
1 

 

FACULDADE EVANGÉLICA MACKENZIE DO PARANÁ 

 

 

CINDY CAETANO DA SILVA 

DANIEL WALLBACH PERUFFO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS DURAIS: 

ESTUDO RETROSPECTIVO DE UMA SÉRIE INSTITUCIONAL DE UM CENTRO 

DE REFERÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 



2 

 

CINDY CAETANO DA SILVA 

DANIEL WALLBACH PERUFFO 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS DURAIS: 

ESTUDO RETROSPECTIVO DE UMA SÉRIE INSTITUCIONAL DE UM CENTRO 

DE REFERÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2020 

Projeto de Pesquisa, apresentado para 

elaboração do Trabalho Científico de Curso 

na Faculdade Evangélica Mackenzie do 

Paraná. 

Orientadora: Dra. Viviane Aline Buffon 



3 

 

                     Dados Internacionais de Catalogação na Publicaçâo (CIP) 

                   (Biblioteca da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná) 

 

 

S586   Silva, Cindy Caetano da . 

Diagnóstico e terapêutica de fístulas arteriovenosas durais : estudo 

retrospectivo de uma série institucional de um centro de referência da região 

metropolitana de Curitiba / Cindy Caetano da Silva, Daniel Wallbach Peruffo 

— Curitiba, 2020. 

 

Orientadora : Profa. Dra. Viviane Aline Buffon. 

Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Presbiteriano Mackenzie, 

Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, Curso de Medicina, 2020. 

 

1. Fístula arteriovenosa. 2. Neurocirurgia. I. Peruffo, Daniel Wallbach.  

II. Título. 

 

                                                                                                                     CDD 616.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dedicamos este trabalho aos nossos pais e ao Hospital Nossa Senhora do 

Rocio pela confiança, apoio e incentivo. 



9 

 

AGRADECIMENTOS 

       Agradecemos primeiramente a Deus por nos proporcionar tamanha força para 

chegar ao final desta jornada. 

      Gostaríamos de agradecer nossos pais, Valci Peruffo, Judith Wallbach Peruffo, 

Bianca Mara Zanchi Caetano da Silva e Osny Caetano da Silva Junior, os quais nos 

apoiaram incondicionalmente desde o começo de nossas vidas e que continuarão a 

estar aos nossos lados sempre.  

     Um agradecimento especial a Matheus Caetano da Silva, que, por sua singular 

habilidade de organização, enriqueceu o corpo do nosso trabalho.  

     Não poderíamos deixar de agradecer nossos não só orientadores, mas também 

mestres e amigos, Dra. Viviane Aline Buffon e Dr. Samir Ale Bark, os quais 

proporcionaram a realização de todo este trabalho, bem como nos incentivaram à 

pesquisa e à vida acadêmica. Obrigado pela paciência, carinho e disposição! 

     A concretização deste trabalho não seria possível sem a ajuda e a paciência do Dr. 

Robertson Alfredo Bodanese Pacheco, o qual gentilmente nos cedeu os dados 

fundamentais para a pesquisa e nos instruiu como procede-la.  

     Também agradecemos o Dr. Ricardo Nascimento Riet, Dr. Rui Portes da Silva 

Filho, Dr. Leo Fernando da Silva Ditzel Filho, Dr. Guilherme Vinicius, Winnie Alexia e 

a todos os outros funcionários do Hospital Nossa Senhora do Rocio que se 

dispuseram a nos ajudar. 

     Aos professores Dr. Ricardo Rabello Ferreira, Dr. Victor Manuel Lenz Toletino, Dra. 

Ana Cristina Lira Sobral, Dr. Luiz Martins Collaço, Dr. Fernando Issamu Tabushi, Dr. 

Carlos Roberto Caron, Dra. Djanira Aparecida da Luz Veronez, Dr. Marcelo del Olmo 

Sato, Dr. Hélio Afonso Ghizoni Teive, Dr. Francisco Germiniani, Dra. Viviane Zétola, 

Dr. Ivo Ronchi Junior, Dra. Mirnaluci Paulino Ribeiro Gama, Dr. Ivan Paredes, 

educadores, incentivadores e mestres que nos indicaram o caminho certo. 

     Agradecemos também ao Dr. André Giacomelli Leal por sua iniciativa e dedicação 

ao ensino e pesquisa acadêmica.  

Agradecemos aos nossos estimados colegas Rebeca Loureiro Rebouças, Lucas 

Rodrigues Prim, Pedro Henrique Araújo, Jorge Luis Novak Filho, Elora Sampaio 

Lourenço, pelo suporte e amizade. 

     Aos funcionários da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, Waldiclei 



10 

 

Domingues da Silva, Oziel Souza, Lilo Coradaci, Gilson Valente, Bruna, Nilva Lemes, 

Nilson Ferreira, Nelson Jesus Mello, Ubiratan Fontoura, Clarice de Paula, Vera, 

Diucelia Costa, Francisco e tantos outros profissionais que se mostraram dispostos a 

nos ajudar sempre que precisamos. 

     Gostaríamos de deixar também nossos profundos agradecimentos aos 

professores dos Ensinos Básico, Fundamental e Médio, em especial A. Fernando da 

Costa e Joseany Zandona, mestres que nos educaram, capacitaram e encorajaram a 

atravessar os umbrais da universidade.  

Por último, e não menos importante, nossos mais sinceros agradecimentos aos 

nossos amigos e familiares, que por vezes nem sempre puderam estar próximos, mas 

sabemos que podemos contar com seu apoio; e também para aqueles que não 

puderam nos acompanhar até o fim de nossa jornada, em memória de Nilson Santos 

Wallbach. 

     À todos vocês que de forma direta ou indireta tornaram possível a realização deste 

trabalho que configura um grande passo para a realização de nossos sonhos, nossos 

mais sinceros muito obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

RESUMO 

 

As fístulas arteriovenosas durais intracranianas (FAVD) são oriundas de anastomoses 

patológicas entre artérias meníngeas e seios venosos durais e/ ou veias corticais. 

