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RESUMO

Peres CMA. Malformações arteriovenosas encefálicas: impacto da angioarquitetura
nidal no resultado do tratamento radiocirúrgico isolado ou precedido de embolização
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2017.
Aspectos morfológicos do nido e embolização parcial neoadjuvante sem intenção de
cura de malformações arteriovenosas encefálicas, precedendo a radiocirurgia, podem
ter influência no resultado final do tratamento. Métodos: série consecutiva de 47
pacientes submetidos à radiocirurgia (1 a 5 sessões), precedida ou não por embolização
com cianoacrilato. Acompanhamento clínico e radiológico mínimo de 36 meses.
Resultados: a apresentação hemorrágica ocorreu em 68,1% dos pacientes tratados;
destes, 62,5% portavam fístula arteriovenosa dentro da malformação arteriovenosa;
83,3% ectasia venosa e 90% restrição à drenagem venosa. A taxa de oclusão de
embolização seguida de radiocirurgia foi de 46,1% e da radiocirurgia isolada foi de
52,4% (p=0,671). Foram identificados como fatores favoráveis à oclusão: baixo
volume nidal, ausência de fístula arteriovenosa intranidal, maior dose de radiação e
baixo grau na classificação das malformações arteriovenosas encefálicas baseadas na
radiocirurgia (RBAS). Conclusões: o menor volume nidal (p<0,001), o menor grau na
escala RBAS (p=0,047), a ausência de fístula arteriovenosa intranidal (p=0,001) e a
maior dose prescrita (p=0,001) tiveram correlação com resultado favorável no
tratamento. Embolização seguida de radiocirurgia não foi superior à radiocirurgia
isolada (p=0,772). A eliminação de fístulas arteriovenosas intranidais pela
embolização pode aumentar a eficácia da radiocirurgia.
Descritores: malformaçaõ arteriovenosa encefálica; hemorragia intracraniana;
procedimentos endovasculares; embolização terapêutica; radiocirurgia.

ABSTRACT

Peres CMA. Brain arteriovenous malformations: the impact of associated nidal
lesions in the outcome after radiosurgery alone or preceded by embolization [Thesis].
São Paulo: “Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”; 2017.
Partial nidal embolization preceding radiosurgery of brain arteriovenous
malformations (AVM) and some morphological nidal features may be related to final
results. Methods: Analysis of a longitudinal cohort of 47 consecutive patients who
underwent radiosurgery preceded or not by embolization. Embolizations were
performed exclusively with n-butyl cyanoacrylate. Radiosurgery was delivered either
as a single or divided up to 5 equal fractions. Clinical and radiological follow up of at
least 36 months was obtained. Results: Hemorrhagic presentation was seen in 68.1%
of the cases; 62.5% harbored intranidal arteriovenous fistulas (AVF), 83.3% had
venous ectasias and 90% had venous outflow stenosis. The occlusion rate of
embolization plus radiosurgery was 46.1% and radiosurgery alone was 52.4% (p =
0.671). Variables significantly associated with obliteration were lower nidus volume,
lack of intranidal arteriovenous fistula, higher radiosurgical dose and lower grades in
radiosurgical-based AVM scale (RBAS). Conclusions: a small nidus (p < 0.001), a
lower RBAS grade (p = 0.047), no intranidal AVF (p = 0.001) and greater radiosurgical
dose (p = 0.001) were associated to better results. Embolization followed by
radiosurgery was not superior to radiosurgery alone (p = 0.772). Endovascular
elimination of intranidal AVF’s may help to promote radiosurgical occlusion.
Descriptors: brain arteriovenous malformation; cerebral hemorrhage; endovascular
treatment; embolization; radiosurgery.
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INTRODUÇÃO

As malformações arteriovenosas encefálicas (MAVs) são tratadas por quatro
métodos: tratamento expectante/sintomático, embolização, cirurgia e radiocirurgia. A
decisão de tratar de forma invasiva e os estudos publicados sobre complicações são
baseados na classificação de Spetzler-Martin1,2, idealizada para estratificar o risco
cirúrgico. Dessa forma, no processo de decisão, não são consideradas algumas
características radiológicas e anatômicas importantes para os dois outros métodos de
tratamento (embolização e radiocirurgia), como a ocorrência de fístulas
arteriovenosas, ectasias venosas, restrição à drenagem venosa por estenose ou a
drenagem por veia única. A angioarquitetura das MAVs definida por essas alterações
peculiares na anatomia vascular não foi, até o momento, correlacionada com os
resultados da radiocirurgia, precedidos ou não por embolização.
A embolização parcial do nido é usada para obter redução volumétrica de MAVs
extensas, como tratamento adjuvante para possibilitar a microcirurgia ou a
radiocirurgia. Porém, a história natural das MAVs parcialmente embolizadas e
submetidas ou não à radiocirurgia é desconhecida, não havendo protocolos definidos
na literatura. Além disso, não há orientações claras sobre como proceder durante uma
embolização (não se definiu o que embolizar prioritariamente e o que não é relevante
embolizar).
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OBJETIVOS

O objetivo primário do presente estudo foi:

Estudar as alterações radiológicas nidais, venosas e arteriais associadas às
malformações arteriovenosas cerebrais, visando correlacionar tais alterações ao
resultado do tratamento combinado (endovascular seguido de radiocirurgia) ou
radiocirurgia isolada.

Os objetivos secundários foram:

1.

Avaliar a efetividade da radiocirurgia associada ou não à embolização de
doentes com malformações arteriovenosas cerebrais.

2.

Avaliar a efetividade da embolização prévia como terapia adjuvante ao
tratamento radiocirúrgico.

3.

Descrever a população de doentes com MAVs rotas ou não rotas que foram
submetidos a tratamento nos primeiros 5 anos de implantação da
radiocirurgia no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3 Revisão da Literatura

6

3

REVISÃO DA LITERATURA

3.1

Definição

As

malformações

arteriovenosas

encefálicas

(MAVs)

são

lesões

cerebrovasculares caracterizadas pela persistência de conexões diretas entre artéria e
veias, na ausência de um leito capilar, ocasionando uma ou várias fístulas
arteriovenosas numa mesma lesão3,4. O emaranhado de vasos arteriais e venosos, que
se desenvolve devido ao regime de alto fluxo, é chamado nido (ninho, em Latim), e
representa a lesão vascular propriamente dita. O alto fluxo é a principal alteração
hemodinâmica que promove alterações morfológicas e a eventual ruptura da
malformação, resultando em hemorragia intracraniana. O termo “malformação
arteriovenosa encefálica” vem sendo usado, com maior frequência, por ser mais
preciso que “cerebral” (que exclui estruturas caudais) e “pial” (visto que muitas MAVs
não atingem qualquer superfície pial)4.
As MAVs diferem em topografia, tamanho, morfologia e angioarquitetura.
Desta forma, o tratamento varia substancialmente de doente para doente. A despeito
da prevalência (15 casos por 100.000 habitantes)5 e incidência (1,12 casos por 100.000
habitantes por ano)6 relativamente baixas na população, as malformações
arteriovenosas são a principal causa de hemorragia intracraniana não traumática em
doentes jovens (abaixo de 40 anos de idade)7,8.

3.2

História natural da doença

As MAVs podem apresentar-se clinicamente com:

-

Hemorragia intracraniana (com déficit neurológico relacionado à
topografia intraparenquimatosa da lesão ou à sua extensão para o espaço
subaracnoideo ou ventricular) em 50% dos casos.
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Crises epilépticas em 30% dos casos. Podem ser generalizadas ou focais,
podendo, neste caso, indicar o local da lesão.

-

Cefaleia em 14% dos casos.

-

Outros sintomas, como déficit neurológico focal (não relacionado a
sangramento, mas pela presença física da lesão ou roubo de fluxo),
zumbido pulsátil ou, ocasionalmente, como achado incidental em estudos
de neuroimagem9.

Estes percentuais variam consideravelmente dependendo da geografia dos
estudos das populações estudadas: hemorragia como forma de apresentação em 71%
dos casos foi encontrada nos países nórdicos, e de 42% e 52% nos Estados Unidos e
Europa, respectivamente10.
A mais frequente forma de hemorragia causada pela ruptura de uma MAV é
intraparenquimatosa, mas, em 24% dos casos, pode haver hemorragia subaracnoidea
e intraventricular11,12. As MAVs costumam ser lesões únicas, exceto quando
associadas à telangiectasia hemorrágica hereditária (doença de Rendu-Osler-Weber)13.
A decisão de se tratar ou não uma MAV, em última instância, deve levar em
conta o balanço entre os riscos de uma hemorragia intracraniana e os riscos da
intervenção. Infelizmente, a história natural destas malformações ainda é, de certa
forma, desconhecida, com inúmeros trabalhos publicados, com heterogeneidade
marcante, não somente no desenho de tais estudos, mas também nos resultados14. Os
primeiros estudos eram derivados de séries cirúrgicas e relatavam a percentagem de
doentes com hemorragia em um intervalo de tempo particular15. Os estudos mais
recentes levam em conta uma taxa anual de sangramento e usam análise multivariada
para diferenciar entre fatores que podem aumentar o risco independentemente e fatores
que são meramente associados com o verdadeiro fator preditivo16.
A hemorragia intracraniana foi a forma de apresentação mais frequente (65%)
no estado norte-americano de Minessota em estudo populacional da Clínica Mayo. A
incidência da primeira hemorragia foi de 0,82 por 100.000 pessoas/ano. A taxa de
mortalidade em 30 dias para os que sangraram foi de 17,6%, com 75% das hemorragias
ocorrendo abaixo dos 50 anos de idade17.
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Ondra12 e colaboradores, em estudo prospectivo de 24 anos de 166 doentes
portadores de MAVs sintomáticos (porém nem todos com apresentação hemorrágica),
encontraram taxa anual de hemorragia de 4% ao ano e mortalidade de 1% ao ano. Ao
fim do estudo, 23% dos doentes haviam falecido por hemorragia.
O estudo de Ondra foi, por décadas (e ainda é amplamente citado e utilizado), o
pilar da história natural das MAVs. No entanto, além da limitação citada acima (de
misturar MAVs rotas com MAVs não rotas), o estudo teve fim em 1975, sendo que a
tomografia computadorizada se tornou disponível comercialmente em 1973; portanto,
muitos dos casos “hemorrágicos” foram detectados apenas pela sintomatologia ou por
punção lombar18.
Levando-se em conta um risco hemorrágico anual entre 2 e 4% em MAVs não
rotas, o risco de apresentar uma hemorragia poderia ser calculado pela fórmula9,19,20:
Risco de hemorragia (%) = 105 – idade.

Esta fórmula foi elaborada supondo uma população homogênea e não leva em
conta o aparecimento de fatores de risco, como aneurismas associados à MAV.
Hernesniemi e colaboradores estudaram 238 doentes consecutivos com MAV
sem tratamento, da admissão (os primeiros em 1942) ao início do tratamento ou
hemorragia ou óbito ou até o final do recrutamento, em 2005. O tempo de
acompanhamento clínico variou de 1 mês a 53 anos (média de 13,5 anos). A taxa anual
de hemorragia foi 2,4%. Os fatores de risco identificados foram: idade precoce, ruptura
prévia, localizações profundas, infratentoriais e drenagem venosa profunda
exclusiva21.
O estudo “Columbia e as Ilhas de Nova Iorque” (The Columbia AVM Database
project and the New York Islands AVM Study)22,23, em análise prospectiva de 600
doentes, encontrou:

-

taxa anual de hemorragia de 34,4% nos doentes que se apresentavam com
3 fatores de risco ao mesmo tempo: hemorragia prévia, localização
profunda e drenagem venosa profunda;
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em doentes com hemorragia prévia, mas sem nenhum destes dois fatores
de risco, o índice foi de 4,5 %;

-

naqueles que nunca haviam sangrado, a taxa anual de hemorragia foi de
3,1% para MAVs de localização profundas, 2,4% para MAVs com
drenagem venosa profunda e 0,9% para doentes com MAVs não rotas sem
nenhum destes dois fatores de risco18.

