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Resumo 

_____________________________________________________________________ 

Paschoal EHA. Biomarcadores genéticos na hemorragia subaracnoidea aneurismática 
em pacientes da Amazônia [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2017. 
 
Hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSAa) é considerada causa importante de 
morte e de sequelas neurológicas. A taxa de mortalidade desta doença pode alcançar 
50% nos primeiros dois meses após sangramento de aneurisma encefálico. Apesar dos 
avanços científicos da modernidade, o resultado do tratamento da HSAa não mudou 
nos últimos anos. O presente estudo avaliou o papel de 14 biomarcadores genéticos, 
incluindo o polimorfismo (SNP) do gene eNOS, em pacientes da Amazônia com 
HSAa, para verificar as alterações alélicas associadas ao risco de vasoespasmo 
encefálico e déficit neurológico tardio. Avaliou-se a ancestralidade desta amostra de 
pacientes em que se utilizou 48 marcadores para identificar possível etnia associada à 
predisposição ao VE. Investigou-se 14 biomarcadores genéticos no tocante à resposta 
inflamatória encefálica na HSAa. Foram avaliados 265 doentes que foram divididos 
em dois grupos: grupo I (pacientes com vasoespasmo encefálico) e grupo 2 (pacientes 
sem vasoespasmo). A média das idades foi 51 anos, havia 224 mulheres (84%) e 124 
pacientes (46,79%) apresentaram vasoespasmo encefálico (VE). A maior incidência 
de VE ocorreu na idade entre 50 e 59 anos. Tabagismo e hipertensão arterial sistêmica 
foram os fatores de risco mais associados à VE. Aneurismas encefálicos de tamanho 
pequeno e médio predominaram nesta casuística. As escalas amarela e vermelha do 
VASOGRADE associaram-se ao risco de VE (p < 0,001). Não houve variação na 
distribuição ancestral entre os grupos estudados e o que ocorre na população brasileira 
saudável na região Amazônica. O gene da eNOS com seus respectivos polimorfismos 
T-786C e 27VNTR4 correlacionaram-se com VE. Outros marcadores observados 
foram TP53, CASP8, ACE2, IL4 e XRCC1. O gene TP53 (modelo recessivo alelo 1) 
mostrou-se ser um fator protetor de VE, enquanto que genes com mutações INDEL 
CASP8 (modelo recessivo alelo 2) e o XRCC1 (modelo recessivo alelo 1) mostraram 
tendência ao desenvolvimento de VE com risco 2 vezes maior e 1,4 vezes maior que o 
grupo II  (p < 0,001). Conclui-se que SNPs da eNOS se correlacionam com 
desenvolvimento de VE sintomático pós-HSAa. Este estudo também mostrou o papel 
dos marcadores inflamatórios na HSAa, o que auxiliaria na condução da terapia 
clínica. 
Descritores: Hemorragia subaracnoidea, aneurisma intracraniano, polimorfismo 
genético, vasoespasmo intracraniano, isquemia encefálica, mutação INDEL. 
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Summary 

_____________________________________________________________________ 

Paschoal EHA. “Genetic biomarkers in patients with Aneurysmal Subarachnoid 
Hemorrhage in the Amazon patients.” [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2017. 
 
Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) is a leading cause of premature death 
and neurological disability. It is considered as a devastating condition that accounts to 
50% of mortality during the first two months after a hemorrhagic event. Despite 
foremost advances in the clinical management of post-aSAH patients, the rates of 
mortality and morbidity have not changed in recent years. This study appraised the 
role of 14 genetic biomarkers, including the eNOS polymorphism (SNP) between 
Amazon’s patients with aSAH, as means to document how variant alleles are related 
to a higher disposition to cerebral vasospasm (CV) and delayed cerebral ischemia 
(DCI). 265 patients were evaluated and then divided into two clusters: Group I (with 
symptomatic CV) and group II (presenting no symptomatic CV). The median ages of 
patients were 51.61 years of age, 224 (84.52%) were women and 124 patients 
(46.97%) had symptoms of cerebral vasospasm (CV). Tobacco smoking and systemic 
arterial hypertension are the risk factors most associated to CV. In the course of this 
research, most aneurysms found were small and medium-sized. The score 
VASOGRADE yellow and VASOGRADE red presented a high risk of CV (p 
<0.001). We established a panel of 48 ancestry informative markers for estimating 
which ethnicity could present a predisposition to CV. There was no variation in the 
ancestral distribution between study groups and healthy brazilian folk over the 
Amazon region. The eNOS gene with its polymorphisms T-786C and 27 VNTR4 were 
correlated to CV. Other markers were accomplished: TP53, CASP8, ACE2, IL4, and 
XRCC1. The TP53 gene (recessive genetic model allele 1) supporting evidence of the 
protective role to CV. Whilst other genes with INDEL mutation like as CASP8 
(recessive model allele 2) and the XRCC1 (recessive model allele 1) indicated a 
propensity to spread out CV with odds 2-fold higher, and 1.414 times greater than 
group II (p <0.001). It follows that eNOS SNPs correlate to a positive association with 
a syntomatic CV post-aSAH. Also, this study showed up the role of inflammatory 
markers at aSAH to a further educated therapeutic choice for a better clinical 
response. 
 
Descriptors: Subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysm, genetic 
polymorphism, cerebral vasospasm, cerebral ischemia, INDEL mutation 
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1. Introdução 

_____________________________________________________________________ 

 

 A hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSAa) representa 5% das causas 

de acidentes vasculares encefálicos (AVE) e cursa com taxa elevada de morbi- 

mortalidade. A incidência anual de HSAa é variável dependendo de regiões 

geográficas e condições climáticas1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

reportou incidência (idade ajustável) de 10/100.000 em países da Ásia e Europa; de 

2/100.000 na China e de 22,5/100.000 na Finlândia. Estimou-se uma incidência 

menor de HSAa na América Central e do Sul (Brasil). Na revisão sistemática de 

Feigin et al. demonstraram incidência variando de 2 a 16/100.0006. Esses dados 

indicam influência de fatores ambientais ajuntados aos fatores de herança ancestral2,3. 

A gênese dos aneurismas intracranianos permanece incerta, embora a teoria 

multifatorial seja mais apropriada. A influência étnica pode refletir a importância do 

fator genético no desenvolvimento e na evolução clínica dos aneurismas 

intracranianos4,5. 

 Os fatores de risco que influenciam a gênese e rotura dos aneurismas 

intracranianos podem ser modificáveis ou não modificáveis. Entre os diversos fatores, 

destacam-se o tabagismo e a hipertensão arterial sistêmica. Fatores como 

sazonalidade, localização e morfologia dos aneurisma podem influenciar o risco de 

rotura dos aneurismas intracranianos6. 

 Até o momento, não foram identificados biomarcadores genéticos que 

predizem risco de formação e sangramento de aneurismas intracranianos. Pesquisas 

no campo da genética poderão identificar os fatores de risco, genômicos e/ou 

epigenéticos, associados à HSAa. Cerca de 10% das HSAa possuem história familiar. 

Esse evento pode ocorrer em 2% dos parentes de primeiro grau que apresentaram 
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HSAa, o que poderia aumentar o risco de HSA de 4 a 10 vezes quando comparado 

com população em geral7.  

Trata-se de uma condição neurológica grave uma vez que, após rotura de 

aneurisma intracraniano, aproximadamente 12% a 15% dos pacientes morrem antes 

de receber atendimento pré-hospitalar. Embora haja ampla variação na incidência de 

aneurismas intracranianos nas diferentes populações do mundo, 25% dos doentes com 

HSAa morrem e  50% dos doentes evoluem com déficit neurológico permanente1. 

O vasoespasmo encefálico (VE) representa uma das principais causas de morbi-

mortalidade associadas à HSAa, alcançando 30% de letalidade em 30 dias. Em geral, 

cerca de 70% dos pacientes com HSAa poderá apresentar vasoespasmo detectado por 

angiografia; deste grupo, 25 a 30% apresentará sinais e sintomas clínicos associados à 

isquemia encefálica8,9,10.  

No momento, não se conhece marcadores fidedignos para predição de prognóstico 

clínico da HSAa e VE. Na prática clínica, utiliza-se a escala de Fisher modificada, 

que leva em conta a quantidade de sangue nas cisternas e ventrículos encefálicos, e a 

escala de Hunt-Hess, que se baseia na apresentação neurológica inicial11,12.  

Déficits neurológicos secundários ao VE apresentam amplo espectro de expressão 

clínica e evolutiva, mesmo nos pacientes com estratificação clínico-tomográfica 

similar e submetidos à mesma abordagem terapêutica, o que sugere que fatores 

proteicos, codificados geneticamente, estejam implicados na evolução natural da 

doença13. A evolução clínica de pacientes com HSAa parece ser modulada 

geneticamente em termos genômicos (do DNA) e/ou epigenéticos14,15. 

Esta hipótese foi levantada quando comprovou a possibilidade de predisposição 

genética para o espasmo coronariano ou angina de Prinzmetal16,17. A incidência mais 

elevada de espasmo coronariano na população japonesa comparada com a da 
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população caucasiana ofereceu subsídios para esta hipótese 18,19. Esta teoria 

fundamenta-se na predisposição genética dos indivíduos com polimorfismo no gene 

da óxido nítrico sintase endothelial (eNOS ou NOS3). Embora outros genes tenham 

sido relacionados ao stress oxidativo dos vasos, os resultados da literatura ainda não 

são consistentes. Nakayama relatou forte correlação entre espasmo coronariano e 

polismorfismo na posição T-786C do gene da eNOS, associado à citosina como alelo 

aberrante20. 

O gene eNOS promove a regulação do tônus vasomotor e o controle de 

mecanismos vasculares antitrombóticos a partir da síntese e liberação do óxido nítrico 

pelo endotélio vascular. Desde a década de 90, inúmeras variações alélicas do gene 

eNOS foram pesquisadas no contexto de doenças cardiovasculares. O gene da eNOS, 

localizado no cromossomo 7q35-36, apresenta três classes de variações que foram 

correlacionadas com doenças clínicas: T-786 C, que ocorre em região periférica do 

gene (conhecida como região promotora), 4-VNTR27, que ocorre na região íntron 

codificada e G-894T, que ocorre na região éxon 7 6. 

Embora o polimorfismo do gene eNOS não seja considerado fator de risco de 

HSAa, a interação entre estes genes e fatores como sazonalidade, etnia, sexo, 

tabagismo e hipertensão arterial sistêmica podem influenciar o risco de HSAa e de 

suas complicações pós hemorragia 21. 

Starke et al. demonstraram que a ocorrência de T-786C no gene eNOS pode 

aumentar o risco de VE pós-HSAa; a identificação deste polimorfismo permite 

identificar indivíduos com risco elevado de VE pós- HSAa, o que possibilita 

intervenções individualizadas precoces e melhora do resultado clínico21. Segundo os 

autores, este genótipo pode ser considerado fator preditor de VE, independente da 

etnia, idade, sexo, uso de estimulantes, tabagismo, história familiar de sangramento de 
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aneurisma e da escala de Fisher. Neste trabalho, pacientes com alelo T tiveram risco 

de VE sintomático 3 vezes maior, e aqueles com genótipo TT apresentaram risco 11 

vezes maior21. Embora alguns estudos tenham demonstrado correlação entre 

polimorfismo do gene da eNOS e VE pós-HSAa, a maioria dos trabalhos não 

reproduziu esta correlação, provavelmente devido às diferenças étnicas e climáticas 

das diversas regiões do mundo22. Variações étnicas influenciam a incidência e 

prevalência do polimorfismo do gene eNOS e podem determinar a evolução do VE 

pós-HSA 21,23. 

O Brasil possui heterogeneidade étnica bastante marcante. A classificação 

brasileira de raça, proposta por Nina Rodrigues (1890 e 1894), agrupou a questão 

étnica brasileira em raças puras (caucasoide, negroide, vermelha ou indígena) e 

mestiços (oriundos do cruzamento entre as raças). Os mestiços foram distribuídos em 

mulato (cruzamento entre caucasoide e negroide), mameluco ou caboclo 

(miscigenação entre caucasoide e indígena), curiboca ou cafuzo (entre caucasoide e 

índio ou  mulato claro e índio) e pardo (mistura das raças). Durante a jornada 

evolutiva, novas etnias raciais surgiram após chegada da raça mongoloide, 

aumentando o número de cruzamentos e, por conseguinte, de mestiços no país. A fim 

de compreender a distribuição étnica no Brasil, Cardena et al. propuseram a 

distribuição genômica em haplogrupos mitocondriais, que reflete a ancestralidade 

materna; conforme percentuais de influência na população brasileira, três subgrupos 

podem ser considerados: ameríndio, europeu e africano24,25. Estudos da frequência 

alélica da população brasileira (da região Norte à Sul) confirmou esses três grupos 

étnicos26. 
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Considerando que a população brasileira apresenta grande variabilidade étnica, 

resultante de miscigenação, espera-se igualmente grande variação de apresentação 

fenotípica, em termos de risco de VE pós-HSAa, na população geral.  

 Neste cenário, torna-se relevante traçar o perfil genético de pacientes com 

HSAa na região Amazônica e pesquisar potenciais biomarcadores que possam 

influenciar o prognóstico clínico destes pacientes.    
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2. Objetivos 

_____________________________________________________________________ 

 

2.1. Primário 

 - Avaliar o papel de 14 biomarcadores genéticos no tocante ao vasoespasmo 

encefálico e déficit neurológico tardio nos pacientes da região Amazônica com HSAa. 

2.2. Secundário 

 - Demonstrar a distribuição ancestral étnica nos grupos com e sem 

vasoespasmo clínico. 
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3. Revisão da Literatura 

_____________________________________________________________________ 

   

3.1. Problemática da hemorragia subaracnoidea aneurismática  

Dor em região cefálica (ou cefaleia) representa 1 a 2% dos atendimentos nas 

unidades de urgência, e mais de 4% das consultas eletivas. A maioria destes pacientes 

apresentam cefaleia primária, tais como cefaleia vascular (migrânea), cefaleia do tipo 

tensional e cefaleia em salvas (cluster headache). Por outro lado, uma minoria destes 

pacientes pode apresentar cefaleia secundaria à HSAa, trombose venosa encefálica, 

tumor intracraniano, hidrocefalia, meningite, hipertensão intracraniana, dentre outras. 

Cefaleia do tipo “trovão” (thunderclap headache), sem sinais e sintomas neurológicos 

associados, podem ocorrer em 12% dos doentes com HSAa; quando associada a sinais 

e sintomas neurológicos, HSAa pode ser encontrada em 25% destes doentes27. Cerca 

de 30-40% dos doentes com HSAa apresentam cefaleia sentinela de forte intensidade, 

cerca de 2 semanas antes do sangramento do aneurisma) 28.  

A rotura de aneurisma encefálico manifesta-se com cefaleia de forte 

intensidade, descrita como “raio”, “aperto” e/ou “pior cefaleia da vida” e é, com 

frequência, acompanhada de náuseas, vômitos, rigidez nucal e, às vezes, febre e 

diarreia27; pacientes podem também cursar com disfunção cardiovascular, dentre 

outras36. Dependendo da gravidade da HSA, sonolência, déficits neurológicos focais, 

coma e até morte súbita podem ocorrer (esta última pode ser observada em 10 a 15% 

dos pacientes)28. 

Metade dos pacientes não possuem manifestação clínica típica devido a 

sangramento subaracnoideo discreto. Edlow e Caplan afirmaram que as principais 

causas da falta detecção da HSAa são: (1) não apreciação da possibilidade de HSAa 

devido a amplo espectro de apresentação clínica desta condição; (2) dificuldade de 
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interpretação da tomografia computadorizada (TC) do encéfalo no tocante à detecção  

de sangue em pouca quantidade; e/ou (3) limitação da punção do liquido 

cefalorraquidiano (não indicação de punção do líquido cefalorraquidiano ou falha 

técnica)27. Esta falha não é rara, ocorrendo em 4% a 25% dos pacientes que tiveram 

HSAa27. 

A HSA espontânea é considerada problema de saúde pública e é causada por 

rotura de aneurisma intracraniano em 80 a 85% dos casos. O rompimento de 

aneurisma encefálico causa sangramento no espaço subaracnoideo28. Complicações 

como morte súbita (10-15%), hipertensão intracraniana (25%), ressangramento 

precoce (nas primeiras 24h) (12,3%), hidrocefalia aguda (15-20%), vasoespasmo 

sintomático (25-30%), déficit neurológico isquêmico (40%) e mortalidade ao longo 

do tratamento (50%) ocorrem frequentemente28.   

3.2. Considerações Históricas  

Após 25 séculos da primeira descrição da HSAa, essa entidade nosológica 

ainda apresenta taxa elevada de morbidade e mortalidade. Embora as descrições de 

Hipócrates apontem para um caso clínico clássico de evento hemorrágico 

intracraniano, foram Wiseman (1669) e Bonet (1679) que descreveram a possiblidade 

de ruptura de aneurisma intracraniano causando HSA29. 

Essa possibilidade foi confirmada por Biumi, em 1778, ao demonstrar o 

primeiro caso de HSAa em termos anatomopatológico29. Em 1861, Quincke estudou a 

punção lombar para coleta do líquido cefalorraquidiano e demonstrou os primeiros 

casos in vivo de HSAa29. Em 1859, Sir William W. Gull, buscando compreender a 

HSA em necropsia, descreveu a constrição das artérias encefálicas, fenômeno 

atualmente conhecido como vasoespasmo encefálico29. 
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O conhecimento sobre a doença foi sendo incorporado até a descrição clássica 

da síndrome clínica feita por Symonds em 1924 e a demonstração, feita por Sir. 

Howard Walter Florey, em estudos de laboratório evidenciando os efeitos mecânicos 

e elétricos na musculatura espástica das artérias intracranianas de felinos (1925)29. 

Em 1927, o português Antonio Egas Moniz, com a descrição do estudo 

encefalografia arterial cerebral, permitiu a identificação anatômica tanto da causa da 

HSAa como de suas possíveis complicações associadas 29,30. 

Zucker, em 1944, foi quem estudou o papel dos componentes do sangue 

relacionados com o desenvolvimento do espasmo nas artérias intracranianas29. 

Em 1949, Robertson revisou uma casuística de pacientes com aneurismas 

cerebrais rotos e encontrou evidências de infartos cerebrais em locais com vasos 

patentes circundados por coágulos sanguíneos. A partir destes dados, propôs a 

hipótese da isquemia (déficit isquêmico tardio) estar associada ao espasmo temporário 

das artérias nas proximidades à área da hemorragia29. 

Em 1951, Ecker e Riemenschneider descreveram pela primeira vez o 

vasoespasmo angiográfico em 6 casos de estreitamento arterial intradural reversível 

após rotura de aneurismas cerebrais29,31. Pool descreveu o quadro clínico clássico do 

déficit isquêmico tardio (DCI) em 195829. 

Nos últimos 60 anos, muitos avanços no conhecimento da fisiopatologia da 

HSAa e suas complicações possibilitaram a melhora no atendimento aos pacientes 

com aneurisma roto32; assim como o conhecimento da biologia molecular e da 

genética médica aplicada tem auxiliado a desenvolver novas abordagens a fim de 

auxiliar na investigação e na terapêutica33,34.  
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3.3. Incidência e Prevalência da HSAa 

A HSAa é uma condição clínica grave com altas taxas de morbidade e 

mortalidade, representando cerca de 5% de todos os casos de acidentes vasculares 

cerebrais (AVC), em que que cerca de 30.000 americanos são afetados anualmente 

35,36. Sua incidência anual  é bastante variável, considerando regiões e condições 

climáticas distintas. Um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) encontrou 

uma variação com incidência anual idade-ajustada em países da Europa e Ásia, de 2 

casos por 100.000 população na China para 22,5 casos por 100.000 na Finlândia6. 

Uma recente revisão sistemática demonstrou que, em países como Japão e Finlândia, 

a incidência de HSAa foi alta e, para populações da região da América do Sul e 

Central, a incidência era baixa e, em outras regiões do planeta, a incidência foi 

intermediária de 9,1 para 100.000 habitantes5,6(Figura 1). 

 O banco de dados dos Estados Unidos da América (EUA) estima uma taxa 

anual de 14,5 casos por 100.000 ao ano entre adultos em 2007. Esses dados 

consideram os pacientes que evoluem à óbito antes de chegar ao atendimento 

hospitalar e perfazem cerca de 12-15% dos casos, o que subestima as estatísticas de 

eventos HSAa. Com isso, acaba determinando uma estimativa mais alta do que se 

consegue registrar2. 

Embora seja incomum na infância a HSAa, as taxas de incidência têm 

aumentado tanto nas crianças como nos idosos, perfazendo de 0,18 a 2/100.000. A 

maioria dos estudos indica uma incidência maior em mulheres do que em homens, em 

torno de 1,24 vezes maior (intervalo de confiança de 1,09-,1,42), assim como uma 

média etária em torno de 45 a 55 anos de idade. Quando os grupos são estratificados 

quanto à idade-sexo, existe incidência mais elevada de homens jovens (25-45 anos de 

idade), mulheres entre 55 e 85 anos de idade e homens > 85 anos de idade37.  
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Em 2016, Malinova et al. demonstraram em uma amostra com 753 pacientes 

que o grupo < 38 anos possui maior risco de  complicações hemodinâmicas 

encefálicas após um HSAa, podendo evoluir com altas taxas de morbi-mortalidade, 

secundárias ao déficit neurológico isquêmico tardio12. 

	
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=mapa+mundi&source 

Figura 1. Distribuição da incidência de HSAa nos continentes. 
	

Apesar da gravidade da apresentação das HSAa com altas taxas de morbidade 

e mortalidade permanecerem elevadas globalmente, as taxas de letalidade no 

momento do ictus têm demonstrado uma tendência a declínio nos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento ao longo dos últimos 30 anos. A HSAa é 

considerada uma emergência médica e deve ser investigada imediatamente ao chegar 

em pronto atendimentos (Classe I, nível B segundo Guideline 2012 AHA/Stroke)2. 

Em 1994, Inagawa demonstrou uma diminuição aproximada de 1% ao ano 

entre 1974 e 1994. Esse padrão foi observado com o tempo, por outros autores, com a 

melhoria na assistência aos pacientes, determinando mudança no paradigma quanto à 

letalidade de 57% nos anos 1970 para 26 a 36% nos anos 80 e 9078,79. 
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As taxas de mortalidade têm atingido cifras com uma variabilidade muito 

grande entre 8 a 67%. E essas variações se tornam perceptíveis conforme o número de 

diferentes estudos vem sendo comparado em regiões distintas80. 

A fim de compreender melhor e minimizar os riscos das complicações 

envolvidas no contexto dos aneurismas rotos, destacam-se alguns estudos que 

contribuíram para seleção de candidatos com AI incidental ao tratamento antes do 

evento hemorrágico se instalar61,62,63,64. 

3.4. Fatores de Risco para Desenvolvimento, Crescimento e Rotura dos 

Aneurismas Intracranianos 

Autores como D’Souza (2015) estratificam os fatores de risco em dois grupos: 

aqueles em que se pode interferir na evolução natural, reduzindo as taxas de 

ocorrência de surgimento e até rotura dos aneurismas, conhecidos como fatores de 

risco modificáveis, e o outro grupo conhecido como fatores intrínsecos dos pacientes, 

os quais não podem ser alterados28. 

3.4.1. Fatores de Risco Modificáveis: 

Entre os fatores de risco modificáveis, estão os seguintes: hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), tabagismo, etilismo, dislipidemia, uso abusivo de cocaína e diabetes 

mellitus. Entre estes, alguns possuem uma associação íntima com a indução à rotura, 

tais como o tabagismo e a HAS. O cigarro possui um papel fundamental neste 

contexto, considerando que acima de 80% dos indivíduos com experiência de HSAa 

foram expostos a história de uso do cigarro em algum momento da vida. A exposição 

aos agentes químicos é consistente, mas o mecanismo fisiopatológico ainda é pouco 

compreendido. Acredita-se que as vias das respostas imunológicas/inflamatórias sobre 

o sistema cerebrovascular sejam a luz no fim do túnel quanto à gênese38. 
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Alguns autores advogam que a formação e rotura dos aneurismas comecem 

com a disfunção endotelial, determinando alterações no fluxo e um estresse 

turbilhonado, em especial, nas bifurcações dos vasos intracranianos.  A disfunção 

endotelial conduz a respostas compensatórias que alteram as propriedades do 

endolélio. O gatilho inflamatório com a liberação de citocinas, células inflamatórias e 

componentes imunológicos determinam um evento inflamatório endotelial no ponto 

com injúria vascular. Um importante aspecto nesta modulação fenotípica é a reação 

inflamatória sobre as células do músculo liso  vascular39.  

Essas mudanças conduzem ao remodelamento da matrix extracelular por meio 

da ativação das metaloproteinases (MMP), determinando a perda da camada elástica 

interna, afinando a camada média e formando o aneurisma, o que é conhecido como 

“vasculopatia aneurismática embriologicamente adquirida”. Quando o processo 

inflamatório se perpetua , ocorre a perda das células musculares lisas com  redução da 

síntese do colágeno e culminando com a quebra da matrix extracelular, e, por fim, a 

rotura do aneurisma com HSAa40,41. 

Em um estudo de coorte com 487 pacientes, Connolly et al. avaliaram a 

importância do tabagismo na formação e na indução ao riso de desenvolver HSAa 

com apenas este fator de risco, comparando os diversos grupos etários, bem como, 

outros fatores de risco, como a hipertensão arterial sistêmica. Os mesmos autores 

mostraram que pacientes tabagistas possuem uma chance de desenvolver um 

aneurisma ou de este romper quando comparado ao grupo controle não tabagista é 

maior e atinge cifras dependentes da quantidade de cigarro utilizado. No grupo 

tabagista de mais de 2 maços/dia o risco é oito vezes maior, assim como quando 

comparado aos não fumantes este risco se mantém 8 vezes mais frequente. Esses 
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dados são verdadeiros tanto para desenvolver aneurisma como para a rotura do 

aneurisma (17% versus 2%, p< 0,001)38.  

Os autores também mostraram que fumantes jovens  possuem um risco similar 

aos indivíduos de meia-idade, assim como o cessar do cigarro parece proteger quanto 

ao risco de rotura e pacientes hipertensos tabagistas possuem um aumento pequeno de 

rotura quando comparado ao tabagismo isolado38. Segundo Connolly et al.38, a 

patogênese da formação e da rotura dos AI parece envolver não apenas forças 

degenerativas, tais como hipertensão ateroesclerose, mas também toxinas ambientais, 

tais como o tabaco, os contraceptivos orais e o álcool.    

a) O Papel fisiopatológico do cigarro: 

Chalouhi et al., em um artigo de revisão, reportam que mais de 80% dos 

indivíduos com história de HSAa tiveram, em algum momento, tabagismo e, entre 50-

60% dos que apresentaram o quadro ictal, estavam na vigência do tabagismo. 

Segundo os autores, a exposição aos produtos químicos do cigarro tem mostrado 

dados consistentes com inúmeras vias com resposta imunológica/inflamatória no 

sistema cerebrovascular41.  

O fumo passivo tem sido demonstrado como um importante contribuinte para 

doença cardiovascular, bem como, para o AVC isquêmico, porém com dados que 

subestimam sua importância na gênese da HSAa42.  

Segundo Kataoka et al., dados demonstram que os aneurismas intracranianos 

começam sua formação com a disfunção endotelial a partir de respostas nas alterações 

do fluxo e da força dos vetores em “tosqueamento” 40. 

A disfunção endotelial conduz a uma resposta compensatória que alteraas 

propriedades homeostáticas do endotélio normal. Na sequência, ocorre a mudança  

funcional e estrutural do endotélio, com um gatilho dependente da quantidade de 
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resposta inflamatória na parede do vaso que se encontrará envolto de leucócitos, 

citocinas, adesão de moléculas, imunoglobulinas, complemento e muitas outras vias 

da cascata inflamatória43.  