Essas fístulas frequentemente localizam-se nos folhetos durais em torno do seio 

venoso, mais comumente na junção transverso-sigmóide, mas também no seio 

cavernoso, seio sagital superior, fossa craniana anterior, tentório e outros locais. A 

etiologia das FAVD é variável. A maioria é adquirida de forma idiopática. É uma 

condição rara, representa 10-15% das malformações vasculares intracranianas. 

Algumas mantêm relação direta com história de traumatismo craniano, infecção de 

ouvido, trombose de seio venoso, craniectomia prévia, tumor e gravidez. As 

manifestações clínicas variam muito e dependem tanto de propriedades 

hemodinâmicas quanto da localização da fístula. Existe vários sistemas de 

classificação das FAVD com o propósito de categorizar o risco para novos eventos 

neurológicos. A maioria destes esquemas estratificam o risco baseado na aparência 

da angiografia das FAVD, no envolvimento de um seio venoso e na presença ou na 

ausência de drenagem venosa cortical (DVC). É fundamental a importância do 

conhecimento desta patologia rara por parte do médico, de modo a proporcionar um 

diagnóstico precoce e um tratamento efetivo. 

Palavras-chave: Fístulas arteriovenosas, endovascular, neurocirurgia 
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ABSTRACT 

 

 Intracranial dural arteriovenous fistulas (DAVF) originate from pathological 

anastomoses between meningeal arteries and dural venous sinuses and / or cortical 

veins. These fistulas are often located in the dural leaflets around the venous sinus, 

most commonly at the transverse-sigmoid junction, but also in the cavernous sinus, 

superior sagittal sinus, anterior cranial fossa, tentacle and other sites. The etiology of 

FAVD is variable. Most are acquired idiopathically. It is a rare condition, representing 

10-15% of intracranial vascular malformations. Some are directly related to a history 

of head trauma, ear infection, venous sinus thrombosis, previous craniectomy, tumor 

and pregnancy. The clinical manifestations vary widely and depend both on 

hemodynamic properties and on the location of the fistula. There are several 

classification systems for FAVD in order to categorize the risk for new neurological 

events. Most of these schemes stratify the risk based on the appearance of the 

angiography of the FAVD, the involvement of a venous sinus and the presence or 

absence of cortical venous drainage (CVD). The importance of the physician's 

knowledge of this rare pathology is fundamental, in order to provide an early diagnosis 

and effective treatment.  

Keywords: Arteriovenous fistulas, endovascular, neurosurgery 
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1. INTRODUÇÃO 

         Em 1873 ocorreu o primeiro relato científico de um paciente portador de 

FAVD, por um cirurgião Francesco Rizzoli (1809-1880) que descreveu um caso 

de “aneurisma arteriovenoso” em uma criança de 9 anos de idade chamada Giulia, 

que apresentava tinnitus pulsátil e convulsões. No exame post-mortem desta 

paciente foi observado uma comunicação entre os ramos da artéria occipital e o 

seio transverso, que atravessava as tábuas ósseas do crânio, confirmando o 

diagnóstico de FAVD (REYNOLDS et al., 2017). Sabe-se que FAVD trata-se de 

uma comunicação anormal entre artérias durais e seios venosos durais, veias 

meníngeas, veias corticais ou uma mistura destas. É uma condição rara que afeta 

a idade adulta, frequentemente entre a 6ª e 7ª década de vida, sendo menos 

comum entre grupos etários mais jovens, incluindo crianças. Corresponde a 6% 

das malformações vasculares supratentoriais e 35% das infratentoriais. 

(REYNOLDS et al., 2017). Ocorre entre a sexta e sétima década de vida e não há 

predileção entre os sexos, nem componente genético a essas lesões. Porém, há 

estudos que apresentam a prevalência no sexo masculino na proporção 4:3 

(ARAGÃO et al., 2016). 

 

        O gold standard no diagnóstico e classificação das FAVD é a angiografia 

convencional (LASJAUNIAS et al., 1986). Permite identificar a origem dural da 

lesão, o suprimento arterial, a drenagem venosa, o grau de refluxo e a 

angioarquitetura (LASJAUNIAS et al., 2004). 

 

       A modalidade terapêutica da FAVD baseia-se em fatores relacionados com a 

lesão (velocidade do fluxo, localização, direção da drenagem venosa, anatomia, 

presença de ectasia venosa), bem como o paciente (apresentação, gravidade dos 

sintomas e comorbidades). A abordagem pode ser de modo conservador, 

endovascular transarterial, transvenoso microcirurgia e cirurgia estereotáxica (KIM 

et al., 2002). 
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    O trabalho é relevante para o levantamento de dados epidemiológicos das 

fístulas arteriovenosas durais, comprovar a eficácia de tratamento e comparar com a 

literatura. 

1.1  OBJETIVO 

Traçar o perfil epidemiológico das FAVD entre o período de setembro de 2014 

e dezembro de 2018 em um centro de referência da região metropolitana de Curitiba. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

     2.1 FAVD 

          As FAVD são comunicações patológicas que se desenvolvem no folheto da 

dura máter, entre artérias durais e seios venosos durais, veias meníngeas ou veias 

corticais, podendo ser constituídas por um ou múltiplos pontos de fístula (REYNOLDS 

et al., 2017). São anormalidades vasculares raras e geralmente adquiridas, 

apresentando diversidade quanto à morfologia e quadro clínico (ARAGÃO et al., 

2016), com alta taxa de morbimortalidade. As consequências graves associadas ao 

desenvolvimento destas lesões ressaltam a necessidade da compreensão da sua 

história natural, diagnóstico e tratamento precoce (LASJAUNIAS et al., 1986; KIM et 

al., 2002). Na literatura as FAVD são por vezes referidas pelo termo malformações 

arteriovenosas durais, para as distinguir de malformações arteriovenosas (MAV) piais 

(LASJAUNIAS et al., 2004); contudo, no presente trabalho opta-se pelo termo fístula, 

já que se presume que as FAVD sejam predominantemente adquiridas, diferindo, 

portanto, na etiologia.  

         Todos os pacientes com suspeita de FAVD requerem um exame neurológico 

completo, incluindo uma avaliação oftalmológica (especialmente se houver suspeita 

de uma fístula carótido-cavernosa/paraselar), e ausculta do sopro do fluxo produzido 

pela FAVD (REYNOLDS et al., 2017). 