O “Estudo Randomizado de MAVs Não Rotas” (“ARUBA”), prospectivo,
multicêntrico, mostrou que o tratamento clínico foi superior à intervenção (cirurgia,
radiocirurgia ou embolização). O estudo recrutou somente 226 dos 400 doentes
planejados, pois foi interrompido precocemente pelo “safety board” – comitê de
monitorização independente indicado pelo NIH (Instituto Nacional de Saúde dos
Estados Unidos), já que o desfecho primário, definido como acidente cerebrovascular
sintomático ou morte, foi observado em 10% na coorte submetida a tratamento clínico
e 31% no grupo submetido à intervenção (p<0,0001), em um seguimento médio de 33
meses24.
Este estudo levantou inúmeras discussões sobre sua validade externa
(dificuldade de generalizar os resultados desta pesquisa a outras populações),
especialmente pela mistura heterogênea de lesões (incluindo MAVs de alto risco com
MAVs de baixo risco) e das intervenções realizadas. Apesar de randomizado, o estudo
sofreu viés de seleção forte, especialmente no recrutamento, pois muitos centros nos
Estados Unidos, mesmo aceitando participar do estudo, alegaram falta de justificativa
clínica por julgar que não havia dúvida o suficiente para não tratar e sim randomizar
um número expressivo de doentes que tinham fatores de alto risco numa MAV não
rota25.
Em metanálise recentemente publicada pela Escola de Medicina de Harvard14,
incluindo 3.923 doentes e 18.423 doentes-ano de seguimento, a taxa anual de
hemorragia em MAVs não rotas foi de 2,2% (IC de 95% entre 1,7% e 2,7%) e, para
MAVs rotas, foi de 4,5% (IC de 95% entre 3,7% e 5,5%). Estes números são altamente
influenciados pelos fatores de risco que serão descritos a seguir, e podem ter mínimo
significado para uma MAV em particular14.
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Fisiopatologia

As MAVs podem fazer parte de uma síndrome neurológica em 2% dos casos.
Neste grupo, estão incluídas a telangiectasia hemorrágica hereditária (doença de OslerWeber-Rendu) e as síndromes metaméricas arteriovenosas cerebrofaciais26. Nas
MAVs esporádicas, as mais comuns, a hipótese etiopatogênica tradicional é baseada
nas observações do desenvolvimento normal da circulação cerebral. Elas teriam sua
origem durante o período de desenvolvimento intrauterino quando o embrião apresenta
de 4 a 8cm de comprimento (aproximadamente, 10 a 14 semanas de gestação), quando
os processos de vasculogênese e angiogênese estão em plena atividade27.
No entanto, várias evidências têm desafiado este conceito tradicional, sugerindo
que as MAVs, a exemplo das fístulas arteriovenosas durais, seriam lesões adquiridas:

-

a idade média de detecção clínica obedece a uma curva normal de
distribuição, com pico aos 40 anos7.

-

exames de ultrassonografia pré-natal rotineiros, que detectam lesões
presentes já ao nascimento (como a malformação aneurismal da veia de
Galeno e as malformações sinusais durais com fístula arteriovenosas) não
detectam MAVs encefálicas28.

-

nas duas últimas décadas, com o advento de imagens de ressonância de
alta resolução, inúmeros relatos têm sido descritos de MAVs de novo (em
doentes que não apresentavam esta lesão em imagens prévias)29,30.

-

MAVs

podem

ser

desenvolvidas

em

modelos

experimentais

(camundongos adultos) sob certas condições31.

Tais evidências sugerem que as MAVs não são defeitos congênitos estáticos,
mas que sofrem alterações vasculares ativas (angiogênese e remodelamento vascular)
com potencial para surgimento ou crescimento pós-natal. O mecanismo exato
incluiria:
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anormalidades nos grupos de genes reguladores (“homeobox”) envolvidos
na angiogênese32;

-

anormalidades na sinalização celular (necessária para a regulação da
organização de células, como as proteínas transmembrana Notch-4, que
são receptores que promovem a expressão de marcadores moleculares
arteriais e suprimem marcadores venosos; a atividade Notch no endotélio
estaria aberrantemente aumentada nas MAVs33;

-

um fator, ou gatilho ambiental, que levaria a uma desorganização na
proliferação vascular34. A hipertensão venosa (que poderia ocorrer em área
localizada de trombose microvascular como em um trauma craniano
menor) poderia induzir a formação de MAVs por meio de vários
mecanismos, a exemplo da fisiopatologia das fístulas arteriovenosas
durais35.

A patogênese da ruptura da MAV também não é claramente entendida, porém
há estudos que apontam a inflamação como um dos principais fatores36. Polimorfismos
genéticos de nucleotídeo único causariam uma modulação positiva (“up-regulation”)
de citocinas inflamatórias, as quais induziriam a um aumento de expressão de
moléculas de adesão nas células endoteliais, resultando em recrutamento de leucócitos.
Estes, por sua vez, liberariam metaloproteinase matricial-9 (MMP-9), enzima da
matriz extracelular que degrada colágeno tipo IV, estando implicada no
remodelamento vascular, em circunstâncias normais e patológicas. O aumento desta
enzima lesaria a parede vascular da MAV, causando ruptura37.
A inibição da atividade de degradação vascular da MMP-9 é um dos potenciais
alvos terapêuticos para prevenir hemorragias em MAVs. Hashimoto e colaboradores
estudaram 14 doentes com MAV, e 10 receberam doxiciclina (antibiótico que reduz
os níveis de MMP-9) dos quais 4 receberam placebo. Após a remoção cirúrgica das
MAVs, observou-se uma redução dos níveis de MMP-9 nas peças ressecadas dos
doentes que receberam doxiciclina38,39.
O alto fluxo crônico produziria alterações estruturais secundárias nas artérias
nutridoras e nas veias de drenagem, e estaria associado à formação de aneurismas
arteriais e ectasias venosas. Os aneurismas estão presentes em 2,3% a 16,7% das
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MAVs40. Tais aneurismas podem ser proximais (artérias do polígono de Willis), distais
ou nidais41.

Aneurismas proximais podem ser detectados, mais facilmente, na

angiografia diagnóstica de rotina, e têm maior incidência na população idosa e na
circulação posterior42.
A detecção de aneurismas nidais, muitas vezes, depende de microcateterismo
seletivo, e a incidência pode ser ainda maior que o descrito acima quando esta técnica
é utilizada43. Aneurismas nidais, para alguns autores, seriam aneurismas venosos, pois
o nido consistiria de um enovelado de estruturas histopatologicamente mais
relacionadas às veias43,44. Para outros autores, aneurismas nidais seriam falsos
aneurismas originados dos vasos displásicos que formam o nido, e representariam o
exato local de sangramento de uma MAV45,46.
As fístulas arteriovenosas, constituídas por conexões diretas entre artérias e veias
(sem interposição nidal) podem estar presentes dentro da MAV. Microfístulas
geralmente são identificadas somente na angiografia superseletiva (realizada com
microcatéteres). A angioarquitetura do nido pode ser formada por uma rede
plexiforme, por fístulas diretas entre artéria nutridora e veia de drenagem ou apresentar
um padrão misto plexiforme e com fístulas47.
Ectasias venosas são observadas nas MAVs com reduzida drenagem e são
consideradas como fator de risco para hemorragia. Hemorragia ocorreria por ruptura
de vasos nidais, mais frequentemente da veia de drenagem por aumento da pressão ou
por trombose. Também ocorreria por ruptura de aneurismas associados48.
O alto fluxo em MAVs de grande tamanho poderia gerar um fenômeno de
“roubo de fluxo” arterial no tecido cerebral sadio vizinho, levando a déficit
neurológico (motor, visual, cognitivo) sem evidência de sangramento49. No entanto,
este conceito não foi comprovado em medidas de pressão e fluxo intra-arterial50.

3.4

Fatores de risco para hemorragia
As MAVs são lesões heterogêneas, com grande quantidade de fatores que podem

influenciar o risco de hemorragia. Para identificar tais fatores, são importantes os
estudos que usam análise multivariada para diferenciar entre aqueles que predizem
risco de forma independente e outros que estão meramente associados ao verdadeiro
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fator preditivo10. Por exemplo, acreditava-se que MAVs com nido pequeno teriam
maior risco de sangramento51, no entanto, estudo prospectivo finlandês demonstrou
que um nido maior é fator preditivo de hemorragias futuras52. Da mesma forma, como
a hemorragia como forma de apresentação é mais frequente em crianças, acreditavase que a idade precoce era um fator de risco para hemorragias subsequentes. Em um
estudo extenso, foi demonstrado que o risco de hemorragia futura era menor em
crianças que em adultos53.
Os fatores de risco com significância estatística para hemorragia em uma MAV
incluiriam14,54:
•

Hemorragia como apresentação inicial: taxa anual de ressangramento entre
9,65% a 15,42%10,18,23.

•

Localização profunda da MAV (tálamo e núcleos da base) e as do tronco
encefálico. Embora correspondam a 10% e 5% das MAV’s,
respectivamente, estas lesões têm uma história natural mais agressiva,
manifestando-se como sangramento na ocasião do diagnóstico em 72% a
91% dos casos23,55.

•

Drenagem venosa profunda exclusiva, embora sejam necessários mais
estudos, pois há uma coincidência entre esta característica e a localização
profunda e a apresentação hemorrágica da MAV. O risco anual de
sangramento quando coincidem drenagem venosa profunda e MAV de
localização profunda é de 8%, e drenagem venosa profunda e hemorragia
como apresentação inicial é de 11,4% ao ano10,52.

•

Aneurismas associados ocorrem em 2,3% a 16,7% das MAVs40 e são
considerados fatores de risco para hemorragia com odds ratio de 1,8 (95%
intervalo de confiança de 1,6-2,0)14. Este risco seria maior em aneurismas
de vasos nutridores distais ou intranidais. Aneurismas proximais não
parecem ter relação com hemorragia pela MAV56.

3 Revisão da Literatura

3.5

14

Diagnóstico

A tomografia computadorizada (TC) sem contraste diagnostica eficazmente
sangramentos, porém tem pouca sensibilidade (50% a 77%) para detectar a MAV
propriamente dita, podendo evidenciar calcificações e áreas hipodensas. Com o uso de
contraste iodado, a MAV pode ser detectada por meio de um padrão serpiginoso de
realce pelo contraste. A angiotomografia (Figura 1) pode fornecer informações
tridimensionais em casos selecionados9,57.