Um aspecto importante da reação inflamatória é a modulação fenotípica das 

células musculares lisas do vaso (VSMC) de uma fenotipagem contrátil e diferenciada 

para uma fenotipagem pró-inflamatória e diferenciada. Essas mudanças de forma 

coletiva conduzem a mudanças na matriz extracelular  remodelando por meio das 

matrizes de metaloproteinases (MMP) com perda da camada elástica interna, afinando 

a espessura da parede da média do vaso e, assim, formando o aneurisma44. O processo 

inflamatório quando se perpetua, e a perda da VSMC com diminuição da síntese do 

colágeno e o excessivo desarranjo da matrix extracelular culmina com a ruptura do 

aneurisma e a HSAa45. 

A habilidade do cigarro em induzir a disfunção endotelial nas artérias 

cerebrais tem sido muito bem documentada por meio de experiências, tais como 

evidenciado em um experimento em que células lipídicas solúveis ao fumo foram 

cultivada em células de cultura endoteliais e, assim, reduziram o relaxamento das 

artérias cerebrais. Do mesmo modo, o cigarro parece induzir a apoptose endotelial  

por meio da caspase -346.  

A disfunção endotelial cigarro induzida parece ser primariamente causada pela 

inativação acelerada do NO (uma importante substância crítica vasodilatadora para 

homeostase endotelial normal) devido à aumentada produção da reação oxigênio 

específica (ROS). O mecanismo parece envolver inúmeros sistemas enzimáticos 

chave, incluindo a oxidase NADH/NADPH e a oxidase xantina, ambos dos quais 

contribuem para a ROS46. 
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  A óxido nítrico endotelial síntase (eNOS) protege a parede arterial da 

inflamação vascular por meio do alívio ao estresse hemodinâmico via produção de 

óxido nítrico (NO). Com base nesta, teoria Aoki et al. examinaram o papel da eNOS 

na patogênese do aneurisma cerebral e relataram um papel protetor da eNOS contra a 

formação do aneurisma cerebral e contra a inflamação cerebrovascular. Pois a 

nicotina no cigarro mostrou suprimir o papel protetor da eNOS por meio da produção 

de superóxido de ânions, além disso, aumenta a expressão de óxido nítrico induzível 

sintase (iNOS), que ativa as resposta de estímulo inflamatório  e contribui para várias 

doenças inflamatórias47.  

Esta situação é de extrema relevância para os aneurismas cerebrais, pois a 

iNOS está envolvida com o crescimento do tamanho dos aneurismas, assim como 

com a morte celular da parede do vaso, o que pode determinar a rotura desse 

determinando uma HSAa48. 

A atividade pró-inflamatória do cigarro no nível endotelial estende-se para 

aexpressão da adesão vascular de inúmeras moléculas por meio das células endoteliais 

que promovem a aderência de células inflamatórias circulantes para a superfície 

endotelial luminal, seguido de suas migrações e resultante das respostas inflamatórias 

vasculares. Além disso, a nicotina afeta as “tight junctions” por meio da diminuição 

da expressão do ZO-1, ocludina, caderina e de proteínas de junção que conduzem a 

migração  de macrófagos e outras células inflamatórias para dentro da parede do vaso 

e, por conseguinte, dos aneurismas quando formados, contribuindo a perpetuação do 

processo inflamatório49. 

Uma série de evidências sugerem que a VSMC constitui uma parte integral  

das vias que conduzem à formação e rotura dos AIs. Assim como na ateroesclerose, a 

VSMC migra para dentro da íntima da parede dos aneurismas em que eles proliferam 
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e produzem a hiperplasia miointimal50. O VSMC experimenta uma modulação 

fenotípica de um fenótipo diferenciado envolvido com a contração primariamente 

(caracterizado pela expressão de genes/proteínas contráteis, tais como a miosina 

muscular lisa de cadeia pesada (SM-MHC) e a actina α muscular lisa) para um 

fenótipo remodelado pró-inflamatório/ pró-matrix caracterizado pela expressão 

aumentada de citocinas, MMP e ROS51. 

Essa modulação fenotípica é mediada por algumas substâncias mediadoras e 

de conhecimento na atualidade de uma via bem estabelecida é feita por meio do fator 

transcriptante KLF4, e parece sofrer  influência de vários fatores inflamatórios, 

incluindo a interleucina-1ß (IL-1ß), fator de crescimento derivado de plaqueta 

(PDGF), fosfolípide oxidase , fator de necrose tumoral - α (TNF - α), Est-1 e AT II.  

Um último evento envolve a perda da VSMC da parede dos aneurismas cerebrais com 

resultante afinamento da camada média e consequente rotura do aneurisma com 

HSAa52.    

Inúmeras citocinas estão aumentadas mediante o uso ativo do cigarro. 

Especialmente, entre os fumantes, níveis mais altos de IL-1β,TNFα e IL-6, em que 

todos contribuem de forma significativa para fisiopatologia do AI e seu 

desenvolvimento até rotura quando se instala53.  

De fato, acredita-se que a IL-1β é a chave responsável como mediadora 

inflamatória no AI, assim como no rompimento, no gene da IL-1, está diminuída a 

incidência de aneurismas maduros em modelos animais. A IL-1β age, primariamente, 

por meio da ativação do NF-κB em VSMC dos aneurisma cerebral, reduzindo a 

biossíntese de colágeno e promoção da morte celular apoptótica. Da mesma forma o 

TNFα mostrou induzir que a apoptose do VSMC na parede dos AIs enquanto são 

também ativados MMP e degradação da parede vaso. A IL-6  pode também ter um 
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papel importante na gênese do AI de acordo com a informação genética individual, 

assim como outros mediadores inflamatórios54. 

Enfim, de um modo geral, existe um complexo de interação bastante 

interessante entre a exposição do cigarro e suas toxinas com a inflamação vascular, 

culminando com a formação e a rotura dos aneurismas intracranianos. O cigarro 

parece afetar cada etapa na cascata de eventos que conduzem à HSAa desde o estresse 

hemodinâmico e disfunção endotelial até a fragilidade da parede do aneurisma e sua 

rotura (Figura 2).     

3.4.2. Fatores de Risco Não Modificáveis: 

Por outro lado, fatores de risco não modificáveis independem da interferência 

externa em adquirir ou não o risco de desenvolver, crescer e romper um aneurisma. 

Entre esses, estão envolvidos: o sexo feminino, o grupo etário, a presença de parentes 

de 1o grau com história de sangramento (risco aumenta em 4%), assim como as 

doenças tais como: displasia fibromuscular, síndrome de Ehlers Danlos, síndrome de 

Marfin, Doença Renal Policística, Neurofibromatose tipo I, doenças do colágeno tipo 

III, Pseudoxantoma Elasticum e Coarctação da Aorta. Entre outras situações não 

modificáveis, estão os portadores de malformação arteriovenosa36. 

As doenças cujo risco se faz inerente e não modificável abre a luz do 

conhecimento para genes candidatos que estão associados com o aparecimento e com 

a rotura, assim como seu desfecho mediado biologicamente por meio de mecanismos 

moleculares inflamatórios.  

Neste cenário, se faz importante o conhecimento da genética e da epigenética 

como fatores delineadores do curso a ser traçado para cada paciente ao longo da vida 

até o desfecho de uma HSAa. 
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Além dos critérios da informação genômica para gênese, rotura e o grau 

resposta inflamatória ao sangramento, tanto a localização como a geometria (variação 

anatômica do vaso adjacente, tamanho e regularidade) do aneurisma são importantes 

na determinação do sangramento e da quantidade de sangue que se distribui tanto nas 

cisternas como nas cavidades ventriculares. Isto é, aneurismas maiores e mais 

irregulares tendem a sangrar mais e a terem uma morbi-mortalidade maior28,55,56. 

	

	

                                            Fonte: Chalouhi et al., 2012.  
Figure 2. Mecanismos fisiopatológicos do cigarro, influenciando a formação e rotura 
dos aneurismas com influência no vasoespasmo encefálico. 
 

A maioria dos aneurismas intracranianos ocorre na circulação anterior do 

Círculo de Willis, enquanto aneurismas da circulação posterior representam em torno 

de 14%, em qe os aneurismas em situação da basilar são os mais frequentes (Figura 

3). De acordo com o ISUIA (International Study of Unruptured Intracranial 

Aneurysms), em que 4060 pacientes com aneurismas não rotos foram incluídos no 
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estudo, cerca de 35% dos pacientes apresentavam mais de um aneurisma. O 

aneurisma mais frequente foi o sacular em 90% dos casos. Uma coorte retrospectiva 

do ISUIA identificou o risco de rotura de 0,05% ao ano para aneurismas < 1 cm, 

enquanto aneurismas com ≥ 1 cm  e da circulação posterior possuíam um risco 

aumentado para rotura. Uma coorte prospectiva em 5 anos com os dados do ISUIA foi 

desempenhada mostrando que o risco cumulativo neste período para aneurismas 

abaixo de 7 mm era de 0% na circulação anterior e 2,5% para o mesmo tamanho na 

circulação posterior. O risco de rotura é maior nos aneurismas gigantes  (≥ 2,5 cm), o 

que se observou foi de 40% para circulação anterior e de 50% para circulação 

posterior. Em ambos as versões do ISUIA demonstraram alta incidência de rotura na 

circulação posterior62,63. 

Com base nos dados do ISUIA, Greving  et al. descreveram um score 

PHASES para predizer o risco de rotura dos aneurismas intracranianos, considerando 

inúmeros fatores de risco, que, por meio de uma análise multivariada, permitiram 

estratificar o risco em 5 anos de rotura de um aneurisma; entre esses: a etnia, a 

presença de HAS, a idade, o tamanho do aneurisma, a história de HSAa precoce e a 

localização do aneurisma64 (Anexo A). 

Alguns achados se mostram bastante favoráveis a um risco maior ou menor 

quanto à chance de rompimento do AI. Entre esses, destacam-se: (1) aneurismas na 

circulação anterior  são mais propensos a romper em pacientes com < 55 anos de 

idade, com as características de se situarem no segmento comunicante anterior da 

carótida interna no sexo masculino e aneurismas da artéria basilar na associação com 

o etilismo; (2) o tamanho dos aneurismas rompem parece ser menor naqueles 

pacientes em combinação da hipertensão com o tabagismo do que comparado com 

aqueles com fatores de risco isolado; (3) eventos problemáticos pessoais de vida no 
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período de um mês mostraram-se estatisticamente relevantes para aumentar o risco de 

HSAa; e (4) aneurismas > 7 mm têm sido relacionados como um fator de risco 

importante para rotura6,57,58. 

	
                                            Fonte: Brisman et al., 2006.  
Figura 3. Distribuição dos aneurismas conforme a localização 
 

Entre outros fatores de risco que contribuem para reduzir o risco de HSAa, 

estão claramente atribuíveis menor massa corporal, menor taxa de colesterol e menor 

uso de nicotina ao longo do tempo. Os estudos têm demonstrado que o tipo de dieta 

aumenta do risco de stroke e, em particular, de HSAa6.  

O crescimento de um AI incidental individual e seu potencial risco de rotura 

ainda permanece como um problema quanto a prever a chance de HSAa. Alguns 

achados com imagem de ressonância magnética em pacientes acompanhados com 
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aneurismas ≥ 8 mm tendem a crescer mais ao longo do tempo, o que implicaria em 

maiores chances de rotura pelo aumento do diâmetro circunferencial59.  

Por outro lado, outros estudos de imagem tentaram demonstrar a atividade 

inflamatória na parede dos vasos de doenças cerebrovasculares com o intuito de 

demonstrar que esta atividade pode estimar a chance de rompimento daquele vaso 

quer em um aneurisma quer em uma malformação arteriovenosa, esses estudos 

serviram para demonstrar como funcionariam como sinalizadores do risco de rotura 

de uma AI incidental analisado por IRM; nesta série de pacientes com a lesão 

aneurismática, foram avaliados com o uso de um contraste à base de ferro 

(Ferumoxitol, 5mg/Kg), e obtidas imagens de IRM nas sequências em T2 GE e T1 na 

aquisição inicial, e comparadas 72 horas após a infusão do meio de contraste61.  

O princípio do experimento se baseia no uso do meio de contraste Ferumoxitol 

em IRM, o qual permite a detecção da atividade fagocitária das principais células 

inflamatórias envolvidas com a formação e rotura dos AIs, os macrófagos, que 

acabam por fagocitar o meio de contraste, que é rico em Ferro e permite a emissão de 

sinal detectável pelas sequências de IRM. O princípio se baseia na possibilidade de 

um processo inflamatório em atividade na parede de um AI com um biomarcador 

disponível pela imagenologia capaz de predizer o risco de rotura iminente. O 

ferumoxitol se torna absorvível pelos macrófagos da ECM quando da presença de 

processo inflamatório em atividade, demonstrando ser um fator de risco para HSAa 

41,55,60.  

Outros autores demostraram em relatos de caso que o edema perilesional na 

parede de um AI incidental avaliado nas sequências em T2 e FLAIR seriam preditores 

de uma possível hemorragia, assim como descrito por Hiu et al., que descreveu o 

primeiro caso com esse tipo de achado. A explicação que os autores sugerem é 
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baseada na formação das lobulações, o que determinaria adelgaçamento da parede , 

funcionando com uma hemorragia sentinela e, com isso, permitindo o aumento até o 

ictus propriamente dito. Esse mecanismo visualizado macroscopicamente pela IRM, 

nas sequências em especial, representa o marco anatomopatológico da disfunção 

endotelial61. 

3.5. Mecanismos Moleculares da Formação e da Progressão dos 

Aneurismas Intracranianos e Parâmetros Inflamatórios Após a HSAa 

Apesar dos avanços tecnológicos na abordagem cirúrgica e no manejo 

medicamentoso da HSAa, ainda assim, existe uma resultante com altas taxas de 

morbidade e mortalidade neste grupo de pacientes. Embora seja alarmante sua 

apresentação, e não usual, ocorrendo em 1 a 2% dos indivíduos portadores de 

aneurisma/ por ano, a descoberta de um aneurisma incidental se torna um dilema em 

que o paciente se encontra diante da possibilidade de uma lesão encontrada 

acidentalmente se tornar rota e o prognóstico se desenvolver completamente diferente 

quando comparado ao tratamento eletivo. Neste contexto, inúmeros esforços tanto no 

aspecto de selecionar os casos com maiores chances de rotura de um aneurisma como 

de pesquisas com esforços no que concerne a identificação de biomarcadores tanto de 

imagem como laboratoriais para determinação dos candidatos sob maior risco de 

rotura tem sido a premissa e o foco de muitas pesquisas no campo das doenças 

cerebrovasculares, isto com o objetivo de encontrar subsídios que expliquem a 

formação e a rotura dos AIs por meio de mecanismos biomoleculares e que permitam 

novos tipos de intervenção65. 

A formação do AI é caracterizada por um grupo distinto de mudanças na 

arquitetura da parede arterial. Modelos animais têm sugerido que a perda da camada 

elástica interna (IEL) ocorre precoce no curso da doença, seguida pela hiperplasia da 
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túnica íntima e que uma desorganização da VSMCs na túnica média estariam 

envolvidos neste processo histopatológico. Além disso, existe uma diminuição geral 

na celularidade do tecido, que, ao longo das mudanças na composição da matrix 

extracelular, corroboram para a formação da vasculopatia. O colágeno I e a 

Fibronectina são distribuídos ectopicamente, e a predominância normal do colágeno 

tipo III/IV e da lâmina encontram-se diminuídos. Funcionalmente, os aspectos-chave 

do AI demonstrados em modelos animais incluíram a disfunção endotelial com a 

ativação do endotélio vascular no curso do processo, bem como, a apoptose da VSMC 

e a modulação das VSMCs para um fenótipo polarizado em direção ao 

remodelamento da matrix extracelular (ECM) e sinalização inflamatória. A história 

natural dos AIs não parece ser homogênea; o processo de formação, progressão e 

rotura são conduzidos por mecanismos diversificados66. 

Descobertas recentes suportam a teoria que a rotura (HSAa) em particular 

venha a ser um evento distinto, que possui implicações importantes para o 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas, considerando o impacto socioeconômico 

que a apresentação manifesta como doença de importância em saúde pública42. No 

momento, muitos dos achados histopatológicos subjacentes aos AIs são considerados 

como resultante final de um processo inflamatório crônico na parede dos vasos 

arteriais, mas, até o nosso conhecimento nos dias atuais, as informações disponíveis 

quanto aos mediadores, biomarcadores e mecanismos biológicos envolvidos 

permanecem fragmentados66.  

As características biológicas dos AIs compartilham de muitas similaridades 

com a ateroesclerose.  De  fato, as duas entidades parecem se sobrepor para um 

âmbito significativo. Um destes aspectos-chave na ateroesclerose é o acúmulo e a 

oxidação lipídica na parede vascular68. 
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As similaridades no aspecto histopatológico, em conjunto com fatores de 

risco, sugerem  que os mecanismos subjacentes à patogênese da vasculopatia 

aneurismática e a ateroesclerose são similares68. 

Considerando a hipótese dos achados entre duas doenças com desfechos 

diferentes, mas como achados incomuns os mediadores inflamatórios no processo de 

cronificação, algumas considerações sobre toda a cascata inflamatória deve ser 

considerada na fisiopatologia da formação progressão e rotura dos AIs. 

3.5.1. Os Macrófagos 

A presença dos macrófagos nas doenças vasculares tem mostrado ser uma 

característica central tanto nos AIs como na ateroesclerose. Essas células do tecido 

conjuntivo derivam dos monócitos do sangue e de células conjuntivais e endoteliais, 

sendo que, na situação dessas duas entidades, representam a maioria do infiltrado 

leucocitário e estão associadas com alto risco de rotura44,68.  

Os macrófagos são imputados no processo da ateroesclerose, bem como na 

formação e no desenvolvimento, e como biomarcadores associados à rotura dos 

aneurismas cerebrais44. Kanematsu et al. replicaram as características histológicas do 

aneurisma humano no modelo do rato, mostrando um grande infiltrado leucocitário 

dentro da parede dos aneurismas, composto, em especial, pelos macrófagos. Os 

mesmos autores demonstraram que a depleção dessas células por meio do tratamento 

com clodronato lipossomal reduz a incidência de aneurismas69.  

O mecanismo pelo qual os macrófagos participam da patogênese do AIs pode 

ser dividido em duas categorias: remodelagem da ECM e elaboração das citocinas 

inflamatórias71-74. 

Os efeitos direcionados dos macrófagos sobre o remodelamento da ECM são o 

ponto-chave na sinalização dos efeitos pró-inflamatórios. Os macrófagos secretam um 
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número de fatores que têm sido implicados na gênese dos AIs, incluindo o TNF- α 

IL-1β e IL-641. 

O fator de necrose tumoral alfa está bem caracterizado  como um mediador da 

patogênese do AI. Um certo número de polimorfismos nucleotídeos únicos (PNU) no 

gene regulador do TNF- α foi identificado como  um fator de risco para AI e HSAa 

em pacientes, e, em espécimes humanas com aneurismas, mostraram aumento desta 

molécula54,76. Evidências em níveis séricos aumentados do TNF- α estão associadas à 

HSA e também sinalizam que o evento foi relacionado à rotura de um AI, podendo 

também sinalizar a formação de um AI ainda não roto54. 

Existem evidências científicas de que a inflamação é o fator principal  na 

patogênese dos AI rotos e não rotos, bem como elucida os mecanismos envolvidos 

que poderiam servir de alvos para o desenvolvimento de um melhor tratamento. 

Esforços em pesquisas focadas e sustentadas financeiramente serão necessárias para 

caracterizar completamente a imunopatologia do AI39. 

3.5.2. Achados Patológicos da Saculação Aneurismática  

 A existência de um infiltrado despositado de fibrina no espaço subintimal, 

com a presença de trombo laminar organizado, hematoma intramural, 

neurovascularização e infiltração monocitária, é achado muito frequentemente 

observado nos aneurismas rotos e que está aumentado nos rotos. Os achados de 

depósito subintimal de fibrina e da inflamação cronificada têm um forte impacto  sob 

a degeneração da parede dos aneurismas, conduzindo para sua rotura e os mesmos 

achados possuem o cerne do problema na disfunção endotelial77. 

 A formação, o aumento e a rotura dos aneurismas estão fortemente associados 

a um intenso processo inflamatório crônico, especialmente, mediado pelos linfócitos 

T e macrófagos77. A inflamação crônica possui um papel fundamental na condução da 
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degeneração da parede do aneurisma e um aumento potencial no risco de rotura, 

determinando HSAa40,43. Estudos anatomopatológicos sugerem que a inflamação na 

parede do aneurisma e a trombose laminar estão associadas à rotura dos aneurismas, 

porém, ainda assim, os mecanismos que conduzem à hemorragia subaracnoidea, 

permanecem obscuros43. 

 Hokari et al. analisando 40 peças de indivíduos com aneurisma demonstrou 

que alguns achados anatomopatológicos são comuns entre os aneurismas rotos e não 

rotos, entre eles: fragmentação da camada elástica interna, hiperplasia miointimal e 

afinamento da parede do aneurisma. Por outro lado, alguns achados foram típicos do 

grupo de pacientes com rotura, assim como: trombo laminar organizado, deposição de 

fibrina subintimal, hemorragia intramural e neovascularização76.  

3.6. Contribuição Genética no Desenvolvimento e Rotura dos Aneurismas 

Muitas das terapias que vêm sendo testadas para as diversas doenças, em 

especial aquelas envolvidas com o erros inatos do metabolismo e as doenças com 

forte componente inflamatório associado, baseiam-se no rastreio ou no tratamento 

como fundamentação na informação da genética.  

O conhecimento dos tipos de alterações genéticas que podem estar envolvidos 

com o desenvolvimento e até rotura de um aneurisma auxiliam na  melhor forma de 

compreender o prognóstico de uma possível rotura, assim como tem estimulado 

pesquisadores a desenvolverem fármacos capazes de estabilizar ou evitar a progressão 

da vasculopatia aneurismática, muito embora ainda não seja possível avaliar de forma 

pragmática o que se encontra no laboratório na prática diária, considerando preceitos 

éticos humanos76. 

Neste contexto, os genes são considerados as unidades elementares na 

informação genética. Eles, quando se apresentam com alelos variantes, podem ser 
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caracterizados tecnicamente como polimorfismos se a segunda forma mais comum 

possuir frequência igual ou superior a 1% em uma população81. Alguns 

polimorfismos podem interferir nos níveis de expressão gênica, além de representar  a 

fonte de uma parte considerável na variabilidade estrutural e funcional de uma 

proteína82.  

Uma diversidade de tipos de polimorfismos estão presentes no genoma 

humano, tanto em regiões codificantes como não codificantes. Algumas formas 

conhecidas e investigadas em diversas linhas de pesquisa são os SNP’s (Single 

Nucleotide Polymorphism) conhecidos como polimorfismo nucleotídeo único (PNU), 

INDEL’s (Insertion/Deletion), STR’s (Short Tandem Repeat) e VNTR’s (Variable 

Numbers of Tandem Repeat)83. 

Os polimorfismos apresentam, em geral, frequências alélicas distintas entre os 

subgrupos populacionais humanos. Essas diferenças foram estabelecidas no decorrer 

do processo de ocupação e distribuição dessas populações entre os continentes, por 

meio de mecanismos que alteraram a composição gênica (efeito de fatores evolutivos) 

ou tão somente a frequência genotípica pelo aumento da homozigose (efeito dos 

casamentos consanguíneos, por exemplo)83.  

Entre outras implicações, diferenças populacionais em relação à distribuição 

alélica de polimorfismos funcionais podem originar variabilidade na susceptibilidade 

às doenças, no desenho e na interpretação de ensaios clínicos farmacogenéticos, na 

prescrição de medicamentos e, ainda, inviabilizam a extrapolação imediata dos 

resultados de estudos envolvendo esses processos para outras populações84-86.  

 Nas últimas décadas, com os avanços tecnológicos e com o conhecimento a 

acerca da arquitetura genômica, foram desenvolvidos métodos capazes de caracterizar 

fenótipos de interesses científicos e/ou econômicos. Uma das possibilidades é a 
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identificação e uso de polimorfismos genéticos associados a esses fenótipos. Esses 

polimorfismos são denominados marcadores genéticos e possuem ampla utilização 

em estudos de associação clínica, em farmacogenética, em análises forenses, na 

antropologia biológica88-89.  

 De forma pragmática, esses marcadores podem auxiliar na avaliação dos 

pacientes em diversos estágios de uma doença, incluindo na avaliação dos riscos em 

desenvolver doenças e suas complicações, na identificação de indivíduos com 

doenças subclínicas, no diagnóstico e prognóstico adequado da doença, bem como no 

monitoramento da resposta ao tratamento90.  

Quando consideradas doenças complexas, tal como os aneurismas 

intracranianos e suas complicações, em adição ao alto risco propiciado por mutações 

altamente penetrantes, existem inúmeras mutações de baixa e moderada penetrância 

(risco baixo ou moderado, respectivamente) que, cumulativamente, aumentam o risco 

de um indivíduo desenvolver doença e que podem representar bons marcadores ou 

potenciais marcadores genéticos91-94. 

Embora novos marcadores possam ser identificados em qualquer classe de 

polimorfismo, as variantes do tipo INDEL vêm tornando-se alvo constante em 

estudos de associação genética das doenças, em vista do seu potencial para afetar a 

função gênica e, consequentemente, causar doenças95. Esta classe de polimorfismo 

representa o segundo tipo mais comum de variante estrutural humana e pode causar 

disfunção gênica de modos variados, podendo afetar diretamente a sequência de 

aminoácidos ou, ainda, a expressão gênica quando presente em regiões reguladoras96-

98.  

Uma característica importante dos “INDEL’s” é que o grau de modificações 

ou danos causados está relacionado ao número de nucleotídeos inseridos ou deletados. 
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Se esse número for múltiplo de três, ocorre adição ou eliminação pontual de 

aminoácidos. Por outro lado, se o número de nucleotídeos não for múltiplo de três 

(mutações frameshift), ocorre mudança completa da matriz de leitura ou término 

prematuro da tradução, alterando toda a sequência de aminoácidos após o segmento 

modificado97. 

Uma série de genes candidatos têm sido imputados como participantes na 

gênese e na rotura dos aneurismas intracranianos (AIs), determinando fatores capazes 

de pior o evento após uma hemorragia. A maior parte desses genes tem sido 

associados com a formação da parede vascular, assim como, no remodelamento da 

matrix extracelular33,99 (Anexo I).  

A HSAa é uma apresentação grave dos AI, possuindo no seu cerne os 

distúrbios genéticos como os determinantes da susceptibilidade para desenvolver, 

aumentar, romper e complicar as vasculopatias desta natureza. Apesar de uma série de 

pistas e informações já terem sido mapeadas, os biomarcadores ainda não possuem 

evidências científicas capazes de permitir a atuação de forma mais efetiva, reduzindo 

o risco da gênese, rotura ou complicações dos AIs. Muito embora esses marcadores 

possam auxiliar na investigação ou no manejo de forma mais cuidadosa em grupos 

selecionados65. 

3.6.1. Biomarcadores Genéticos 

a) Marcadores genéticos para HSAa e VE 

a.1 – Apolipoproteína E (APOE) 

O polimorfismo do gene APOE, situado no cromossomo 19q13.32, é um dos 

mais estudados em doenças vasculares e neurológicas. Seu produto proteico é uma 

glicoproteína de 34-KD (quilogramas Dalton) com 3 isoformas, E2, E3 e E4, 

codificadas pelos alelos ε2, ε3 e ε4, respectivamente. Portanto, 6 combinações de 
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genótipos são possíveis na população em cerca de 50 a 66%. A APOE é um 

importante mediador do transporte do colesterol no cérebro, com um papel na 

redistribuição dos lipídios  que são cruciais para a manutenção da membrana, reparo 

neuronal, regeneração e regulação do remodelamento sináptico após um evento 

isquêmico cerebral e lesão cerebral. Em geral, a presença do genótipo ε4+ pode estar 

associado com  um pior prognóstico da HSAa, com risco relativo de 1,4-2,6 maior 100.  