2.2 QUADRO CLÍNICO 

         As manifestações clínicas variam de acordo com a fístula e a localização.  

Podem ser sintomáticas ou não (ARAGÃO et al., 2016; LASJAUNIAS et al., 2004; KIM 

et al., 2002). É fundamental a importância do conhecimento desta patologia rara por 
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parte do médico, de modo a proporcionar um diagnóstico precoce e um tratamento 

efetivo. 

        As manifestações clínicas podem ser divididas em dois grupos: 1) os sintomas 

associados ao aumento da drenagem venosa pelo seio dural; e 2) os sintomas 

relacionados à hipertensão venosa cortical (ARAGÃO et al., 2016; LASJAUNIAS et 

al., 1986). 

1) Os sintomas associados ao aumento da drenagem venosa pelo seio dural 

podem ser divididos em três localidades anatômicas intracranianas 

diferentes: 

a) Na fossa anterior, que, na sua maioria, é suprida por artérias etmoidais 

e que drenam para o seio cavernoso, que causam sintomas oculares, 

como proptose, oftalmoplegia, quemose, acuidade visual diminuída e 

dor retro ocular;  

b) Na fossa média, que frequentemente drena para o seio transverso ou 

sigmoide, próximo ao aparelho auditivo, manifesta-se como tinnitus 

pulsátil; 

c)  As FAVD que drenam para o seio sagital superior ou para o sistema 

venoso profundo causam sintomas de congestão venosa e hipertensão 

intracraniana, que podem cursar com hidrocefalia, papiledema, 

convulsão, demência, entre outros sintomas neurológicos (ARAGÃO et 

al., 2016; LASJAUNIAS et al., 2004; KIM et al., 2002). 

2) Os sintomas relacionados à hipertensão venosa cortical evoluem de forma 

mais grave, com hemorragia intracraniana e déficits neurológicos. Pode se 

manifestar como hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia 

subaracnoide ou hematoma subdural. Quanto aos déficits neurológicos 

pode apresentar demência progressiva, convulsão, parkinsonismo e 

outros déficits neurológicos focais, como afasia, alexia, fraqueza, 

parestesia e ataxia. Também podem estar presenter os sinais clássicos de 

hipertensão intracraniana, como cefaleia, papiledema, rebaixamento do 

nível de consciência e paralisia do olhar vertical (ARAGÃO et al., 2016; 

LASJAUNIAS et al., 2004; COGNARD et al., 1995). 
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2.3  FISIOPATOLOGIA 

            As FAVD são causadas por processos patológicos que permanecem 

desconhecidos. Alguns autores consideram que as FAVD surgem  principalmente de 

estenose progressiva ou oclusão de um seio venoso dural (ARAGÃO et al., 2016), 

como também por trombose sinusal, mutação do gene da protrombina, resistência à 

proteína ativada (APCR), mutação no gene do fator V e presença de anticorpos 

antifosfolípides. Essa oclusão leva primariamente à congestão venosa e, 

posteriormente, à hipertensão venosa. Na subsequência, esta hipertensão promove a 

dilatação de capilares que formam desvios (shunts) entre as artérias e veias durais. 

Com isso, forma-se então uma FAVD, que inicialmente drena para os seios venosos 

durais. Porém, com o aumento da pressão venosa, estas veias modificam-se com 

deposição hialina e proliferação da camada íntima fazendo com que surja um refluxo 

para as veias corticais em detrimento da drenagem para os seios durais. Com essa 

progressiva alteração, a drenagem para os seios venosos durais é interrompida até 

ser totalmente dependente do refluxo venoso cortical, levando à hipertensão venosa. 

Este processo pode resultar em hemorragia intracraniana por ruptura das veias do 

parênquima ou isquemia do parênquima cerebral decorrente da congestão venosa 

(LASJAUNIAS et al., 2004). 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO 

A primeira classificação para FAVD foi feita com base na drenagem venosa 

cortical por Castaigne et al. (1976). Em 1977, Djindjian e Merland propuseram a 

primeira classificação das FAVD baseado na angioarquitetura. Os atuais modelos de 

classificação são embasados no padrão de drenagem venosa, que prediz o 

comportamento clínico das FAVD. O modelo mais utilizado é o (Cognard) (Tabela 1), 

que é uma modificação da classificação de Djindjian (ELHAMMADY et al., 2017), 

seguido do modelo de Borden (Quadro 1).  

 

              As FAVD tipo I drenam para um seio venoso dural com fluxo anterógrado 

normal. Enquanto que as do tipo IIA drenam para o seio venoso dural com drenagem 

venosa retrógrada. As FAVD IIB drenam para o seio venoso dural com fluxo 

anterógrado, bem como para as veias subaracnóideas corticais. O tipo IIA + IIB é 

drenado para o seio venoso dural com fluxo retrógrado, bem como nas veias 
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subaracnóideas corticais. As FAVD Tipo III drenam principalmente em veias corticais 

sem drenagem em um seio venoso dural. As FAVD tipo IV drenam para as veias 

corticais com ectasia venosa. Já as FAVD tipo V drenam para as veias perimedulares 

da coluna vertebral (ELHAMMADY et al., 2017). (Figuras 1,2,3,4,5) 

            A classificação descrita por Borden atribui às FAVD o termo “malformação 

fistulosa arteriovenosa dural” e as categorizou com base no local de drenagem venosa 

e na presença ou ausência de drenagem venosa cortical (ARAGÃO et al., 2016). 

Consiste em três tipos: O tipo I segue diretamente para o seio venoso ou para a veia 

meníngea. As lesões do tipo II drenam diretamente para o seio venoso dural / veia 

meníngea com veias subaracnóideas com fluxo retrógrado. As lesões tipo III drenam 

primariamente nas veias subaracnóideas e sem drenagem para o seio venoso dural 

ou veia meníngea (ELHAMMADY et al., 2017). (Tabela 2) 

            Assim, as FAVD Borden tipo I e Cognard tipo I e IIA drenam diretamente para 

os seios venosos, enquanto que   Borden tipo II e III, e Cognard tipos IIB, IIA + B, III e 

IV são distalmente direcionados a veias corticais, o que leva a uma apresentação mais 

agressiva, que inclui hemorragia e déficits neurológicos. Já Cognard tipo V drena para 

as veias perimedulares da coluna vertebral. É importante notar que nos sistemas de 

classificação de Borden e Cognard, quanto maior a pontuação, maior é a história 

natural (ELHAMMADY et al., 2017). 

