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Ann Surg: 1912 May;55(5):744-9.

 Acreditava-se que a descompressão frontal ou temporal 

lesava o cérebro (efeito cogumelo).

 Foi proposta uma descompressão bioccipital

Histórico



Histórico
• A craniectomia descompressiva foi retomada nos anos 70, em pacientes 

com trauma craniano, com o intuito de diminuir a mortalidade devido ao 

edema cerebral associado.

• A alta incidência de resultados funcionais ruins com sequelas 

neurológicas graves resultou em um abandono desta técnica.



Histórico

• Com o advento de melhores cuidados intensivos e monitorização da 

pressão intracraniana, houve um ressurgimento da idéia de realizar 

a craniectomia descompressiva para tratar a hipertensão 

intracraniana refratária, nos pacientes com TCE.

• Essa técnica foi então difundida para outras circunstâncias onde 

existia ou era prevista a hipertensão intracraniana refratária (AVCi, 

HSAE, Encefalopatias viróticas ou metabólicas, Hemorragia 

cerebral, etc).



Craniotomia descompressiva

• Deve ser ampla o suficiente para decompressão 

adequada e evitar o efeito “cogumelo”.



• Oclusão da a. cerebral média resultando em um enfarto com edema 

progressivo, hipertensão intracraniana e compressão do tronco 

cerebral.

• Alta mortalidade (acima de 80%).

AVCi hemisférico maligno



AVCi hemisférico maligno

• Causas:

Trombose ACM

Dissecção espontânea - ACI

Dissecção traumática -ACI



Dissecção traumática

• Ocorre em cerca de 1% de todos os pacientes com trauma.

• Maioria dos casos sem apresentação inicial com AVC

• Rastreamento deve ser feito em pacientes considerados de 

alto risco, sujeitos a um mecanismo de alta velocidade.

• Nos grupos de alto risco, a incidência pode chegar a 30%.



Dissecção traumática

• Obs: paciente 5 teve recanalização da ACI.



• Nos casos de oclusão traumática da ACI com isquemia cerebral, a 

visualização de uma AComP ipsilateral menor que 1 mm deve

reforçar a atenção e uma craniotomia descompressiva deve ser

seriamente considerada.

Dissecção traumática



AVCi hemisférico
 Idade de 18 a 55 anos

 Grupo cirúrgico:

 Tempo cirúrgico: 7-43 hs (20±8)

 Menor mortalidade.

 Maior porcentagem de resultados

favoráveis.



AVCi hemisférico

 Pacientes abaixo de 60 anos.

 Probabilidade de sobreviver aumentou 

de 22% para 71%.

 Probabilidade de mRs ≤ 4 aumentou 

de 25% para 75%.

 Probabilidade de mRs ≤ 3 dobrou.



• Critérios de entrada :

• Cirurgia antes de 96hs, não profilática. 

• GCS≤13 para lado não dominante e ≤9 lado dominante.

• Resultados : índice de mRs ≤ 4 foi semelhante nos dois grupos

AVCi hemisférico



• Destiny II: estudo randomizado em pacientes acima de 61 anos.

• Diminuição significativa da mortalidade e aumento do número de pacientes mRs ≤ 4.

• As análises secundárias (raw modified Rankin score, NIHSS score, Barthel index 

score, SF-36 score, HDRS score, and EQ-5D score) foram significativamente 

melhores no grupo de hemicraniectomia.

AVCi hemisférico



 A qualidade de vida mental foi semelhante à da população geral.

 A qualidade de vida física foi inferior.

 A maioria dos pacientes (76%), retrospectivamente, concordou com a craniotomia

descompressiva

 O maior impacto diário na vida das pessoas envolvidas não foi no paciente, mas 

nos cuidadores.

AVCi hemisférico



Conclusões

 A craniectomia descompressiva tem o intuito de diminuir a pressão intracraniana e o efeito 

de massa exercido sobre o tronco cerebral.

 No enfarto hemisférico maligno a CD profilática tem benefícios claros nos pacientes abaixo 

de 60 anos.

 Os benefícios da descompressão nos pacientes acima de 60 anos ainda são questionáveis 

(Destiny II).

 A craniectomia descompressiva, quando adiada até a piora do paciente, leva a resultados 

semelhantes aos obtidos com tratamento clínico, e inferiores aos obtidos com a 

descompressão precoce.