Figura 1 – Angiotomografia de MAV nos núcleos da base à esquerda.
A ressonância magnética (RM) é mais sensível, demonstrando “flow voids”
(vazios de fluxo, indicando fluxo rápido ou invertido) e depósitos de hemossiderina
nas imagens ponderadas em T1 e T2. Somente nos casos de pequenas malformações
calcificadas, a TC se mostra superior à RM. A especificidade da RM pode ser afetada
pela similaridade entre algumas neoplasias altamente vascularizadas (como, por
exemplo, alguns glioblastomas) e as MAVs, especialmente se houver hemorragia desta
com edema perilesional57. A avaliação por RM é fundamental para determinar a
topografia precisa e a relação da lesão com áreas eloquentes do parênquima
encefálico58.
Angiorressonância pode proporcionar informações como a natureza das artérias
nutridoras e veias de drenagem. No entanto, apresenta limitações para avaliar o fluxo
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e detalhes da anatomia venosa e arterial, e a presença de lesões associadas, como
aneurismas intranidais59.
A angiografia cerebral digital é o método mais preciso para delinear a
angioarquitetura da MAV, fornecendo informações da hemodinâmica, incluindo
velocidade do fluxo, dimensão do nido, suprimento arterial e drenagem venosa. A
injeção superseletiva de aferentes da MAV, utilizando-se microcatéteres, revela mais
informações, como a presença de aneurismas e fístulas arteriovenosas diretas dentro
do nido60.
Pollock et al.61, avaliando a acurácia das imagens por ressonância em
comparação à angiografia após radiocirurgia para MAVs, compararam a visualização
de flow voids na RM pré-radiocirurgia em 164 doentes com o pós-radiocirurgia,
concluindo que a RM é um método não invasivo adequado para avaliar a resposta ao
tratamento. A evidência de oclusão da MAV nas imagens de ressonância foi definida
como a ausência de flow-void nas ponderações em densidade de prótons, T1 e T2.
Assim, a imagem de ressonância é usada para determinar mais adequadamente o tempo
ótimo para obter imagens de angiografia digital, que é considerada o padrão-ouro para
a determinação da exclusão vascular (cura radioanatômica) da lesão62.
Para propósito do planejamento dos tratamentos, o cálculo do volume das MAVs
é necessário, com uma margem de acurácia razoável. Diferentes fórmulas são usadas
para calcular o volume da malformação, todas baseadas na dimensão linear triplanar.
Brown63 calcula o volume da MAV como uma esfera alongada:
Volume = 4/3 π (1/2 S)3 + ¼ π. S2 X (L-S)

Nesta fórmula, S é o menor e L é o maior diâmetro da esfera.
O “método elipsoide” foi desenvolvido para calcular o volume baseado no
conceito de que o elipsoide é, aproximadamente, a metade do volume do
paralelepípedo (um poliedro de seis faces, que são paralelogramos em pares de planos
paralelos). Medindo-se três diâmetros de uma dada lesão na fase arterial da
angiografia, o paralelepípedo é construído, e seu volume, dividido por dois, é próximo
do volume real da malformação59.
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Considerando A, B e C como os 3 diâmetros da MAV (largura, altura e
profundidade), a fórmula do elipsoide é:
Volume do elipsoide = 4/3π. [(A/2).(B/2).(C/2)]
Se admitirmos que π =3, a fórmula se torna:

Volume da MAV = (A . B. C) /2

Para efeitos práticos, o volume pode ser calculado, sem grande perda de
acurácia, com esta última fórmula64-66. Assim, uma MAV de 2cm de diâmetro teria
volume aproximado de 4cm3 e uma de 4,6cm teria, aproximadamente, 50cm3.
Os critérios angiográficos para definição da angioarquitetura das MAVs foram
sistematizados no “Reporting Terminology for Brain Arteriovenous Malformations
Clinical and Radiological Features for Use in Clinical Trials”, em que uma forçatarefa tentou uniformizar terminologias antes bastante confusas e heterogêneas4.

3.6

Tratamento: decisão e avaliação da resposta

Considerando-se a devastação neurológica por hemorragia intracraniana causada
pela ruptura de uma MAV, o objetivo primário do tratamento é a completa remoção
ou obliteração do nido67, enquanto preservada a função e estrutura do tecido cerebral
adjacente. O sucesso no tratamento destas malformações permanece um desafio,
mesmo com o uso isolado ou combinado das terapias disponíveis: ressecção
microcirúrgica, embolização e radiocirurgia68,69.
O critério angiográfico usado para a resposta ao tratamento inclui 4
subgrupos4,70:

1.

Cura: nenhuma evidência de nido ou veia de drenagem.

2.

Oclusão subtotal: nenhuma evidência de nido, mas com uma veia de
drenagem visível, sugerindo a existência de shunt arteriovenoso.
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Oclusão parcial: obliteração de 50 a 90% do nido.
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Resposta mínima: redução do nido em 10 a 50% do volume inicial.
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Os resultados do tratamento parcial de uma MAV são controversos na literatura
porém a maioria dos autores considera que não previne o sangramento e pode ter
efeitos piores que a história natural da doença71,72. Raupp et al. demonstraram, em
análise multivariada, que embolização menor que 2/3 não protegeria o paciente de
sofrer ressangramento da MAV72.
Há risco de recorrência mesmo após controles angiográficos terem demonstrado
total erradicação da MAV73. Doentes mais jovens (abaixo de 18 anos) e a presença de
drenagem venosa profunda parecem ser os principais fatores74 associados à
recorrência. Na população pediátrica, é postulado que vasos imaturos podem entrar em
angiogênese ativa; foram demonstrados altos níveis locais de VEGF em doentes com
recorrência de MAV75.
O tratamento por ressecção microcirúrgica é o mais efetivo para eliminar, de
imediato, o risco de hemorragia76,77. Ele oferece eliminação imediata do risco
hemorrágico, trata os sintomas de roubo vascular e, frequentemente, melhora o
controle das crises convulsivas. No entanto, certas MAVs de grande dimensão, em
regiões eloquentes ou profundas do cérebro, não são passíveis de microcirurgia devido
a uma inaceitável taxa de morbimortalidade associada a este tipo de tratamento. Para
tais lesões, as alternativas são embolização e/ou radiocirurgia78.

3.6.1 Escalas

A decisão sobre qual conduta é a mais adequada para uma malformação
arteriovenosa é, muitas vezes, complexa, pois inclui fatores como a hemorragia prévia
(ou não), as características da MAV e do doente. Como a história natural desta doença
ainda é, de certa forma, mal conhecida, a identificação de fatores preditivos e o
desenvolvimento de escalas permitem uma análise de risco-benefício e a comparação
dos resultados entre as possíveis formas de tratamento. Conforme Spetzler e Martin, a
soma dos pontos dos critérios apresentados no Quadro 1 vai estratificar a MAV em
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grau de 1 a 5. Este grau seria proporcional à dificuldade no tratamento cirúrgico da
MAV1.

Quadro 1 - Classificação de Spetzler-Martin (SM) das malformações arteriovenosas
encefálicas (1986).
Critério

Tamanho

Eloquência da área cerebral adjacente

Drenagem venosa

Característica

Pontos

< 3cm

1

3 - 6cm

2

> 6cm

3

Não eloquente

0

Eloquente

1

Apenas superficial

0

Profunda

1

Nesta escala, são consideradas veias profundas aquelas que drenam para as veias
cerebrais internas, veia basal de Rosenthal e para a veia cerebelar pré-central. Na fossa
posterior, apenas as veias hemisféricas cerebelares que drenam diretamente para o seio
reto, torcula ou seio transverso são consideradas como drenagem superficial (todas as
demais são consideradas profundas)4.
São consideradas áreas cerebrais eloquentes: córtex primário sensitivo-motor,
córtex da linguagem e córtex visual; hipotálamo, tálamo, cápsula interna, tronco
encefálico, pedúnculos cerebelares e núcleos cerebelares profundos.
A classificação foi revista em 1988 por Oliveira2, que subdividiu o grau III em:
•

IIIA: MAV grau 3 pelo tamanho, maior que 3cm;

•

IIIB: MAV grau 3 pela localização em área eloquente, com diâmetro
menor que 3cm.

É geralmente aceito que doentes com MAVs graus I e II devem ser tratados com
cirurgia, e os graus IV e V de forma multidisciplinar. As MAVs grau IIIA deveriam
ser tratadas com embolização para reduzir o seu tamanho, sendo, então, tratadas,
posteriormente, por cirurgia ou radiocirurgia. As MAVs IIIB deveriam ser tratadas
com radiocirurgia70.
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A modificação introduzida por Spetzler e Ponce79 não trouxe grandes alterações
práticas ao combinar os graus I e II (Classe A), grau III (Classe B), e graus IV e V
(Classe C).
Como a escala de Spetzler-Martin foi desenvolvida para prever o resultado do
tratamento das MAVs pela cirurgia convencional, observou-se que nem todos os
elementos da escala são preditivos de resultado final80 e que não havia correlação com
o tratamento radiocirúrgico, por não incluir fatores como locais específicos e a idade
do doente70,81,82.
Na tentativa de se prever o resultado da radiocirurgia para malformações
arteriovenosas, Pollock e Flickinger, na Universidade de Pittsburgh, desenvolveram
um escore em 200283 (modificado84 em 2008), utilizando análise multivariada de
fatores envolvidos no resultado do tratamento das MAVs irradiadas. Esta escala,
conhecida como “radiosurgery-based AVM score” (RBAS), inclui a idade do doente
(em anos), o volume da MAV (em centímetros cúbicos) e a topografia da lesão. Alguns
estudos demonstraram que esta escala tem boa acurácia para prever resultado da
radiocirurgia em MAVs

85-87

. Outros estudos demonstraram que não havia diferença

entre esta escala e a escala Spetzler-Martin88,89.
Com dados demográficos e dados da volumetria e localização da MAV
conforme a ressonância magnética, as lesões são classificadas pela escala RBAS
conforme o Quadro 2:

Quadro 2 - Classificação das malformações arteriovenosas encefálicas baseadas na
radiocirurgia, de acordo com Pollock e Flickinger
Critério

Fator (multiplicar por)

Volume da MAV (ml)

0,1

Idade do doente (anos)

0,02

Topografia superficial

0

Topografia profunda (núcleos da base, tálamo ou tronco
encefálico)

1

De acordo com estes critérios, calcula-se o grau da MAV conforme a equação:

Grau RBAS = 0,1. (volume) + 0,02. (idade) + 0,5. (topografia)
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De acordo com o resultado desta escala, as possibilidades de resultado
satisfatório (oclusão da MAV sem novos déficits) seriam84:

Grau < 1: 89%; entre 1,01 e 1,50: 70%; entre 1,51 e 2: 64%; maior que 2: 46%

3.6.2 Embolização

A embolização tem como objetivo a oclusão vascular da MAV, com preservação
do aporte arterial e da drenagem venosa do parênquima cerebral normal circunjacente.
Dependendo da angioarquitetura e da localização da lesão, o procedimento terapêutico
endovascular inclui microcateterismo transarterial ou transvenoso superseletivo. Após
o posicionamento do microcatéter em situação preferencialmente intranidal, o objetivo
primário é a oclusão do nido ou de parte dele, e, de forma ideal, do início da vênula de
drenagem e da arteríola nutridora90. Tal oclusão é obtida com o uso de agentes
embolizantes91,92.
A busca pelo agente embolizante ideal é um desafio que persiste na
neurorradiologia terapêutica91,93. O primeiro relato de embolização de uma
malformação arteriovenosa é de 1960, quando Luessenhop e Spence descreveram o
uso de esferas embólicas de metilmetacrilato94; a partir de então, uma variedade de
partículas foi utilizada95, que, embora efetivas em alguns casos, tinham baixo grau de
oclusão e/ou alto grau de repermeabilização, passagem venosa indesejável ou oclusão
proximal96.
O advento dos líquidos embolizantes foi o que trouxe o maior avanço no
tratamento endovascular das MAVs, pois se antes eram necessários cateteres no
mínimo tão largos quanto as micropartículas, com os líquidos (desenvolvidos para se
solidificar uma vez dentro do nido da MAV), tornou-se possível usar microcatéteres
muito mais finos91.
A embolização com cianoacrilato, quando corretamente indicada e realizada,
pode ser curativa, com o grau de oclusão permanente dos vasos embolizados e nido da
MAV. Se a angiografia inicial após o tratamento indicar cura, isto, geralmente, se
traduz em cura permanente. Entretanto, nas séries publicadas na literatura mais atual,
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somente 10 a 51% dos doentes são passíveis de cura exclusivamente pelo método
endovascular. Características angiográficas como múltiplos aportes arteriais e/ou com
vasos de passagem (“en passant”), que irrigam também tecido cerebral normal, são
uma das principais limitações do método97.
Há evidências98 de que a oclusão parcial de uma MAV por via endovascular
poderia levar a um aumento indesejável da angiogênese, por meio de 3 mecanismos:

1)

Hipóxia local causada pela oclusão de pequenos vasos e consequente
liberação endotelial de fator de crescimento vascular (VEGF) e fator
induzido pela hipóxia (HIF-1), que se difundiriam provocando brotamento
(“sprouting”) de novos vasos.

2)

Reação inflamatória aguda e crônica provocada pelos agentes
embolizantes, com liberação de interleucina-6 (a principal citocina
inflamatória, que também é angiogênica).

3)

Aumento de fluxo com estresse vascular nos vasos vizinhos que não foram
obliterados, o que também libera VEGF e induz a expressão de quinase do
fígado fetal-1 (que é um receptor de VEGF) no endotélio98.

A embolização prévia de uma MAV poderia reduzir os índices de cura na
radiocirurgia99-101. No entanto, não há estudo prospectivo ou randomizado que
comprove tal afirmação e, na maioria dos estudos publicados, há limitações como forte
viés de seleção ao indicar embolização seguida de radiocirurgia para os doentes com
MAVs maiores e de angioarquitetura mais complexa102. O percentual de graus
Spetzler-Martin III a V foi maior no grupo embolizado que no não embolizado no
estudo de Andrade-Souza99. O volume das MAVs no grupo embolizado era
significativamente maior que no grupo não embolizado nos estudos de Xu100 e Back101.
O uso de tântalo, material de alto número atômico (Z=73), usado para dar
radiopacidade, causaria um efeito “escudo” em alguns compartimentos da MAV. Em
estudo com um modelo experimental103, tal efeito não causou redução significativa da
dose entregue ao centro do modelo, pois seria compensado por efeito dispersivo e
pelos múltiplos pontos de entrada inerentes ao próprio tratamento radiocirúrgico.
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Além destes fatores, os efeitos benéficos da embolização na redução da
incidência de complicações induzidas pela radiação e a redução do risco de hemorragia
no período de latência após a radiocirurgia para que ocorra oclusão não foram
estudados100.
Nos casos de embolização como tratamento neoadjuvante (pré-radiocirurgia ou
pré-cirurgia), as complicações parecem estar relacionadas à tentativa de embolização
nidal104.

Fatores

associados

ou

causais

de

tais

complicações

incluem

microperfurações, alterações hemodinâmicas depois da embolização, oclusão venosa
significativa, ruptura de aneurismas intranidais e estagnação venosa persistente
intranidal105.
A utilização da embolização exclusivamente para tratar pontos de fragilidade da
MAV, como fístulas arteriovenosas, desde que feita com técnica que permita localizar
a junção entre a artéria nutridora e o início do componente venoso (local da fístula), é
segura. Como muitas vezes é necessário ocluir tal componente venoso, é preciso
assegurar-se de que o nido apresenta outras vias de drenagem. Outras vezes, é
necessário o uso de micromolas para reduzir o fluxo, evitando que o líquido
embolizante migre para o sistema venoso distal, como veias cerebrais, seios durais ou
mesmo, circulação pulmonar. A obliteração radiocirúrgica de componentes não nidais
(não “plexiformes”) de uma malformação arteriovenosa é estatisticamente menor que
a do nido, reforçando a indicação de embolização nestes casos 81,104.
A embolização de MAVs grandes (aquelas maiores que 10cm3), com o objetivo
de reduzir o tamanho do nido a um volume adequado para a radiocirurgia, deveria ter
como alvo os compartimentos da periferia da MAV 78,102, reduzindo o volume para um
nido compacto. Deve-se evitar a estratégia endovascular usada para redução de fluxo,
que é preconizado na embolização pré-operatória, pois a embolização difusa do nido
dificulta o planejamento radioterápico ao dissociar o alvo em vários aglomerados
irregulares 82,99,106,107.
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3.6.3 Radiocirurgia

A radiocirurgia tem como objetivo a lesão por radiação de áreas precisamente
limitadas do cérebro, geralmente em sessão única, mas podendo ser dividida em até 5
sessões. Em termos práticos, a grande maioria dos procedimentos radiocirúrgicos na
atualidade é feita com fontes de fótons: com “Gamma Knife” ou com acelerador de
partículas linear (LINAC)108.
A “radiocirurgia estereotática” foi introduzida, conceitualmente, pelo
neurocirurgião sueco Lars Leksell em 1951, inicialmente, para tratar distúrbios do
movimento e dores crônicas com altas doses de energia provenientes de fótons, e
culminando com a criação, em 1967, de um equipamento estereotático para
administração de múltiplos focos de fontes de cobalto 60, a “Gamma Knife” (GK). Nas
primeiras décadas de uso, a localização estereotática dependia do uso de atlas
topográficos, pneumoencefalogramas ou angiografias cerebrais. O próprio Leksell foi
um dos pioneiros no uso das informações espaciais da tomografia e ressonância, as
quais deram novo e definitivo impulso para o método estereotático. Ao longo das
últimas 6 décadas, este método tem se firmado como um tratamento adequado para
MAVs, ou mesmo tem se mostrado como a única opção em alguns casos. Ela oferece
uma alternativa minimamente invasiva à ressecção cirúrgica, especialmente nas lesões
profundas ou situadas em áreas neurologicamente eloquentes109,110.
Usando os mesmos princípios da GK, na década de 80, Betti et al.111 foram os
pioneiros no uso da radiocirurgia com acelerador linear (LINAC)112, usando energia
de micro-ondas para acelerar elétrons e fazê-los colidir com uma liga de metal pesado.
Parte desta energia é convertida em fótons (idênticos aos usados na GK). Ao rodar o
aparelho em diferentes ângulos, uma série de arcos convergentes é obtida, com
distribuição de doses e resultados clínicos similares aos obtidos pelo GK113.
As alterações histopatológicas da radiocirurgia incluem, inicialmente, lesão
endotelial, que induz a proliferação de células musculares lisas da íntima. Estas
produzem matriz (colágeno tipo IV) extracelular, causando hiperplasia da íntima,
estreitamento luminal progressivo e obliteração do nido da MAV. Esta degeneração
celular e transformação hialina são semelhantes ao modelo de aterosclerose114. Fibrose
na adventícia composta de colágeno tipo IV e células musculares lisas no entremeio
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também foi detectada em modelos de “rete mirabile” suína submetidos à
radiocirurgia115.
O objetivo da radiocirurgia é obliterar o nido da MAV, eliminando o risco de
hemorragia futura. A obliteração completa do nido, geralmente, demora de 1 a 3
anos116-119. O risco de hemorragia durante este período longo de latência permanece
inalterado em relação aos doentes não tratados119-121. Em outro estudo, a radiocirurgia
reduziu significativamente o risco de hemorragia em doentes com MAV, mesmo antes
de haver evidência de obliteração angiográfica122. Além disto, condições como necrose
induzida pela radiação, edema e cistos cerebrais podem ocorrer de forma tardia88.
A taxa de obliteração da MAV após radiocirurgia varia na literatura116-118,123-125
de 50 a 92%. Nos estudos com análise multivariada, o diâmetro/volume nidal, o
número de veias de drenagem, a dose marginal, o grau Spetzler-Martin, a presença de
vasos aferentes dilatados e o fluxo (presença de fístula rápida) tiveram alguma
influência no resultado final123,125.
Complicações induzidas pela radiação depois da radiocirurgia podem ocorrer de
forma transitória em 5 a 11% dos doentes e resultar em déficit neurológico permanente
em 1 a 3% dos casos82.
A confirmação por ressonância e angiografia de que uma MAV está obliterada
por radiocirurgia pode não significar ausência definitiva de risco hemorrágico126,
especialmente em crianças127. O possível mecanismo para explicar isto seria o
espessamento precoce do endotélio em vasos nidais de pequeno calibre. Quando o
fluxo sanguíneo cai a um nível abaixo do detectável pela angiografia, a MAV se torna
invisível, embora ainda esteja histologicamente presente122.
Classicamente, a radiocirurgia tem sido aplicada128 em lesões até 3cm em
diâmetro ou menores que 10cm3. O risco-benefício da radiocirurgia para MAVs
grandes tem sido tradicionalmente relatado como desfavorável, com baixos índices de
obliteração e altos índices de complicações induzidas pela radiação129. Considerandose que o grau de obliteração é diretamente ligado à dose total de radiação usada, tratar
MAVs de grande volume com doses tradicionalmente efetivas de radiação pode
resultar em risco de efeitos radiológicos adversos no tecido cerebral adjacente130.
Devido a estas limitações, algumas MAVs requerem radiocirurgia em cinco
frações e/ou embolização prévia131,132. Várias estratégias são descritas, geralmente
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com radiocirurgia fracionada em intervalos de 6 a 9 meses e 3 a 4 anos para repetição
de radiocirurgia, num esforço de se reduzir os efeitos deletérios da radiação e
promover a obliteração da MAV133.
A embolização seguida pela radiocirurgia é outra abordagem. O objetivo é
realizar uma ou mais sessões de embolização não curativa para reduzir a dimensão da
MAV, seguida de radiocirurgia para tratar o nido remanescente, permitindo o
tratamento das MAVs que eram, inicialmente, muito volumosas para o tratamento
radiocirúrgico isolado66,134,135.
A delineação do nido de doentes com MAVs previamente embolizadas pode ser
difícil. Uma possível razão seria porções do nido que permanecem espalhadas de
entremeio ao volume original, mascaradas pelo novelo de Onyx (que causa forte
artefato radiológico devido à presença de tântalo na sua composição) ou
cianoacrilato106,134. Novos agentes embolizantes líquidos, como o PHIL (Precipitating
Hydrophobic Injectable Liquid, ou líquido injetável precipitante hidrofóbico), estão
sendo introduzidos, menos radiopacos, mas ainda com boa visualização radioscópica,
com a proposta de redução de artefatos em exames de neuroimagem91,136.
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O estudo e seu termo de consentimento livre e esclarecido foram aprovados pelo
Departamento de Radiologia e Oncologia do HCFMUSP, e pela Comissão de Ética
para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP, número do Parecer
522.359 (Anexos A, B e C).
Estudo unicêntrico, de coorte longitudinal, fundamentado na observação
retrospectiva de prontuários clínicos e arquivos digitais de imagens do Instituto de
Radiologia (InRad) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e na aplicação de um protocolo prospectivo
nos últimos três anos (Anexo D). O período de recrutamento foi de julho de 2008 a
dezembro de 2012, possibilitando controles angiográficos (quando indicados) até
dezembro de 2015.