            Ao contrário dos seios venosos, as veias corticais não são protegidas pela 

meninge dura-máter e não podem suportar pressões arteriais elevadas. Portanto, as 

FAVD com drenagem venosa cortical (Borden tipos II e III) apresentam maior risco de 

ruptura e hemorragia. 

 

2.5 HISTÓRIA NATURAL E PROGNÓSTICO 

 

             A história natural da FAVD está relacionada ao padrão de drenagem venosa, 

em específico a presença de refluxo para as veias piais. Através do estudo de  

Söderman et al.  (2008), avaliou-se a história natural de 99 pacientes portadores de 

FAVD. Apresentou 12 indivíduos (12%) que foram diagnosticados casualmente por 

exames de neuroimagem, 53 (53%) foram diagnosticados na ausência de hemorragia 

intracraniana (incluindo os 12 pacientes assintomáticos) e 30 pessoas (30%) 

apresentaram hemorragia intracraniana como manifestação inicial.  
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            No estudo de coorte de Van Dijk et al. (2002), avaliou  20 pacientes portadores 

de FAVD de “alto grau” (Borden II ou III; Cognard IIb, IIa+b, III ou IV, Figura 1) 

encontrou como manifestação inicial mais pevalente o déficit neurológico não 

hemorrágico (9 pacientes ou 45%), seguida da hemorragia intracraniana (5 pacientes 

ou 25%) (ARAGÃO et al., 2016). 

             Brown et al. (1996) avaliou uma taxa de ruptura e mortalidade anual de 1,6% 

e 2,3%, respectivamente, foi detectada durante um período médio de 

acompanhamento de 6,6 anos dos pacientes com FAVD. As FAVD sem DVC 

geralmente apresentam uma história natural benigna. Em uma série de 117 fístulas 

benignas (Borden tipo I) relatadas por Satomi et al.  da Universidade de Toronto, 

nenhuma mortalidade foi relatada em 68 pacientes que foram seguidos sem 

tratamento por um tempo de seguimento médio de 27,9 meses. Neste estudo, um 

curso clínico benigno foi observado em 98,5% dos pacientes. Apenas 1,5% dos 

pacientes da série demonstraram a progressão angiográfica para uma fístula mais 

agressiva com DVC  e, assim, o seguimento contínuo de pacientes com fístula de 

Borden tipo I é geralmente recomendado. FAVD com DVC (Borden tipo II – III) 

normalmente se comportam de forma mais agressiva (ELHAMMADY et al., 2017). 

            A maioria dos estudos sobre FAVD afirma que o mais comum é o tipo Borden 

III. Entretanto, o tipo III da classificação de Borden também é que mais causa 

hemiparesia (23% dos casos de Borden III). A hemorragia intracraniana apesar de não 

ser comum nas FAVD, é mais encontrada no tipo III (Borden). O local mais comum de 

localização das FAVD é o seio transverso-sigmoide (61%) (ARAGÃO et al., 2016). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO 

            O diagnóstico de FAVD é realizado através de achados indiretos em exames 

de neuroimagem como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância 

magnética (RM). A TC de crânio sem contraste pode evidenciar hemorragia 

intracraniana, isquemia e, raramente, edema devido à congestão venosa. A RM de 

crânio sem contraste, na sequência ponderada em T2 e difusão, pode haver vasos 

dilatados, realce vascular, sinais de hipertensão venosa como hiperintensidade da 

substância branca, hemorragia e infarto nas lesões de alto grau. Porém, a 

angiotomografia e a angioressonância são mais sensíveis do que os exames sem 

contraste e são utilizadas na investigação de FAVD (ARAGÃO et al., 2016). 
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  O exame padrão ouro para confirmação do diagnóstico é a angiografia com 

subtração digital (ASD) (ARAGÃO et al., 2016; YAMAMOTO et al., 2017). Esse exame 

difere da angiografia convencional pois é obtido uma imagem antes de injetar o 

contraste e após. Com isso, é subtraída a primeira imagem da segunda, e fornece 

imagens com alta definição e com uma resolução temporal adequada para os estudos 

dinâmicos podendo identificar a presença de shunts arteriovenosos em malformações 

vasculares ou fistulas arteriovenosas adquiridas e retardo no parenquimograma em 

situações de baixo fluxo. Porém é um exame invasivo, necessitando de cateterismo 

para injeção de contraste e anestesia (REINHOLD et al., 2014). Na literatura existe 

uma discussão comparando a ASD e a Angiotomografia Cerebral, por ser um exame 

menos invasivo e com mais custo benefício. Mas, ainda a ASD assegura-se como 

padrão ouro, por ter alta sensibilidade e especificidade.  

             Nos casos de FAVD tanto medular como intracraniana pode-se suspeitar de 

uma lesão através de uma angioressonância ou angiotomografia, porém a 

confirmação sempre virá através de uma angiografia com subtração digital (BOWEN 

et al., 1995). 