Muito embora, Wu et al. enfatizaram os achados de PNU no gene da 

apolipoproteína E (APO E) associados com o acidente vascular cerebral hemorrágico 

(AVCH) entre outras doenças neurológicas ser intimamente relacionado113. Porém, 

quanto à formação e rotura dos aneurismas, o gene está associado em sua região 

promotora com o maior risco de VE101. Com base nesses achados, Juvela et al., em 

um estudo de coorte prospectivo, descreveram  que o PNU da APOE não está 

associado com pior prognóstico100. 

a.2 – Haptoglobina (Hp) 

A haptoglobina foi primeiro descrita por Polonovski e Jayle (1938), 

caracteriza-se por ser uma α2-sialoglicoproteína sintetizada pelos hepatócitos em 

resposta à secreção de citocinas, tais como IL-6 (interleucina – 6), IL-1 (interleucina-

1) e fator de necrose tumoral (TNF). A estrutura desta proteína é tetramérica similar a 

certas imunoglobulinas  por ocasião da presença de duas cadeias leves e pesadas. Seu 

gene situa-se no cromossomo 16q22.2102. 

A destruição intravascular dos eritrócitos no percentual de 10-20%, libera a 

hemoglobina que se liga à haptoglobina para formar o grupo heme. A função primária 

da Hp é se ligar à hemoglobina, e, com isso, prevenir a excreção renal de ferro e 

proteger os vasos sanguíneos dos efeitos oxidativos desta proteína102-103. 
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Alguns estudos encontraram variações da haptoglobina (Hp) envolvidos com a 

possibilidade de piora dos pacientes após a HSAa103-104. A haptoglobina é uma 

molécula que se liga à hemoglobina liberada pelos eritrócitos após a HSAa e possui 

alta afinidade, prevenindo os processos oxidativos. O gene da Hp no ser humano 

possui 3 polimorfismos (Hp 1-1, 2-1 e 2-2). Recentemente, uma metanálise 

demonstrou que, entre os polimorfismos genéticos estudados, o alelo 2 na Hp está 

associado com evidências de forte associação VE e maior correlação com DIND 

(déficit isquêmico neurológico tardio) em populações de ratos e humanos na América 

do Norte105.  

a.3 – Óxido Nítrico Sintase Endotelial (eNOS ou NOS3) 

O gene da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) possui um papel 

fundamental na regulação do tônus vascular e encontra-se situado no braço longo do 

cromossomo (7q35-36.1).  As células endoteliais expressam a eNOS como um 

substrato fundamental na fonte de origem do óxido nítrico (NO), sendo considerado: 

um importante vasodilatador, um inibidor inflamatório, um importante elemento da 

proliferação das células musculares lisas e importante na agregação das plaquetas105-

107. Este gene possui três PNUs (SNPs) conhecidamente envolvidos e descritos na 

formação, rotura e espasmo arterial envolvendo os AIs.  

Seus genótipos são: (1) o T-786C (na região promotora), com descrições de 

envolvimento com a formação de aneurisma e com o espasmo coronariano em 

populações asiáticas; (2) o G894-T (situado na região exônica 7) envolvido na 

ateroesclerose; e (3) o variable number tandem repeat – 4-VNTR27 (na região 

intrônica com 4 pares de base na posição 27), que sugere envolvimento com maior 

chance de vasoespasmo e DIND em uma revisão sistemática105, não corroborado 

pelos achados de duas metanálises estudando exclusivamente a eNOS106-107.  
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a.4 – Gene Endotelina 1 (ET-1) 

O gene da ET-1 situa-se no cromossomo 4q31.23 e possui como PNU 

envolvido com a doença aneurismática nas alterações do aleto C/T (C323T). O 

produto deste gene é um potente mediador da vasoconstrição, e parece iniciar e 

manter o processo de vasoespasmo cerebral108. Inúmeros achados em estudos clínicos 

e animais revelaram que existem níveis elevados no LCR de ET-1 pós-HSAa, 

sugerindo seu papel no desenvolvimento do vasoespasmo cerebral110. 

b) Marcadores Inflamatórios e Imunológicos da HSAa e VE 

Neste contexto, ganha destaque o papel que o genes desempenham no 

processo fisiopatológico tanto na formação e rotura dos aneurismas como na cascata 

inflamatória e imunológica que ocorre na hemorragia subaracnoidea e no 

vasoespasmo cerebral. Os achados da literatura demonstram que as vias e os 

mecanismos responsáveis por toda essa cascata sofrem influência direta dos genes por 

meio da expressão proteica. 

 

b.1 – Gene da Interleucina 1β  (IL-1β) 

O gene da IL-1β  encontra-se com substrato aumentado em doenças agudas e 

crônicas. Esse gene situa-se no braço longo do cromossomo 2 (2q12.1) e possui um 

polimorfismo na região promotora na posição 511 C/T influencia a produção de 

proteína com aumento dos níveis elevados no alelo T110.  

Entre todos os polimorfismos, possui importância na HSAa quando ocorre 

inserção do alelo T. Entre os achados, existe uma maior predisposição para ocorrência 

de HSAa em populações polacas112. 
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Elas são importantes mediadoras da resposta imune e inflamatória e são 

sintetizadas por uma variedade de células, incluindo macrófagos, queratinócitos, 

linfócitos B e fibroblastos110. 

 

b.2 – Gene da Interleucina 6 (IL-6) 

O gene da IL6, localizado em 7p15.3, é um importante componente das vias 

de respostas inflamatórias. O gene IL6 codifica uma pró-proteína que, em resposta a 

danos celulares, é processada em uma citocina. Essa citocina induz apoptose e está 

envolvida em diversas respostas imunes, processos inflamatórios e hematopoiese113.  

Esse gene possui um aumento após o evento da HSAa no LCR a fim de 

regular inúmeros processos fisiológicos pró-inflamatórios. Há dois polimorfismos 

funcionais envolvidos com os aneurismas intracranianos. O G572C está associado à 

formação e rotura de AI em caucasianos e chineses113-114. Pera et al. falharam em 

demonstrar a associação do outro polimorfismo da IL6 ( (174G>C) em europeus com 

HSAa115. 

b.3. Fator de Necrose Tumoral α  (TNF-α) 

O gene da TNF-alfa encontra-se situado no cromossomo 6p21.33 e se 

encontra envolvido em inúmeras vias pró-inflamatórias. É considerada uma citocina 

envolvida com o processo de formação e rotura dos AI. É uma citocina que sofre a 

influência da lipoxigenase 5 (5-LO) que se encontra envolvida com a síntese de 

leucotrienos113. 

O gene da TNF α possui dois genótipos com base no tipo de receptor que 

possui, TNFR1 e TNFR2. O polimorfismo TNF-alfa 308G/A tem sido 

extensivamente estudado em inúmeras doenças com comportamento inflamatório. 
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Existem outros PNUs (-238, -1031, -863 e -857) e são mais observados em 

populações japonesas75. 

Beeftink et al. evidenciaram que pacientes com níveis séricos baixos de TNF 

alfa tendem a ter menos isquemia associada no desfecho da HSAa 116.  

 

b.4 – Gene do Receptor da Proteinase Ativada – 1 (PAR1) 

O gene PAR1, também conhecido como F2R, Coagulation factor II 

(Thrombin) Receptor, é um gene situado no braço longo do cromossomo 5, na região 

q11.2-q13.3. Este gene codifica o receptor protease 1 envolvido com a cascata da 

coagulação e trombose ativada pela trombina.   Este receptor está envolvido com a 

regulação da resposta durante a trombose, esse mecanismo atuando de forma protetiva 

envolvendo o “estancamento” do sangue em cessar o sangramento. O gene PAR1 

pertence ao grupo da família de proteínas acopladas em receptores G e é ativado pela 

presença de trombina117. 

A hiperexpressão da proteína PAR1 vem sendo relacionada às propriedades de 

aumento da contratilidade, envolvendo-se com um risco aumentado de vasoespasmo 

cerebral pós-HSAa118,119. 

 A ativação de plaquetas está diretamente relacionada à atividade do receptor 

PAR1. Assim, variantes em PAR1 podem afetar condições como a doença 

tromboembólica venosa e o infarto do miocárdio143.  

 Perspectivas no tratamento com o uso dos receptores de trombina no sistema 

nervoso central têm sido considerada por meio do uso da administração intratecal de 

um antagonista da PAR1, prevenindo a hiperexpressão e a reatividade aumentada para 

trombina. Isto sugere o papel da PAR1 como chave no vasoespasmo cerebral e pode 

ser útil como alvo terapêutico na prevenção e no tratamento do vasoespasmo120. 
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b.5 – Gene da Interleucina – (IL-4) 

 A Interleucina 4 (IL4) é uma citocina anti-inflamatória produzida por células 

Th2 CD4+, basófilos e mastócitos. Elas participam da regulação do sistema imune em 

vários níveis, por isso são conhecidas como citocinas pleiotrópicas110.  

O gene IL4 está localizado no braço longo do cromossomo 5 (região q31-q33). 

Os polimorfismos presentes nesse gene são alvos potenciais de estudos que visam 

caracterizar a etiologia, progressão e relação com doenças isquêmicas111. Um 

polimorfismo do tipo VNTR (Íntron 3 VNTR – 70pb, rs79071878) situado no terceiro 

íntron do gene IL4 está associado à isquemia cerebral111. 

c) Marcadores genéticos envolvidos com a estabilidade genômica e com a 

morte celular 

c.1 - Gene da CASP-8 

O gene da caspase-8 (CASP8) está localizado no cromossomo 2q33.1, 

adjacente a dois outros genes, CASP10 e ALS2CR12, que estão associados, 

respectivamente, ao processo de apoptose e a doenças como Esclerose Lateral 

Amiotrófica 2 (juvenil). O gene CASP8, assim como CASP10, são considerados 

iniciadores ou mediadores positivos do processo apoptótico celular121. 

 Apoptose é um processo conduzido por essas enzimas conhecidas como 

caspases, e é a morte celular programada que é fundamental para o controle do 

desenvolvimento neoplásico. Dessa forma, variações genéticas em genes de caspases 

vêm sendo sistematicamente estudadas com relação a risco de câncer122. 

 A ativação de caspases pode ser executada por duas vias: a extrínseca ou 

mediada por receptores e a intrínseca ou mitocondrial. O gene CASP8 é fundamental 

para vias extrínsecas de morte celular iniciadas por membros da família de fatores de 

necrose tumoral (TNF). Primeiramente, receptores recrutam um complexo de 
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sinalização de morte para ligação a membros TNF específicos. Em seguida, moléculas 

de procaspase-8 podem ser induzidas a este complexo e são ativadas por meio de uma 

clivagem recíproca, iniciando a chamada cascata apoptótica, clivando outras caspases 

123. 

 Os estudos demonstram que o polimorfismo do tipo INDEL da CASP8 está 

associado a uma maior probabilidade de evoluir com esclerose múltipla, bem como, 

outras doeças crônico degenerativas121. 

c.2. – Gene da TP53 

O gene TP53 (Tumor Protein p53) está localizado em 17p13 e apresenta 11 

éxons. A sua proteína codificada, p53, atua na preservação da estabilidade genômica a 

partir de diversas ameaças, tais quais: o estresse metabólico, a ativação oncogênica e 

os danos no DNA124. 

O bom funcionamento de p53 é vital para o ciclo celular, pois a proteína está 

envolvida em processos como a senescência celular e o reparo de DNA, sendo essa 

proteína inativada em vários cânceres humanos para que o tumor atinja uma 

resistência ao processo apoptótico125.  

O códon 72 (Arg72Pro) na região exônica do TP53 é um PNU funcional que 

conduz a conversão para uma metionina prolina. O PNU Arg72Pro do TP53 resulta 

na mudança da estrutura da proteína e só existe no ser humano este polimorfismo. 

Neste momento, sabe-se que o TP53 pode regular a expressão de miRNA ( RNA de 

cadeia não codificada), em especial, a família do miR-34. A região promotora de 

ambos transcritos contém p53 ligado em diversas regiões. Um PNU potencialmente 

funcionante rs 4938723 (T>C) tem sido encontrado na região promotora do miR-34 

b/c que pode contribuir para susceptibilidade de hepatocarcinoma em chineses. Li et 

al., idealizaram com este conhecimento que, nesta região e com esses PNUs, pode 
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estar mais associado com AI em populações de chineses, o estudo mostrou que a 

inserção do alelo C é protetora com um OR de 0,27126. 

 

c.3 – Gene XRCC1 

O gene XRCC1 (X-ray repair complementing defective repair in Chinese 

hamster cells 1), localizado em 19q13.2, codifica uma proteína envolvida no reparo 

de quebras em fitas únicas de DNA formadas por exposição a agentes alquilantes e 

radiação ionizante. Vias de reparo de excisão de base são muito importantes para a 

manutenção da integridade do genoma127. 

O polimorfismo deste gene pode alterar sua atividade antioxidante relacionada 

ao reparo do DNA. Não existem estudos mostrando o papel desse gene no espasmo 

cerebral, mas como sua associação com a isquemia se faz presente, poderia se 

extrapolar que os pacientes com tendência a um desfecho desfavorável após HSAa, 

que cursem com vasoespasmo cerebral, possam evoluir com altos níveis de estresse 

oxidativo128.   

3.6.2. Biomarcadores epigenéticos 

O estado da arte dos estudos genéticos tem procurado explicar com inúmeros 

modelos a hereditariedade envolvida nos Ais. Esta condição pode ser atribuída ao 

fator de variação genética  com maior efeito, mas com penetrância incompleta. Os 

esforços nas pesquisas se fundamentam na identificação de inúmeros PNUs, assim 

como, na investigação epigenética70. 

A palavra epigenética deriva do termo Greco “epi”, que significa sobre, e 

genética, que constitui a gama de informações complementares codificadas pelo 

DNA. O termo epigenética foi, primeiramente, usado por Conrad Waddington em 

1942, que definiu o termo como a parte da biologia que estuda as interações causais 
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entre os genes e os seus produtos. Atualmente, este termo é referido como os 

processos e mecanismos que atuam diretamente sobre o DNA, afetando a atividade do 

DNA, principalmente a expressão gênica, sem causar alterações propriamente ditas na 

sequência do DNA70. 

O DNA encontra-se enrolado ao redor das histonas, formando a unidade 

fundamental da cromatina, o nucleossomo. Esta organização permite que o DNA 

consiga se apresentar de forma compacta o suficiente para se conter dentro do núcleo 

celular. A cromatina é o complexo de DNA associado às histonas proteicas. Se a 

forma como o DNA se dispõe ao redor das histonas se alterar, a expressão gênica 

também se altera70. 

Este remodelamento da cromatina ocorre, principalmente, devido a dois 

mecanismos epigenéticos: a modificação das histonas ou devido à metilação do DNA. 

As modificações das histonas ocorrem pós-tradução proteica, portanto, não é um 

defeito na formação da proteína. Esta modificação, comumente, ocorre quando a 

histona já está envolvida pelo DNA disposto como nucleossomo, e resulta da ligação 

de inúmeras moléculas às partes mais externas das histonas. Ainda não existem 

técnicas que podem analisar estas modificações das histonas em humanos e ainda 

representa um campo desconhecido a se explorar70. 

Estes mecanismos epigenéticos apresentam um papel crucial na 

diferenciação das células pluripotentes, na disposição arquitetônica das cromatinas e 

na regulação gênica. Assim, a epigenética emergiu como um mecanismo potencial 

que explica como estímulos do meio ambiente podem resultar em alterações 

persistentes na expressão gênica. 

 Além das metilações no DNA e as alterações nas histonas, outros 

coadjuvantes foram descobertos recentemente: os RNAs não codificantes (ncRNA). 
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Estes foram descritos desde 1990 na literatura, mas como não apresentavam potencial 

codificante, foram negligenciados de análise mais minuciosa. Porém, estudos mais 

recentes evidenciaram que estes RNAs não codificantes formam uma rede reguladora 

dos processos fenotípicos.  

 Os miRNAs ou micro-RNAs ou miRs são pequenas sequências de, 

aproximadamente, 20 nucleotídeos, que atuam no momento pós-transcrição, portanto, 

na tradução de RNA para proteína, ao degenerar o RNA ou bloqueando a tradução do 

RNA. Percebe-se então que os genes carreiam o código com as instruções, mas os 

mecanismos epigenéticos que determinam quais instruções a seguir129. 

 Inúmeras pesquisas epigenéticas foram conduzidas nos últimos 40 anos. 

Porém, a análise epigenética em humanos ganhou mais espaço na última década. 

Desde que o projeto genoma humano foi publicado em 2000, novos questionamentos 

surgiram quanto à regulação do genoma humano. Assim, deu-se início ao projeto 

epigenoma europeu em 2004, seguido pelo projeto norte-americano National Institute 

of Health Roadmap Epigenome Project em 2009. O estudo da epigenética se expandiu 

e explora variadas doenças, como as oncológicas , endócrinas, cardiovasculares, 

imunodeficitárias, neurológicas, entre outras. A epigenética recentemente apresenta-

se como uma nova fronteira de pesquisa, de interesse a vários pesquisadores no 

mundo, que demonstraram que estes reguladores moleculares, como o micro-RNA, 

influenciam de alguma forma desde a expressão gênica ao prognóstico de variadas 

doença129. 

Neste contexto, também associaram os miRNAs às doenças cerebrovasculares 

ao perfil apresentado de micro-RNA a fim de encontrar alguma evidência que possa 

ser útil para a compreensão destas doenças complexas130. 
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Com este propósito, alguns autores realizaram uma metanálise entre os 

achados de miRNA  nos AIs e na HSAa, demonstrando que as lesões possuem um 

importante papel na gênese, mas não na ruptura das lesões. Os autores ressaltam a 

necessidade de novos estudos focando nos grupos de miRNA (mirnoma) envolvidos 

no processo130,227.  

3.6.3. A influência genética sobre a formação da população brasileira 

A população brasileira é uma das mais heterogêneas do mundo, conhecida 

pela notável diversidade cultural, étnica e genética. Essa grande diversidade 

observada na população brasileira atual é resultado de um complexo processo de 

miscigenação envolvendo, principalmente, nativos americanos, africanos e europeus 

131-132. Esse processo de miscigenação teve início no século XVI a partir do contato 

inicial dos conquistadores portugueses e negros africanos com os povos nativos 

americanos que aqui viviam, e foi intensificado nos séculos XIX e XX com a 

imigração para o Brasil de outros grupos, como italianos, espanhóis, alemãs, 

japoneses, sírios, libaneses, etc.133 

Os ancestrais dos povos nativos americanos chegaram às Américas há, no 

mínimo, 23.000 anos antes do presente133. Eles eram asiáticos nômades e cruzaram o 

estreito de Bering (pequena ponte de terra entre a Ásia e o Noroeste da América do 

Norte), tanto por via marítima, pela costa Noroeste da América do Norte, como pelo 

interior do continente, favorecidos pelos efeitos da última glaciação, em que o nível 

dos oceanos diminuíra em função do congelamento de grande parte de suas águas 

(figura 4)134.  

Esses povos se espalharam e ocuparam todas as três Américas, e, 

provavelmente, já ocupavam a América do Sul há cerca de 12.000 anos antes do 

presente24. Acredita-se que de um a seis milhões de nativos americanos habitassem o 

território brasileiro no período da chegada dos conquistadores portugueses, no século 
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XVI. Este número foi rapidamente reduzido devido ao modelo de ocupação e 

dominação imposto pelos conquistadores, e também pela introdução de doenças, 

como o sarampo, a coqueluche, varicela, febre tifoide e malária, todas introduzidas 

pelos europeus no continente americano135. 

Esses povos se espalharam e ocuparam todas as três Américas, e, 

provavelmente, já ocupavam a América do Sul há cerca de 12.000 anos antes do 

presente. Acredita-se que de um a seis milhões de nativos americanos habitassem o 

território brasileiro no período da chegada dos conquistadores portugueses, no século 

XVI24,136. 

	

Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=povoamento+da+america&biw=1400&bih=669
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwifr5KpqJPSAhXBiJAKHU

FrDlAQ_AUIBigB#imgrc=lsBJoiJg-yUHJM: 
Figure 4. Correntes migratórias para América do Sul pelo estreito de Bering. 

 

A imigração europeia para o Brasil iniciou no século XVl, com a vinda dos 

conquistadores portugueses que tinham como principal objetivo explorar 
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economicamente a região. Desde a chegada da primeira nau portuguesa, no ano de 

1500, até o ano de 1808, foi registrada a entrada de, aproximadamente, 500.000 

portugueses no Brasil137. Nesse interstício, a colonização envolveu, principalmente, 

portugueses do sexo masculino, majoritariamente marinheiros, comerciantes ou 

soldados deportados135. 

O terceiro grupo étnico, que, juntamente aos nativos americanos e europeus 

constitui a base fundamental da população brasileira, é representado pelos africanos 

24. Esses povos foram trazidos ao Brasil, já no início do século XVI, em número 

relativamente reduzido, pelos primeiros conquistadores portugueses. Posteriormente, 

este importante grupo populacional foi introduzido de forma maciça como mão de 

obra escrava, inicialmente na cultura da cana de açúcar, depois na extração de 

minérios e, por fim, na monocultura cafeeira139.  

Estima-se que, até o ano de 1860, o tráfico de escravos tenha trazido ao Brasil, 

aproximadamente, quatro milhões de africanos. De acordo com os dados históricos, 

os africanos trazidos ao Brasil eram embarcados em duas grandes regiões: (a) Centro-

Oeste/Sudeste da África, que inclui, basicamente, Angola, Moçambique e o Congo, e 

(b) a África Ocidental, que abrange toda a região ao Norte do golfo da Guiné132. 

A partir de meados do século XlX, após a abertura dos portos brasileiros, o 

fim do tráfico de escravos africanos e a abolição da escravatura, iniciou uma nova 

fase de imigração para o Brasil, que incluía a vinda de europeus não portugueses, 

japoneses, judeus, sírios e libaneses. Além desses, outros povos de etnias e 

nacionalidades variadas também migraram para o Brasil, porém, em número 

relativamente menor140. 

Essa segunda onda de imigração (1872 a 1975) trouxe, aproximadamente, 

1.600.000 portugueses, 1.900.000 italianos, 800.000 espanhóis, 200.000 alemãs e 
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250.000 japoneses ao Brasil. Um contingente de, aproximadamente, 500.000 

libaneses imigrou para o Brasil neste período. No entanto, Parra et al. cita um valor 

bem menor, aproximadamente, 100.000 migrantes entre sírios e libaneses133.  

A distribuição dos imigrantes não foi homogênea entre as regiões e estados 

brasileiros. Os imigrantes alemães, por exemplo, ocuparam, principalmente, os 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto italianos fixaram-se 

principalmente, nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Os japoneses 

estabeleceram vários núcleos coloniais, principalmente em São Paulo, no norte do 

Paraná, no Mato Grosso do Sul, Pará e Amazonas134. Já os imigrantes sírios e 

libaneses espalharam-se para praticamente todas as regiões brasileiras140. 

Um conjunto de 48 AIM, desenvolvido por Santos et al., foi capaz de 

identificar um alto grau de subestruturação populacional na região Norte do Brasil e 

outras populações miscigenadas do Brasil (como o estado de Piauí e Quilombos)138. 

Esses marcadores vêm sendo sistematicamente empregados para determinar 

ancestralidade individual e controlar possíveis erros de interpretação decorrentes de 

subestruturação populacional, em investigações tipo caso-controle, de populações 

brasileiras 132.  

Este complexo processo de formação, que possibilitou a miscigenação de 

populações continentais, resultou na composição genética heterogênea e, 

majoritariamente, tri-híbrida observada na população brasileira atual132. Nos últimos 

anos, a caracterização genética desse processo vem sendo intensificada a partir da 

análise de polimorfismos de DNA conhecidos como marcadores informativos de 

ancestralidade. Esses marcadores encontram-se espalhados pelo genoma (DNA 

mitocondrial, cromossomos X, Y ou Autossômicos) e fornecem estimativas mais 

precisas do grau de mistura interétnica individual e populacional134. 
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Os resultados de estudos que fizeram uso desses marcadores demonstram que 

as populações de todas as regiões brasileiras apresentam algum grau de miscigenação 

envolvendo nativos americanos, africanos e europeus133-135. Entretanto, devido às 

peculiaridades na ocupação de cada região, a contribuição genética de cada grupo 

ancestral é heterogênea entre essas populações. A contribuição de nativos americanos, 

por exemplo, é mais pronunciada no Norte do país, a de africanos é mais elevada no 

Nordeste, e, no Sul, há predominância da contribuição europeia com pouca 

participação de nativos americanos e africanos138. 

Em recente revisão acerca da ancestralidade genética de populações das cinco 

regiões geográficas brasileiras, foram utilizados 46 marcadores autossômicos 

informativos de ancestralidade e observaram a seguinte proporção de contribuição 

gênica nativa americana, europeia e africana nessas populações: a região Norte 

apresentou 51% de ancestralidade europeia, 32% nativa americana (ameríndia) e 17% 

africana; a região Nordeste apresentou 56% de ancestralidade europeia, 16% nativa 

americana e 28% africana; a região Centro-Oeste 58% europeia, 16% nativa 

americana e 26% africana; a região Sudeste 61% europeia, 12% nativa americana e 

27% africana; a região Sul 74% europeia, 11% nativa americana e 15% africana137,138. 

De maneira semelhante, Parra et al. investigaram populações de quatro das 

cinco regiões geográficas brasileiras, e também observaram diferenças regionais 

quanto à proporção de ancestralidade nativa americana, europeia e africana no 

Brasil133. No entanto, este estudo mostrou contribuições gênicas ancestrais bem mais 

uniformes entre essas populações, com aumento da contribuição europeia e redução 

da contribuição nativa americana em todas as populações investigadas138.  

3.7. História Natural da Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática 

3.7.1. Apresentação Clínica e Escalas de Prognóstico  
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 O paciente após evento com a suspeita típica ou atípica confirmadas devem 

nortear a condução do quadro de acordo com a sintomatologia, de forma a escalonar 

com base na clínica o prognóstico da HSAa. O exame físico pode revelar uma arritma 

cardíaca que ocorre em 91% dos casos, mimetizando um infarto agudo do miocárdio, 

o que, em muitos casos, pode se associar com a morte súbita27. 

 Por outro lado, sintomas neurológicos podem estar presentes como: turvação 

visual secundária a hemorragias retinianas ou sub-hialoideas, o que indica um quadro 

grave como na síndrome de Terson141. Nesta síndrome, há um aumento súbito da 

pressão intracraniana e alto índice de mortalidade associada, ocorrendo em 13% das 

apresentações. 

 Entre outros achados, pode se observar meningismo, déficit neurológico 

apendicular focal, perda do nível de consciência, oftalmoplegias e até estado de coma. 

Alguns achados localizatórios podem inferir a localização do aneurisma, tais como: 

paralisia do terceiro nervo (aneurisma do segmento comunicante da artéria carótida); 

paralisia do sexto nervo (aumento da pressão intracraniana); fraqueza nos membros 

inferiores e abulia (aneurisma de comunicante anterior);  e hemiparesia com afasia 

(aneurisma de artéria cerebral média)27.  

 Os pacientes com diagnóstico de HSAa confirmado pela clínica e corroborado 

pelo exame de imagem, classicamente, eram graduados pela escala de Hunt & Hess, o 

que permitia compreender a gravidade clínica da apresentação, porém nem sempre 

refletiam o quadro clínico por completo do paciente, pois não apresenta a escala de 

coma como um parâmetro selecionador de maior ou menor gravidade (Anexo B). 

Com isso, a escala como prognóstico clínico se tornou em desuso permitindo espaço 

para escala WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) que fornece mais 

informações tanto da clínica neurológica como do estado de coma. Além disso, a 
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mesma escala permite a avaliação do prognóstico quanto ao risco de vasoespasmo 

quando corroborada pela escala tomográfica de Fisher modificada (Anexos C e D) 142-

144.  

