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RESUMO
Introdução
A trombose venosa cerebral (TVC) é uma doença pouco comum, constituindo apenas 1-2%
dos acidentes vasculares cerebrais. O conhecimento acerca da sua evolução e prognóstico é
insuficiente, e baseia-se na experiência de casos individuais ou de séries pequenas de
doentes, e na opinião de peritos. O diagnóstico de TVC exige recurso a técnicas auxiliares
específicas (Ressonância Magnética Cerebral, Angio-TAC). O prognóstico é habitualmente
considerado imprevisível. Embora seja uma doença multicausal, por vezes a etiologia
permanece desconhecida. Existe pouca evidência relacionada com o tratamento da fase
aguda, tendo sido realizados apenas dois pequenos ensaios terapêuticos. Identificaram-se
várias áreas de incerteza sobre esta doença que constituiram o objecto de estudo deste
trabalho. A hipótese global é de que é possível melhorar o conhecimento e prever o
prognóstico da TVC usando uma coorte multicêntrica e multinacional.
Método
Efectuou-se um estudo de coorte prospectivo, multicêntrico, multinacional, de doentes com
TVC sintomática, com idade superior a quinze anos. O período de inclusão decorreu entre Maio
de 1998 e Maio de 2001. O período de seguimento terminou em Maio de 2002. O Centro
Coordenador deste estudo “International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Trombosis”
(ISCVT) localizou-se no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria. Criaram-se
instrumentos de notação de registo de variáveis (demográficas, clínicas, imagem cerebral,
etiologia, terapêutica, prognóstico na alta e a longo prazo) que foram analizadas para
responder às questões formuladas (análise bivariada e multivariada; estudo de tipo casocontrolo). Utilizou-se, adicionalmente, a metodologia das revisões sistemáticas para optimizar a
informação que existe na literatura sobre tópicos específicos. Recorreu-se, ainda, a estudos de
série de doentes para análise exploratória de novas mutações protrombóticas. Utilizouse a
técnica de Doppler transcraniano (DTC) para testar se este pode ser um bom método de
rastreio de doentes com suspeita de TVC e compreender certos aspectos hemodinâmicos
relacionados com as oclusões venosas.
Resultados
Incluíram-se 624 doentes com TVC sintomática, provenientes de 89 centros de 21 países. A
idade mediana dos doentes foi 37 anos; 465 doentes (74.5%) foram do género feminino.
Confirmou-se a heterogeneidade de apresentação clínica e imagiológica da TVC. No final
do seguimento (mediana 16 meses), 13.4% dos doentes morreram ou ficaram dependentes.
Foram identificadas diversas complicações durante o seguimento dos doentes: cefaleias
intensas (14%), convulsões (10.6%), recorrência de eventos trombóticos (6.5%), alterações
visuais (0.6%). Identificaram-se preditores de morte ou dependência no final do seguimento
(análise de regressão logística), construindo-se um modelo de prognóstico com as seguintes
variáveis: idade >37 anos [Hazard Ratio (HR)= 2.0], género masculino (HR= 1.6), alteração do
estado mental (HR=2.0), pontuação na escala de coma de Glasgow (GCS) <9 (HR=2.7),
trombos do sistema venoso cerebral profundo (HR=2.9), hemorragia cerebral (HR=1.9),
neoplasia (HR=2.9) e infecção do sistema nervoso central (HR=3.3). Procedeu-se à validação
do modelo de prognóstico obtido no ISCVT em duas amostras independentes de TVC. Este
modelo mostrou elevado valor para prever os casos com bom prognóstico (99%), embora
tendo baixa capacidade de prever os com mau prognóstico (10 a 13%). Confirmou-se que este
modelo é útil para evitar intervenções de risco em doentes com bom prognóstico, e orientar a
selecção de doentes em risco de mau prognóstico para terapêuticas mais agressivas ou
ensaios terapêuticos.

Efectou-se uma revisão sistemática para identificar os modelos de prognóstico da TVC
descritos na literatura. Identificaram-se 11 modelos de prognóstico. Apenas dois modelos,
testaram o prognóstico a longo prazo da TVC, preencheram critérios de boa qualidade e de
exequibilidade. Confirmou-se que apenas o modelo de prognóstico a longo prazo do ISCVT
teve validação externa. Durante a fase aguda da TVC, 23% dos doentes incluídos no ISCVT
sofreram agravamento neurológico após o internamento. O tempo mediano entre o início dos
sintomas e o agravamento foi 8 dias. Os factores preditores de agravamento neurológico
foram: pontuação na GCS entre 9 e 13 [(OR)=3.6], GCS<9 (OR=4.9), sinais motores bilaterais
(OR=3.1), trombose do seio lateral direito (OR=1.6) e enfarte na TAC/RMN de admissão
(OR=1.8). O agravamento neurológico durante o internamento teve consequências no
prognóstico a longo prazo: os doentes que agravaram durante o internamento tiveram pior
prognóstico do que os que não agravaram. A fatalidade aos 30 dias foi de 3.4%. O tempo
mediano entre o início dos sintomas e a morte foi de 13 dias, e entre o diagnóstico de TVC e a
morte de 5 dias. Os factores preditores independentes de morte aos 30 dias foram: coma
(OR=8.8), alteração do estado mental (OR=2.5), trombose do sistema venoso cerebral
profundo (OR=8.5), hemorragia cerebral do hemisfério direito (OR=3.4), e lesão da fossa
posterior (OR=6.5). O principal mecanismo de morte foi a herniação transtentorial, na maioria
dos casos devida a uma lesão cerebral unilateral. O subgrupo de doentes incluídos no ISCVT
que se apresentou com hipertensão intracraniana isolada (HI isolada) (25%) teve melhor
prognóstico do que os doentes com outras apresentações clínicas. No entanto, alguns doentes
com esta apresentação clínica, usualmente considerada benigna, sofreram agravamento
neurológico na fase aguda. Também, durante o seguimento, tiveram com mais frequência
queixas visuais e cefaleias intensas comparativamente aos doentes com outras formas de
apresentação clínica. Em 56% dos doentes incluídos no ISCVT identificou-se mais do que um
factor de risco (FR) para a TVC. Em 12.5% dos doentes não foi identificado nenhum FR.