2.7 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 

 

             Os principais diagnósticos diferenciais são a angiopatia proliferativa cerebral 

(APC) e a fístula arteriovenosa pial (FAVP). A primeira é caracterizada como por 

proliferação endotelial e angiogênese, correspondendo de 2% a 4% das 

malformações arteriovenosas cerebrais (LASJAUNIAS et al., 2008). A história natural, 

a apresentação clínica e o reconhecimento dos achados radiológicos permitem 

diferenciar a angiopatia proliferativa cerebral das malformações arteriovenosas 

clássicas, determinando uma estratégia terapêutica distinta. Já a FAVP é uma 

malformação vascular rara envolvendo uma única artéria pial dilatada conectando-se 

diretamente a uma veia de drenagem cortical aumentada e frequentemente 

aneurismática sem uma rede ou nidus capilares intervenientes. Estas são geralmente 

lesões na superfície do cérebro, subcorticais ou subependimárias (MARCH et al., 

2014). 
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2.8 TRATAMENTO 

  Para dar início ao manejo das FAVD deve-se levar em consideração as 

características do paciente como a idade, a condição médica e as morbidades; além 

da sintomatologia, tipo de lesão e riscos de sequelas. Nas FAVD com classificação de 

baixo risco (Borden I, Cognard I, IIA) ou pouco sintomáticos pode-se considerar o 

tratamento conservador, sendo o princípio wait and watch a base dessa conduta 

(MILLER et al., 2015). Neste caso, deve ser realizado um acompanhamento do 

paciente com a revisão clínica e exames de imagem periódicos, devido ao pequeno, 

mas existente, risco de conversão em uma lesão de maior grau. O risco de conversão 

para graus de maior risco faz com que grande parte dos autores optem pelo 

tratamento das FAVD de baixo grau. 

Para lesões de maior grau ou com sintomatologia limitante, o risco de eventos 

hemorrágicos e de eventos neurológicos não-hemorrágicos é alto e a abordagem 

terapêutica deve ser precoce. Dilatações varicosas e aneurismáticas das veias, 

drenagem das veias leptomeningeas, trombose de seios e acometimento da veia de 

Galeno são fatores predisponentes para doença com curso neurológico agressivos 

(WEBB et al., 2013; AWAD et al., 1990).  Para esses casos, o tratamento de primeira 

escolha é a terapia endovascular por via transarterial, transvenosa ou combinada. O 

objetivo deste tratamento é a completa embolização das artérias que alimentam a 

fistula e a drenagem venosa, visto que a embolização parcial permite o recrutamento 

de vasos colaterais e o persistente risco de hemorragia. (GANDHI et al., 2012) A 

microcirurgia e a radiocirurgia estereotáxica também são terapias seguras e efetivas. 

(AWAD et al., 1990) 

O tratamento endovascular é o principal da terapia das FAVD, porém a 

determinação do melhor método de tratamento requer uma discussão de cada caso 

individual com a equipe multidisciplinar de neurocirurgião, neurorradiologista, 

neurologista e radioterapeuta.  A primeira linha do tratamento endovascular é a 

embolização transarterial superseletiva das artérias envolvidas na fístula. (ARAGÃO 

et al., 2016) 
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2.8.1 Embolização transvenosa 

Embolização venosa é ideal quando as veias de drenagem envolvidas ou seio 

dural não contribuem para fluxo venoso cerebral normal. Em casos onde a FAVD 

possui diversas artérias nutríceas e o acesso arterial é muito desafiador, a via 

transvenosa é uma opção. Na embolização transvenosa deve-se realizar a 

cateterização retrógrada da veia ou seio dural envolvidos na FAVD. Com o 

microcateter já no vaso anômalo é feita a colocação de microcoils ou de líquido 

emboligênico (JUNG et al., 2009). De 71% a 87% das embolizações feitas por via 

transvenosa tem embolização completa (ALMAFOUDH et al., 2015). As complicações 

da embolização transvenosa podem surgir do sacrifício do seio venoso. Estes podem 

incluir hipertensão venosa e infarto. Nos casos de fístula cavernosa carotídea, os 

sintomas oculares podem piorar de forma transitória após o tratamento (YOUSSEF et 

al., 2014). 

 

2.8.2 Embolização Transarterial 

A embolização transarterial é a via de embolização mais utilizada. Nela o 

cirurgião deve microcateterizar seletivamente todas as artérias que alimentam a FAVD 

e a realizar a colocação de líquido emboligênico. A taxa de sucesso do procedimento 

varia de acordo com o agente utilizado na literatura. Cognard et al. (1995), em uma 

série de casos de 30 pacientes com FAVD de alto grau, obtiveram uma taxa de cura 

de 80% (24 pacientes) usando agente embolizante líquido, copolímero de etileno e 

álcool vinílico – Onyx®.  

Deve-se lembrar que durante a abordagem endovascular transvenosa a 

embolização parcial do seio dural envolvido deve ser evitada, devido à chance de 

promover o desvio do shunt para veias cerebrais normais e piorar o refluxo venoso 

cortical. A abordagem transvenosa é particularmente vantajosa para tratamento de 

FAVD com múltiplas artérias alimentadoras de pequeno calibre ou tortuosas. A taxa 

de sucesso com a embolização via venosa na literatura varia de 71 a 87,5%. 

(ARAGÃO et al., 2016). 
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2.8.3 Microcirurgia 

A microcirurgia é um método altamente resolutivo e seguro de tratamento para 

as FAVD. Pode ser utilizada associada ao tratamento endovascular ou isoladamente. 

Devendo ser sempre considerada quando a via endovascular não é viável 

(ALMAFOUDH et al., 2015). Dentre as indicações para o tratamento neurocirúrgico 

estão: 1) drenagem urgente de hematoma intracraniano; 2) FAVD com numerosas e 

inacessíveis artérias alimentadoras; e 3) FAVD com artérias alimentadoras que 

nutrem ou estejam no trajeto de estruturas eloquentes, por exemplo: nervos cranianos. 

(ARAGÃO et al., 2016). Três estratégias microcirúrgicas estão disponíveis para FAVD. 

Uma delas fornece acesso venoso para embolização / tamponamento direto do seio 

venoso patológico dural (craniectomia pterional e perfuração do seio cavernoso para 

CCFs). Outra envolve a ressecção da FAVD e folhetos patológicos durais associados 

e seios venosos. A terceira e mais aplicável é a única desconexão da (s) veia (s) 

drenante (s) leptomeníngea (s) arterializada (s), sem excisão da lesão (ALMAFOUDH 

et al., 2015). 