A gravidade da HSAa é clinicamente avaliada e graduada tanto pela Escala de 

Hunt & Hess como pela Escala WFNS. Para alguns autores, a vantagem prognóstica 

de uma sobre a outra é questionável e muito variável.  Altos níveis de score em ambas 

as escalas estão associados com um pior prognóstico. A mortalidade é comumente 

causada pela lesão neurológica resultante de um sangramento inicial ou 

ressangramento e de uma isquemia cerebral tardia (DCI)28. 

No momento do diagnóstico da HSAa, medidas clínicas são tomadas com o 

objetivo de evitar complicações neurológicas imediatas, dentre as quais são mais 

evidentes de se estabelecerem ao longo de duas semanas, podendo se estender até 4 

semanas pós-ictus146. Essa doença de instalação súbita e curso inexorável curto 

necessita de intervenção precoce, a fim de evitar um pior prognóstico por ocasião das 

suas possíveis complicações27. 

Recentemente, mecanismos patológicos da HSAa que se iniciam após o ictus e 

que determinam a morte neuronal nas primeiras 72 horas têm sido referenciados como 

lesão cerebral precoce (EBI – early brain injury)190; enquanto os mecanismos que 

conduzem à isquemia tardiamente determinam as consequências de um vasoespasmo 

sintomático com ou sem DCI. 

Os mecanismos que conduzem à EBI e DCI somente ocorrem quando ambos 

se encontram: um que se inicia com a hipertensão intracraniana (HIC) com 

consequente redução da pressão de perfusão cerebral, o que ocorre nas primeiras 24h 

pós-hemorragia e possui relação direta com a quantidade de sangue no espaço 

subaracnoideo, e outro que se estabelece tardiamente, de forma a se correlacionar 



	 51	

quer com o vasoespasmo diretamente quer com as alterações do metabolismo 

cortical187,189. 

3.7.2. Complicações da Hemorragia Subaracnoidea 

a) Hipertensão Intracraniana e a Apoptose após HSAa 

Quando ocorre a rotura de um aneurisma e o sangue extravasa para o espaço 

subaracnoideo, instala-se um aumento súbito da pressão intracraniana (PI) como se 

determinasse uma súbita parada circulatória cerebral no evento hemorrágico. Neste 

momento, ocorre uma vasoconstrição reativa local para coibir o sangramento. Nas 

situações em que o sangramento é maciço e uma rápida HIC se instala, com um 

período de oliguemia prolongado (primeira fase pós-rotura), estabelece-se a morte 

súbita do paciente que pode ocorrer em até 12% dos eventos de hemorragia169. 

A ruptura aneurismática ocorre em 25% dos casos com a formação de 

hemorragias intracerebrais nas séries patológicas. Hematomas com volumes maiores 

que 80 ml são sempre fatais. Dois terços dos pacientes com hemorragia intracerebral 

maior que 3 cm de diâmetro morrem dentro de três dias146.  

Segundo Fukuhara et al. (1998), a hipertensão intracraniana piora o 

vasoespasmo e o controle da PIC com monitorização perioperatória da PIC têm 

potencialmente evitado o desenvolvimento do vasoespasmo147. 

A morte após ruptura do aneurisma é devido à hemorragia intraventricular, 

intracerebral ou ambas e menos devido à HSAa propriamente dita. Na hemorragia 

intraventricular, a taxa de mortalidade global é de cerca de 66%. O grau de dilatação 
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ventricular, visto na TCC precoce, também é a chave do prognóstico, pois, quanto 

mais dilatado o ventrículo, pior é o prognóstico148. 

A magnitude e a duração da HIC, assim como a quantidade de sangue 

cisternal, possuem uma correlação direta com as condições da apresentação clínica do 

paciente, assim como as maiores chances de desenvolverem um VASOGRADE 

vermelho e indução da morte neuronal a partir dos mecanismos de EBI e de DCI187.  

 A apoptose é o mais comum processo patológico dos mecanismos de EBI. 

Park et al. encontraram que a HSAa em experimentos conduz à apoptose nas células 

endoteliais resultando em aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica 

(BBB) e a aumento do conteúdo de água. Os mesmos autores observaram apoptose 

nos neurônios corticais e do hipocampo191. 

b) Ressangramento 

A recidiva hemorrágica continua sendo uma séria complicação da HSAa, 

atingindo uma taxa de mortalidade de 70%149. No estudo cooperativo (Cooperative 

Aneurysm Study), o ressangramento foi máximo no primeiro dia após a HSA (4%), 

seguido por uma taxa constante de 1% a 2% por dia durante as quatro primeiras 

semanas subsequentes150-151. O mais provável momento para acontecer o 

ressangramento é durante as horas iniciais após a ruptura. No estudo japonês, com 

150 pacientes admitidos nas seis primeiras horas após a hemorragia, 15% 

ressangraram nas seis primeiras horas, e 19% ressangraram nas 24 primeiras horas152.  

No estudo sueco, no qual 95% dos pacientes foram admitidos nas 24 primeiras 

horas e 50% nas seis primeiras horas após a hemorragia inicial, 60% das mortes foram 

atribuídas à hemorragia inicial, apesar de 10% dos pacientes admitidos nas 24 
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primeiras horas terem sido vítimas de ressangramento precoce. Pacientes que 

ressangraram, 82% morreram e 9% tiveram um resultado ruim. Muitos desses 

ressangramentos precoces ocorreram nas primeiras 24 horas153. O pico de incidência 

do ressangramento ocorreu dentro das primeiras 24 horas e no fim da primeira 

semana. Ressangramento ocorreu em 16% dos pacientes com pressão sistólica entre 

170 mmHg a 240 mmHg e 9% naqueles com pressão entre 94 mmHg e 160 mmHg, 

sendo que a taxa de ressangramento aumentou com a idade154. 

Na fase tardia, o ressangramento, após um mês da HSAa inicial, tem sido 

atribuível à localização do aneurisma, ao seu tamanho e à pressão arterial sistêmica 

persistentemente elevada154. 

O ressangramento ultraprecoce acontece nas 24 primeiras horas após o 

sangramento inicial e antes que a cirurgia precoce possa ser realizada. Fuji et 

al. (1996) em 179 pacientes admitidos nas 24 primeiras horas após a hemorragia 

constatou 31 (12,3%) ressangramentos ultraprecoces e 27 deles (87,1%) ocorreram 

nas primeiras seis horas após esta hemorragia155.  A taxa de ressangramento durante a 

angiografia cerebral realizada após a HSAa é estimada em 3%156. 

c) Hidrocefalia Aguda 

A incidência de hidrocefalia aguda após ruptura aneurismática se situa entre 

15%-20%, conforme achados de vários estudos, inclusive do estudo cooperativo158. 

Sonolência progressiva nas primeiras 24 horas após a HSAa, algumas vezes 

acompanhada de resposta pupilar lenta ao estímulo luminoso e desvio conjugado dos 

olhos para baixo, é característico de hidrocefalia aguda. O mecanismo de instalação 

da hidrocefalia aguda é devido a uma diminuição da absorção do LCR, causada por 

bloqueio estrutural das vilosidades aracnoideas pelos eritrócitos158. 
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Hemorragia intraventricular, nível de consciência na admissão, hipertensão 

arterial precedente, idade elevada, HSA na TCC, aneurisma da circulação posterior e 

hipertensão arterial no pós-operatório foram fatores associados com hidrocefalia. A 

Hidrocefalia aguda é mais comum em pacientes com estado neurológico grave157. 

Pacientes com hidrocefalia aguda têm 50% a 80% de possibilidade de 

melhorar com DVE154. Sangue nos ventrículos é visto em 47% dos pacientes com 

hidrocefalia aguda, comparado com 31% naqueles sem hidrocefalia157.  

A hidrocefalia sintomática ocorrem agudamente em cerca de 15% pós-HSAa. 

A incidência da hidrocefalia tende a ocorrer com o grau de sangramento mais 

exuberante, em que o status clínico é pior. A hidrocefalia determina HIC, o que reduz 

a PPC e induz à isquemia. Aproximadamente, 30% dos pacientes necessitam de shunt 

ventricular para alívio da PI157. 

d) Crise Convulsiva  

As crises convulsivas e a epilepsia após HSAa são eventos bastantes comuns 

de ocorrer como complicações , podendo variar de 1 a 27,5%. Apesar de ser uma 

complicação grave quando instalada, não existe um consenso no uso profilático para 

os pacientes pós-ictus159.  

A crise convulsiva e uma despolarização alastrante cortical após um evento de 

HSAa podem ocorrer em vista da grande demanda metabólica cerebral que se 

estabelece na fase aguda. Isso determina um grande gasto de energia e do fluxo 

sanguíneo cerebral160.  
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e) O Vasoespasmo encefálico sintomático e o Déficit isquêmico tardio 

O vasoespasmo encefálico (VE) é uma constrição de início gradual 

prolongado das artérias cerebrais no espaço subaracnoideo, após HSA. A principal 

causa é a presença de coágulo de sangue no espaço subaracnoideo. A importância do 

vasoespasmo é que o fluxo através das artérias em espasmo pode ser reduzido 

suficientemente para causar infarto cerebral. Coágulos subaracnóideos são suficientes 

para causar vasoespasmo, não requerendo lesão arterial adicional, hipertensão 

intracraniana ou infarto cerebral, embora estes elementos estejam frequentemente 

coexistindo161.  

Após a ruptura do aneurisma, ocorre a mistura de inúmeros elementos 

extracelulares e intracelulares que desenvolvem, como ocorre na coagulação, 

desintegração celular, inflamação local, fagocitose e reparo. A constrição severa da 

artéria altera o metabolismo e a estrutura de sua parede, bem como, o equilíbrio de 

substâncias vasoconstritoras e vasodilatadoras produzidas pelo endotélio, rede 

neurogênica e talvez células musculares lisas161. 

O VE permanece como uma complicação grave pós-HSAa, sendo a causa de 

morte ou incapacidade em 13,5% dos pacientes no estudo cooperativo sobre o 

momento operatório150. Ele, usualmente, começa em torno do terceiro dia após a 

HSAa e desaparece após dez a 15 dias, deixando cerca de um terço dos pacientes com 

déficit neurológico isquêmico permanente.  

Os sinais clínicos de deterioração neurológica após VE são diminuição do 

nível de consciência, aumento da cefaleia e sinais focais, tais como disfasia e 

hemiparesia162.  
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O VE constitui uma importante complicação da HSAa, em que sua presença 

tem sido correlacionada com aumento de 1,5 a três vezes a taxa de mortalidade nas 

primeiras duas semanas após a rotura do aneurisma. Isquemia cerebral secundária ao 

vasoespasmo - déficit isquêmico tardio (DCI) -  classicamente ocorre durante o 

período entre o quarto e o 12o dia após a hemorragia inicial. No entanto, a DCI pode 

surgir sem a evidência de VC prévio, assim como pode se instalar após o pico das 

duas semanas iniciais, por ocasião de uma crise metabólica160. O vasoespasmo 

angiográfico ocorre em 70% de todos os pacientes que apresentam HSAa, mas 

evoluem para a isquemia cerebral sintomática ou infarto em 36% de todos os 

pacientes163. 

O DCI se manifesta com alteração da consciência, desorientação, déficit 

neurológico focal ou rigidez de nuca. Diante deste quadro, uma investigação 

radiológica com TCC seria praticada para afastar o diagnóstico de hidrocefalia, 

hematoma subdural ou ressangramento. Em 2010, foi estabelecido um consenso por 

um grupo multidisciplinar que propôs as novas definições de DCI ou DIND (déficit 

neurológico isquêmico tardio) mediante as deteriorações  clínicas após um evento 

hemorrágico subaracnóideo163,164 (Anexo J).  

Em cerca de metade dos casos, o DCI se estabelece em decocorrência do VE, 

o qual pode regredir ou progredir para um infarto cerebral. Vinte a 25% de tais 

pacientes sofrem de isquemia definitiva ou morrem de vasoespasmo, apesar da terapia 

otimizada165. O infarto cerebral, associado com vasoespasmo sintomático, 

usualmente, aparece logo após o início do vasoespasmo angiográfico com 

desenvolvimento agudo ou subagudo de sinais e sintomas focais ou generalizados150.  
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Por outro lado, nem todos os casos de DCI cursam com vasoespasmo 

sintomático, entre as muitas hipóteses associadas, contribuem para essa fisiopatologia: 

constricção da microcirculação, microtrombose, depressão alastrante cortical e 

apoptose tardia163. A perda ou a anormalidade da autorregulação cerebral decorrente 

das variações da circulação arterial, microcirculação, circulação colateral,  

metabólicas, genéticas e epigenéticas influencia quanto ao grau de vasoespasmo 

angiográfico conduzindo ou não à DCI163. 

e.1. Critérios diagnósticos do vasoespasmo encefálico e do déficit isquêmico 

tardio 

Pacientes com alto risco de vasoespasmo podem ser identificados cedo, no 

curso da HSAa, usando um índice de risco. O índice de risco baseado na combinação 

de variáveis pode representar paradigma preditivo superior aos já convencionalmente 

usados, com critérios baseados em espessura do coágulo ou velocidade média de 

fluxo da artéria cerebral média164,166. Entre os parâmetros que devem ser 

considerados, estão: (1) Espessura do coágulo na TC; (2) Elevação precoce da 

velocidade média de fluxo na artéria cerebral média (> 110 cm/seg); (3) Escala de 

coma de Glasgow inferior a 14; e (4) Ruptura de aneurisma da artéria cerebral 

anterior ou da artéria carótida interna167. 

Além disso, os pacientes pós-HSAa devem ser monitorados por meio de 

métodos não invasivos de imagem (Doppler transcraniano ou imagens de perfusão 

cerebral); métodos invasivos de imagem (angiografia cerebral por subtração digital); 

métodos não invasivos neurofisiológicos (eletroencefalograma contínuo); e/ou 

métodos invasivos laboratoriais (extração tecidual de oxigênio, microdiálise, 

fluxometria de difusão térmica, monitorização da PIC). Toda essa metodologia de 
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acompanhamento auxilia na detecção precoce de pacientes em evolução para o 

vasoespasmo sintomático e até para os casos de DCI sem correlação com o 

vasoespasmo185.     

Charpentier et al. (1999), em um estudo coorte de 244 pacientes submetidos à 

cirurgia ou tratamento endovascular de HSAa, pesquisaram os fatores de risco para o 

vasoespasmo cerebral sintomático. O vasoespasmo sintomático foi visto em 22,2% 

dos pacientes cirúrgicos, comparado com 17,2% de pacientes submetidos a tratamento 

endovascular. Estes autores concluíram que a idade inferior a 50 anos, estado 

neurológico bom e hiperglicemia foram todos associados com aumento do risco de 

vasoespasmo cerebral168. 

A vasoconstrição aguda após a HSAa ocorre independentemente de mudanças 

na PIC e na pressão de perfusão cerebral, associadando-se com diminuição do fluxo 

sanguíneo cerebral, grandes hemorragias e elevação persistente do glutamato 

extracelular (Teoria de Leão). Vasoconstrição aguda parece contribuir diretamente 

para a lesão isquêmica cerebral após a HSAa169. 

A monitorização contínua do metabolismo cerebral seria desejável para a 

detecção precoce do vasoespasmo em pacientes com HSAa. A microdiálise à beira do 

leito, uma nova técnica de monitorização on line do metabolismo cerebral, pode 

refletir mudanças observadas no vasoespasmo cerebral diagnosticado pelo Doppler 

transcraniano170. Os autores fazem uma revisão da metodologia deste tipo de 

monitorização, bem como descrevem os principais biomarcadores envolvidos na 

evolução do processo isquêmico cerebral pós-mecanismo inflamatório agudo como no 

trauma e na hemorragia pós-rotura de aneurisma170.   
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            O mais importante fator de risco para o desenvolvimento do vasoespasmo é a 

quantidade de sangue no espaço subaracnóideo. Indicadores prognósticos adversos 

adicionais incluem apresentação do paciente entre o quarto e o 14o dia após HSAa, 

desidratação espontânea ou deliberada, uso de agentes antifibrinolíticos, hipotensão 

arterial, anestesia prolongada com hipotensão arterial e compressão cerebral pelo 

afastador, PIC aumentada, baixo débito cardíaco, arritmia cardíaca, anemia e 

hipóxia.171 

A presença contínua de coágulos sanguíneos no espaço subaracnóideo também 

é um fator de risco importante para o vasoespasmo sintomático após ruptura de 

aneurisma cerebral. Os coágulos não estão sempre localizados perto do aneurisma 

roto e o curso clínico pode ser imprevisível.173 

O VE, habitualmente, não se inicia nos três primeiros dias após a hemorragia 

inicial. Desenvolve-se de forma lenta e progressiva, com pico de incidência entre o 

sétimo e o décimo dia após a HSAa.166 Pacientes tratados precocemente, tendem a ter 

um melhor prognóstico em relação àqueles tratados tardiamente.172 Quando o 

vasoespasmo aparece nos primeiros três dias após a HSAa, alguns autores acreditam 

que houve uma hemorragia anterior nestes pacientes, não reconhecida e tendem a 

evoluir com um pior prognóstico.173  

Entre os pacientes com HSAa que sobrevivem ao sangramento inicial, 

inúmeros fatores podem contribuir com a deterioração neurológica tardia, em que 

apenas uma parcela pode ser atribuída ao vasoespasmo, nesse contexto, ganha 

importância a DIND.178 O DIND é a causa mais frequente de mortalidade e de 

resultado neurológico desfavorável, podendo afetar mais de 30% dos pacientes e 

determinar disfunções motoras e/ou cognitivas163.  
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Sua instalação pode corroborar para o incremento nas taxas de morbidade e 

mortalidade. E ainda que os pacientes com HSAa estejam monitorados com exames 

de imagem para identificação precoce do VE, sua instalação pode não ser observada 

pelos métodos de imagem, considerando que nem sempre existe espasmo arterial 

intracraniano na vigência de um quadro de DIND 174. 

No entanto, existe evidência de que o DIND quando não ocorre associado com 

o VE, o mesmo se estebalece como consequência aos mecanismos de depressão 

alastrante cortical ou disfunção microcirculatória. Cerca de 20% dos DIND após 

HSAa não são detectáveis precocemente e isso pode corroborar com um prognóstico 

piorado em pacientes pós-HSAa174.   

O risco de desenvolver DIND está diretamente relacionado ao maior escore 

“VASOGRADE”, onde se considera a quantidade sangue na primeira imagem de 

TCC e o status clínico neurológico do paciente como fatores fundamentais na 

análise174,177.  

O estado da arte na condução na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

influencia no resultado quanto a maior chance de desenvolver DIND. Com isso, 

intervenções baseadas em evidência quando implementadas ajudam a reduzir o risco 

de desenvolver isquemia178. As medidas são dividadas em linhas de ação: (1) 

Prevenção; (2) Monitoração; e (3) Terapêutica direcionada163. 

Na prevenção, o foco se situa quanto a evitar os distúrbios hidroeletrolíticos 

(hiponatremia, hipomagnesemia e/ou desidratação), em que o uso de fludrocortisona 

(entre 0,2 e 0,4 mg/dia)  tem se mostrado bastante eficaz em reduzir a ocorrência de 

hiponatremia. Anedotamente, evidências indicam que a correção da hiponatremia 
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aguda sintomática  com solução hipertônica salina (3%) é efetiva163. Outra linha de 

ação direta é feita através do uso de medicações com evidências científicas com o uso 

da nimodipina (antagonista do canal de cálcio – dihydropiridina) por 21 dias na 

redução do infarto cerebral e do pior resultado pós-HSAa179. 

e.2. Fisiopatologia do Vasoespasmo Encefálico 

A fisiopatologia do vasoespasmo é bastante complexa. Os principais 

mecanismo biológicos são constituídos pela contração direta das artérias cerebrais e a 

disfunção da atividade vasodilatadora provocada pelo endotélio, embora outros 

mecanismos não possam ser excluídos180.  

Algumas das mudanças biológicas observadas são induzidas pelo sangue 

cisternal, com formação de oxi-hemoglobina, ativação da peroxidação lipídica e 

consequente lesão endotelial por disfunção da nutrição da parede arterial. Outras 

mudanças biológicas ocorrem em artérias cerebrais, com diminuição da síntese de 

prostaciclinas, redução da disponibilidade de fosfato de alta energia, disfunção do 

fator de relaxamento derivado do endotélio (EDRF) indutor de vasodilatação e 

produção do poderoso vasoconstritor – a endotelina A. O resultado final é a contração 

arterial, devido à fosforilação da proteína contrátil da célula do músculo liso180.  

Neste contexto, dois mecanismos concorrem para a contração: a) ativação da 

proteinoquinase dependente de calmodulina-cálcio; e b) elevação da proteinoquinase 

C. Enquanto o primeiro mecanismo conduz a uma contração transitória, a contração 

induzida pela proteinoquinase C é duradoura180. 

A literatura enfatiza que a patogênese do vasoespasmo cerebral tardio está 

relacionada com vários processos patológicos que incluem a destruição endotelial e 
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contração de células musculares lisas devido a substâncias espasmogênicas geradas 

durante a lise de coágulos sanguíneos subaracnóideos, mudanças das respostas 

vasculares, e reações inflamatórias e imunológicas da parede vascular, entre elas, 

destacam-se hiperexpressão de fatores como: TNFα, hiperexpressão de PAR-1 

(receptor ativado de proteinase 1), linfócitos B e híper- ou a hipo- regulação de 

miRNA podem influenciar na expressão de genes envolvidos com o VE121,129.  

 Em 3 dias após a HSAa, o vasoespasmo cerebral torna-se mais proeminente 

podendo causar a morbidade neurológica. Na média, este fenômeno possui seu pico 

em sete (7) dias após a rotura do aneurisma. O vasoespasmo é mais grave com 

grandes quantidades de sangue nas cisternas182,183.  

 A presença de moléculas espasmogênicas (oxihemoglobina com liberação do 

grupo heme, endotelina, cálcio, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, radicais 

livres) ou moléculas da perda vasodilatadora (óxido nítrico – NO, magnésio) têm sido 

sugerido como os mecanismos do VE183. A cascata se inicia com o extravasamento da 

hemoglobina que se torna um agente pró-inflamatório, sua presença neste espaço 

libera a enzima oxigênio reativa (ROS) que resulta em peroxidação da membrana de 

lipídeos das células endoteliais e na proliferação muscular186.  

 A presença do sangue no espaço subaracnoideo, prejudica em parte a 

biodisponibilidade e a ação das moléculas vasodilatadoras como o NO. Quando o NO 

é inativado pela reação com ânion superóxido resultando na formação de 

peroxinitrito, a inativação da NO por esta reação pode contribuir para impedir a ação 

desse na parede vascular. A eNOS é hiporregulada pela presença do TNF e o NO por 

um mecanismo “feedback” negativo187. 

 As substâncias que estimulam o stress oxidativo inibem  as bradicininas 

mediadas pelo relaxamento vascular após o ictus hemorrágico. A presença do sangue 
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no espaço cisternal é um potente estimulante para o fator Kappa B (NF- κB), 

mediando-o a liberar as citocinas inflamatórias (IL-1ß, IL-6, TNF-α) e aumentando, 

assim, a reação inflamatória. As citocinas aumentam o recrutamento dos leucócitos e, 

assim, aumentam a interação dos leucócitos no endotélio por meio da adesão 

molecular. A inibição da selectina-E com anticorpo monoclonal demonstrou um VE 

reduzido em modelos animais, o que representaria um fator protetor187. 

 A exposição da hemoglobina nas cisternas acaba sendo a mesma ligada 

hepaticamente e produzindo a haptoglobina (HP) que possui duas isoformas e está 

relativamente ligada ao processo da inflamação186.     

 A inflamação possui um papel importante no processo do VE em que 

inúmeras citocinas são identificadas no LCR e no sangue, e possuem seu maior pico 

no 7o dia pós-HSAa, o que pode se correlacionar com sua maior gravidade. Nesta 

mesma fase, ocorre o aumento dos leucócitos se aderindo ao endotélio dos vasos186 

(Figura 5). 

A prostaglandina E2 (PGE2) é a molécula de eucosanoide presente em altas 

concentrações no LCR após a HSAa. Sua concentração aumenta em mais de 25 vezes 

o valor normal e permanece alta por vários dias. O seu aumento explica a presença de 

estado febril, sendo induzida pela ciclooxigenase 2 a induzir os mediadores 

inflamatórios, incluindo o TNF nas plaquetas e nas células endoteliais de microvasos 

determinando microtrombos186. 
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Fonte: Khurana et al., 2003 
Figure 5. Fisiopatologia do vasoespasmo encefálico após HSAa. (1) Após a rotura, o 
sangue atravessa a parede luminal (2) através da parede do vaso para o espaço 
subaracnoideo, aqui o coágulo ativa o gene PAR1, bem como, (3) os genes NOS3 e 
ET-1 que são antagônicos. Em (4), a degeneração da hemoglobina se forma a 
oxihemoglobina que ativa o gene da haptoglobina e dispara toda a cascata 
inflamatória com os genes TNF-alfa, CASP8, XRCC1 e MMP-9, atuando nas células 
musculares lisas em (5) e, ao final, reduzindo a NO e aumentando a ET-1, 
contribuindo para o vasoespasmo encefálico e DCI em (6).   
 
 Existe uma evidência de que as concentrações de TNF quanto mais 

aumentadas no LCR, pior será o prognóstico do evento hemorrágico devido à reação 

inflamatória associada113.  

 O fator mais importante na condução para vasoconstrição encefálica  é o ET-1 

(endotelina -1), o qual apresenta sua forma constituída por 21 peptídeos aminoácidos 

com três isopeptídeos separados produzidos por genes distintos181. 
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 Uma análise do conteúdo LCR dos pacientes pós-HSAa mostrou níveis 

elevados de IL-1 beta, porém, neste estudo, a TNF-alfa não está aumentada ao ponto 

de contribuir para o vasoespasmo tardio116. A IL-1 age por meio da proteína G por 

três vias: 

(1) Ativação da fosfolipase C causando liberação do cálcio e conduzindo a 

ativação quinase cadeia de miosina suave (MLC). 

(2) Ativação da proteína quinase C (PKC) por meio da fosfolipase C gerando 

o diaglicerol e, assim, prolongando a vasoconstrição por duas semanas. 

(3) A ativação v da PKC regula a fosforilação da MLC por meio da ativação 

da rhokinase e da subunidade miosina ligante. 

Outro mecanismo em que a IL-1 medeia o VE pode ser através da influência 

sobre o fator de crescimento derivado das plaquetas188. 

Não menos importante, mas bastante relevante, o fenômeno da Despolarização 

alastrante cortical se mostrou bastante expressivo nos pacientes com HSAa na fase 1 

de oliguemia. A compreensão dos estados metabólicos e da despolarização cortical é a 

nova fronteira no tratamento dos cuidados neurocríticos e da terapia individualizada 

na HSAa, a fim de reduzir os efeitos inflamatórios e suas repercussões clínicas que 

podem se manifestar em fases tardias determinando isquemia encefálica (após os 21 

dias iniciais)185,189.  

3.8. Métodos de Investigação e Monitorização do paciente pós-HSAa 

  Sem dúvida alguma, os métodos de imagem são fundamentais para a 

complementação diagnóstica a partir de uma suspeita de HSAa, e devem estar 

disponíveis por meio de um fácil e rápido acesso. Entre os métodos, destacam-se 

aqueles relacionados ao diagnóstico por imagem ou laboratorial forneçam subsídios 

de um sangramento do tipo hemorragia meníngea; aqueles que estudam a 
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angioarquitetura da origem do sangramento; aqueles que auxiliam na terapêutica 

escolhida; e os que avaliam funcionalmente a hemodinâmica encefálica, de forma a 

servirem também como exames na monitorização dos pacientes. 

Na monitorização dos pacientes com HSAa, destaca-se a avaliação clínica do 

quadro neurológico diário em UTI, com foco na piora do nível de consciência ou no 

aparecimento de déficits focais e/ou cognitivos. Esses exames são centrados na 

detecção precoce e prevenção do vasoespasmo cerebral e/ou déficit isquêmico tardio. 

Entre os exames, destacam-se: Doppler transcraniano, imagens de perfusão cerebral, 

eletroencefalografia contínua, monitorização do oxigênio tecidual, microdiálise, 

fluxometria térmica tecidual e espectroscopia próxima infravermelho185. 