Encontrou-se variabilidade significativa na distribuição dos FR nos diferentes países e regiões
do mundo nos doentes incluídos no ISCVT. Nos países com “Produto Nacional Bruto” (PNB)
médiobaixo foram mais frequentemente associadas a gravidez ou puerpério, e doenças
sistémicas. Nos países com alto PNB, foram mais frequentes o uso de contraceptivos orais,
condições protrombóticas e alterações do sistema nervoso central não infecciosas ou
neoplásicas. Estudou-se a frequência de onze mutações potencialmente protrombóticas numa
série de 64 doentes com TVC, incluídos em vários centros portugueses. Confirmou-se elevada
frequência do factor V de Leiden e da mutação do gene da protrombina G20210A. A análise
exploratória das outras mutações sugeriu a existência de três polimorfismos que deverão ser
alvo de estudos de tipo caso-controlo para avaliar o seu papel na etiologia da TVC: o
polimorfismo C677T do gene da enzima metileno-tetrahidrofolato redutase (MTHFR), I/D do
gene da enzima conversor da angiotensina, e L34V do gene do factor XIII. Efectuou-se uma
revisão sistemática da literatura para testar o papel do polimorfismo de MTHFR C677T no
aumento de risco de TVC. Incluiram-se 9 estudos de tipo caso-controlo, totalizando 382 casos
de TVC e 1217 controlos. A frequência do genótipo 677TT nos casos não foi significativamente
maior do que nos controlos (OR=1.12, IC a 95% 0.80 a 1.58; P=0.50). Confirmou-se que os
dados actuais são insuficientes para suportar que a mutação MTHFR é um FR para a TVC.
Utilizou-se o DTC para comparar as velocidades de fluxo venoso de 6 casos de TVC com as de
controlos normais. As velocidades foram mais elevadas nos casos, mas dois doentes tiveram
um estudo normal. Concluiu-se que o DTC, embora possa mostrar sinais indirectos de TVC,
não é bom método para rastreio de TVC. Num segundo estudo, utilizou-se o DTC (11 doentes)
e DTC codificado a cores (5 doentes) para estudar as estruturas venosas da região do seio
cavernoso. Demonstrou-se aumento de velocidades em veias da região paraselar na presença
de TVC, sugerindo que o DTC pode ser um bom método para melhorar o estudo da circulação
venosa colateral. Ainda utilizando a técnica de DTC, demonstrou-se que a punção lombar (PL),
em indivíduos sem patologia venosa, induziu uma diminuição da velocidade média de fluxo no
seio recto. Confirmou-se que a PL induz relentamento da circulação venosa, o que sugere que
pode ser um factor associado à ocorrência de TVC. Concluiu-se que o DTC pode ser útil para
compreender alguns fenómenos fisiopatológicos envolvidos em doenças do SNC. Efectuou-se
uma revisão sistemática da literatura para avaliar a eficácia do uso de trombolíticos na TVC.
Não se identificou nenhum ensaio clínico aleatorizado. Incluiram-se 72 estudos (169 doentes).
Os trombolíticos pareceram ser seguros, mas os dados publicados não permitem avaliar a sua
eficácia. Não existiram controlos e podem existir viés de publicação. A sua eficácia deverá ser
avaliada em ensaio clínico aleatorizado. Investigou-se o efeito dos corticóides no prognóstico
dos doentes com TVC na coorte do ISCVT. Efectuou-se um estudo de tipo caso-controlo com

vários desenhos (emparelhamento, ajustamento, estratificação). Para todos os tipos de
desenho de estudo os resultados foram consistentes: não houve diferenças no prognóstico
entre os doentes tratados e os não tratados com corticóides. O subgrupo de doentes sem
lesões cerebrais tratados com corticóides tiveram pior prognóstico.
Conclusões
O prognóstico da TVC é melhor do que previamente sugerido. É possível prever vários
aspectos relacionados com o prognóstico da TVC: agravamento, morte aguda, prognóstico a
longo prazo, prognóstico e complicações da TVC. Os doentes em risco de ter mau prognóstico
poderão ser alvo de maior monitorização, intervenções mais agressivas e individualizadas.
Apesar de ser uma doença rara, este tipo de estudo de coorte prospectivo multicêntrico,
complementado com outro tipo de metodologias, melhorou a evidência em vários tópicos
relacionados com a TVC – evolução na fase aguda, prognóstico a longo prazo, predição de
prognóstico, terapêutica e etiologia. Este tipo de estudo mostrou ser um bom paradigma para
testar outras questões que se encontram por responder nesta doença rara.