 

2.8.4 Radiocirurgia Estereotáxica 

A radiocirurgia esteriotáxica também conhecida como Gamma Knife Surgery, 

tem sido utilizada com sucesso para o tratamento de diversas anomalias vasculares 

do SNC, incluindo as FAVD (CHEN et al., 2015). No entanto, rotineiramente não é o 

tratamento de primeira escolha para as FAVD com refluxo venoso cortical, pois pode 

demorar até 2 anos para ter efeito sobre o fechamento da fístula. Porém, deve ser 

considerada a primeira linha de tratamento para pacientes que são impossibilitados 

de realizar embolização endovascular ou microcirurgia, uma vez que apresenta baixo 

risco de complicação. (ARAGÃO et al., 2016) A utilização da Gamma Knife pode ser 

empregada de forma conjunta aos outros tipos de terapias citados acima. (CHEN et 

al., 2015) A radiocirurgia estereotáxica é mais frequentemente usada em FAVD não 

agressivos (Borden tipo I) para auxiliar na sintomatologia refratária, como o zumbido 

pulsátil. (YOUSSEF et al., 2014). 
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2.9 COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS 

As complicações podem incluir perda significativa de sangue em qualquer 

momento do procedimento, incluindo vasos ingurgitados do couro cabeludo ou vasos 

transósseos e durais durante a exposição. O sangramento transósseo pode ser 

controlado com cera óssea e o sangramento dural pode ser controlado com 

coagulação ou clipes hemostáticos. (YOUSSEF et al., 2014). 

 

3. METODOLOGIA 

         Será realizado um estudo retrospectivo transversal observacional que consistirá 

na revisão de laudos do exame de arteriografia em 3.898 pacientes que foram 

atendidos no serviço da Hemodinâmica do Hospital do Rocio no período de setembro 

de 2014 a dezembro de 2018. Coletado em prontuários após o parecer do Comitê de 

ética número 105434/2019 (ANEXO I).  

 

          Os sintomas de apresentação foram agrupados de acordo com o modelo de 

agressividade clínica descrito por Cognard et al. (23,24) da seguinte forma: 1) 

agressivos, com 1.1) hemorragia e 1.2) déficits neurológicos não hemorrágicos, dentro 

dos quais, enfarte venoso, neuropatias cranianas, epilepsia, demência e HIC; e 2) não 

agressivos, com 2.1) sintomas orbitários, 2.2) tinnitus; 2.3) cefaleia, 2.4) vertigem. 

 Os critérios de inclusão para este estudo serão pacientes que realizaram 

arteriografia no Hospital do Rocio. 

 Os critérios de exclusão para este estudo serão os pacientes sem exames de      

neuroimagem impedindo a análise da hemodinâmica e angioarquitetura da fístula 

arteriovenosa. 

  Após a revisão e coleta dos dados em laudos arteriográficos, estes serão 

comparados através do tabelamento com o programa Microsoft Excel. 

  Sobre os riscos: Os dados serão coletados em banco de dados secundários, 

não tendo contato direto com os pacientes. Porém o risco está na exposição dos 

laudos de exames de imagem dos pacientes. 
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  Sobre os benefícios:  Levantamento de dados epidemiológicos das fístulas 

arteriovenosas. 

  Os dados contínuos foram expressos em média ± desvio padrão, e as 

variáveis categóricas foram indicadas em frequência.  

  O estudo foi predominantemente descritivo, uma vez que o reduzido tamanho 

amostral não permitiu verificar os pressupostos necessários para a aplicação de 

testes estatísticos. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

  Dos 3.898 pacientes estudados, 857 eram aneurismas intracranianos, 58 

dissecções arteriais, 51 malformações arteriovenosas, os outros 2.917 possuíam 

outras patologias vasculares (pseudoaneurisma, estenose, aterosclerose, morte 

encefálica), e 15 dos doentes estudados tinham FAVD, 11 eram homens (73%) e 

4 eram mulheres (27%). A idade de início dos sintomas foi em média de 56,13 ± 

14,81 anos. (TABELA 3) 

4.2 CARACTERÍSTICAS DAS FAVD 

  A maior parte das lesões localizou-se no seio sigmóide/seio transverso (SS + 

ST) - 11 casos -, e no seio cavernoso (SC) - 2 casos. As 2 únicas fístulas bilaterais 

eram de grau I e uma localizava-se no SC outra no ST. Todas as fístulas tinham 

drenagem intracraniana, não havendo registro de qualquer caso de FAVD do tipo 

IIa e V (Cognard). Não foi constatado nenhuma FAVD no andar anterior do crânio. 

(Tabela 4) 

  Globalmente, a maioria das fístulas, 9 casos (60%), apresentou DVC na 

angiografia de diagnóstico (i.e., tipos IIb a IV (Cognard), II e III de Borden). Cinco 

das 11 fístulas do SS/ST, e uma das 2 do SC não apresentou DVC. Por outro lado, 

todas as lesões nas restantes localizações, apresentaram-se com DVC.  

4.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA  
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  Apenas um paciente apresentou-se assintomático, sendo achado de imagem 

incidental. Esse caso era grau I (Cognard), de localização no SS/ST. Os sintomas 

não agressivos são transversais a todos os tipos de FAVD (mesmo em doentes 

que também tenham sintomas agressivos), estando presente pelo menos um 

sintoma não agressivo em 11 (73,33%) dos doentes. 4 (26,66%) doentes tiveram 

sintomas não agressivos exclusivamente.  

  Cefaleia foi o sintoma mais prevalente, presente em 7 casos (46,66%), tendo-

se manifestado nas diversas localizações e classes angiográficas. 

  Tinnitus foi um sintoma apontado em 5 doentes dos 11 com lesão do SS/ST. 

Sintomas orbitários apareceu em 1 dos 2 que tinham fístula do SC, sendo este de 

grau IV (Cognard). 

  Pelo menos um sintoma agressivo manifestou-se em 10 (66,66%) dos 

doentes. Rebaixamento da consciência apareceu em 5 (33,33%) dos pacientes, 

sendo 3 deles tipos de fístula causadores de DVC. Três (20%) dos pacientes 

apresentaram hemorragia subaracnóide (HSA), sendo todos de grau IV (Cognard). 

Dos 4 pacientes com fístula grau IV (Cognard), apenas 1 deles não evoluiu com 

HSA, o qual foi constatado a presença de um aneurisma sacular venoso gigante 

no terço proximal da veia de drenagem devido a FAVD. 