4.2

Casuística

Os doentes foram admitidos e avaliados em reunião conjunta dos Serviços de
Neurocirurgia, Neurorradiologia Terapêutica e Radioterapia do HCFMUSP. Os
critérios para não indicar a remoção cirúrgica e indicação de radiocirurgia e/ou
embolização foram avaliados caso a caso, respeitando-se a vontade do doente.
Todos os doentes incluídos neste estudo foram submetidos à avaliação clínica
no Serviço de Radiocirurgia, com dados clínicos anotados em prontuário eletrônico ou
manual posteriormente digitalizado.
Os prontuários com os dados clínicos, tratamentos e acompanhamentos
ambulatoriais, assim como as imagens arquivadas no sistema PACS (Picture
Archiving and Communication System), foram sequencialmente revisados, sendo
preservado o sigilo das fontes de informação.
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Foram considerados os dados demográficos, histórico clínico, alterações no
exame neurológico e de neuroimagem, a natureza e os resultados dos tratamentos a
que os doentes foram submetidos.

4.2.1 Critérios de inclusão

1.

Doentes diagnosticados com malformação arteriovenosa encefálica
(MAV), sob Código Internacional de Doenças (CID) Q 28.2, com os dados
do protocolo (Anexo D).

2.

Doentes submetidos à radiocirurgia estereotática antecedida ou não de
embolização, com seguimento mínimo de 3 anos, ou que tenha sido
investigado com RM com sugestão de oclusão antes do 3o ano e com
angiografia demonstrando completa obliteração da MAV.

4.2.2 Critérios de exclusão

1.

Doentes submetidos a tratamento neurocirúrgico da MAV.

2.

Doentes sem exames de neuroimagem ou de má qualidade técnica
impedindo a análise da hemodinâmica e angioarquitetura da MAV
(exemplo: impossibilitando medições da drenagem venosa).

3.

Doentes sem acompanhamento clínico e radiológico nos primeiros 3 anos
após a realização da radiocirurgia.
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4.2.3 Variáveis

4.2.3.1 Variáveis independentes

a) Dados clínicos e demográficos:

Foi realizada a coleta sistemática de dados dos prontuários dos doentes elegíveis:
identificação, idade, sexo, exame neurológico inicial e final, daí inferindo-se a escala
de Rankim modificada (Anexo E). A duração, em meses, dos últimos controles
angiográficos (quando indicados) e ressonância magnética (em todos) foi registrada.

b) Dados da Malformação Arteriovenosa:

Conforme as imagens de ressonância, tomografia e angiografia, foram
registrados o volume e a topografia da MAV, classificando-se em eloquente ou não
eloquente separadamente.
Foram calculados os escores de Spetzler-Martin2 e a escala modificada de
Pollock-Flickinger84 (RBAS, Radiosurgery-Based AVM Scale).
Características arteriais (número de artérias nutridoras, presença e tipo de
aneurismas) e venosas (alteração restritiva ao fluxo sanguíneo venoso da malformação
arteriovenosa, de acordo com parâmetros angiográficos: reduzido número de veias de
drenagem, estenose venosa, dilatação venosa e drenagem venosa profunda
exclusivamente) também foram anotadas.

4.2.3.2 Variáveis dependentes

A variável dependente primária foi considerada o resultado do tratamento
conforme a cura angiográfica da MAV.
As variáveis dependentes secundárias foram: o surgimento de complicações
hemorrágicas (averiguou-se a presença de sangramento recente com ponderação T2*
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(T2 “estrela”)) ou isquêmicas após o tratamento radiocirúrgico e a alteração no exame
neurológico conforme escala de Rankin modificada (Anexo E).

4.3

Definições

1.

Definição de fístula arteriovenosa dentro de uma MAV104:
-

Artéria nutridora dilatada (diâmetro maior que o dobro de artérias
suprindo

áreas

correspondentes

contralaterais)

diretamente

conectada a um componente venoso.
-

Ausência de nido/componente plexiforme entre a artéria e a veia.

-

Fístulas arteriovenosas durais ou fístulas arteriovenosas “piais” não
relacionadas a MAVs não fazem parte desta definição.

2.

Definição de artéria nutridora:

Estrutura que angiograficamente demonstra contribuição para o fluxo da
MAV, conforme opacificação pelo contraste4.

3.

Definição de aneurisma arterial relacionado à MAV:

Dilatações saculares de artérias aferentes à MAV, geralmente imputadas
ao fluxo4. Podem ser intranidais (quando dentro ou contíguo ao nido),
proximais e distais. Estes dois últimos termos se referem ao polígono de
Willis: “proximal” inclui as artérias carótida interna, basilar e troncos das
artérias cerebrais anterior, média ou posterior.

4.

Definição de estenose venosa:

Estreitamento de veia de drenagem em dois planos angiográficos, com
redução de diâmetro maior que 50%, quando comparada com o mesmo
vaso após a saída da MAV125,137.
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Definição de ectasia venosa:
Aumento no diâmetro maior que duas vezes em uma veia de drenagem4
(Figura 2). Se não houver uniformidade no calibre venoso, o diâmetro da
veia na sua saída do nido deve ser usado como referência.

2A
2B
Figura 2 – Ectasia venosa observada na angiotomografia (seta) (A) e angiografia
cerebral digital (seta) (B).
6.

Definição de sugestão de cura pela ressonância magnética: ausência de
flow-void nas ponderações em densidade de prótons, T1 e T261.

7.

Definição de cura angiográfica e outros desfechos4,70:

-

Cura: completa ausência de vasos anormais formando nido, tempo
circulatório normal e ausência de fístula arteriovenosa. A Figura 3
demonstra uma MAV parieto-occipital, com hemorragia prévia,
tratada com radiocirurgia em 2012, com controle angiográfico em
2015 demonstrando cura.

-

Oclusão subtotal: nenhuma evidência de nido, mas com uma veia
de drenagem visível, sugerindo a existência de fístula arteriovenosa.

-

Oclusão parcial: obliteração de 50 a 90% do nido.

-

Resposta mínima: redução do nido em 10 a 50% do volume inicial.
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3B

3C
3D
Figura 3 – MAV parieto-occipital com antecedente hemorrágico (encefalomalácea –
seta azul em A, e nido – seta vermelha em A e B). Submetida à radiocirurgia em 2012.
RM (C) e angiografia de controle de 2015 (D) demonstram ausência de lesão.
8.

Definição de alteração radiológica induzida pela radiação:

Surgimento de hipersinal em T2 e FLAIR transitório ou definitivo,
sintomático ou assintomático. Lesões sintomáticas e definitivas, com
impregnação pelo contraste paramagnético caracterizam a radionecrose88.

9.

Definição de resultado favorável do tratamento radiocirúrgico:

Oclusão angiográfica completa da MAV, ausência de alterações induzidas
pela radiação sintomáticas e nenhuma hemorragia pós-tratamento138.
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Embolização

As embolizações foram realizadas sob anestesia geral, no Setor de Radiologia
Intervencionista do Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Um neurorradiologista sênior sempre estava como responsável pelos
procedimentos, que visaram à redução volumétrica da MAV, tipicamente para
diâmetro menor que 3cm. Também foi objetivo da embolização a eliminação ou
redução de anormalidades de maior fragilidade na MAV, como fístulas arteriovenosas
diretas, e aneurismas arteriais e venosos.
A técnica de Seldinger139 foi usada para cateterizar a artéria femoral direita. Um
introdutor de diâmetro 6F ou 5F foi utilizado para dar passagem a cateteres 6F ou 5F
que, auxiliados por guias hidrofílicos de 0,035 polegadas, foram posicionados nos
vasos da região cervical (carótidas ou vertebrais). Séries angiográficas de confirmação
foram efetuadas, permitindo estudar a melhor incidência e selecionar os pedículos
mais propícios à embolização.
A seguir, microcatéteres de calibre 1.5F auxiliados por microguias navegaram,
de forma coaxial, realizando cateterismo superseletivo de arteríolas aferentes da MAV.
Quando adequadamente posicionados em artérias anormais (confirmado por
microsséries angiográficas), os microcatéteres foram perfundidos com soro glicosado
a 5% (para evitar a polimerização dentro desses) e, a seguir, foi por eles injetada
solução de Lipiodol e n-butil-cianoacrilato (NBCA), em proporções variáveis com o
fluxo e presença de fístula arteriovenosa rápida ou não. O Lipiodol, um contraste
gorduroso à base de óleo de papoula, serve também para diluir o NBCA, aumentando
ou diminuindo a velocidade de polimerização, conforme a rapidez do fluxo na MAV.

4.5

Radiocirurgia

Todos os pacientes foram submetidos à RM de 1,5T, realizada utilizando-se
contraste paramagnético Gadolínio no volume de 10ml. A RM foi realizada na mesma
semana, previamente ao dia da radiocirurgia.
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Nos doentes tratados com dose única, foi usado o equipamento estereotático
fixado ao segmento cefálico, possibilitando, desta forma, a localização dos alvos
(MAVs) da radiocirurgia. Este procedimento foi realizado sob anestesia local nos
adultos e sob anestesia geral nas crianças.
Já naqueles tratados com 5 frações, cerca de 1 semana antes do procedimento,
foi realizada a confecção de máscara estereotática (fabricada em material
termomoldável, ajustada individualmente para cada doente).
No dia anterior ao agendado para a radiocirurgia, a máscara foi colocada em
banho em água a 70oC. Após secagem e esfriamento breve, com testagem para
temperatura suportável pelo doente, foi posicionada, moldando-se delicadamente a
máscara aos contornos do rosto. A moldagem da máscara foi feita no dia anterior para
que houvesse secagem completa dessa.
Um localizador foi montado no sistema de máscara, servindo como referência
para a aquisição de exames de angiografia e tomografia. Este localizador contém dois
quadrados de cobre e define um preciso sistema tridimensional de coordenadas
estereotáticas dentro do volume craniano do doente. Para a localização, foi necessário
adquirir uma imagem sagital e uma coronal, com os dois quadrados de cobre do
localizador completamente visíveis em ambas as imagens.
A seguir, os doentes foram submetidos à tomografia computadorizada do crânio,
realizada em aparelho “multislice”, utilizando-se contraste iodado no volume de 1
ml/Kg.
Após a tomografia, foram submetidos à angiografia por subtração digital
realizada em sala de hemodinâmica, com aparelho Philips Integris1, com recursos de:
fluoroscopia pulsada, imagens digitais, roadmapping, pixel shift, utilizando-se
contraste iodado de baixa osmolaridade, em volume total aproximado de 100ml,
injetado em bomba de infusão. As imagens da angiografia, adquiridas em 2D, foram
adquiridas usando-se fiduciais de forma a permitir a transferência, e fusão com
imagens de TC e RM, permitindo a delineação do nido (utilizando-se imagens dos três
exames simultaneamente). Documentação foi registrada em arquivo digital (laudo e
imagens).