3.8.1. Métodos de Diagnóstico do Sangramento 

a) Tomografia Computadorizada de Crânio (TCC) 

 A TCC sem contraste é a modalidade de escolha na urgência, com acesso 

rápido e alta sensibilidade nas primeiras 24h após hemorragia com cifras de 90 a 

95%151. O sangue para ser bem visualizado no exame de TCC deve possuir um 

hematócrito/hemoglobina acima de 30/10 para não incorrer no falso negativo192. 

 O sangue no espaço cisternal se torna claro, com absorção rápida, em que a 

sensibilidade decai para 80% em 3 dias pós-ictus, 70% ao 5o dia, 50% em uma 

semana e 30% em duas semanas151. O estudo com TCC é utilizado como fator 

preditor do risco de vasoespasmo sintomático, o que pode ocorrer entre 20-40% dos 

pacientes pós-HSAa (Figura 6). O clareamento do coágulo nas cisternas, de forma 

espontânea ou mecânica, está associado a uma redução do risco de vasoespasmo 

sintomático193.  
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 A TCC possui o papel tanto diagnóstico para confirmar a presença de uma 

HSA, assim como tem o papel prognóstico, pois estima o risco de desenvolver uma 

complicação isquêmica encefálica164. Sua importância como fator preditivo para o 

processo inflamatório do espasmo arterial é demonstrada tanto isoladamente como 

corroborando na graduação do risco estimado no escore VASOGRADE (Anexos D e 

E). De forma a correlacionar, mais precisamente, o grau de complicações com 

fundamentos na clínica e na imagem164,177. 

 Nas situações em que existe uma forte suspeita clínica de HSAa, mas com 

uma TCC sem sangramento evidente, nesta situação, a punção lombar deve ser 

realizada com o objetivo de avaliar a presença de sangue no LCR164.   

	
                                               Fonte: Frontera et al., 2006. 
Figura 6. Classificação do aspecto de sangramento segundo escala de Fisher 
modificada.      

              
 

b) Análise do Líquido Cefalorraquidiano (LCR) 

 A técnica na realização da coleta deve ser sistematizada com o objetivo de 

evitar as falhas por acidente que ocorrem em 20% das coletas. Com isso, a coleta com 

três tubos, assim como a contagem de hemácias crenadas auxilia na avaliação e 
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diferenciação de um possível acidente de punção para uma verdadeira hemorragia 

meníngea27,(Classe I, Evidência nível B segundo Guideline 2012 AHA/Stroke). No 

entanto, deve ser lembrado que, após a HSAa, os eritrócitos se disseminam 

rapidamente por meio do espaço subaracnoideo, em que persistem por dias e semanas 

até se degradarem. A hemoglobina é liberada e metabolizada para moléculas 

pigmentadas da oxihemoglobina (rosa avermelhada) e bilirrubina (amarela), 

resultando em xantocromia. A oxihemoglobina pode ser detectada após o evento 

hemorrágico. A formação da bilirrubina, um processo que depende de uma enzima, é 

diagnosticada de forma mais confiável , porém necessita de mais de 12h para sua 

metabolização, perdurando até 2 semanas. A análise do LCR nesta condição requer o 

estudo com espectrofotometria para maior segurança196.  

c) Imagem por Ressonância Magnética (IRM)  

A informação fornecida com as sequências em T2 gradiente eco e FLAIR não 

distinguem a origem do sangue no espaço subaracnoideo, o sinal paramagnético 

evidenciado reflete a presença pregressa de substratos da hemoglobina neste espaço197 

(Classe IIb, nível C segundo Guideline 2012 AHA/Stroke). 

3.8.2. Métodos de Avaliação da Angioarquitetura 

a)  Angiotomografia (AngioTC) dos Vasos Encefálicos 

Esta é uma ferramenta bastante útil e que, com o advento de melhores 

equipamentos de tomografia com recursos de reconstrução 3D nas workstations, 

auxilia inclusive na celeridade no diagnóstico por meio do estudo da angioarquitetura. 

Considerando que, no momento da chegada ao atendimento após a suspeita de ictus 

de uma HSAa ou de qualquer evento cerebrovascular, essa ferramenta diagnóstica 

pode também ser realizada no momento da realização da primeira TCC, o que auxilia 

na decisão de qual o tipo de lesão aneurismática está envolvida e ajuda ao time que 
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presta a primeira assistência em decidir qual o método de tratamento poderia ser 

encaminhado o paciente o mais breve possível sem procrastinar o tratamento (Classe 

IIb, nível C segundo Guideline 2012 AHA/Stroke)2.  

A angioTC, como qualquer ferramenta diagnóstica, possui vantagens e 

desvantagens. Entre os fatores positivos, estão a acessibilidade rápida ao método 

diagnóstico, que pode ser obtida em média dentro de 15 min, bem como, permitir uma 

reconstrução tridimensional sem intervenção, como na angiografia por subtração 

digital197. 

Entre os fatores não favoráveis, estão os seguintes: a acurácia do método para 

estudar outras lesões vasculares associadas que é menor, não permite a intervenção 

terapêutica no momento do diagnóstico nem permite o estudo funcional da 

hemodinâmica cerebral, o que determina uma impossibilidade no estudo das 

alterações com hipertensão intracraniana ou aumento do tempo de circulação 

arteriovenoso 198. 

b) Angiografia Encefálica por Subtração Digital (ACSD) 

 A primeira angiografia encefálica realizada por Egaz Moniz é 

considerada um marco histórico para o desenvolvimento do diagnóstico e tratamento 

dos aneurismas cerebrais, bem como, de muitas outras doenças vasculares (Moniz, 

1927). Com o advento desta ferramenta diagnóstica, inúmeras melhorias na 

performance dos equipamentos permitiram tanto o diagnóstico como o tratamento em 

um único procedimento, pois se tornaram mais rápidos e com menor exposição à 

radiação29,30.  

 A melhoria na aquisição das imagens permitiu tanto o diagnóstico como o 

planejamento terapêutico por meio de softwares 3D, permitindo a reconstrução em 

estações de trabalho que simulam o tratamento antes do ato propriamente dito (Classe 
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I, Evidência B do Guideline 2012 para HSAa)2. A imagem tridimensional na 

angiografia auxilia na melhor opção de tratamento, inclusive permitindo visualizar 

lesões tipo “blister” aneurismas que, em outras ocasiões, eram despercebidos como 

causa da HSAa em aparelhos sem este recurso2. 

 Não há duvidas quanto às vantagens do estudo hemodinâmico cerebral, no 

entanto, representa um exame dispendioso, demorado, e que necessita do auxílio de 

uma equipe multidisciplinar maior e com anestesista199.  

A evolução tecnológica chegou ao ponto de permitir com o mesmo software 

3D fazer exames de tomografia na suíte angiográfica (exemplo: Dyna CT, Siemens), 

que permitem uma aquisição desta mesma TCC com perfusão a fim de avaliar o grau 

de comprometimento tecidual de acordo com o estudo hemodinâmico. Este recurso 

auxilia em um mesmo ato tanto o diagnóstico de um suposto vasoespasmo encefálico 

como a intervenção terapêutica endovascular, e norteia quanto ao risco do paciente 

desenvolver uma complicação do tipo isquemia encefálica tardia (DCI)199.     

3.8.3. Métodos de Avaliação da Funcionalidade Hemodinâmica Encefálica e 

Detecção Precoce de Vasoespasmo Encefálico e/ou Déficit Neurológico Isquêmico 

Tardio 

a) Doppler Transcraniano (DTC) 

 Em 1982, Aslid descreveu um método não invasivo à beira do leito capaz de 

avaliar e monitorar o desenvolvimento de vasoespasmo encefálico. Uma série de 

estudos com DTC demonstrou que o grau de VC possui uma correlação direta com o 

desenvolvimento de DCI. Os dados se mostram mais confiáveis com o uso do index 

de probabilidade de VE, o qual é baseado nas velocidades médias de fluxo das artérias 

da circulação anterior e da circulação posterior, bem como, por meio dos índices de 
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Lindegaard (para circulação anterior, razão entre ACM/ACI) e o de Soustiel (para 

circulação posterior, razão Vertebral/Basilar)200. 

 As velocidades acima de 120 cm/s na artéria cerebral média (ACM) já 

indicam a presença de VE, assim, velocidades acima de 200cm/s sugerem VE 

grave167 (Anexos F, G e H).  

 Os pacientes com HSAa apresentam um percentual elevado de complicações 

que estão associadas com o pior prognóstico da doença. Os efeitos inflamatórios da 

fase aguda do evento hemorrágico determinam uma mudança no fluxo sanguíneo 

cerebral e no metabolismo encefálico201. Tudo ocorre como uma tempestade 

encefálica que hoje a literatura médica compreende melhor por meio das explicações 

da teoria de Leão, com a despolarização cortical como um fenômeno agudo elétrico 

observado na maioria das doenças neurológicas202-203.  

No nível celular, existe uma completa perda do gradiente iônico , completa 

despolarização e perda da atividade elétrica, resultando em edema citotóxico 

neuronal. A resposta vascular para uma despolarização alastrante cortical (DAC) é a 

vasodilatação, o que determina hiperemia204. Essa resposta hiperêmica é seguida de 

uma vasoconstrição com redução no fluxo sanguíneo cerebral, resultando na fase de 

oligemia. Em estados patológicos graves (pós-HSAa com estado grave) com grupos 

de DAC perdurando mais de 3 min, existe uma longa vasoconstrição que, ao final, 

resulta na fase isquêmica da DAC, em que essa possui uma relação direta com os 

estados de DCI205.  

 De um modo geral, todas essas fases da DAC após uma HSAa podem ser 

acompanhadas com o auxílio do estudo hemodinâmico com DTC, o que poderia 

auxiliar na tomada de decisão terapêutica para melhoria do prognóstico 

individualizado189. 
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b) Tomografia Computadorizada com Perfusão (CT perfusão) 

 O exame de CT perfusão consiste em um estudo com tomografia 

computadorizada de crânio em um aparelho com requisitos mínimos de 64 canais para 

a aquisição após a injeção do meio de contraste e análise por meio de um software 

específico para avaliação dos mapas de fluxo sanguíneo cerebral (CBF – cerebral 

blood flow), de volume sanguíneo cerebral (CBV – cerebral blood volume) e da 

média de tempo de trânsito (MTT – mean transient time), sendo reconstruídos sobre o 

território vascular de cada região do encéfalo de interesse (ROI), permitindo a 

comparação de um lado com o outro206. 

Neste contexto, a CT perfusão tem sido utilizada como uma ferramenta para 

detectar o VE após HSAa12. A ferramenta ideal deve ser não invasiva, de fácil 

realização e reproduzível, de forma a ser capaz não apenas de identificar o 

vasoespasmo, mas também os pacientes sob risco de DCI. A ACSD é considerada o 

padrão-ouro para o diagnóstico de vasoespasmo cerebral, mas sua invasividade 

dificulta sua proposta como exame para monitorização207. 

Por outro lado, o DTC já é uma ferramenta realizável à beira do leito, 

permitindo o monitoramento diário, mas dependente da experiência do examinador, o 

que dificulta a reprodutibilidade similar em grandes séries, bem como não detecta 

vasoespasmo distal. De um modo geral, sem a informação do status clínico do 

paciente, tanto o DTC como a ACSD não permitem a identificação da progressão de 

um vasoespasmo assintomático para um sintomático num determinado tecido sob 

risco208-210. 
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Com isso, ferramentas como a CT perfusão têm procurado cobrir ao máximo 

de vantagens em um método capaz de nos trazer esta informação preditiva e real do 

risco de DCI. Mas com a desvantagem de ter que expor à radiação de forma rotineira 

com dificuldade de uso pragmático. Segundo Murphy et al., a CT perfusão na fase 

aguda pós-HSAa mostrou que o MTT, nas primeiras 72h, esteve associado com DCI e 

infarto cerebral211.O princípio de uso da CT perfusão na fase precoce da HSAa é 

baseado nas mudanças que podem refletir distúrbios cerebrais de autorregulação que 

podem ser determinantes para DCI. 

No entanto, apesar de inúmeras ferramentas serem utilizadas para avaliar o 

vasoespasmo encefálico sintomático e o risco de DIND e DCI, até o momento, 

nenhum dos métodos para este fim tem mais correlação funcional que o exame 

neurológico detalhado. Porém, depende do paciente acordado e consciente, o que nem 

sempre é possível212. 

c. Eletroencefalograma (EEG) 

 Pacientes pós-HSAa são potenciais candidatos tanto às crises convulsivas 

como à isquemia cerebral. O EEG contínuo (quantitativo) é uma ferramenta capaz de 

identificar ambas as complicações precocemente185. Estudos demonstram que a 

monitorização contínua com esta ferramenta permite a detecção precoce tanto do 

vasoespasmo como do DCI, considerando que o método tem a sensibilidade de 

espelhar a deterioração metabólica e os distúrbios de atividade neuronal após uma 

redução do fluxo sanguíneo cerebral (FSC)174.  

 As mudanças no EEG quantitativo, tais como o achatamento ou a perda de 

altas frequências, são encontradas rapidamente se o FSC reduzir abaixo de 0,16-0,17 

ml g-1 min -1, em que a redução focal no poder espectral alfa pode representar um 
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potente marcador, quando a monitorização é feita de forma contínua, evidenciando 

risco de vasoespasmo/ DCI174.  

 Quando o FSC se torna comprometido, mudanças metabólicas e da atividade 

elétrica encefálica se estabelecem, de forma que, ao declinar para limites de 25-

35ml/100g/ min, o EEG perde as frequências mais rápidas (derivadas das células nas 

camadas IV e V do córtex cerebral , na faixa  de 8-12 Hz – frequência alfa). Porém, 

ao atingir valores de 17 a 18ml / 100gr/ min, as menores frequências (com origem nas 

células das camadas II-VI do córtex e do tálamo – frequências típicas delta 0,5-3 Hz e 

theta 4 – 7 Hz) aumentam gradualmente213.   

 O VE e a DIND estão associados com a possibilidade de um pior prognóstico, 

especialmente nos pacientes comatosos, neste contexto, o uso do EEG contínuo nas 

unidades de terapia intensiva ganha importância como ferramenta de monitorização e 

avaliação precoce do risco de desenvolver uma destas complicações213. Nos dias 

atuais, o DTC é a ferramenta utilizada de forma seriada para detecção dessas 

complicações, quando utilizado, sua sensibilidade  é 70% em predizer a chance de 

uma isquemia214. Porém, os estudos com EEG contínuo têm demonstrado que essa 

ferramenta pode predizer o risco de vasoespasmo/DCI em até 1-2 dias antes dos 

fenômenos mecânicos se estabelecerem, predizendo em 78% inclusive nos pacientes 

com VASOGRADE vermelho177,213,215. 

d. Microdiálise Intracerebral 

Esse método tem sido usado nas UTI, a fim de monitorar alterações do 

metabolismo encefálico associados com isquemia e hipóxia. Em 1995, Haemberger et 

al. demonstraram uma correlação inversa entre os níveis de aminoácidos excitatórios 

e nucleosídeos na recuperação de pacientes com HSAa216-217. Entre os metabólitos 
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avaliados, destaca-se o glutamato que, quando aumentado, demonstra ser um 

potencial marcador da isquemia encefálica, assim como o piruvato, o glicerol 

intersticial e o lactato envolvidos no processo do metabolismo anaeróbico 

encefálico185.  

Outros autores como Unterberg et al. advogam que a microdiálise é uma 

ferramenta mais efetiva capaz de identificar o DCI do que o DTC e ACSD, sua 

especificidade seria 89% comparada a 63% para o DTC e 53% para ACSD218. 

3.9. Abordagem ao Paciente Pós-HSAa 

3.9.1. Cuidados Iniciais  

Após a admissão do paciente com o diagnóstico de HSAa, esse deve ser 

conduzido à investigação diagnóstica e aos cuidados de uma unidade de terapia 

intensiva (UTI), em que esse será mantido em regime de controle pressórico, a fim de 

evitar o ressangramento nas primeiras 24h ou durante o seu período mais crítico nas 

primeiras 72h. A chance deste grupo de pacientes apresentar uma nova hemorragia 

varia de 5 a 22% neste período219. 

O paciente com HSAa deve ser graduado quanto à agressividade da 

apresentação inicial, isso irá permitir uma inferência inicial de cada grupo, separando 

os de melhor e os de pior prognóstico, tanto no momento do acontecimento do ictus 

por ocasião da magnitude do evento (conforme mecanismo EBI) como também pelo 

maior risco de VE e DCI (por meio do mecanismo inflamatório). Na avaliação clínica 

inicial,  são considerados o exame neurológico graduando segundo as escalas de Hunt 

e Hess, e o escore WFNS (Anexos B e C)220.  
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Além disso, é de extrema importância a avaliação da apresentação com a TCC 

para fins de estratificação dos grupos de maior ou menor risco para vasoespasmo 

cerebral, conforme a escala de Fisher modificada (Anexo D)164.   

Na avaliação inicial, com achados clínicos e de imagem da TCC permitem a 

estratificação dos grupos segundo o score VASOGRADE, que permite estimar o 

percentual de chance de desenvolver DCI ou DIND (Anexo E)177. 

Na abordagem inicial ao paciente com HSAa, o objetivo é evitar o 

ressangramento e minimizar o risco de DCI, secundária em grande parte pelo 

vasoespasmo cerebral. Com isso, as medidas iniciais são de extrema importância para 

uma boa condução2. 

Os mesmos autores demonstraram que os fatores genéticos não estão 

envolvidos com a maior expectativa de ressangramento162.  

 O guideline da AHA/Stroke 2012, estabeleceu algumas recomendações: 

- Entre o sintoma da HSAa e a oclusão do aneurisma, a PA deve ser 

controlada com agentes específicos, a fim de balancear o riso de stroke 

(Classe I, Nível B de evidência); 

- A magnitude do controle da PA para reduzir o risco de ressangramento 

com níveis da sistólica abaixo de 160 mmHg (Classe IIb, evidência nível 

C); 

- Para pacientes em que o retardo da oclusão do aneurisma é inevitável, o 

risco de ressangramento está aumentado, e o uso do ácido trenaxêmico ou 

aminocaproico está indicado para reduzir o risco de ressangramento 

(Classe IIa, Evidência nível B). 

3.9.2. Intervenção Precoce ou Tardia 
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 A terapia precoce (< 72 h) quer por microcirurgia quer por endovascular deve 

ser preferencial, pois reduz as taxas de ressangramento, reduz o risco de vasoespasmo 

cerebral e DCI222. 

O International  Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) mostrou uma redução 

de 23% no risco relativo e de 7% no risco absoluto nos pacientes submetidos ao 

tratamento endovascular  comparado à cirurgia. Este ensaio multicêntrico 

randomizado selecionou 2.143 de 9.559 pacientes com HSAa ao longo de 42 centros 

neurocirúrgicos. Esse estudo inicial mostrou que o grupo microcirúrgico se mostrava 

mais protegido de ressangramento a longo prazo e que o grupo endovascular possuía 

uma morbidade menor a curto prazo222-223. 

Um estudo em centro único na Finlândia não encontrou diferenças no 

tratamento microcirúrgico com o endovascular , considerando as taxas de morbidade, 

recuperação e morte 1 ano após o evento224. 

O Ensaio do Instituto Barrow (BRAT – Barrow Ruptured Aneurysm Trial) 

mostrou  que os pacientes tratados por via endovascular tiveram uma sobrevida de 1 

ano melhor com um score de Rankin menor que 2225. 

A última revisão do ISAT (2015) após 18 anos de sua primeira edição mostrou 

que houve maior mortalidade e dependência  no grupo neurocirúrgico do que 

comparado ao grupo endovascular223. 

O guideline da AHA/Stroke, 2012, orienta algumas recomendações2: 

- Clipagem cirúrgica ou embolização com coils deve ser realizada o mais 

precoce possível para evitar o ressangramento pós-HSAa (Classe I, Nível 

de Evidência B); 

- Oclusão completa do aneurisma é recomendada (Classe I, Nível de 

Evidência B); 
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- A escolha do método deve ser feita por um cirurgião experiente no método 

escolhido com decisão multidisciplinar, e baseado nas características do 

aneurisma e do paciente (Classe I, nível de evidência C); 

- Os pacientes com HSAa são elegíveis a qualquer um dos métodos (Classe 

I, nível de evidência B); 

- A clipagem cirúrgica deve ser considerada em paciente com hematomas > 

50ml, aneurismas de ACM, enquanto a endovascular para pacientes > 70 

anos, com pior grau prognóstico no score e aneurismas do topo da basilar 

(Classe IIb, nível C de evidência). 

3.9.3.  Monitoramento e Conduta no Vasoespasmo Encefálico e DCI pós-

HSAa 

 O vasoespasmo encefálico permanece como a mais importante complicação 

pós-HSAa quando se manifesta clinicamente, o que ocorre em 20 a 40% dos 

pacientes. No estudo de ACSD, os pacientes acometidos pela HSAa cerca de 70% 

apresenta o VE, porém nem todos desenvolvem sintomas clínicos que necessitem de 

intervenção a fim de evitar o risco de DCI, responsabilizada pelas taxas de morbidade 

e mortalidade elevadas164,200.  

 A manifestação mecânica expressa pelo estreitamento das artérias após a 

HSAa ocorre, mais comumente, com o pico entre o 7o e 10o dia pós-ictus, podendo 

perdurar a chance de manifestação clínica por até 3 semanas. A cascata de eventos 

inflamatórios que se estabelecem depois do sangramento culmina com a exposiçãoo 

extraluminal da oxi-hemoglobina41. 

 Possivelmente, entre os inúmeros mecanismos físicos e químicos envolvidos 

com isquemia e infarto a partir do VE, incluem falha da microcirculação distal (perda 
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da autorregulação), deficiência da circulação colateral e de variações anatômicas, 

fisiológicas e genéticas que dificultam a tolerância isquêmica celular145,227. 

 A DCI, especialmente o associado ao VE permanece como a principal causa 

de morbidade e mortalidade nos pacientes com HSAa. O mecanismo do VE 

permanece bastante complexo com múltiplas variáveis capazes de influenciar no 

desenvolvimento de um desfecho favorável ou não. Após inúmeros ensaios clínicos e 

metanálises, o comitê da AHA/Stroke determinou algumas recomendações2,163: 

- Nimodipina oral em todos os pacientes (Classe I, nível de evidência A); 

- Manutenção da euvolemia e balanço hídrico normal para prevenir DCI 

(Classe I, nível de evidência B); 

- Hipervolemia profilática ou angioplastia com balão após evoluir e 

evidenciar vasoespasmo angiográfico, isto não é recomendado   (Classe 

III, nível de evidência B); 

- DTC é razoável para monitorar o desenvolvimento de vasoespasmo 

(Classe IIa, nível de evidência B); 

- A CT perfusão ou a IMR podem ser utilizadas para avaliar áreas de 

sofrimento isquêmico (Classe IIa, nível de evidência B); 

- Induzir hipertensão é recomendado para os pacientes com DCI sem PA 

elevada como linha de base (Classe I, nível de evidência B); 

- Angioplastia cerebral e/ou terapia vasodilatadora seletiva é razoável em 

pacientes com vasoespasmo sintomático, para os que não respondem 

clinicamente (Classe IIa, nível de evidência B). 

O VE e o DCI permanecem como as complicações neurológicas mais graves e 

debilitantes após HSAa, em que 25-30% dos que sobrevivem ao evento hemorrágico 

apresentam algum grau dessas complicações. Entre os que morrem após um quadro 
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debilitante grave secundário, a isquemia tardia o percentual atinge cifras de 15%. 

Neste contexto, inúmeras terapias medicamentosas vêm sendo aplicadas, porém a 

evidência científica demonstra que ainda muito deve ser investigado no que concerne 

a uma ou alguns fármacos capazes de  atuar minimizando os efeitos do VE194,203.  

Em uma revisão sistemática Weyer et al. demonstraram que a única que 

mostrou algum efeito no combate ao vasoespasmo foi a nimodipina, entre outras 

drogas, como tirilazd, não houve resposta efetiva. E, como terapia de resgate, a 

angioplastia com o balão e uso de vasodilatadores intra-arterial mostraram alguma 

resposta favorável226.   

Boulouis et al., em uma metanálise, mostraram que o tratamento endovascular 

pode melhorar o desfecho de pacientes graves refratários ao tratamento 

medicamentoso227. 

3.9.4. Conduta na Hidrocefalia, Crise convulsiva e Complicações pós-HSAa 

para evitar progressão ao Vasoespasmo Encefálico e a Isquemia Encefálica Tardia 

(DCI): 

A propósito da hidrocefalia aguda que pode ocorrer entre 15-87% dos casos 

pós-HSAa, piorando o prognóstico, quando não tratada, piora e aumenta as chances 

de DCI. Na fase crônica pós-HSAa, a chance de desenvolver a hidrocefalia está entre 

8,9 a 48%2. 

No que tange o uso de medicações para reduzir as complicações pós-HSAa, os 

autores recomendam no protocolo algumas medidas conforme a evidência: 

- Pacientes com HSAa e evidências de hidrocefalia, devem ter o LCR 

drenado (Classe I, nível de evidência B); 

- Hidrocefalia crônica em paciente pós-HSAa deve ser submetido a um 

shunt (Classe I, nível de evidência C); 
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- Retirada do shunt ventricular > 24h não parece ser efetiva para reduzir o 

risco da necessidade de shunt (Classe III, nível de evidência B); 

- Fenestração da lâmina terminalis não é útil na redução da taxa de shunt 

dependente na hidrocefalia e não deve ser rotineira (Classe III, nível de 

evidência B); 

- Uso de anticonvulsivante pode ser usado de imediato ao sangramento 

(Classe III, nível de evidência B); 

- Uso de grandes volumes de fluído hipotônico e não é recomendado 

(Classe III, nível de evidência B); 

- Evitar hipertermia, ajuda no prognóstico na fase aguda (Classe IIa, nível 

de evidência B); 

- Cuidado com os níveis de glicose acima de 129 mg/dl; evitar anemia < 10 

para reduzir o risco de isquemia (Classe IIb, nível de evidência B). 
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4. Métodos 

_____________________________________________________________________ 

 

4.1. Casuística 

 Foram incluídos dados de 300 pacientes com HSAa, oriundos do estado do 

Pará, que foram referenciados ao Serviço de Neurocirurgia da Clínica Neurológica do 

Hospital Ofir Loyola (HOL), no período de janeiro de 2014 a março de 2016. 

Coletou-se sangue de 265 pacientes para avaliação genética. Os dados foram 

coletados conforme protocolo (Anexo K).   

4.2. Caracterização da amostra 

 Os pacientes foram agrupados quanto à presença após a hemorragia em dois 

grupos: Grupo I - Aneurisma roto com vasoespasmo sintomático, correspondendo  a 

124 casos (46,8%) e Grupo II – Aneurisma roto sem vasoespasmo sintomático com 

141 pacientes (53,20%). Os pacientes alocados no grupo II foram considerados o 

grupo controle para esta pesquisa, a fim de buscar a influência dos biomarcadores 

genéticos no grupo vasoespasmo sintomático. A amostra se distribuiu em 41 (15,4%) 

indivíduos do sexo masculino e 224 (84,52%) do sexo feminino, com a faixa etária 

variando de 12 a 81 anos de idade, com uma mediana de 51,61 anos de idade. 

 A amostra foi distribuída de acordo com os grupos selecionados para análise 

estatística. Sendo que cerca de 76,22% (202 casos) dos pacientes apresentaram um 

tempo de chegada até o hospital referência entre 3 a 4 semanas após a ocorrência do 

ictus, em virtude das grandes dimensões territoriais do estado do Pará. 

Na distribuição amostral, a maioria dos pacientes foi graduada com o escore 

da escala WFNS entre I (31,3%) e II (43,7%), bem como a maior distribuição dos 

pacientes quanto à quantidade de sangue na primeira TCC segundo Fisher modificado 
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foi de escore 2, caracterizada por 136 pacientes (51,76%). Quanto ao risco de 

evolução para um vasoespasmo cerebral, os pacientes ficaram distribuídos entre a 

escala VASOGRADE da seguinte forma: Grupo Verde com 157 casos (59,24%); 

Grupo Amarelo com 69 casos (26,03%) e Grupo Vermelho com 39 casos (14,71%).  