  Todos os pacientes grau IV (Cognard) apresentaram DNNH, bem como todos 

apresentaram cefaleia como sintoma. Os 3 casos que se apresentaram com 

rebaixamento de consciência, foram 2 em doentes grau I (Cognard). (Tabelas 5 e 

6) 

 

4.4 ABORDAGEM TERAPÊUTICA 

  A abordagem endovascular foi realizada em 9 dos 11 pacientes que 

necessitariam dessa terapêutica, dois deles não retornaram ao serviço. Em 4 deles 

não foi realizado qualquer procedimento (abordagem conservadora em 3 e não 

conseguida em 1).  
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  O tratamento endovascular foi efetuado no momento da angiografia de 

diagnóstico em 6 (40%) doentes. Em 3 doentes, a terapêutica foi realizada num 

momento posterior à angiografia de diagnóstico.   

  Nos 9 doentes submetidos a tratamento endovascular, foram necessárias 

desde apenas 1 a 5 sessões de tratamento, mas sendo a mediana de 2. Um dos 

pacientes que realizou 2 sessões de embolização da FAVD, necessitou da terceira, 

porém foi sem sucesso, por ser inacessível com o cateter no residual. Um dos 

pacientes que realizou 1 embolização, não retornou para a segunda. 

  No tratamento endovascular, os agentes utilizados foram Onyx, histoacry + 

Lipidiol, e coils.  

  A abordagem conservadora foi adotada em 1 casos de fístula SC, grau I 

(Cognard) e em 2 casos de fístula SS/ST, grau I ( Cognard). 

  O tratamento não foi conseguido num doente com uma lesão do tipo IV 

(Cognard), em decorrência da existência de um ângulo agudo na região de 

desague da fístula, impedindo o seguimento do cateter. Foi decidido que essa 

FAVD não seria passível de embolização futura. 

4.5 FOLLOW UP 

  A embolização deve ser a cura da lesão, e não apenas o alívio sintomático. 

Nas fístulas sem RVC, é considerado que há sucesso terapêutico quando é 

conseguida a oclusão total, ou quando se faz tratamento suboclusivo com o 

objetivo de melhorar os sintomas. (COGNARD et al., 1986). 

  Cinco pacientes realizaram angiografia de follow-up. Destes, 4 (80%) 

mostraram oclusão total da FAVD, 1(20%) parcial. Isto traduz uma boa eficácia do 

tratamento realizado, nomeadamente da abordagem endovascular, a qual é 

predominante. 

  Foi estabelecido o contato com 5 dos pacientes. Destes, 3 obtiveram melhora 

dos sintomas. 
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5. DISCUSSÃO 

   A população estudada apresentou uma idade de apresentação clínica média 

de 56,13 anos. Esta constituição segue a tendência descrita na literatura: FAVD 

apresentam-se em média entre os 50 e 60 anos de idade sendo a apresentação 

individual altamente heterogénea (CHAICHANA et al., 2012; VAN et al., 2002; 

COGNARD et al., 1995; COGNARD et al., 1998; KIM et al., 2002). Ao contrário do 

que traz a literatura, que não há preponderância de sexo (CHUNG et al., 2002), no 

nosso estudo houve no sexo masculino. 

  A percentagem de FAVD benignas encontrada (40%), i.e. sem DVC (I e IIa de 

Cognard; I de Borden), enquadrou-se com os valores apresentados noutras séries 

já descritas (COGNARD et al., 1995; CHUNG et al., 2002; GEIBPRASERT et al., 

2008). A maior parte das FAVD encontradas localizam-se no SS/ST (11/15) e SC 

(2/15), o que se corrobora com as séries de Cognard et. al. (1995) e Davies et. al. 

(1996). Neste estudo, não foi possível obter uma correlação estatística entre 

localização e classificação angiográfica, mas sabe-se que o padrão venoso não é 

homogéneo entre as diferentes localizações sinusais, o que faz com que o 

potencial de estabelecimento de um padrão de drenagem venosa cortical não seja 

o mesmo para as diferentes localizações (REINHOLD et al., 2014). De fato, na 

série de Davies (17), todas as FAVD da tenda do cerebelo foram do tipo II ou III de 

Borden, tal como se verifica único caso de FAVD observada no presente estudo, 

que se apresentou nessa localização. Além disto, as únicas fístulas observadas 

nesta série sem DVC (tipo I de Borden) ocorreram no SS/ST e no SC, localizações 

associadas a padrões angiográficos menos graves. Possivelmente, estas 

localizações propiciam a que os sintomas se manifestam e sejam percebidos pelos 

doentes em fases menos tardias da história natural, como por exemplo FAVD que 

causem tinnitus como nas do SS/ST, ou sintomas oculares exuberantes como nas 

do SC.  

  Verificamos que os sintomas não agressivos são transversais a todos os tipos 

de FAVD, embora seja maioritariamente à custa do sintoma “cefaleias”, que 

apareceu bem distribuído nestes grupos, tal como descrito por Davies et al. (1996).  
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  Os tinnitus e os sintomas oftalmológicos são sintomas relacionáveis com a 

localização da drenagem sinusal aumentada (mesmo que só anterógrada), 

aparecendo os tinnitus mais frequentemente quando a drenagem envolve um seio 

próximo do osso petroso, denominado SS/ST, e os sintomas oftalmológicos 

principalmente quando há sobrecarga do SC (30). Na presente série de pacientes, 

foi efetivamente encontrada esta associação.  

  Mais de metade dos doentes (10/15) apresentou pelo menos um sintoma 

agressivo (déficit neurológico hemorrágico ou não hemorrágico). A localização das 

FAVD está fortemente relacionada com o seu padrão de drenagem venosa, e 

consequentemente com a sua agressividade clínica. O mecanismo desta relação 

é discutível. Vários estudos relatam uma associação positiva entre certas 

localizações de FAVD e apresentação clínica agressiva (tenda do cerebelo, andar 

anterior, forame magno) ou benigna (SS/ST, SC), não havendo, no entanto, 

qualquer localização isenta de manifestações agressivas (COGNARD et al., 1995; 

CHUNG et al., 2002). Na nossa amostra o único paciente com lesão localizada na 

tenda do cerebelo se apresentou com sintomas agressivos.  Alguns autores 

defendem que a localização anatómica de uma FAVD provavelmente não tem 

correlação direta com um curso clínico agressivo ou benigno, mas sim que 

algumas localizações favorecem a existência de morfologias venosas de maior 

risco, que, contudo, podem ocorrer em qualquer localização. (COGNARD et al., 

1995; CHUNG et al., 2002; VAN et.al, 2002), que foi o caso do presente trabalho, 

ocorrendo sintomas agressivos nas diversas localizações. 