1

Philips Medical System, Best, The Netherlands
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Enfim, todos os dados (TC, RM e angiografia) foram utilizados em programa de
computador que permite fusão de imagens, assim como o delineamento dos órgãos de
riscos. O planejamento da radiocirurgia foi feito usando-se um sistema de colimador
com lâminas móveis, associado ao sistema de planejamento da BrainLab iPlan RT
Image 4.1.1 e iPlan RT Dose 4.5.3 (Micro-Multileaf)2. As doses foram determinadas
com base no volume da MAV e em sua topografia, sempre tentando administrar dose
de cerca de 20 Gy na periferia da lesão quando foi considerado seguro. Os doentes
foram tratados na curva de isodose de 80% para isocentro único. Somente porções não
embolizadas das MAVs foram consideradas como alvo para a radiocirurgia.
A radiocirurgia, propriamente dita, foi realizada finalmente em aparelho
acelerador linear Varian3 de 6MV.

4.6

Análise estatística
As variáveis quantitativas contínuas foram analisadas descritivamente, com

cálculos de média, desvio padrão e mediana.
Foi utilizado o teste t de Student para duas amostras independentes,
possibilitando a comparação entre as médias dos grupos em estudo (como o volume
nidal e a dose prescrita), consideradas gaussianas (normais) pelo Teorema do Limite
Central.
O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para variáveis
qualitativas ordinais (amostras com distribuição não normal, como número de vasos e
escala RBAS), possibilitando comparar a mediana entre duas amostras independentes.
Para avaliar a associação das variáveis categóricas (como topografia, presença
de fístula arteriovenosa) com o desfecho (cura), permitindo comparações entre
proporções, foi utilizado o teste bivariado Qui-quadrado (χ²).
Realizou-se o teste de Kaplan-Meier para verificar a diferença no tempo de cura
entre os doentes agrupados de acordo com o tipo de intervenção (radiocirurgia isolada
ou embolização seguida de radiocirurgia).
O nível de significância adotado foi de 5%.
2
3

BrainLab, Munique, Alemanha
Varian, Inc., Palo Alto, Califórnia, EUA
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RESULTADOS

5.1

Dados clínicos, demográficos e radiológicos

Este estudo incluiu doentes tratados entre julho de 2008 e dezembro de 2012
(possibilitando controles de 3 anos pós-tratamento até dezembro de 2015). Neste
período, 61 pacientes com MAVs receberam tratamento por radiocirurgia. Foram
excluídos 7 doentes que foram operados posteriormente (ressecção microcirúrgica da
lesão) e 7 doentes sem qualquer dado de acompanhamento pós-radiocirurgia.
Este estudo, portanto, inclui 47 doentes submetidos à radiocirurgia: 29 homens
(61,7%) e 18 mulheres (38,3%). A média de idade foi 29,1 anos, a máxima, 70, e a
mínima 7 anos, sendo a mediana 26 e o desvio padrão 15,1).
Quanto às condições clínicas iniciais, os doentes foram classificados de acordo
com a escala de Rankim modificada (MRS, Anexo E). A apresentação radiológica da
MAV permitiu a classificação nas escalas RBAS e Spetzler-Martin modificada (ambas
discutidas na revisão de literatura).
A Tabela 1 resume os dados demográficos, quadro clínico inicial e
características radiológicas da casuística.
Tabela 1 – Características dos doentes em relação a idade, sexo, volume (em ml),
topografia nidal, escala RBAS, apresentação inicial, graus SM e mRS préradiocirurgia.
Doente
(RGHC)

Idade

Sexo

Volume
Topografia
do nido

13738964I

50

M

4,9

Frontal

1,49

2244668H

30

M

13,5

Tálamo

13743189E

40

M

6,4

3286209J

26

F

3097100D

30

88502975E
5276451G

RBAS

Apresentação

SM

mRS

Cefaleia

2

1

2,45

Hemorragia

4

3

Occipital

1,44

Hemorragia

4

2

0,5

Temporal

0,57

Hemorragia

3B

1

M

14,6

Parietal

2,06

Convulsão

4

1

12

M

8,8

Tálamo

1,62

Hemorragia

4

2

35

M

3,8

Tálamo

1,58

Hipoestesia

3B

1

continua
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continuação
Doente Idade
(RGHC)

Volume
Sexo do nido

Topografia

RBAS

Apresentação SM

mRS

13848574I

22

M

2,1

Temporal

0,65

Hemorragia

3B

1

3354606C

19

M

1,9

Periventricular

0,57

Hemorragia

3B

2

13777648F

46

M

3,3

Mesencéfalo

1,75

Hemorragia

3B

0

77079905C

30

F

0,6

Corpo caloso

0,66

Hemorragia

3A

2

55430505J

21

M

1,1

Tálamo

1,03

Hemorragia

3B

0

13851011B

16

F

17,2

Corpo caloso

2,04

Hemorragia

3A

0

13797863E

33

F

4,1

Frontal

1,07

Convulsão

2

0

55417544I

39

M

7,2

Frontal

1,50

Hemorragia

3B

2

55425999J

14

M

20,7

Corpo caloso

2,35

Conv/cef

5

0

55720016K

34

F

3,8

Temporal

1,06

Hemorragia

3A

0

88503129J

7

M

3,6

Periventricular

0,50

Hemorragia

2

0

88503168J

70

F

0,2

NNBB

1,92

Hemorragia

3B

3

13894594D

18

F

0,7

Mesencéfalo

0,93

Hemorragia

3B

2

13858924B

55

F

2,6

Frontal

1,36

Hemorragia

3A

2

88503251E

27

F

9,5

Frontal

1,49

Hemorragia

3A

0

13765550G

14

M

3,4

Periventricular

0,62

Hemorragia

3B

0

13894187I

8

M

0,5

Occipital

0,21

Hemorragia

2

0

88504441F

63

M

1,8

Mesencéfalo

1,94

Hemorragia

3B

3

13875053

16

M

3,0

Tálamo

1,12

Cefaleia

4

0

88506227

9

M

3,9

Temporal

0,57

Hemiparesia

3B

2

13943911J

47

F

2,4

NNBB

1,68

Hemorragia

3B

2

77105205I

24

M

7,5

Frontal

1,23

Convulsão

5

1

13955777K

28

M

8,2

Frontal

1,38

Convulsão

4

0

13686784I

34

F

8,5

Cerebelo

1,53

Cefaleia

2

0

88506664

45

F

8,0

Frontal

1,70

Hemorragia

3A

2

88506424J

16

F

1,2

Frontal

0,44

Hemorragia

2

2

88506478B

25

F

1,1

Parietal

0,61

Conv/cef

2

0

13853078K

15

F

3,4

Temporal

0,64

Conv/cef

4

0

13974478D

26

M

1,2

Temporal

0,64

Hemorragia

3B

2

88506652

25

M

0,5

Tálamo

1,05

Hemorragia

3B

2

13792892

13

M

0,7

Tálamo

0,83

Hemorragia

3B

1

13986381G

16

M

0,5

NNBB

0,87

Hemorragia

3A

1

13965625

24

M

1,2

Parietal

0,60

Cefaleia

3B

0

13732630

61

M

1,1

Occipital

1,33

Hemorragia

3B

1

continua
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conclusão
Doente
(RGHC)

Idade

13995171

50

M

3,4

Cerebelo

1,34

88506690

34

F

7,5

Parietal

13916458

20

F

1,8

88506627

24

F

88506651G

27

5292142G

34

Volume
Sexo do nido Topografia

RBAS

Apresentação

SM

mRS

Hemorragia

2

3

1,43

Hemorragia

3A

0

Parietal

0,58

Hemorragia

2

0

2,4

Frontal

0,72

Hemorragia

3B

0

M

1,3

Temporal

0,67

Cefaleia

2

0

M

1,5

Parietal

0,83

Hipoestesia

2

1

Conv/cef: crises epilépticas e cefaleia
mRS: escala de Rankim modificada140
NNBB: núcleos da base
RBAS: escala de Pollock-Flickinger (“Radiosurgery-based AVM Score)84
RGHC: Número do prontuário do doente no Hospital das Clínicas da FMUSP.
SM: escala Spetzler-Martin modificada2

Quanto à topografia, 10 MAVs eram do lobo frontal (21,3%), 7 (14,8%) eram
do lobo temporal, 7 (14,8%) eram talâmicas, e 6 (12,8%) eram parietais. As demais
localizações estão na Tabela 2.
Tabela 2 – Distribuição das MAVs de acordo com a topografia em 47 doentes.
Topografia da MAV

N

%

Frontal

10

21,3

Tálamo

7

14,8

Temporal

7

14,8

Parietal

6

12,8

Occipital

3

6,4

Núcleos da base

3

6,4

Tronco encefálico

3

6,4

Periventricular

3

6,4

Corpo caloso

3

6,4

Cerebelo

2

4,3

Total

47

100

Os doentes foram classificados de acordo com a escala de Spetzler-Martin
modificada por Oliveira2, que avalia o prognóstico cirúrgico das MAV, e os graus
variaram de II a V (Tabela 3). Nenhum doente com MAV grau I foi tratado por
radiocirurgia e/ou embolização. A maioria dos doentes tratados (57,45%) era de MAV
grau III.
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Tabela 3 – Distribuição das MAVs de acordo com a escala de Spetzler-Martin
modificada por Oliveira em 47 doentes.
Escore Spetzler-Martin- Oliveira

N

%

II

11

23,40

III A

8

17,02

III B

19

40,43

IV

7

14,89

V

2

4,26

Total

47

100

A sintomatologia inicial predominante foi cefaleia e déficit neurológico focal,
além de crises epilépticas. A Tabela 4 resume os sintomas e sinais nos 47 doentes.
Tabela 4 – Frequência absoluta e relativa da sintomatologia inicial em 47 doentes.
Sintomatologia

N

%

Cefaleia

13

27,66

Hemiparesia

13

27,66

Crises epilépticas

7

14,89

Crises epilépticas e cefaleia

5

10,64

Hemianopsia

2

4,26

Hemi-hipoestesia

2

4,26

Síncope

2

4,26

Paralisia de nervo craniano

1

2,13

Afasia e hemiparesia

1

2,13

Ataxia e cefaleia

1

2,13

Total

47

100

Acidente cerebrovascular hemorrágico (hematoma intraparenquimatoso,
hemorragia subaracnoidea e/ou intraventricular) foi o evento clínico inicial em 32
MAVs (68,1%). A segunda forma de apresentação mais comum foi a cefaleia isolada
(10,64%). As demais estão descritas na Tabela 5.
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Tabela 5 – Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto à apresentação hemorrágica e demais formas de apresentação clínica.
Apresentação Clínica

n

%

Hemorragia

32

68,09

Cefaleia

5

10,64

Convulsão

4

8,51

Convulsão e Cefaleia

3

6,38

Hemi-hipoestesia

2

4,26

Hemiparesia

1

2,13

Total

47

100

O seguimento por ressonância magnética foi realizado regularmente nos 47
doentes. O seguimento mínimo foi de 24 meses, o máximo de 72 meses, a média de
36,1 meses e a mediana de 36 meses. Em 22 doentes (46,81%), a RM foi sugestiva de
cura.
Após a RM ser sugestiva de oclusão da MAV, os doentes foram submetidos à
angiografia cerebral digital de controle. Em 17 casos (36%), foi solicitada angiografia
devido à RM demonstrar apenas resíduo da MAV. Destes, em somente 1 caso, a
angiografia demonstrou oclusão angiográfica da MAV.
Oclusão angiográfica da MAV foi observada em 23 pacientes (48,94%); outros
resultados angiográficos estão demonstrados na Tabela 6.
Tabela 6 – Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto aos achados angiográficos na última angiografia de controle (n=47).
Angiografia de controle

n

%

Oclusão total

23

48,94

Oclusão parcial

8

17,02

Oclusão subtotal

3

6,38

Resposta mínima

5

10,64

Sem angiografia de controle

8

17,02

Total

47

100
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Angioarquitetura da MAV e ocorrências de hemorragias

Além do nido propriamente dito, foram observadas outras alterações associadas
à MAV, sendo a fístula arteriovenosa a mais frequente, ocorrendo em 24 doentes
(51,1%), de forma isolada ou associada a outras alterações (Tabela 7).
Tabela 7 – Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto à presença de alterações vasculares associadas à MAV (n=47).
Alteração vascular

n

%

Fístula arteriovenosa

24

51,1

Estenose venosa

10

21,3

Ectasia venosa

12

25,5

Aneurisma nidal

2

4,2

Aneurisma proximal

1

2,1

Doentes com MAVs com apresentação hemorrágica portavam fístulas
arteriovenosas em 62,5% dos casos. As MAVs com alterações venosas – ectasia ou
estenose – apresentaram-se como hemorragia, respectivamente, em 83,3 e 90% dos
casos. Todos os doentes com aneurismas arteriais sofreram hemorragia intracraniana
(Tabela 8).