4.3. Desenho do Estudo 

Este é um estudo observacional tipo caso controle de genética de populações 

unicêntrico, conforme protocolo de atendimento ao paciente com HSAa, em que 

foram coletadas informações a partir das variáveis descritas no protocolo e da coleta 

do sangue para análise do DNA (figura 7).  

O estudo foi baseado a partir dos critérios de diagnóstico de HSAa e na 

condução clínica dessa, conforme os critérios internacionais dos Guidelines para 

Hemorragia Subaracnoidea descritos pela American Heart Association/ American 

Stroke Association (AHA/ASA)2. 

Os pacientes foram admitidos nesta pesquisa conforme os critérios abaixo: 

a) Critérios de inclusão 

a.1. Pacientes com diagnóstico de HSAa avaliados por ACSD ou AngioTC 

cerebral; 

a.2. HSAa admitidas com até 4 semanas pós-hemorragia; 

a.3. Pacientes naturais da região Amazônica.  

b) Critérios de exclusão  

b.1. HSA de origem não aneurismática; 

b.2. Casos de HSA sem investigação angiográfica, por qualquer método; 

b.3. Pacientes com HSAa naturais e procedentes de outras localidades, excetuando 

a Amazônica; 
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b.4. Pacientes admitidos após 4 semanas de evolução da hemorragia.  

	
Figura 7. Fluxograma de assistência e coleta dos dados pós-HSAa. 
 

Inicialmente, os pacientes incluídos na pesquisa foram assistidos em outras 

unidades de atendimento médico no estado do Pará, e, após estabilização do caso e 

conforme a disponibilidade de leitos, eram referenciados ao HOL, em que foram 

submetidos ao estudo angiográfico cerebral e decisão terapêutica apropriada.  
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Os pacientes foram distribuídos quanto à escala VASOGRADE com base nas 

informações clínicas no momento do ictus e dos achados de TCC inicial, a fim de 

caracterizá-los tanto nas escores WFNS como nos escores de Fisher modificado 

(Anexos C e D). Essa distribuição foi realizada a fim de avaliar a chance de 

desenvolver vasoespasmo clínico (2 semanas iniciais pós-ictus) ou até déficit 

isquêmico encefálico tardio (3a e 4a semanas pós-ictus).  

O critério de distribuição, quanto a ser do grupo I ou II, foi fundamentado na 

clínica (sintomática) e na imagem da TCC com evidências de VE e/ou DCI até 4 

semanas após hemorragia; e/ou com a evidência de algum método de imagem com 

DTC ou ACSD com sinais VE no período associada à presença de alterações 

sugestivas de DCI.   

4.4. Coleta dos Dados  

4.4.1. Variáveis Epidemiológicas  

a) Variáveis Quantitativas: Idade 

 Neste grupo, a idade foi considerada tanto no momento da ocorrência do ictus 

como na faixa de acometimento de acordo com os grupos abaixo: 

- < 30 anos; 

- 30-39 anos; 

- 40-49 anos; 

- 50-59 anos; 

- 60-69 anos; 

- ≥70 anos. 

b) Variáveis Qualitativas: Sexo; etnia inferida pelo paciente (branco, negro, índio e 

japonês); fatores de risco modificáveis maiores (tabagismo e hipertensão arterial 

sistêmica); classificação escala WFNS, classificação de Fisher modificada; tamanho e 
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localização do aneurisma roto; classificação preditiva de risco de vasoespasmo 

sintomática modificada177; tipo de tratamento; desfecho pós-tratamento (favorável ou 

desfavorável); óbito; vasoespasmo encefálica e déficit neurológico isquêmico tardio 

(DIND) (tabela 1 e 3). 

Tabela 1. Escala de graduação modificada do risco de isquemia pós HSAa, segundo 
escala original VASOGRADE. WFNS (World Federation of Neurosurgical 
Societies)+ Escala de Fisher na TC de crânio modificada. 

Graduação por Cor Escala WFNS Escala de Fisher Risco de Isquemia 

Azul I 0 0% 

Verde I – II I – II 15% 

Amarelo I – III III – IV 19% 

Vermelho IV – V I - IV 37% 

 
4.4.2. Diagnóstico Vascular 

 A circulação encefálica foi estudada pela angiografia cerebral por subtração 

digital (ACSD), permitindo identificar a morfologia, localização e tamanho do(s) 

aneurisma(s) intracraniano(s), envolvidos com a HSA, bem como; a presença ou não 

de vasoespasmo encefálico com sua graduação (I a IV) respectiva no momento do 

diagnóstico. O exame foi realizado apenas pelo pesquisador em um sistema de 

formação de imagens por raios-x monoplanar FD20,  para fins de estudo vascular 

hemodinâmico com resolução de 1024 x 1024, com reconstrução 3D, de acordo com 

as técnicas de radiologia intervencionista. A análise angiográfica foi realizada pelo 

mesmo examinador-pesquisador. Os exames foram realizados em um único centro de 

referência no Hospital Ophir Loyola.  
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4.4.3. Investigação dos Biomarcadores Genéticos e da Ancestralidade 

A análise genética foi realizada no Laboratório de Genética Humana e Médica 

em Cooperação com o Laboratório de Neurociências ambos da Universidade Federal 

do Pará (UFPA) para todos os pacientes envolvidos na série.  

Foi coletada uma amostra de 10 ml de sangue periférico, a partir da punção 

arterial transfemural; no momento da realização do estudo angiográfico cerebral, para 

identificação do aneurisma e a presença de espasmo arterial. A extração de DNA 

dessas amostras foi realizada com base no método de fenol-clorofórmio. 

a) Escolha dos Marcadores 

Os 14 biomarcadores de susceptibilidade inflamatória rs3833129 em CASP8, 

uma deleção de 96 pb em CYP2E1, rs11575899 em CYP19A1, rs3783553 em IL1A, 

rs79071878 em IL4, rs3730485 em MDM2, rs28362491 em NFKB1, rs11267092 em 

PAR1, rs17878362 em TP53, rs16430 em TYMS, rs8175347 em UGT1A1 e rs3213239 

em XRCC1) são INDEL (inserção/deleção) em sua maioria e foram escolhidos 

considerando a importância de cada gene para potencial influência na susceptibilidade 

de desenvolvimento inflamatório, visando ao desenho de um painel de marcadores 

para a susceptibilidade para inflamatória envolvida com a rotura dos aneurismas 

intracranianos e suas complicações isquêmicas. A Tabela 2 expõe os polimorfismos 

selecionados e seus respectivos iniciadores. 

Além desses biomarcadores, foi realizada a análise principal do marcador T-

786C  (rs2070744) do gene da NOS3 (eNOS), sendo que a análise molecular do seu 

polimorfismo foi investigada por meio da técnica de genotipagem utilizando sondas 

marcada com fluoroforo VIC/FAM (Real Time PCR Thermo Fisher Scientific, CA, 

USA), de acordo com as recomendações do protocolo do fabricante. O protocolo da 

reação de cada amostra utilizou 1,4 µL de água; 2,5 µL de MasterMix; 0,1 µL da 
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sonda fluorescente TaqMan; e 2,0 µL de DNA dos pacientes. A reação padrão foi 

conduzida no equipamento ABI 7500 Real Time PCR System (Thermo Fisher 

Scientific, Foster City, CA, USA). 

Outro biomarcador correspondente à região intrônica do gene eNOS, o VNTR 

(27VNTR), teve sua genotipagem realizada a partir de repetições de 27 pb no íntron 4 

e foi realizada com amplificação por PCR convencional e eletroforese em gel de 

agarose a 4% e corante SYBR Safe. O protocolo da reação de cada amostra utilizou 

18,9 µL de água; 2,5 µL de tampão; 0,75 µL de MgCl2; 0,5 µL de dNTP; 0,5 µL para 

o primer forward; 0,5 µL para o primer reverse; 0,1 µL da enzima Taq polimerase; e 

2,0 µL da amostra de DNA de cada pacientes. O equipamento empregado foi o 

termociclador Veriti ( Thermo Fisher Scientific).  

Quanto ao biomarcador na região exônica do gene da NOS3 em que se situa o 

PNU G894T, sua análise foi abandonada, considerando que apenas 50% da amostra 

analisada mostrou confiabilidade nos resultados com isso a mesma foi desconsiderada 

para análise. 

b) PCR Multiplex e análise de fragmento 

O PCR multiplex aqui desenvolvido permite genotipar 12 marcadores do tipo 

INDEL em apenas uma reação de PCR seguida de eletroforese capilar. Para as 

amplificações multiplex, utilizou-se 5,0 µL do kit QIAGEN Multiplex PCR 

(QIAGEN, Alemanha), 1,0 µL de Q-solution, 1,0 µL de Primer Mix, 2,0 µL de água e 

1,0 µL de DNA (20ng). As amostras serão incubadas a 95°C por 15 minutos, então, 

35 ciclos a 94°C por 45 segundos, 60°C por 90 segundos e 72°C por 60 segundos, 

com uma extensão final a 70°C por 30 minutos. Essa reação foi realizada no 

termociclador ABI Verity (Thermo Fisher Scientific, Foster City, CA, EUA). 
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Para a eletroforese capilar e análise de fragmento, 1,0 µL do produto de PCR foi 

adicionado a 8,5 µL da formamida deionizada HI-FI (Life Technologies, Foster City, 

CA, EUA) e a 0,5 µL de GeneScan 500 LIZ pattern size (Thermo Fisher Scientific, 

Foster City, CA, EUA). A separação desses fragmentos de DNA foi realizada com o 

ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer e a leitura dos picos, com o uso do programa 

GeneMapper ID v3.2, também da Thermo Fisher Scientific (Foster City, CA, EUA). 

c) Marcadores Informativos da Ancestralidade 

Para o controle de ancestralidade, foram usados os marcadores genéticos 

conhecidos como Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIM, do Inglês, 

Ancestry Informative Markers), que são ferramentas muito importantes na 

determinação de ancestralidade genômica individual e, em maior escala, 

populacional. Esses marcadores permitiram a distinção de populações parentais e a 

identificação da subestruturação em populações miscigenadas.  

Sendo, nesse estudo, demonstrada a  distinção entre etnia europeia, africana e 

ameríndia. 

4.4.4. Métodos de Diagnóstico do Vasoespasmo e Monitoramento para Isquemia 

Encefálica Tardia (DCI) 

a) Critérios Clínicos: considerar até 28 dias  

- Piora do nível de consciência (queda de dois pontos da Escala de Glasgow de Coma 

> 2); 

- Estado confusional instalado de forma súbita; 

- Déficit neurológico apendicular instalado subitamente; 

- Aparecimento de cefaleia persistente. 

b) Critérios de risco para vasoespasmo encefálico: febre; crise convulsiva; 

leucocitose persistente sem tratamento; desidratação; distúrbios eletrolíticos 

(hiponatremia e/ou hipomagnesemia; e anemia (hemoglobina < 10mg/dl).  
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c) Critérios do Doppler transcraniano: 

Esse critério foi utilizado para monitorar os pacientes na UTI, em que estudo 

foi desenhado com a utilização de  equipamento de Doppler transcraniano (DTC) de 

um ou dois canais, com transdutores de 2MHz (Doppler BoxTM DWL   ou Doppler 

Easy DopTM). O método permitiu a avaliação da evolução da velocidade de fluxo 

sanguíneo nas artérias cerebral média (na janela temporal) e basilar (janela 

subocciptal). 

Os critérios de alerta considerados para investigação com ASCD ou  

tratamento endovascular (químico e/ou mecânico) foram:  

- análise do índice quanto à velocidade de FSC na artéria cerebral média 

(ACM)/ artéria carótida interna (ACI); 

- análise do índice quanto à velocidade de FSC na artéria basilar (AB)/ 

artéria vertebral extradural (AV); 

-  a velocidade na ACM > 120 cm/seg – atenção (de acordo com o dia 

de ictus); 

-  aumento de 50cm/seg/dia (sugere risco iminente de clínica);  

- aumento progressivo > 50% em um dia (risco iminente de piora) ou 

velocidade ACM 200cm/seg. 

d) Exame de tomografia computadorizada encefálica 

 O exame de imagem foi realizado no dia 1 pós-tratamento e exames 

subsequentes de imagem para avaliar absorção do sangue e sinais de possível 

hidrocefalia. A presença do apagamento de sulcos e giros, associada à instalação de 
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alterações neurológicas associadas às alterações de laboratório de forma súbita 

inferiram a possibilidade de quadro de espasmo cerebral em curso. 

 

Tabela 2. Caracterização dos 14 biomarcadores investigados, com base no painel 

gênico elaborado. 
Gene Identif. Tipo Comp. Primers Amplif. 

CASP8 rs3834129 INDEL 6 bp 
F-5’CTCTTCAATGCTTCCTTGAGGT3’ 

R-5’CTGCATGCCAGGAGCTAAGTAT3’ 
249-255 pb 

CYP2E1 - INDEL 96 pb 
F-5’TGTCCCAATACAGTCACCTCTTT3’ 
R-5’GGCTTTTATTTGTTTTGCATCTG3’ 

303-399 pb 

CYP19A1 rs11575899 INDEL 3 pb 
F-5’TGCATGAGAAAGGCATCATATT3’ 

R-5’AAAAGGCACATTCATAGACAAAAA3’ 
122-125 pb 

IL1A rs3783553 INDEL 4 pb 
F-5’TGGTCCAAGTTGTGCTTATCC3’ 
R-5’ACAGTGGTCTCATGGTTGTCA3’ 

230-234 pb 

IL4 rs79071878 INDEL 
70 pb 
(1/2/3 

repeats) 

F-5’AGGGTCAGTCTGGCTACTGTGT3’ 
R-5’CAAATCTGTTCACCTCAACTGC3’ 

147/217/287 pb 

MDM2 rs3730485 INDEL 40 pb 
F-5’GGAAGTTTCCTTTCTGGTAGGC3’ 
R-5’TTTGATGCGGTCTCATAAATTG3’ 

192-232 pb 

NFKB1 rs28362491 INDEL 4 pb 
F-5’TATGGACCGCATGACTCTATCA3’ 

R-5’GGCTCTGGCATCCTAGCAG3’ 
366-370 pb 

PAR1 rs11267092 INDEL 13 pb 
F-5’AAAACTGAACTTTGCCGGTGT3’ 
R-5’GGGCCTAGAAGTCCAAATGAG3’ 

265-277 pb 

TP53 rs17878362 INDEL 16 pb 
F-5’GGGACTGACTTTCTGCTCTTGT3’ 

R-5’GGGACTGTAGATGGGTGAAAAG3’ 
148-164 pb 

TYMS rs16430 INDEL 6 pb 
F-5’ATCCAAACCAGAATACAGCACA3’ 
R-5’CTCAAATCTGAGGGAGCTGAGT3’ 

213-219 pb 

UGT1A1 rs8175347 VNTR 
2 pb - TA 
(5/6/7/8 
repeats) 

F-5’CTCTGAAAGTGAACTCCCTGCT3’ 
R-5’AGAGGTTCGCCCTCTCCTAT3’ 

133/135/137/139 
pb 

XRCC1 rs3213239 INDEL 4 pb 
F-5’GAACCAGAATCCAAAAGTGACC3’ 

R-5’AGGGGAAGAGAGAGAAGGAGAG3’ 
243-247 pb 

eNOS rs2070744 SNP 2pb 
CCAGGGCATCAAGCTCTTCCCTGGCC/TG

GCTGACCCTGCCTCAGCCTAGTC 
 

eNOS - VNTR 27pb (4) 
CCAGGGCATCAAGCTCTTCCCTGGCC/TG

GCTGACCCTGCCTCAGCCTAGTC 
 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) conhecidos como polimorfismo nucleotídeo único (PNU), 
INDEL (Insertion/Deletion) e VNTR (Variable Numbers of Tandem Repeat). 
 
e) Critérios da Angiografia Cerebral por Subtração Digital:  

O estudo angiográfico cerebral considerou como critérios de graduação do 

vasoespasmo os achados de imagem segundo Inagawa et al., 2014. Considerar o 

estreitamento com irregularidade da parede arterial maior que 50% do lúmen 

habitual232. Conforme distribuído na Tabela 3 abaixo: 
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4.4.5. Critérios Éticos 

A coleta dos dados e das amostras de sangue periférico dos participantes dos estudo 

foi aprovada pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital Ophir Loyola 

(instituição coparticipante) número CAAE 21159913.9.0000.5550 e da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo CAAE 24228813.3.0000.0065, Parecer 

015/14 (instituição proponente) e carta de aceite em participar da pesquisa, bem 

como; declaração de coparticipante da pesquisa por parte do Laboratório de Genética 

Humana e Médica em Cooperação com o Laboratório de Neurociências ambos da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) (Anexos M, N e O). 

Tabela 3. Avaliação do vasoespasmo pela angiografia cerebral por subtração digital. 
A1 segmento arterial 1 da artéria cerebral anterior; A2 segmento arterial 2 da artéria 
cerebral anterior; M1 e M2 segmentos arteriais 1 e 2 da artéria cerebral média. 
Escore de Espasmo Características no estudo angiográfico 

Grau 0 Sem vasoespasmo detectável 
Grau I Leve vasoespasmo em qualquer vaso e/ou moderado em 

somente um dos seis segmentos arteriais estudados (duas A2 
ou 4 M2) 

Grau II Moderado vasoespasmo em mais do que dois dos seis 
segmentos arteriais; sem aumento do tempo de circulação 
arteriovenoso 

Grau III Vasoespasmo grave em um dos segmentos, duas M1, 
segmento A1 dominante em qualquer das 4 M2 ou ambas A2, 
tempo de circulação arteriovenoso moderamente aumentado 

Grau IV Vasoespasmo grave em mais do que duas localizações no grau 
III, e aumento considerável do tempo de circulação 
arteriovenoso. 

 Fonte: Inagawa T et al. 2014.  
 

4.4.6. O Modelo da Pergunta Estruturada 

 O estudo foi fundamentado na investigação dos pacientes com HSAa, 

distribuídos em Grupo I (com vasoespasmo clínico) e Grupo II (sem vasoespasmo 

clínico). Os pacientes foram investigados quanto à presença de 14 biomarcadores 
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genéticos e quanto ao marcadores informativos de ancestralidade com validados no 

Brasil envolvidos ou não com as complicações do tipo VE e/ou DCI. 

 Considerando os grupos e as investigações biomoleculares dos pacientes com 

HSAa, foram estruturadas duas perguntas principais para o estudo. 

	

 
Figura 8. Modelo da 1a Pergunta Estruturada. 

 
Figura 9. Modelo da 2a Pergunta Estruturada. 
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4.4.7. Análise Estatística 

As estimativas de média de idade, proporção de gênero, estimativas de 

ancestralidade (Teste-T de Student e Teste de Mann-Whitney) e as análises 

estatísticas relacionadas à genotipagem dos 14 biomarcadores (Qui-quadrado de 

Pearson para estimativa de frequências genotípicas e Odds Ratio, além de regressão 

logística binária para controle em função da ancestralidade) foram desenvolvidas com 

a utilização do programa estatístico SPSS v.20.0 (SPSS Ins. Chicago, IL, EUA). A 

verificação de Equilíbrio de Hardy-Weinberg das amostras estudadas para os 

marcadores do painel e o Teste Exato de Fisher para mensuração de diferença em 

frequências alélicas foram realizadas por meio dos programas Arlequin v.3.5 

(Excoffier & Lischer) e BioEstat v.5.0 (Ayres et al.). Os valores de p foram 

considerados estatisticamente significativos quando iguais ou menores que 0,05 (5%) 

e, quando ajustados pelo fator de correção FDR (false discovery rate), proposto por 

Benjamini & Hochberg, a proporção esperada das hipóteses nulas rejeitadas 

erroneamente, foi corrigido para um p quando valores menores ou iguais a 0,01 (1%). 

O método de ajuste do p foi utilizado para reduzir a proporção de falsos positivos, 

limitando o número de variáveis-resposta em estudo.   
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5. Resultados 

_____________________________________________________________________ 

 5.1. Caracterização da Amostra  

Os pacientes foram distribuídos nos grupos I e II com variação na faixa etária 

de 12 até 81 anos de idade com uma mediana de 51,61 anos de idade. O grupo I 

(HSAa com vasoespasmo sintomático), apresentou um N de 124 casos (46,79%) e, no 

grupo II (HSAa sem vasoespasmo) com 141 casos, a distribuição em relação aos 

acometidos está demonstrada na Tabela 4. Em relação ao período de maior percentual 

de hemorragia ao longo das faixas de idade, a distribuição amostral evidenciou um 

pico entre a 4a e a 5a décadas de vida, inclusive com uma ligeira prevalência dos 

pacientes no grupo espasmo (Gráfico 1, Tabela 5).   

Tabela 4. Distribuição quanto ao sexo entre os grupos de hemorragia. 
Grupo de HSAa Masculino Feminino Total 

I 10 (8,06%) 114 (91,9%) 124 

II 31 (21,98%) 110 (88,7%) 141 

Total 41 224 265 

  

  O sexo feminino foi o mais afetado em ambos os grupos com o percentual de 

84,52% (224 casos) (Gráfico 1). Os fatores de risco modificáveis mais importantes na 

série, tais como tabagismo e hipertensão arterial sistêmica, apresentaram associação 

com a hemorragia, porém somente o tabagismo apresentou significância estatística 

para o evento com OR de 6,71 (p avaliado = 0,0104; p ajustado = 0,0314). Nenhum 

dos fatores de risco confundidores apresentou maior relevância na distribuição para 

qualquer dos grupos de hemorragia. Assim, todas as análises do painel devem 

considerar o gênero, idade, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, tamanho do 
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aneurisma e escala VASOGRADE como fatores confundidores a serem controlados 

com a regressão logística binária. 

 Quando considerado o tamanho do aneurisma, houve ligeira prevalência na 

distribuição entre os aneurismas pequenos e médios para ambos os grupos de 

hemorragia (Anexo K). E, quando considerada faixa de tamanho, em que mais 

ocorreram as hemorragias, a distribuição se mostrou similar ao longo de todas as 

faixas (Gráfico 1).  

 Entre os fatores confundidores, a distribuição conforme o risco de 

vasosepasmo na escala VASOGRADE (aspectos clínicos e de imagem tomográfica na 

admissão), houve, nesta avaliação, significância estatística entre o grupo vasoespasmo 

com as graduações desta escala na tonalidade amarelo e vermelha, que refletem 

maiores chances de vasoespasmo sintomático (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Distribuição da hemorragia de acordo com os fatores de confusão. 

	
VASOGRADE OR de 42,01 (p aval.= 0,000099; p ajustada= 0,00059); Tabagismo OR de 6,71 (p 
aval= 0,012; p ajustado = 0,037). 
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Tabela 5. Distribuição da  idade conforme o grupo de hemorragia. 

Grupo Etário N° casos % Grupo de Hemorragia 

(em anos)   I II 

<30 9 3,39 5 4 

31-39 26 9,81 14 12 

40-49 73 27,54 39 34 

50-59 95 35,84 49 46 

60-69 48 18,11 19 29 

≥70 14 5,28 8 6 

 265 100 124 141 

p ajustado=0,842 

 Na amostra, houve distribuição dos pacientes entre a escala VASOGRADE 

conforme o risco de desenvolver vasoespasmo da seguinte forma: 1) Verde com 157 

casos (59,24%); 2) Amarelo com 69 casos (26,03%); e 3) Vermelho com 39 casos 

(14,73%).  O vasoespasmo angiográfico foi observado em 66,79% dos pacientes (177 

casos) na admissão ao serviço (Tabela 6). Ressaltando que, entre os indivíduos 

transferidos ao centro de referência, houve um retardo no encaminhamento dentro da 

faixa de 3 a 4 semanas após o ictus, em cerca de 202 casos (76,22%). A circulação 

arterial mais prevalente na amostra foi a anterior com 255 casos.    

Com relação à ancestralidade, analisando a contribuição de cada grupo 

parenteral entre indivíduos do grupo controle sem vasoespasmo (grupo II) e 

indivíduos do grupo doença com vasoespasmo (grupo I), os resultados demonstraram 

que não existe diferença entre as contribuições na ancestralidade influenciando para 

qual grupo de apresentação da hemorragia existe maior tendência. Isto significa dizer 

que o padrão das estimativas de ancestralidade média nos grupos de indivíduos 

sintomáticos e assintomáticos quanto ao espasmo arterial não foram observadas 

diferenças estatisticamente entre os grupos (Gráfico 2). 
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Tabela 6.  Distribuição dos pacientes quanto à instalação do vasoespasmo encefálico. 
 Vasoespasmo Inicial  Vasoespasmo Tardio 

Evidência de Espasmo  
Arterial 

           Nº % Nº % 

Sim  177 66,79 130 49 

Não 88 33,21 135 51 

   
 
Gráfico 2. Contribuição da ancestralidade no desenvolvimento do tipo de hemorragia, com 
vasoespasmo (I) ou sem vasoespasmo (II). 

	
AFR (africano) 25,68%; AMR (ameríndio) 28,86%; EUR (europeu) 45,44% (p > 0,05). 
  

Os pacientes incluídos na amostra foram distribuídos ao tratamento em duas 

modalidades terapêuticas: endovascular com 155 casos e microcirúrgico com 110 

casos.  

A contribuição de populações ancestrais entre pacientes (HSAa grupo I) e 

controles (HSAa grupo II) indicam que, em todas as análises estatísticas isoladas de 

todos os marcadores aqui investigados, foram empregadas metodologias estatísticas 

que permitiram usar a contribuição de cada etnia como um provável fator de confusão 
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para as avaliações. Essa abordagem foi empregada sucessivamente para todos os 14 

biomarcadores analisados. 

5.2. Avaliação dos Marcadores Genéticos do Painel 

 Foram investigadas as frequências genotípicas e alélicas dos 14 biomarcadores 

genéticos, a fim de responder a influência de um ou de vários desses fatores na 

contribuição da apresentação e do desfecho da doença. Inicialmente, foi testada a 

distribuição genotípica de acordo com o estabelecido pelo Equilíbrio de Hardy-

Weinberg (EHW) com correção do critério FDR (false discovery rate) para múltiplos 

testes, proposto por Benjamini & Hochberg. Esse método permitiu a redução da 

proporção de falsos positivos. A amostra estudada demonstrou estar em equilíbrio, 

permitindo, assim, a análise das mutações (Tabela 8).  

O biomarcador do gene eNOS  no modelo recessivo do polimorfismo na região 

promotora (T-786C) (T/T versos T/C e C/C), mostrou a relação dos pacientes com 

aneurisma roto com a inserção do alelo T  (OR 0,39, IC 95%, p avaliado = 0,0378). O 

mesmo pôde-se observar para o biomarcador da região intrônica 4-VNTR27 da NOS3, 

que apresentou significância estatística na influência em ser do grupo I após a 

hemorragia ( OR 0,04, IC 95%, p avaliado = 0,049). 

O biomarcador da angiotensina representado pelo gene ACE2 demonstrou, em 

seu modelo aditivo para o alelo C (genótipos CC + A/C), maior chance para 

desenvolver vasoespasmo arterial (OR 0,49, IC 95%, p avaliado = 0,00009).   

Foram investigadas possíveis associações entre os marcadores genéticos 

avaliados e o risco de desenvolver vasoespasmo cerebral sintomático (grupo I). Com 

este objetivo, o gene TP53 com seu polimorfismo tipo INDEL, rs 4938723, evidencia 

dados relevantes em seu modelo recessivo para o alelo 1 (genótipo CC) que está 

associado como fator de proteção contra a formação de aneurismas intracranianos 
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rotos com espasmo cerebral (OR 2,27, IC 95%, p avaliado = 0,009), como para o 

modelo aditivo (OR 1,86, IC 95%, p avaliado = 0,017). Siginifca dizer que este 

biomarcardor é um fator protetor para desenvolver vasoespasmo (Gráfico 3).  