  Atualmente, é mundialmente aceito que a presença e forma de DVC é a 

característica angiográfica que tem mais correlação com a agressividade clínica, 

comportando maior risco de causar hemorragia. Neste trabalho, nenhuma FAVD 

do tipo I de Borden (I ou IIa de Cognard) se manifestou por hemorragia 

intracraniana, e todas as FAVD que evoluíram com HSA foram de grau IV 

Cognard), o que corrobora com a literatura.  Verificou-se ainda uma proporção 

significativamente maior de DNNH nos doentes com fístula tipo IV de Cognard e II 

de Borden, sintomas também relacionáveis com a existência de DVC. 

(SODERMAN et al., 2008; DUFFAU et al., 1999; VAN et al., 2002; STROM et al., 

2009). Ainda, corroborando com a literatura, no presente trabalho, todos os 
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pacientes grau IV de Cognard (i.e com DVC) evoluíram com sintomas de pressão 

intra-craniana aumentada, possivelmente por aumento de resistência à absorção 

de líquor. (LASJAUNIAS et al., 1986). 

 O tratamento endovascular é o de primeira escolha para as FAVD. Sabe-se 

que fatores específicos da lesão e do doente são fundamentais na decisão da 

melhor abordagem, no caso do presente trabalho, distribuiu-se entre conservador 

e endovascular transarterial. (PINTO et al., 2001)  

  A cirurgia é classicamente utilizada nas FAVD do andar anterior, na amostra 

não houve nenhum caso localizado nessa região. Porém, novas técnicas 

endovasculares permitem o tratamento destas lesões por via endovascular. (AGID 

et al., 2009). 

  Dos 6 doentes com FAVD tipo I de Cognard, 3 FAVD foram abordadas de 

modo conservador. Segundo a classificação de Zipfel recomenda-se uma 

abordagem expectante para estas fístulas, pela maioria ter bom prognóstico. A 

outra metade das FAVD desse grau não foi expectante, pela alta incidência de 

sintomas debilitantes, mesmo com este tipo de fístulas de baixo grau, como no 

caso de um dos pacientes com zumbido incapacitante. (REYNOLDS et al., 2017; 

ZIPFEL et al., 2009). 

  A maioria dos pacientes necessitou apenas de 1 ou 2 sessões de tratamento 

endovascular, o que provavelmente reflete a eficácia deste tipo de terapêutica na 

série. 

  O objetivo do tratamento de FAVD com DVC é a exclusão do refluxo venoso, 

com a embolização deve haver a cura anatômica, e não apenas o alívio 

sintomático. Nas fístulas sem DVC, é considerado que há sucesso terapêutico 

quando é conseguida a oclusão total, ou quando se faz tratamento suboclusivo 

com o objetivo de melhorar os sintomas. Por isso, no caso de oclusão parcial, os 

pacientes são submetidos a sucessivas sessões de embolização para alcançar os 

objetivos. (DAVIES et al., 1996; ZIPFEL et al., 2009; LASJAUNIAS et al., 1986).   
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6. CONCLUSÃO 

   Na série de doentes analisados com FAVD, verifica-se que a maioria dos 

doentes é portadora de lesão localizada no SS/ST e SC, e que apresentam 

maioritariamente DVC (classificações II ou III de Borden).  

   A presença de tinnitus ou de sintomas orbitários deve levantar a suspeita 

clínica sobre FAVD nas localizações SS/ST e SC, respetivamente.  

   Os doentes do tipo II de Borden (e ainda mais especificamente IIab de 

Cognard) tiveram uma maior proporção de apresentação clínica através de DNNH. 

Não foi possível obter uma associação entre outras manifestações clínicas 

agressivas da fístula e graus de classificação angiográfica de Cognard e de 

Borden, nem com o desenvolvimento de DVC, o que justifica com o reduzido 

tamanho da amostra.  

   Os pacientes cujo tratamento eleito foi a abordagem endovascular 

transarterial obteve benefício clínico e angiográfico. 

   Os doentes sem DVC podem apresentar uma maior probabilidade de obter 

cura clínica. Contudo, esse dado não estava ao nosso alcance, seria interessante 

fazer esta análise numa amostra maior.  

   O gold standard no diagnóstico e classificação das FAVD é a angiografia 

convencional, a qual foi utilizada em todos os pacientes do estudo. Permite 

identificar a origem dural da lesão, o suprimento arterial, a drenagem venosa, o 

grau de refluxo e a angioarquitetura. 
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TABELAS E ANEXOS   

 

    

       TABELA 1: Classificação (Cognard) para FAVD. (Fonte: os autores) 
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TABELA 2: Classificação de Borden para FAVD. (Fonte: os autores) 

 

 

 

TABELA 3: Características demográficas da amostra. (Fonte: os autores) 

 

TABELA 4: Localização das FAVD por classificação angiográfica das FAVD 

(Cognard). (Fonte: os autores) 

 

 

 



36 

 

TABELA 5: Classificação angiográfica das FAVD (Cognard) por apresentação clínica. 

(Fonte: os autores) 

 

 

TABELA 6: Localização das FAVD por apresentação clínica. (Fonte: os autores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Arteriografia de FAVD grau I de SS/ST. (Fonte: os autores) 
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FIGURA 2: Arteriografia de FAVD grau IIB de SS/ST. (Fonte: os autores) 
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FIGURA 3: Arteriografia de FAVD grau II AB de SS/ST. (Fonte: os autores) 
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FIGURA 4: Arteriografia de FAVD grau III de SSS. (Fonte: os autores) 
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FIGURA 5: Arteriografia de FAVD grau I de SS/ST. (Fonte: os autores) 
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