus da HSAE em
pacientes com síndrome de Terson, já que esta perda da
consciência parece estar associada a maior aumento da
pressão intracraniana e parada momentânea do ﬂuxo sanguíneo cerebral durante a hemorragia.
Também ﬁca demostrado que os pacientes com pior
estado clínico após a HSAE têm uma incidência aumentada
de síndrome de Terson.8 Apesar disso, parece não haver
diferença na quantidade de sangue à TCC, entre os dois
grupos, nem mesmo em relação à escala neurológica de
coma de Glasgow e Hunt-Hess, contrariando dados da literatura.7 Isso sugere que o mecanismo principal da lesão é o
aumento súbito da pressão intracraniana, e não o sangue.9
Quanto à evolução da hemorragia vítrea, a maioria dos
casos (80%) tem melhora espontânea, sem necessidade de
realização de tratamento especíﬁco, que pode variar da
vitrectomia ao uso de laser.7

Conclusão
A partir dos dados apresentados, sugerimos a avaliação
oftalmológica de rotina em pacientes com HSAE, especialmente naqueles com estado neurológico grave, com ou sem
presença de queixas visuais, já que os mesmos apresentam
pior prognóstico e maior taxa de mortalidade.
Não houve relação entre a localização do aneurisma e a
quantidade de sangue à TCC e a hemorragia vítrea.
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Além disso, deve-se observar os pacientes com síndrome
de Terson por pelo menos 6 meses antes de submetê-los à
vitrectomia, tendo em vista que a maioria deles apresenta
resolução espontânea do quadro.
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