Gráfico 3. Influência dos marcadores genéticos sobre os grupos de hemorragia . 

 
 

 5.3. Avaliação dos Marcadores e dos Fatores Confundidores  de DIND 

 Considerando a presença de déficit neurológico isquêmico tardio (DIND), a 

faixa etária que apresentou maior prevalência foi o grupo etário de 50-59 anos, com 

maior influência no grupo de fumantes com risco 20 vezes maior de desenvolver a 

isquemia sintomática (RR 20,32, IC 95%, p avaliado = 0,00019, p ajustado = 

0,00059). Entre os 116 casos (43,77%) que cursaram com DIND, o maior percentual 
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foi observado entre os pacientes do grupo amarelo da escala VASOGRADE e os em 

uso de tabaco.  

 Em relação ao tamanho do aneurisma, houve uma tendência a um maior 

número de efeitos com DIND para os aneurismas conforme o diâmetro da saculação 

se mostrou maior, porém, como o número amostral foi bem menor em comparação ao 

tamanho pequeno, isso determinou não haver relevância estatística quando a restrição 

era aplicada a 1%, o que pode ser explicado pelo número de casos na amostra que não 

é equilibrado e, assim, necessitária de um número de casos bem maior para mostrar 

sua importância (RR 9,7, IC 95%, p avaliado = 0,04, p ajustado = 0,08). O que 

significa dizer, quanto maior o aneurisma, maior a chance de complicações 

isquêmicas pós-hemorragia.  

 A escala VASOGRADE evidenciou maior poder estatístico correlato ao 

desenvolvimento de DIND, em que se observa um risco de desenvolver a isquemia 

sintomática de 67 vezes maior, conforme  aumenta a graduação da escala de verde 

para amarelo e, depois, para vermelho (RR 66,9, IC 95%, p avaliado = 0,00009, p 

ajustado = 0,00059). O que denota a grande influência da apresentação clínica e de 

imagem quanto à maior chance de desenvolver isquemia sintomática.  

Isto significa dizer que mais vasoespasmo exuberante depende de escores 

iniciais mais graves no início, assim como a correção com fatores pró-inflamatórios 

como o marcador gênico IL4IN3, que se encontra ligeiramente aumentado neste 

grupo, presdispondo a mais chance de isquemia tardia (Gráficos 4 e 5). O gene 

IL4IN3 mostrou-se importante no contexto da resposta ao DIND (OR 0,48, IC 95% e 

p avaliado = 0,047), porém, o  p ao ser ajustado para aumentar o poder da amostra, a 

força da relação é perdida. Isto pode estar associado ao tamanho amostral que, por se 
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tratar de uma doença comum, necessitaria de um NNT muito maior para força 

estatística (Gráfico 5). 

 Considerando a distribuição conforme a ancestralidade, não houve relevância 

significativa entre os que desenvolveram DIND e os que não desenvolveram a 

isquemia, o que denota equilíbrio amostral como nos percentuais populacionais da 

região Norte (Gráfico 6).   

  5.4. Avaliação dos Marcadores e dos Fatores Confundidores  de Desfecho 

 Considerando o desfecho, a faixa etária que apresentou maior prevalência 

desfavorável foi o grupo etário de 50-59 anos para o grupo II, quando comparada as 

demais. 

Gráfico 4. Distribuição dos grupos conforme o desenvolvimento de DIND. 

 
 
 Ao analisar o desfecho da doença, pôde-se observar que o tabagismo e o 

tamanho do aneurisma foram importantes na maior associação com um quadro 

desfavorável na história natural da doença. O tabagismo aumentou o risco em 15 
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vezes (p = 00029), enquanto o tamanho, tanto maior o aneurisma, maior é a chance de 

o desfecho, ser ruim aumentando em 25 vezes (p < 0,05). Ainda neste contexto do 

desfecho os pacientes que tiveram maiores escores de VASOGRADE apresentaram 

65 vezes mais chance de desenvolver um desfecho desfavorável com óbito (Gráfico 

7). 

 Entre as variáveis que contribuíram para um desfecho piorado, destacam-se: o 

quadro clínico e a imagem na admissão (tabela 7). Entre os pacientes que 

apresentaram crise convulsiva, apenas 14,71% (39 casos) entre estes 23 casos 

(58,97%) desenvolveram vasoespasmo clínico e 7 casos/39 evoluíram a óbito 

(17,94%). 

 A ancestralidade no grupo desfecho não sofreu mudança estatística nas 

contribuições para um pior resultado (Gráfico 8).  

  

5.5. Avaliação dos Marcadores Genéticos e Fatores Confundidores com a 

Escala de VASOGRADE 

 Considerando os fatores confundidores os que apresentaram relevância quanto 

ao desenvolvimento do VASOGRADE, isto é,  a forma de apresentação da HSAa foi 

o tabagismo (RR 19,45 e p ajustado= 0,0004) e o tamanho do aneurisma (p ajustado 

0,037) (Gráfico 9). 

No que se refere a ancestralidade do grupo quanto a influência da forma de 

VASOGRADE a ser instalada, não houve resultado significativamente importante 

(Gráfico 10). 
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Gráfico 5. Resposta dos marcadores sobre o DIND. 

	
IL4IN3 alelo 2 - recessivo (OR 0,48, IC 95%, p avaliado = 0,047)). 
	
	

 Já em relação ao marcador do gene CASP8 (rs3834129), nossa investigação 

identificou uma associação do alelo 2 (recessivo) desse polimorfismo para 

desenvolver uma escala de VASOGRADE mais grave e associada com vasoespasmo 

e isquemia, por conseguinte, o risco estimado foi de 2 vezes maior (OR 2,06, IC 95%, 

p avaliado = 0,01). A associação inicial do genótipo DEL/DEL com um efeito de 

risco para o desenvolvimento de uma apresentação mais agressiva se manteve após a 

correção (ajuste do p) (Gráfico 11). 

 

 



	107	

Tabela 7. Distribuição demográfica da admissão e do desfecho clínico.  
Grupos da HSAa Apresentação Clínica na Admissão 

 Escala de Coma de Glasgow Nº % 

 

 

Grupo I 

 

 

Grupo II 

 

Leve (15-13) 92 74,19 

Moderado (12 – 9) 12 9,67 

Grave (<9) 20 16,12 

              124  

Leve (15-13) 126 89,36 

Moderado (12 – 9) 9 6,38 

Grave (<9) 6 4,83 

   141  

 Escala WFNS Nº % 

 

 

Grupo I 

I  24 19,3 

II  49 39,51 

III  21 16,9 

IV  19 15,32 

V  11 8,87 

   124  

 

 

Grupo II 

I  59 41,84 

II  62 43,97 

III  10 7,09 

IV  6 4,25 

V  4 2,83 

   141  

 Escala Glasgow Outcome Nº Escala de Rankim Nº 

 

 

 

Grupo I 

124 

5 50         0 4 

4 30         1 29 

3 6         2 47 

2 2         3 4 

1 36         4 3 

- -         5 1 

 - -         6 36 

 

 

 

Grupo II 

141 

5 113         0 32 

4 18         1 70 

3 1         2 27 

2 0         3 2 

1 9         4 0 

- -         5 1 

- -         6 9 
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Gráfico 6. Influência da ancestralidade sobre o DIND 

     
 
 
	
Gráfico 7. Distribuição dos fatores confundidores conforme o desfecho. 

	 	
 O desfecho considerado para cálculo foi até 30 dias após o ictus. 
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Gráfico 8. Distribuição da ancestralidade conforme desfecho clínico. 

				 	

 
 
Gráfico 9. Distribuição dos fatores confundidores sobre a apresentação 
VASOGRADE. 
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Gráfico 10. Ancestralidade e a influência mediante a apresentação inicial. 

 
     

 A ancestralidade se manteve sem relevância estatística quanto à distribuição 

etária. 

 Com a análise logística binária do biomarcador 4VNTR 27 com 4 alelos em 

sua forma dominante, mostrou-se com influência no desenvolvimento de 

vasoespasmo sintomático (OR 0,04, IC 95%, p avaliado = 0,04).  

Outro marcador que se apresentou com dados estatísticos com significância 

foi o gene XRCC1 em seu modelo recessivo  e maior força na evidência no modelo 

aditivo com um HR = 1,414 para o alelo 1, mostrando que os indivíduos com este 

alelo estão mais predispostos a desenvolver vasoespasmo arterial após HSAa. Por 

outro lado, o alelo 2 como fator protetor HR = 0,707 (p ajustado = 0,035), 

evidenciando uma sobrevida maior entre os pacientes portadores do alelo 2 (Gráficos 

12 e 13).  
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Gráfico 11. Marcador do gene da CASP8 e sua relação com a graduação 
VASOGRADE. 
 

 
 

 A mortalidade foi dividida em dois momentos: o primeiro momento ao longo 

dos primeiros 28 dias pós-ictal (grupo avaliado no desfecho) e o segundo momento no 

período de 4 a 8 semanas após o ictus. Nas primeiras 4 semanas, em que se situa o 

período mais crítico, a taxa de mortalidade foi de 16,9% (45 casos). Cerca de 29 casos 

dos que evoluíram a óbito pertenciam ao Grupo I, perfazendo 64,44% dos pacientes 
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que evoluíram à óbito nas primeiras quatro semanas entre os pacientes que 

conseguiram ser assistidos nesta série de casos. 

Tabela 8. Distribuição genotípica e alélica dos biomarcadores investigados nos 
pacientes com HSAa grupo I em comparação com o grupo II (controle). 

Gene Mutação do 

Biomarcador 

Alelo Efeito OR p avaliado 

(0,05) 

p ajustado 

(0,01) 

TP53 INDEL 1 aditivo 1,86 0,0172 0,025 

 INDEL 1 recessivo 2,27 0,009 0,025 

ACE2 INDEL 2 aditivo 0,49 0,00009 0,002 

 INDEL 2 dominante 0,49 0,191 0,365 

eNOS SNP T dominante 0,391 0,038 0,279 

 VNTR 4 dominante 0,049 0,045 0,279 

IL4 INDEL 2 recessivo 0,482 0,047 0,141 

CASP8 INDEL 2 recessivo 2,06 0,01 0,031 

 INDEL 2 aditivo 1,40 0,069 0,104 

IL1A INDEL 2 recessivo 0,475 0,353 0,636 

 INDEL 2 aditivo 0,737 0,062 0,098 

PAR1 INDEL 1 dominante 2,95 0,0308 0,092 

 INDEL 1 aditivo 1,41 0,082 0,123 

XRCC1 INDEL 2 recessivo  0,707 0,001 0,035 

 INDEL 2 aditivo 0,623 0,001 0,035 

NFKB1 INDEL 1 dominante 1,883 0,121 0,365 

 INDEL 1 aditivo 1,23 0,376 0,564 

MDM2 INDEL 2 dominante 0,325 0,138 0,416 

CYP2E1 INDEL 1 recessivo 1,291 0,174 0,748 

 INDEL 1 aditivo 1,224 0,218 0,75 

UGTA1 INDEL 1 aditivo 0,935 0,471 0,811 

ADRB2 INDEL 2 dominante 0,744 0,132 0,748 
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Gráfico12. Distribuição do polimorfismo do gene XRCC1, e a influência na sobrevida 
dos pacientes após a HSAa. 

Gráfico 13. Curva de Kaplan Meier para os pacientes com o alelo 1 e 2 do  XRCC1. 
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 5.6. Casos Clínicos:  

	
	
	
	
	
	

	
Figure 10. Paciente sexo feminino, 45 anos, admitida pós-rebaixamento do nível de 
consciência, com Glasgow 13, sem déficit motor e com rigidez de nuca. a e b) 
angiografia diagnóstica com vasoespasmo moderado e se distribui de forma difusa. c) 
aneurisma do segmento comunicante esquerdo da artéria carótida interna. D e E) 
tratamento endovascular com sinais de vasoespasmo f e g) angioplastia em curso. h ) 
TCC com sangue na admissão Fisher modificada 3, VASOGRADE amarelo. I) TCC 
de crânio controle pós-craniectomia, com área de isquemia com  descompressiva. 
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Figura 11. Homem, 71 anos, admitido consciente sonolento com hemiparesia 
esquerda com escore WFNS 2, Fisher modificado 3 (A), com escore VASOGRADE 
estimado amarelo. A ACSD evidencia uma aneurisma grande do segmento M2 direito 
sem sinais de vasoespasmo (B, C, D); controle angiográfico pós-operatório com 
aneurisma excluído; (E e F) Visão microscópica intraoperatória antes e após a 
clipagem ; e (G) paciente 3 meses após a terapêutica.  
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Figura 12. Sexo feminino, 51 anos, admitida com rebaixamento do nível de 
consciência em Glasgow 07, rigidez de nuca 3/4+. WFNS IV, Fisher modificado 4 e 
escala VASOGRADE vermelho. (A) TCC com HSAa difusa; (B e C) ASCD com 
lesão aneurismática gigante na ACIE; (D e E) 1a sessão embolização com espirais na 
fase aguda; (F e G) controle angiográfico com reconstrução 3D; (H, I e J) 2a sessão 
embolização com stent para reconstruir o colo; (K, L e M) controle angiográfico 12 
meses após o evento inicial.   
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Figura 13. Sexo feminino, 52 anos, admitida com rebaixamento do nível de 

consciência sob ventilação mecânica. Submetida à derivação ventricular externa na 

admissão. WFNS 5 VASOGRADE vermelho. (A) TCC com Fisher modificado 4, 

com hidrocefalia; (B, C e D) aneurisma do complexo comunicante anterior grande 

projetado para cima sem vasoespasmo; (E) Visão microscópica da HSAa, * mostra o 

aneurisma sob aumento da visão, a seta demonstra o segmento A1 esquerdo; (F) 1 e 2 

TCC pós operatória, e 3 Visão microscópica pós-clipagem com reconstrução. Follow 

up com DIND devido ao comprometimento cognitivo. 
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Figura 14. Paciente do sexo feminino 51 anos, admitida com cefaleia e Glasgow 15. 
WFNS I, Fisher  4, VASOGRADE amarelo. Submetida à DVE, sendo realizado 
exame e o tratamento com angioplastia precoce em 72h e segunda angioplastia no 13o 
dia pós-ictus. (A) TCC com hidrocefalia Fisher modificado 4; (B) Embolização com 
espirais e angioplastia; (C,D) embolização do aneurisma da artéria basilar; (E,F) 1a 
Angioplastia 7 dias de ictus, Doppler transcraniano D (E)  e E (F) com velocidades na 
artéria cerebral média (ACM) de 171 cm/s e 147 cm/s; (G,H) 2a angioplastia ACM 
Esquerda com velocidade do Doppler de 220 cm/s; e (I) 2a angioplastia ACM Direita 
com velocidade do Doppler de 202 cm/s. Evolução até o 17o dia com isquemia global 
e óbito. 
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Figura 15. Paciente sexo feminino, 63 anos, admitida após perda do nível de 
consciência com rigidez de nuca e graduada pelo escore WFNS em grau 2, 
considerada segundo risco de vasoespasmo pelo VASOGRADE amarela. (a) TCC 
com HSAa difusa Fisher modificado grau IV; (b e c) estudo angiográfico cerebral 
com achados de aneurisma no segmento comunicante da artéria carótida interna 
esquerda, outro aneurisma no segmento M1 da artéria cerebral média (ACM) 
esquerda e no segmento M2 esquerdo outra lesão.; (d) visão microscópica ampliada 
do aneurisma na artéria carótida interna; (e) visão microscópica do aneurisma do 
segmento M2 de ACM esquerda; e (f) visão microscópica do aneurisma de ACM 
segmento M1 esquerdo. A paciente no follow up manteve a paresia do terceiro nervo 
6 meses após a cirurgia.  
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6. Discussão 

_____________________________________________________________________ 

 O presente trabalho avalia, com ineditismo, a genética da população da região 

Amazônica com HSA aneurismática, em termos de biomarcadores associados à 

vasculogênese, regulação do tônus microvascular, mecanismos inflamatórios do 

vasoespasmo encefálico e desfecho da doença.  

 

6.1. Influência do gene da eNOS sobre a HSAa 

A pesquisa acerca do perfil genético relacionado à formação e rotura dos 

aneurismas intracranianos revelou que alterações genômicas e epigenéticas podem 

influenciar o desfecho dos doentes com HSA aneurismática. O rastreio de um perfil 

genético que possa predizer a resposta inflamatória encefálica pós-HSA aneurismática 

auxiliará o direcionamento da terapia, o que contribui para desfecho clínico mais 

favorável. 

 A metanálise realizada para compreender o papel dos polimorfismos do gene 

da eNOS (T-786C, G-894T e 4-VNTR27) sobre a história natural dos aneurismas 

intracranianos, inclusive na HSAa, demonstrou que os resultados foram consistentes 

com a relação positiva entre o modelo dominante do polimorfismo T-786C e a 

formação de aneurisma intracraniano (OR 1,24, IC 95%, 1,21-1,28, p <0,0001), assim 

como sua correlação com a presença de hemorragia subaracnoidea (OR 1,22, IC 95%, 

1,04-1,44, p=0,01), em que foram incluídos 1416 casos e 1289 controles, cuja 

contribuição ancestral para a metanálise foi de 55% dos participantes asiáticos em que 

o alelo CC dominante foi o mais prevalente. Considerando os caucasianos, a 

distribuição genotípica foi mais homogênea com alta frequência de heterozigotos 

(Genótipo T/C) (Figura 16)105-107. 
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Por outro lado, quando se tentou demonstrar a correlação com o vasoespasmo 

pós-HSAa, os autores não conseguiram demonstrar a correlação com aumento do 

risco de espasmo arterial quando da inserção do alelo T, na região promotora do gene 

da eNOS (T-786C). Essa metanálise, mostrou que, pela falta de metodologias 

similares, torna-se pouco confiável a possibilidade desta mudança alélica estar 

relacionada a um aumento no risco do vasoespasmo106. Muito embora outra 

metanálise focando o desfecho da doença com déficit neurológico isquêmico tardio 

(DIND) tenha revelado a importância e relevância dos achados tanto da zona intrônica 

com seu polimorfismo da eNOS (4-VNTR27) como do alelo 2 da haptoglobina 

associado com maior risco de vasoespasmo105.  

Embora estudos de metanálise como aqui apresentados tenham evidenciado 

dados substanciais ora demonstrando e ora não demonstrando a associação de 

polimorfismos da eNOS envolvidos com o vasoespasmo encefálico; a casuística 

apresentada neste estudo permitiu replicar as informações encontradas nas revisões 

sistemáticas anteriormente citadas, demonstrando os achados acerca de dois 

biomarcadores da eNOS (p < 0,05) com importância no contexto do VE e do déficit 

isquêmico tardio. Na amostra Amazônica, os grupos foram distribuídos quanto ao 

percentual de ancestralidade, previamente, validados para população brasileira nas 

diversas regiões, em que os grupos de pacientes com vasoespasmo sintomático (grupo 

I) e não sintomático (grupo II) foram investigados quanto a influência ancestral. Essa 

avaliação não demonstrou nenhuma variação estatisticamente significativa no tocante 

ao perfil dos indivíduos normais. De forma que em ambos os grupos a distribuição da 

influência ancestral, mostrou-se com maior percentual de descendência “europeia”, 

exatamente similar ao que se observa na população brasileira. (Tabela 9). 
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Tabela 9. Distribuição amostral de acordo com a ancestralidade na população 
Amazônica. 
Ancestralidade  Hemorragia Subaracnoidea p aval p ajust 

 Grupo I Grupo II   

Africano 0,2568 0,2468 0,431 0,933 

Ameríndio 0,2886 0,2924 0,622 0,933 

Europeu 0,4544 0,4608 0,941 0,941 

p > 0,01; p ajust (ajustado) pela correção FDR.  

 Essa distribuição heterogênea da população brasileira é observada em todas as 

regiões; o que poderia refletir inclusive a  importância da contribuição genômica, de 

forma a ser relevante para o desenvolvimento de um desfecho piorado ou melhorado 

ao se comparar com outras regiões do mundo. Esse achado reforça a importância da 

realização do mesmo estudo em populações ainda sem o perfil étnico investigado. A 

distribuição da ancestralidade permite avaliar uma maior dominância de um perfil 

homozigótico para o gene da eNOS com genótipo TT para a população Amazônica, 

sendo evidenciado o seguinte perfil genômico (Tabela 10). 

A presença do alelo T dominante nos pacientes, demonstrou maior chance de 

desenvolver o déficit neurológico isquêmico tardio, o que pôde ser observado com 

significância estatística nos pacientes do grupo I. No entanto, a mesma importância do 

alelo T não foi observada quanto a maior chance de desenvolver vasoespasmo 

encefálico para o biomarcador T-786C  tanto para o modelo dominante quanto o 

aditivo (p > 0,05).  

Quanto ao biomarcador 27bp - VNTR  do gene eNOS com o alelo aditivo -4, 

observou-se que quando identificado na população estudada sugere maior chance de 

desenvolver vasoespasmo encefálico. Por outro lado, houve maior chance de 
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desenvolver déficit isquêmico tardio tanto no grupo I como no grupo II nos portadores 

deste SNP (p < 0,05). 

Tabela 10. Distribuição genotípica dos biomarcadores do gene eNOS com 
Vasoespasmo cerebral segundo DIND e com a escala VASOGRADE.  
Gene PNU ou Alelo OR p aval (5%) p ajust (1%) 

A) Piora clínica associada ao DIND 

eNOS 786 T->C 

TT 

0,391 0,038 0,279 

 VNTR – 4 0,496 0,045 0,279 

B) Importância do VASOGRADE 

eNOS 786 T->C 

   dominante (TT) 

aditivo (TT + TC) 

 

0,54 

0,78 

 

0,15 

0,22 

 

0,33 

0,33 

 aditivo VNTR – 4 

aditivo VNTR – 6 

  dominante VNTR -5 

1,19 

0,44 

1,49 

0,45 

0,36 

0,50 

0,66 

0,66 

0,66 

OR Odds ratio;  p ajust (ajustado) pelo correção FDR de Hochenberg. 

 Em relação ao polimorfismo G-894T do gene da eNOS, durante a investigação 

o mesmo apresentou validade em 50% da amostra, o que não demonstrava 

confiabilidade para o uso dos resultados. Com isso, foi abandonada sua análise e 

correlação com a HSAa nesta pesquisa; inclusive pois outros estudos demonstram a 

ausência de correlação deste SNP com aneurisma intracraniano e suas 

complicações107. 

 Na avaliação do gene da eNOS com a escala VASOGRADE, deve-se 

considerar que o escore verde foi o de maior relevância na amostra estudada. Neste 

grupo de pacientes, o alelo T com seu polimorfismo no modelo dominante e aditivo 

não demonstrou significância estatística na correlação com DIND (OR 0,788, CI 

95%, p avaliado > 0,05).  
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 6.2. Influência dos genes envolvidos na inflamação 

 Quanto à análise da influência dos outros 12 biomarcadores genéticos  sob o 

chance de desenvolver vasoespasmo encefálico sintomático pós HSAa, 5 marcadores 

(TP53, CASP8, ACE2, IL4 e XRCC1) mostraram significância estatística. 

	
Figure 16. Estrutura do gene NOS3 (eNOS) localizado em 7q35-36. 

 

O papel da inflamação na formação e progressão dos aneurismas ainda não se 

mostra completamente explicado, mas existe evidência da participação de fatores pró-

inflamatórios na instalação da hemorragia subaracnoidea e de suas complicações.  

Neste contexto, o gene TP53 possui uma importante função, como “guardião 

do genoma”, ao atuar na inibição das caspases e, assim, prevenindo a apoptose. Em 

nossa, amostra, este gene com seu modelo recessivo com alelo 1 (genótipo CC), assim 

como  o modelo aditivo  (CC + CG + GG) possuem um risco menor de cursar com 

HSAa com espasmo, cerca de 2,27 vezes menos no modelo recessivo e 1,86 no 

modelo aditivo (p aval 0,009 e p ajust 259). Esses dados reforçam o que foi 

demonstrado por Li et al., 2012, quando avaliou 590 pacientes e encontrou uma 

menor predisposição à presença de aneurismas naqueles indivíduos com genótipo CC 

em uma população de chineses.  
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O gene TP53 age em conjunto sobre a mitocôndria auxiliando na liberação do 

citocromo C e sobre as procaspases aumentando a liberação da caspase 8, ativando a 

via das caspases. Isso em modelos animais determina um aumento do processo 

inflamatório e, por conseguinte, aumenta a chance de um insulto isquêmico, que no 

humano, seria interpretado com o risco mais elevado de VE e até DIND. Nossa 

amostra pôde identificar que o gene da CASP8 com seu modelo recessivo (alelo 2) 

estão aumentando a chance de desenvolver vasoespasmo encefálico em até 2 vezes (p 

avaliado = 0,01 e p ajustado = 0,031), esse se mostrou hiperexpressado no grupo 

VASOGRADE amarelo e vermelho em que a chance de isquemia tardia é de 19% e 

37% , respectivamente.  

O biomarcador da angiotensina representado pelo gene ACE2 demonstrou no 

modelo aditivo para o alelo C (genótipos CC + A/C) com significância estatística para 

o grupo hemorragia em desenvolver espasmo arterial (OR 0,49, IC 95%, p avaliado = 

0,00009). Em 2016, Griessenauer et al., em uma revisão sistemática realizada em 

pacientes com HSAa, demonstraram que o efeito do alelo C com o SNP no genótipo 

A/C  é dependente da idade e se mostra aumentado no grupo de pacientes com mais 

de 55 anos de idade228. Esses dados são similares ao obtido nesta série da Amazônia. 

O gene IL4IN3 mostrou-se importante no contexto da resposta ao DIND (OR 

0,48, IC 95% e p avaliado = 0,047), porém, o  p ao ser ajustado para aumentar o 

poder da amostra, a força da relação é perdida. Isto pode estar associado ao tamanho 

amostral, que por se tratar de uma doença comum, necessitaria de um NNT maior 

para representatividade  da força estatística. Esse é um gene bastante frequente nos 

eventos que cursam com processo inflamatório exuberante como na HSAa112. 

Outro marcador é o gene XRCC1 com seu polimorfismo A399G com maior 

risco para desenvolver isquemia127,128. Isso foi bem evidente em nossa série por meio 
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do modelo recessivo para o alelo 1, em que a curva de sobrevida se mostrou mais 

curta para os indivíduos portadores desta alteração alélica com HR 1,414 mais chance 

de desenvolver o espasmo encefálico com DIND e ter um desfecho desfavorável (p 

avaliado = 0,001 e p ajustado = 0,035).  

O polimorfismo do tipo INDEL no gene da PAR1 em modelo deleçãoo (alelo 

1) e aditivo mostrou um aumento no risco em desenvolver vasoespasmo encefálico. 

 A distribuição genotípica esteve de acordo com o estabelecido pelo Equilíbrio 

de Hardy-Weinberg (EHW) com correção do critério FDR (false discovery rate) para 

múltiplos testes, proposto por Benjamini & Hochberg (1995). Esse método permitiu a 

redução da proporção de falsos positivos. A amostra estudada demonstrou estar em 

equilíbrio, permitindo, assim, a análise das mutações.  

6.3. Achados demográficos da amostra  

Comparando nossa casuística com a literatura, alguns pontos demonstram a 

congruência dos achados, tais como o grupo etário mais afetado na 4a, 5a e 6a décadas 

de vida, com maior prevalência no sexo feminino, assim como principais fatores de 

risco modificáveis o tabagismo e a hipertensão arterial.  