Tabela 8 - Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto à presença de alterações vasculares associadas à MAV e à ocorrência ou não
de hemorragia como quadro clínico inicial (n=47).
Alteração

n

Hemorrágica (n)

%

Não hemorrágica (n)

%

Fístula arteriovenosa

24

15

62,5

9

37,5

Ectasia venosa

12

10

83,3

2

16,6

Estenose venosa

10

9

90,0

1

10,0

Aneurisma nidal

2

2

100,0

0

0

Aneurisma proximal

1

1

100,0

0

0

A hemorragia intracraniana foi a apresentação exclusiva em todas as MAVs de
localização em lobo occipital, núcleos da base, tronco encefálico e periventriculares.
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A localização no lobo parietal esteve menos associada à apresentação hemorrágica,
conforme a Tabela 9.
Tabela 9 – Distribuição absoluta (n) e relativa (%) dos doentes conforme topografia
da MAV e ocorrência ou não de hemorragia como forma de apresentação.
n (%)

Hemorrágica (n)

%

Não hemorrágica
(n)

%

Temporal

7 (14,8)

4

57,1

3

42,8

Tálamo

7 (14,8)

5

71,4

2

28,5

Parietal

6 (12,8)

2

33,3

4

66,6

Frontal

6 (12,8)

4

66,6

2

33,3

Frontoparietal

4 (8,5)

3

75,0

1

25,0

Occipital

3 (6,4)

3

100,0

0

0

Núcleos da base

3 (6,4)

3

100,0

0

0

Tronco encefálico

3 (6,4)

3

100,0

0

0

Periventricular

3 (6,4)

3

100,0

0

0

Corpo caloso

3 (6,4)

2

66,6

1

33,3

Cerebelo

2 (4,3)

1

50,0

1

50,0

47 (100)

33

Topografia da MAV

Total

5.3

14

Resultados da embolização

Foram embolizados antes da radiocirurgia 26 doentes (55,3%), com uma ou mais
sessões em dias separados, num total de 62 embolizações. Não foram embolizados 21
doentes (44,7%), conforme a H0.

Tabela 10 - Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto a sessões de embolização a que foram submetidos (n=47).
Sessões de embolização

N

%

0

21

44,68

1

6

12,77

2

8

17,02

3

10

21,28

5

2

4,26

Total

47

100
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A embolização foi eficaz em reduzir o tamanho da MAV em 23 (88,5%) de 26
doentes embolizados. A redução do tamanho foi de 1 a 2 centímetros, conforme a
Tabela 11.

Tabela 11 - Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto à redução ou não de diâmetro da MAV após a embolização (n=26).
Escore Spetzler-MartinOliveira pré-embolização

Redução no diâmetro (em centímetros) após uma ou mais sessões
de embolização
0

1

2

n

n (%)

n (%)

n(%)

II

6

3 (50,0)

3 (50,0)

0

IIIA

11

0

3 (27,3)

8 (72,7)

IIIB

7

0

6 (85,7)

1 (14,3)

IV

1

0

0

1 (100)

V

1

0

1 (100)

0

Total

26

3

13

10

Todos os aneurismas intranidais foram embolizados. Fístulas arteriovenosas
foram reduzidas e, em casos nos quais havia risco de penetração significativa de
material embólico no sistema venoso (quando a drenagem venosa da MAV aparece
quase simultaneamente à opacificação arterial), foram deixadas inalteradas.
Complicações clínicas atribuídas à embolização estão descritas na Tabela 12.
Tais complicações foram clinicamente significativas nos 2 casos de hemiparesia e em
2 dos casos de hemorragia (acréscimo de 2 ou mais pontos na escala de Rankim
modificada).
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Tabela 12 - Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto à ocorrência de complicações após a embolização (n=26).
Complicações
Sessões de embolização

5.4

Hemorragia

Hemiparesia

n (%)

n (%)

1

0

0

2

2 (7,7)

1 (3,8)

3

1 (3,8)

1 (3,8)

4

0

0

5

0

0

Total

3 (11,5)

2 (7,7)

Resultados da radiocirurgia

5.4.1 Oclusão angiográfica da MAV

Do total de 47 doentes submetidos à radiocirurgia, 35 (74,47%) foram
submetidos à dose única e 12 (25,53%) tiveram fracionamento da dose total em 5 dias
consecutivos.
O acompanhamento clínico-radiológico máximo foi de 72 meses (mediana 39
meses). O tempo médio de acompanhamento entre a realização da radiocirurgia e a
angiografia cerebral que demonstrou cura da MAV foi de 31,45 meses (tempo mínimo
de 24 meses, máximo de 40 meses, com mediana de 30 meses).
A oclusão da MAV foi obtida em 23 doentes (48,94%). Para os 26 doentes cujas
MAVs foram tratadas com embolização e radiocirurgia, a taxa de oclusão foi de
46,15% (12 doentes curados). Para os 21 doentes com MAVs tratados somente com
radiocirurgia, a taxa de oclusão foi de 52,38% (11 doentes curados). Não houve
diferença estatística entre os dois grupos (p=0,772).
O Gráfico 1 demonstra a oclusão da MAV ao longo do tempo, comparando os
dois grupos (radiocirurgia com e sem embolização).
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Gráfico 1 - Curva de Kaplan-Meier do grau de oclusão angiográfica da MAV em
função do tempo para doentes submetidos à embolização e radiocirurgia (verde), e
somente radiocirurgia (azul) n=47.

Todas as MAVs dadas como curadas pela ressonância magnética foram
submetidas à angiografia cerebral, que confirmou a oclusão. O tempo médio entre a
radiocirurgia e a angiografia indicativa de oclusão foi de 36,04 meses (tempo mínimo
de 26, máximo de 48 meses e mediana de 37 meses).
A análise univariada de todos os doentes do estudo demonstrou que o volume do
nido (p<0,001), a ausência de fístula arteriovenosa no momento da radiocirurgia
(p=0,001), a dose prescrita (p=0,001) e menor grau na escala RBAS (p=0,047) tiveram
associação significativa com a oclusão da MAV. A Figura 4 ilustra caso de doente com
MAV parietal posterior esquerda, de apresentação hemorrágica, com RBAS de 0,83.
Cura foi obtida 3 anos depois de 1 sessão de embolização seguida de radiocirurgia
(1800Gy).
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4A
4B
Figura 4 – MAV parietal posterior esquerda (seta) tratada com embolização e
radiocirurgia em 2012 (A) com angiografia de 2015 demonstrando cura (B).
Em relação à cura, não houve diferença entre MAVs de topografia superficial e
profunda, apresentação hemorrágica ou não, restrição à drenagem venosa ou não,
drenagem venosa profunda ou superficial, presença de ectasia venosa ou não e
embolização prévia ou não (conforme teste do Qui Quadrado).
Não houve diferença entre as medianas do número de artérias dos grupos de
doentes com e sem cura angiográfica (p=0,35), conforme o teste de Mann-Whitney.
Igualmente, não houve diferença entre o número de veias dos grupos de doentes com
e sem cura angiográfica (p=0,20), mesmo teste.
A análise univariada dos fatores que podem ter contribuído para a oclusão
angiográfica das MAVs está descrita na Tabela 13.
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Tabela 13 – Distribuição dos doentes em números absolutos (n), quanto à média,
desvio padrão (dp), mediana do volume nidal, topografia, escala RBAS, apresentação
hemorrágica, número de artérias nutridoras, presença ou não de fístula arteriovenosa,
número de veias de drenagem, presença de restrição à drenagem venosa, drenagem
venosa profunda, ectasia venosa, embolização prévia e dose prescrita, de acordo com
a oclusão ou não da MAV.
Variável
volume nidal
topografia (superficial x
profunda)
escala RBAS
apresentação
hemorrágica
número de artérias
nutridoras
fístula arteriovenosa
(ausência x presença)
número de veias de
drenagem
presença de restrição à
drenagem venosa
presença de drenagem
venosa profunda
presença de ectasia
venosa
embolização prévia

dose prescrita cGy

Cura

n

Média

dp

Mediana

Sim

23

2,66

2,22

1,80

Não

24

6,08

5,66

3,65

Sim

23

Não

24

Sim

23

1,00

0,46

0,83

Não

24

1,31

0,59

1,37

Sim

23

Não

24

Sim

23

2,52

0,59

3,00

Não

24

2,66

0,70

3,00

Sim

23

Não

24

Sim

23

1,65

0,64

2,00

Não

24

1,96

0,75

2,00

Sim

23

Não

24

Sim

23

Não

24

sim

23

não

24

sim

23

não

24

sim

23

2,20

4,44

2,00

não

24

1,80

6,34

1,80

p
<0,001⨢

0,772‡

0,047†

0,680‡

0,350†

0,001‡

0,205†

0,723‡

0,227‡

0,932‡

0,772‡

0,001⨢

⨢ teste t de Student; † teste Mann-Whitney; ‡ teste χ2

O menor volume nidal teve associação com a oclusão angiográfica da MAV (p
< 0,001), como demonstra o Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Box-plot demonstrando as diferenças de volume nidal entre os doentes
com oclusão angiográfica das MAVs.
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Houve diferença significativa (p=0,047) entre as medianas do grau na escala
RBAS dos grupos de doentes com e sem cura angiográfica: quanto menor o valor,
maior a possibilidade de cura, demonstrado no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Box-plot demonstrando as diferenças de grau na escala RBAS entre os
doentes com oclusão angiográfica das MAVs.
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Escala Pollock-Flickinger

2,0
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5.4.2 Resultado favorável do tratamento radiocirúrgico

O resultado favorável (definido como oclusão angiográfica da MAV sem o
surgimento de alterações induzidas pela radiação sintomáticas e nenhuma hemorragia
pós-tratamento)129 do tratamento radiocirúrgico foi obtido em 19 doentes (40,4%).
Complicações clínicas atribuídas à radiocirurgia ocorreram em 4 do total de 47
doentes irradiados, conforme a Tabela 14. Os dois casos de hemorragia foram
clinicamente importantes (piora maior ou igual a 2 pontos na MRS), mas não exigiram
tratamento cirúrgico para drenagem de hematoma. Igualmente, os dois casos de
radionecrose (estando um deles exposto na Figura 5) tiveram aumento de 2 pontos na
MRS, e foram conduzidos com corticoterapia, com estabilização do quadro.