Quanto ao grupo, pois hemorragia subaracnoidea houve maior frequência do 

grupo I (com vasoespasmo sintomático) do que o estimado na literatura, com cifras de 

46,79%, em que o esperado seria de 1/3 da amostra. Por outro lado, esse achado pode 

ser explicado pela falta de admissão primária dos pacientes em único centro, o que 

pôde ter contribuído para a recepção de uma amostra com mais chances de se 

encontrar o espasmo em desenvolvimento por ocasião da falha nos cuidados de 

manutenção recomendáveis (nimodipina, normo-hidratação, entre outras) ou por 

ocasião da fase em que os pacientes se encontram da evolução natural da doença.  
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O fato deve ser considerado, pois as distâncias na Amazônia são continentais e 

não permitem o acesso rápido ao centro de referência na capital (Belém) para os 

pacientes em situações mais críticas. Isso pode ter determinado a inclusão de uma 

amostra, relativamente, “viciada” com pacientes os quais apresentavam melhores 

condições clínicas e neurológicas de transporte.  Isso deve ser considerado, em 

especial, quando avaliado que cerca de 76,22% (202 casos) dos pacientes 

apresentaram um tempo de chegada até o hospital referência (Hospital Ofir Loyola) 

entre 3 a 4 semanas após a ocorrência do ictus, em virtude das grandes dimensões 

territoriais do estado do Pará. 

 Desta forma, a análise genômica não se torna prejudicada, mas casos em que o 

desfecho tenha ocorrido de forma agressiva podem não ter sido referenciados porque 

morreram antes do encaminhamento, em que a mortalidade nas primeiras 72h pós-

ictus está muito associada com a “early brain injury” (lesão cerebral precoce), 

depressão alastrante cortical ou microtrombose164. 

 O percentual de indivíduos com vasoespasmo angiográfico foi de 66,79% (177 

casos), esses dados são congruentes com o que a literatura reporta. 

 O desfecho clínico com um número grande de pacientes com isquemia 

cerebral e uma mortalidade relativamente baixa para uma doença tão grave se deve à 

forma como a amostra para inclusão da análise foi verificada. Dos pacientes que 

foram admitidos no hospital referência, a grande maioria chegou com 3 a 4 semanas 

de ictus, quando já reduziu o pico do processo inflamatório, com isso, a mortalidade 

já se encontrava reduzida. Isso se reflete por uma taxa de mortalidade nesse período 

de 16,98% (45 casos), porém aqueles que passaram deste período ainda apresentaram 

uma mortalidade por conta das sequelas isquêmicas instaladas com taxas de 22,22% 

(20/90 casos) em até 6 a 8 semanas no período em que se considera a instalação do 
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DIND, o que, analisando já, atinge cifras elevadas de letalidade sem considerar a 

totalidade dos casos não recebidos nas primeiras 72h, bem como aqueles que não 

conseguiram ser encaminhados para assistência no hospital referência quer pela 

gravidade quer porque evoluíram a óbito antes.  

 Quanto ao grupo desfecho e DIND, houve maior frequência entre os 

indivíduos com  pior escala do VASOGRADE. O que se mostra congruente com o 

que a literatura demonstra, em relação aos biomarcadores demográficos: quanto pior a 

escala clínica e tomográfica na admissão, piores serão os desfechos dos pacientes. 

Porém, como na amostra, além do tempo de chegada ter sido postergado, existe 

também um maior número de casos com melhor apresentação clínica e 

imagenológica, o que, sem dúvida, contribui para melhores desfechos.  

 A correlação da escala VASOGRADE amarela e vermelha com os casos 

sintomáticos quanto ao vasoespasmo no Grupo I foi bem relacionada, apesar de um 

número de casos ligeiramente menor que o grupo II que mostrou mais associação na 

escala verde. Esses dados se mostram bastante similares aos encontrados por de 

Oliveira Manoel et al., 2015177.  

6.4. Perspectivas  

 Apesar de inúmeros esforços em pesquisa na HSAa estarem sendo realizados 

para compreender os mecanismos subjacentes à lesão encefálica; ainda não se 

consegue esclarecer com todo o conhecimento, até o momento adquirido explicar as 

causas diretas do sangramento aneurismático e suas complicações. Algumas hipóteses 

sugerem que o processo da apoptose e das vias inflamatórias estejam diretamente 

ligados com a cascata que determina a deterioração encefálica rápida e progressiva, 

inviabilizando oportunidades terapêuticas imediatas. 
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Com os dados de revisão da literatura e os achados nesta série de casos, nos 

parece lógico que a variabilidade genotípica pode definir a susceptibilidade individual 

por meio da contribuição ancestral étnica tanto para lesão isquêmica precoce pós-

HSAa como para o DIND (até 6 a 8 semanas pós-ictus). 

 O DIND permanece como a principal causa de mortalidade e morbidade para 

aqueles pacientes que sobreviveram ao sangramento inicial. Neste momento nos 

parece claro que a isquemia encefálica tardia tem uma etiologia multifatorial variada 

além da simples vasoconstrição causada pelo espasmo arterial, possivelmente, 

associada às vias inflamatórias. Essa evidência nos alerta para a possibilidade de 

estratégias terapêuticas futuras  que devem ser focadas no intervalo entre a instalação 

da rotura do aneurisma e o início do DIND, fornecendo uma janela farmacológica 

para minimizar os efeitos deletérios desta complicação. 
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7. Conclusões 

_____________________________________________________________________ 

 

1a. Os biomarcadores CASP8 (alelo 2 modelo recessivo), XRCC1 (alelo 1 modelo 

recessivo), ACE2 (alelo C modelo aditivo), PAR1 (modelo DEL e aditivo) e 4-

VNTR 27 do gene eNOS mostraram  maior associação com vasoespasmo 

encefálico. O alelo 1 no modelo recessivo e no aditivo do gene TP53 sugere ser 

um fator protetor contra o vasoespasmo encefálico; 

1b. Em relação à isquemia encefálica tardia, os biomarcadores mais relevantes 

foram IL4IN3, XRCC1, T-786C e 4-VNTR 27; 

1c. O gene da eNOS mostrou significância estatística na amostra estudada para 

desenvolver o vasoespasmo encefálico na presença do biomarcador 4 – VNTR 27. 

Enquanto o SNP alelo T no modelo dominante (T-786C) mostrou-se relevante 

para desenvolver déficit isquêmico tardio; 

1d. 50% dos biomarcadores pesquisados mostraram desempenhar um papel 

relevante na hemorragia subaracnoidea aneurismática e suas complicações, em 

que alguns contribuíram para desenvolver o vasoespasmo encefálico e/ou 

isquemia tardia, enquanto outros favoreceram o efeito protetor contra o espasmo; 

2. Em relação ao perfil de ancestralidade, não houve diferença  entre os pacientes 

com vasosespasmo sintomático e não sintomático, considerando as diferenças 

étnicas. Nem houve um biomarcador mais relevante em qualquer dos grupos de 

hemorragia estudados. 
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8. Anexos  
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo A – Escore risco de rotura do aneurisma PHASES 
 
(P) População  Pontuação 
América do Norte, Europa (exceto Finlândia)  0 
Japonesa 3 
Filandês 5 
(H) Hipertensão Arterial Sistêmica  
Não 0 
Sim  1 
(I) Idade  
< 70 anos 0 
≥ 70 anos 1 
(T) Tamanho do Aneurisma  
< 7,0 mm 0 
7,0 – 9,9 mm 3 
10,0 – 19,9 mm 6 
≥ 20,0 mm 10 
(HP) HSAa precoce de outro aneurisma  
Não 0 
Sim 1 
(L) Localização do Aneurisma  
ACI – Artéria Carótida Interna 0 
ACM – Artéria Cerebral Média 2 
ACA/ACICo/Circulação Posterior 4 
(Artéria Cerebral Anterior/ Comunicante Posterior)  
Para calcular o PHASES para um paciente, o número de pontos associado com o indicador que pode ser obtido com a soma 
acima. Após a soma o escore correspondente é localizado no gráfico na figura abaixo e assim é estimado o risco em 5 anos. Para 
indivíduos tabagistas o risco já se mostra mais aumentando pois é um fator de risco que multiplica o percentual em 8 vezes. 
Fonte: Greving JP et al., 2014 
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Anexo B – Escala de graduação de Hunt e Hess para HSAa. 
Fonte: Hunt WE, Hess RM, 1968. 

 
 
 
 
 
 
Anexo C – Escala de graduação clínica da World Federation of Neurological 
Surgeons (WFNS) 
 

Escore Escala de Glasgow 
de Coma (EGC) 

Descrição Clínica 

I 15 Sem déficit motor 
II 13-14 Sem déficit motor 
III 13-14 Com déficit motor 
IV 7-12 Com ou sem déficit motor 
V 3-6 Com ou sem déficit motor 

Fonte: J Neurosurg 1988; 68: 985-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduação Descrição Clínica 
1 Assintomático ou cefaleia leve e rigidez de nuca leve 
2a Cefaleia moderada a grave, nuca rígida e sem déficit neurológico 

focal 
2b Cefaleia moderada a grave, nuca rígida e paresia do IIIo  nervo 
3 Sonolência, confusão e déficit neurológico local leve 
4 Torpor, hemiparesia moderada a grave  
5 Coma profundo, rigidez de decerebração e aspecto moribundo 
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Anexo D – Classificação da tomografia de crânio, segundo Fisher original e 
modificada e as taxas de risco de vasoespasmo clínico 
 
Quantidade de Sangue nas 

cisternas (HSA) 
HIV Escala de 

Fisher 
Original 

Escala de 
Fisher 

Modificada 

Risco estimado 
de 

Vasoespasmo 
Clínico (%)  

Sangue difuso e espesso nas 
cisternas 

Presente 3 4 40 

Sangue difuso e espesso nas 
cisternas 

Ausente 3 3 33 

     
Sangue localizado e espesso 
nas cisternas  

Presente 3 4 40 

Sangue localizado e espesso 
nas cisternas  

Ausente 3 3 33 

     
Sangue difuso e fino nas 
cisternas 

Presente 4 2 33 

Sangue difuso e fino nas 
cisternas 

Ausente 2 1 24 

     
Sangue localizado e fino nas 
cisternas 

Presente 4 2 33 

Sangue localizado e fino nas 
cisternas 

Ausente 1 1 24 

     
Sem sangue nas cisternas Presente 4 2 33 
Sem sangue nas cisternas Ausente 1 0 0 

 
HSA (hemorragia subaracnoidea), HIV (hemorragia intraventricular). 

Fonte: Frontera et al., 2006.  
 
 
 
 
Anexo E – Escala VASOGRADE 
 

VASOGRADE WFNS Escala de Fisher 
modificada 

Risco de DCI 

Verde 1-2 1-2 15% 

Amarelo 1-3 3-4 19% 

Vermelho 4-5 Qualquer 34% 

 WFNS – World Federation of Neurosurgical Societes, DCI – Isquemia cerebral tardia 
Fonte: de Oliveira Manoel et al., 2015. 
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Anexo F – Sensibilidade e especificidade do DTC na detecção do vasoespasmo 
encefálico e critérios por artérias estudadas 
 
Artérias Intracranianas Sensibilidade Especificidade 

ACI 25-30% 83-91% 

ACM 39-94% 70-100% 

ACA 13-71% 65-100% 

Vertebral 44-100% 82-88% 

Basilar 77-100% 42-79% 

ACP 48-60% 78-87% 
ACI (artéria carótida interna), ACM (artéria cerebral média), ACA (artéria cerebral anterior), ACP (artéria cerebral posterior) 

Fonte: Sloan et al., 2004. 
 
Anexo G – Critérios para detecção de vasoespasmo encefálico na ACM, pelo DTC 
 
Velocidade de Fluxo 
Média – VFM (cm/s) 

Índice de 
Lindegaard  

Interpretação dos Dados 

< 120 ≤ 3 Hiperemia 

> 80 3-4 Hiperemia + Vasoespasmo leve 

≥ 120 3-4 Hiperemia + Vasoespasmo leve 

≥ 120 4-5 Hiperemia + Vasoespasmo moderado 

≥ 120 5-6 Vasoespasmo moderado 

≥ 180 6 Vasoespasmo moderado a grave 

≥ 200 ≥ 6 Vasoespasmo grave 

≥ 200 4-6 Hiperemia + Vasoespasmo grave 

≥ 200 3-4 Hiperemia + Vaspespasmo moderado 

ACM (artéria cerebral média), DTC (Doppler transcraniano). 
Fonte: Sloan et al., 2004. 
 
 
 
Anexo H – Critérios de progressão do vasoespasmo encefálico na avaliação da ACM, 
pelo DTC 
 
Parâmetros  Valores a interpretar 

Velocidades ACM ≥ 180 cm/s 

Aumento rápido da velocidade (> 20% ou > 65 

cm/s/dia) 

Índice de Lindegaard ACM/ACI ≥ 6 

Índice de Pulsatilidade (IP) IP ≥ 1,2 
ACM (artéria cerebral média), DTC (Doppler transcraniano) 

Fonte: Sloan et al., 2004. 
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Anexo I – Biomarcadores genéticos envolvidos na patogênese da formação e/ou da 
rotura na vasculopatia aneurismática – alterações estruturais do DNA. 
 

Gene Cromossomo Tipo de Mutação Ação e Função 

Haptoglobina (HP) 16q22  SNP HP1 e HP2 Proteína se liga à hemoglobina; associação 
com VC e DIND 

Endogolina (ENG) 9q3 SNP Intron7,23 bp 

inserção 

HHT (Hemorragia Telangectásica 
hereditária), transforma a expressão das 
células endoteliais. Doença de von Hippel 
Lindau 

Elastina (ELN) 7q11 SNP Intron 20 T→C 

SNP Intron 23 T→C  

Associação com aneurismas rotos e não 
rotos. 

Elastase 2 (ELA) 19p13,3 Sem SNP Secretadas por leucócitos na destruição da 
camada elástica na ECM, formação de AI 

SERPINA 1 α1 

Antitripsina (AAT) 

14q32 A/T Secretadas por leucócitos na destruição da 
camada elástica na ECM, formação de AI 

Fibrilina (FBN1 e 2) 15q21 

5q23-q31 

Sem SNP Síndrome de Marfan, formação de AI 

Policistina 

(PKD1,2,3) 

16p13 Indel Doença Renal Policística, AI em jovem com 
rotura jovem 

APOE (ε2,3,4) 19q13.2 E4/nãoE4 

E2/não E2 

Sem relação com VC e DIND, pós HSAa. 
Papel secundário na inflamação liberando 
citocinas. Relação direta com AVCH 

Colágeno I e III 

(COL3A1) 

7q22.1 

2q31(na síndrome) 

Sem SNP Síndrome de Ehlers Danlos, na formação da 
parede do aneurisma 

IL-6 7p21 G572C Associada a formação e rotura em 
caucasianos e população Chinesa 

 7p21 G174C Sugere ser uma citocina pró-inflamatória 
protetora para AI 

eNOS 7q35-36 Intron 27-bp-VNTR Associação com VC e DIND 

  G984T Associação com rotura dos AI 

  T786C Associação com Formação de AI 

TNF - α 6p21.33  Evolvido nas vias inflamatórias de formação 
e rotura dos aneurismas. Aumentado no 
LCR pós HSAa 

TP53 17p13 miR-34b/c CC 

miR 34b/c CT/TT 

Arg72Pro CG/CC/GG 

Fator protetor dos aneurismas 
Risco de formação e rotura de AI, envolvido 
no processo inflamatório 
 
Risco de formação e rotura do AI, envolvido 
no processo inflamatório 

PAR1 5q13.3 - 

 

Permite a ação da Trombina na 
fisiopatologia do VC, mediado por este 
grupo de receptores. PAR-1 hiperregulado 
na HSAa ↑ risco de VC  

Endotelina A (ET - A) 4q31.23 C323T 

 

A endotelina é um potente vasoconstritor, o 
bloqueio de seu receptor, reduz o risco de 
VC e DCI. ET -1 hiperregulada na HSAa 
↑risco de HSAa. 
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Anexo J – Definições de DCI ou DIND e infarto cerebral após HSAa. 
 

Piora Clínica por ocasião da DCI Piora Clínica por ocasião do infarto cerebral 
 

- Déficit neurológico focal (hemiparesia, 
afasia, apraxia ou negligência).  
- Diminuição da pontuação da escala de 
Glasgow de coma em mais de dois pontos 

- Imagem de isquemia presente dentro de 6 
semanas 
- Pelo menos imagem de isquemia dentro de 
6-8 semanas após uma HSAa 

- Pelo menos 1h hora de instalação 
- Não pode surgir imediato à oclusão do 
aneurisma 
- Outras causas devem ser excluídas 

- Comprovado na necrópsia 
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Anexo K –Protocolo de dados dos pacientes com hemorragia subaracnoidea aneurismática. 
 
Número de registro AVE: Nome:  

 
Sexo: Masculino – M 
          Feminino – F  

Grupo de Pesquisa: 
Grupo I – Aneurisma Roto com Vasoespasmo 
Grupo II – Aneurisma Roto sem Vasoespasmo 

Idade (anos): Grupo Etário (anos): 
- <30  
- 30-39 
- 40-49 
- 50-59 
- 60-69 
-  ≥70 

Etnia Inferida: 
1. branca 
2. asiático 

japonês 
3. negra  
4. indígena 
5. parda 

 

Etnia Geneticamente Identificada 
(%): 

- Ameríndio 
- Europeu 
- Africano 

Fatores de risco modificáveis: 
1. Fator de Risco Modificável Maior (Hipertensão 

Arterial Sistêmica e/ou Tabagismo)  
2. Fator de Risco Modificável Menor 

(Etilismo, Diabetes Mellitus e/ou Dislipidemia) 

Escala da World Federation of 
Neurological Surgeons (WFNS): 
 
I  – ECG 15, sem déficit motor 
II  – ECG 13-14, sem déficit motor 
III – ECG 13-14, com déficit motor 
IV – ECG 7-12 
V  – ECG 3-6 
 
ECG (Escala de Coma de Glasgow)  

Avaliação da Tomografia computadorizada de crânio na admissão: 
Escala de Fisher Modificada (TC de crânio) 
Escala de predição do vasoespasmo  

- HSA: hemorragia subaracnoidea cisternal 
- HIV: hemorragia intraventricular 

 
A. HSA espessa e difusa 
- Com HIV: 4 pontos 
- Sem HIV: 3 pontos 
B. HSA espessa e localizada 
- Com HIV: 4 pontos 
- Sem HIV: 3 pontos 
C. HSA não espessa e difusa 
- Com HIV: 2 pontos 
- Sem HIV: 1 ponto 
D. HSA não espessa e localizada 
- Com HIV: 2 pontos 
- Sem HIV: 1 ponto 
E. Sem HSA 
- Com HIV: 2 pontos 
- Sem HIV: 0 ponto 

 
Predição de vasoespasmo sintomático (clínico) na escala de Fisher 
modificada: 
             
              Score 0: 0% 
              Score 1: 24% 
              Score 2: 33% 
              Score 3: 33% 
              Score 4: 40% 

Angiografia encefálico por subtração digital 
(DSA) Diagnóstica (inicial): 

1)  Aneurisma 
a) Quantidade 
b) Lesão em espelho 
c) Localização                                     
 
c.1. Circulação Anterior 
(1.ACA/2.ACM/3.ACIoft/4.ACICoP/5.

 
 
 
 
 
 
 
Escala Preditiva de Vasoespasmo Modificada: VASOGRADE 
WFNS + Escala de Fisher na TC de crânio modificada 
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ACIChoA/6.Pericalosa/11. ACoA/12. 
ACI bifurcação) 
c.2 Circulação Posterior 
(7.Basilar/8.Cerebelar 
Superior/9.AICA/10.PICA/13.Vertebral 
intradural) 
d) Tamanho  
1.Blister 
2.Pequeno3-7mm 
3.Médio7,1-12mm  
4.Grande 12,1-24,9mm 
5.Gigante ≥25mm) 
e) Domus  
- Regular 
- Irregular 
f) Espasmo Inicial 
- Sim  
- Não 
g) Tipo do Espasmo 
- Leve  
- Moderado 
- Grave 
h) Localização 
- Local  
- Difuso 

                        WFNS         Fisher     Risco de Isquemia Tardia 
                                                        (vasoespasmo cerebral) 
      
     - Azul             I                  0                             0% 
     - Verde          I-II              I-II                          15%  
     - Amarelo      I-III             III-IV                       19% 
     - Vermelho    IV-V            I-IV                         37%        
 
 
 

Tipo de Tratamento  
1. Microcirurgia  
2. Endovascular 

Evolução pós-tratamento  
1. Melhorada 
2. Piorada  

 

Evolução pós-tratamento (Desfecho)  
- Favorável 
- Desfavorável 

Óbito: em 4 semanas 
- Sim  
- Não 

 

Déficit Neurológico Isquêmico Tardio (DIND): 
Considerar até 8 semanas 

- Sim  
- Não 
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Anexo L -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
________________________________________________________________

__________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: 
.:.........................................................................................................................................................................
..................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº 

........................... APTO: ............................... 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

....................................................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

................................................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 
................................................................................................................................
.......... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
............................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

...................................................... 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: 

.............................................................................................. 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD 

(............)........................................................................................................... 
_____________________________________________________________________________________
_______________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  
O papel do polimorfismo genético da óxido nítrico sintetase endotelial 

(eNOS) na hemorragia subaracnóidea aneurismática em pacientes da 

Amazônia 
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PESQUISADOR RESPONSÁVEL:   
Prof. Dr. Manoel Jacobsen Teixeira. 
CARGO/FUNÇÃO: Prof. Dr. Titular                     INSCRIÇÃO CONSELHO 

REGIONAL Nº  
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão da Clínica Neurológica 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
Dr. Edson Bor-Seng Shu 
CARGO/FUNÇÃO: Responsável Técnico Grupo de Neurossonologia  

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão da Clínica Neurológica 
PESQUISADOR EXECUTANTE:   
Dr. Eric Homero Albuquerque Paschoal.         
CARGO/FUNÇÃO: Aluno de Pós-Graduação Strictu Sensu INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL Nº 
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão da Clínica Neurológica 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  
3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 6 a 12 meses 
 FINALIDADE DA PESQUISA: Essa pesquisa tem como objetivo Verificar se existe 
associação entre o polimorfismo genético da eNOS com o vasoespasmo encefálico pós HSAa em uma 
casuística da Amazônia. 

	
DESTINO	 DOS	 DADOS	 DO	 SUJEITO	 PESQUISADO:	Os	dados	 coletados	

serão	 utilizados	 somente	 para	 esta	 pesquisa,	 não	 sendo	 divulgada	 qualquer	
informação	 que	 possa	 levar	 à	 sua	 identificação.	 A	 pesquisa	 seguirá	 ainda,	 os	
preceitos	da	Declaração	de	Helsinque	e	do	Código	de	Nuremberg,	respeitando	as	
Normas	de	Pesquisa	envolvendo	Seres	Humanos	(Rs.	CNS	466/12)	do	Conselho	
Nacional	de	Saúde.	Os	questionários	serão	incinerados	(queimados),	após	cinco	
anos	de	a	pesquisa	ser	concluída.	

RISCOS,	PREVENÇÃO	E	BENEFÍCIOS:	A	coleta	de	dados	será	feita	através	
da	análise	de	300	pacientes	com	diagnóstico	de	HSAa	internados	no	Serviço	de	
Neurocirurgia	da	Clínica	Neurológica	do	Hospital	Ophir	Loyola.	Há,	portanto,	o	
risco	de	identificação	dos	seus	dados	e	constrangimento	devido	a	isto;	este	risco	
será	amenizado,	 visto	que	no	momento	da	análise	dos	dados,	 os	protocolos	de	
coleta	 não	 estarão	 identificados	 com	 o	 nome	 e	 sim	 com	 a	 numeração	
padronizada	 de	 cada	 paciente.	 Dessa	 forma,	 o	 seu	 sigilo	 e	 a	 privacidade	 serão	
preservados.	

Não	 será	 divulgado,	 em	 hipótese	 alguma,	 qualquer	 dado	 que	 possa	
identificar	 os	 sujeitos	 estudados,	 sendo	 que	 somente	 os	 resultados	 estatísticos	
referentes	 às	 pesquisas	 serão	 utilizados	 e	 poderão	 também	 ser	 publicados	 em	
jornais	ou	revistas	médicas.	Assim,	esta	pesquisa	pode	lhe	beneficiar	ao	verificar	
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o	melhor	 tipo	de	 tratamento	para	cada	 tipo	de	 lesão	de	 tumoral	de	 localização	
intraventricular.	

Este	 termo	 será	 lido	 e	 explicado	aos	 responsáveis	 legais	dos	 sujeitos	da	
pesquisa	 pelos	 pesquisadores,	 que	 deverão	 estar	 presentes	 no	 momento	 da	
assinatura.	 Toda	 e	 qualquer	 dúvida	 ser	 esclarecida	 pelos	 pesquisadores	 no	
momento	ou	após	a	assinatura.	
	 GARANTIAS:	 É	 garantida	 aos	 pesquisados	 a	 liberdade	 de	 deixar	 de	
participar	 do	 estudo	 sem	 qualquer	 prejuízo,	 em	 qualquer	 etapa	 de	 realização,	
não	 havendo,	 também,	 nenhum	 pagamento	 material	 pela	 sua	 participação	 no	
trabalho.	 Assim	 como,	 não	 haverá	 despesas	 pessoais	 para	 os	 participantes	 em	
qualquer	fase	do	estudo,	sendo	o	trabalho	financiado	por	recursos	próprios	dos	
autores,	não	tendo	financiamento	ou	co-participação	de	nenhuma	instituição	de	
pesquisa.	O	sujeito	da	pesquisa	tem	direito	a	se	manter	informado	a	respeito	dos	
resultados	parciais	da	pesquisa.	Caso	ocorra	exposição	dos	sujeitos	da	pesquisa,	
os	participantes	 terão	direito	de	 receber	assistência	psicológica	e	 indenizações	
legalmente	estabelecidas	por	lei.	
	 ESCLARECIMENTO	DE	DÚVIDAS:	Em	qualquer	momento	do	estudo,	os	
pesquisados,	 para	 esclarecimento	 de	 dúvidas,	 terão	 acesso	 ao	 pesquisador	
executante:	Dr.	 Eric	Homero	Albuquerque	Paschoal,	 cujo	 endereço	 : Comite	de	
Ética	 em	 Pesquisa	 da	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	 Universidade	 de	 São	 Paulo	
situado	na	Av.	Dr.	Arnaldo,	 455	Cerqueira	César	 -	 São	Paulo	 –	 SP	CEP:	 01246-
903.	Fone/Fax:	55+11+3061-8004E-mail:	cep.fm@usp.br.	

DECLARAÇÃO	
	

																Declaro	 que	 compreendi	 as	 informações	 do	 que	 li	 ou	 que	 me	 foram	
explicadas	sobre	o	trabalho	em	questão.	
																Discuti	com	os	pesquisadores	sobre	minha	decisão	em	participar	desse	
estudo,	 ficando	 claros	 para	 mim,	 quais	 são	 os	 propósitos	 da	 pesquisa,	 os	
procedimentos	 a	 serem	 realizados,	 os	 possíveis	 desconfortos	 e	 riscos,	 as	
garantias	de	confidencialidade	e	de	esclarecimentos	permanentes.	
	 Ficou	 claro	 também	 que	 minha	 participação	 não	 tem	 despesas	 e	 que	
tenho	 garantia	 de	 acesso	 aos	 dados	 e	 inclusive	 podendo	 optar	 por	 desistir	 de	
participar	da	pesquisa.	

Concordo	 voluntariamente	 em	 participar	 desse	 estudo	 podendo	 retirar	
meu	consentimento	a	qualquer	momento,	antes	ou	durante,	sem	necessidade	de	
justificar	o	motivo	da	desistência	e	sem	haver	penalidades	ou	prejuízos.	

	
Belém,	____	de	___________________de	201__.	

	
________________________________		 	 	 						________________________________	
Assinatura	do	Responsável																																																	Assinatura	da	Testemunha	

	
_______________________________________________	

Declaro	que	obtive	de	forma	apropriada	e	voluntária	o	consentimento	livre	e	
esclarecido	

Profo.	Eric	Homero	Albuquerque	Paschoal	
Pesquisador	Executante	
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Anexo M – Carta de Aceite do Comitê de Ética em Pesquisa HCFMUSP 
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Anexo N – Carta de Aceite da Pesquisa Laboratório de Genética Médica e Humana – 
Universidade Federal do Pará.   
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Anexo O – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Ofir Loyola. 
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