Tabela 14 - Distribuição dos doentes em números absolutos (n) e percentagens (%)
quanto à ocorrência de complicações após a radiocirurgia (n=47).
Complicação da
radiocirurgia

n

%

Hemorragia intracraniana

2

4,3

Radionecrose sintomática

2

4,3

Total

4

8,5

Os dois casos de hemorragia intracraniana pós-radioterapia merecem
detalhamento:
-

Um dos doentes havia sido submetido a duas sessões de embolização
prévia (MAV talâmica de apresentação hemorrágica, com volume nidal de
13,5cm3 e RBAS de 2,45, presença de FAV intranidal persistente após
embolização).

-

O segundo foi tratado somente com radiocirurgia. MAV frontoparietal,
volume nidal de 7,5cm3 e RBAS 1,23, apresentação inicial com crises
epilépticas.
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Os dois casos de radionecrose:

-

Um dos doentes (Figura 5) portava uma MAV fronto-parietal, volume
nidal 14,6cm3 e RBAS 2,06. Apresentação inicial com crises epilépticas.
Não embolizado previamente. A última ressonância mostrou redução do
nido para 2cm3.

-

O segundo doente apresentava MAV talâmica (volume 3,8cm3 e RBAS
1,58), apresentação clínica com hemi-hipoestesia (sem sangramento),
submetido a 3 sessões de embolização. Apesar do aumento de 2 pontos na
mRS, obteve cura angiográfica em 40 semanas.

5A
5B
Figura 5 – Radionecrose - Área de alteração de sinal em T2 (seta em A) circundando
o nido da MAV, na região perirrolândica direita, com realce nidal visível (seta em B).
Notam-se múltiplos focos de hipossinal em T2 sugestivos de hemossiderina (A).
A Tabela 15 mostra a distribuição quanto à presença de fístula arteriovenosa
dentro do nido da MAV e resultado favorável. A Figura 6 demonstra caso de paciente
com componente macrofistular, irradiado em 2008, que apresentou sangramento
clinicamente significativo em 2011.
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Tabela 15 – Distribuição dos doentes em números absolutos quanto à presença de
fístula e à obtenção de resultado favorável ou não após radiocirurgia (n=47).
Presença de FAV

Resultado
desfavorável

Resultado favorável

Total

Não

10

13

23

Sim

18

6

24

Total

28

19

47

p=0,051

6A
6B
Figura 6 – MAV com componente macrofistular (seta), submetida a 2 sessões de
embolização. Submetida à radiocirurgia (A) ainda com componente fistular visível,
apresentou hemorragia intracraniana (B) 38 meses depois.
A apresentação hemorrágica da MAV ocorreu em 32 doentes. Não houve
correlação estatística com o resultado favorável (p=0,558), conforme a Tabela 16.
Tabela 16 – Distribuição dos doentes em números absolutos quanto à apresentação
hemorrágica da MAV e à obtenção de resultado favorável ou não após radiocirurgia
(n=47).
Apresentação
Hemorrágica

Resultado
desfavorável

Resultado favorável

Total

Não

8

7

15

Sim

20

12

32

Total

28

19

47

p=0,558
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Aplicando-se um número de corte (“cut-off”) igual ou menor que 1 para o grau
na escala RBAS, não houve associação com resultado favorável (p=0,172), conforme
Tabela 17.
Tabela 17 – Distribuição dos doentes em números absolutos quanto à escala RBAS e
à obtenção de resultado favorável ou não após radiocirurgia (n=47).
RBAS menor que 1

Resultado
desfavorável

Resultado favorável

Total

Não

19

8

27

Sim

9

11

20

Total

28

19

47

p=0,172
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6

DISCUSSÃO

6.1

Seleção de doentes, indicações e seguimento pós-tratamento

As MAVs são lesões extremamente heterogêneas, com angioarquitetura e
hemodinâmica variáveis entre diferentes doentes e modificáveis ao longo do tempo.
A terapia combinada que inclui embolização seguida de radiocirurgia é uma
metodologia minimamente invasiva para MAVs de difícil tratamento devido à
profundidade da lesão, à complexidade morfológica e ao alto risco de lesão
neurológica definitiva com a microcirurgia119.
Na nossa casuística, o volume médio nidal foi 4,40ml (variando entre 0,24 e
20,70ml). O grau na “classificação das malformações arteriovenosas encefálicas
baseadas na radiocirurgia” (RBAS) médio foi de 1,16 (variando de 0,21 a 2,45), com
moda de 0,57 e mediana de 1,07 (Tabela 1).
Na literatura atual, há tendência a irradiar MAVs de grandes volumes (> 10cm3),
seja fracionando-se a dose (radiocirurgia hipofracionada ou repetindo-se o tratamento
após determinado intervalo de tempo), seja tratando-se diferentes porções geométricas
em várias sessões, até atingir o volume total da lesão. Tanto o fracionamento da dose
quanto o fracionamento de volume visam reduzir as alterações radiológicas induzidas
pela radiação125,129,141,142.
Nos nossos resultados, a topografia das MAVs (Tabela 2), assim como a
indicação de tratamento com base na escala de Spetzler-Martin, refletiu o que está na
literatura70, 143: 58% dos doentes eram de MAV grau 3 (Tabela 3). O mesmo ocorreu
com a sintomatologia predominante, sendo mais frequente a tríade cefaleia, a
convulsão e o déficit focal10 (Tabela 4).
No

nosso

estudo,

acidente

cerebrovascular

hemorrágico

(hematoma

intraparenquimatoso ou hemorragia subaracnóidea) foi o evento clínico inicial em 32
MAVs (68,1%), conforme a Tabela 5. Portanto, foram tratadas 15 (31,9%) MAVs não
rotas.
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Os critérios para se indicar ou não a intervenção terapêutica das MAVs não rotas
não estão totalmente elucidados na literatura24,25,144, havendo forte tendência ao
tratamento conservador na ausência de evidência de hemorragia. O único estudo
randomizado realizado até nossos dias24 demonstrou que o desfecho primário, definido
como acidente cerebrovascular sintomático ou morte, foi observado em 10% dos
doentes submetidos a tratamento clínico comparado com 31% dos submetidos a
tratamento

intervencionista

(microcirurgia,

radiocirurgia

ou

embolização,

isoladamente ou combinados entre si) (p<0,0001).
Na nossa casuística, após a RM ser sugestiva de oclusão da MAV, os doentes
foram submetidos à angiografia cerebral digital de controle, conforme a Tabela 6. No
entanto, em 17 casos (36%), foi solicitada angiografia de controle antes da RM sugerir
cura, devido ao tempo maior que 36 meses após o tratamento radiocirúrgico. Somente
em um destes doentes (nos quais a RM não indicava cura) o achado angiográfico foi
de cura da MAV.
Em estudo de 140 doentes54, a ressonância magnética diagnosticou corretamente
100% dos doentes que tinham oclusão total na angiografia. A sensibilidade da RM
parece estar relacionada ao volume da MAV145: volumes acima de 2,8cm3 foram o
ponto de corte acima do qual a acurácia para prever oclusão é superior a 90%. Apesar
do uso de meio de contraste não iônico, realização do exame em centros de alto
volume146 e equipamentos mais sofisticados, a angiografia cerebral ainda apresenta
uma incidência de 0,3 a 5,7% de complicações neurológicas147-149.
Rotineiramente, o controle pós-tratamento com angiografia por subtração digital
em todos os doentes é desnecessário porque o valor preditivo negativo da ressonância
magnética pós-radiocirurgia é elevado (> 90%)62. A evidência de oclusão da MAV nas
imagens de ressonância foi definida como a ausência de “flow-void” (vazio de fluxo)
nas ponderações em densidade de prótons, T1 e T2. Não foi levada em conta a captação
de contraste perinidal, pois isto pode não representar vasos residuais, mas quebra
localizada da barreira hematoencefálica causada pela radiocirurgia150.
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Alterações na angioarquitetura e nos resultados

No nosso estudo, as alterações vasculares associadas à MAV encontradas foram,
por ordem de frequência, a fístula arteriovenosa intranidal em 51,1% dos casos, a
ectasia venosa em 25,5%, estenose venosa em 21,3% e aneurismas em 6,3% dos
pacientes. No caso da estenose venosa, 90% dos casos em que ela estava presente
tiveram apresentação hemorrágica; todos os casos de MAV com aneurisma associado,
sejam nidais sejam proximais, tiveram hemorragia como quadro inicial (Tabelas 7 e
8). Estes achados também foram observados nos poucos artigos que os relataram41,42.
A topografia das MAV hemorrágicas ou não hemorrágicas foi relativamente
homogênea, notando-se menor incidência de sangramento nas de localização parietal,
mas o estudo não permitiu análise estatística devido à amostra reduzida (Tabela 9).
Houve correlação estatisticamente significativa entre a presença de fístula
arteriovenosa dentro do nido da MAV no momento da radiocirurgia (igualmente nos
doentes que foram embolizados e persistiram com FAV ou naqueles que não foram
embolizados) e uma menor taxa de oclusão angiográfica (p=0,001).
Quando consideramos não somente a oclusão angiográfica da MAV, mas
também a ausência de complicações (hemorragia ou radionecrose) relacionadas ao
tratamento, nosso estudo mostrou uma forte correlação entre a ausência de FAV e
resultados favoráveis. Embora não tenha atingido significância estatística de 5%, a
presença de fístula arteriovenosa (FAV) dentro do nido da MAV parece ser um fator
de insucesso (p=0,051). Eventualmente, uma amostra maior poderia levar a uma
associação com significância estatística (Tabela 15).
A este respeito, Meder et al.81, considerando a definição de Valavanis48,
constataram que as MAVs não plexiformes (as que apresentam FAV) tiveram baixa
taxa de oclusão: apenas 1 em 13 MAVs (7,7%) foram ocluídas pela radiocirurgia,
contra uma taxa de oclusão de 75,3% nas MAVs plexiformes. Yuki et al.104
demonstraram que a embolização apenas do componente fistular é segura, devido a
um efeito positivo na redução da pressão venosa, que compensaria o aumento do fluxo
para o componente nidal da MAV. No entanto, um estudo de MAVs, como o nosso,
identificando fístulas no interior de MAVs plexiformes e demonstrando que têm menor
taxa de sucesso à radiocirugia, ainda não tinha sido realizado.
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Em nosso estudo, não houve associação da presença de alterações vasculares
venosas (número de veias de drenagem, presença de restrição à drenagem venosa,
presença de drenagem venosa profunda, presença de ectasia venosa) e o resultado do
tratamento (Tabela 13), em concordância com a literatura62.

6.3

Resultados do tratamento radiocirúrgico e endovascular

As 26 MAVs foram embolizadas em uma ou mais sessões, utilizando-se NBCA
diluído em Lipiodol. Seis doentes (12,77%) receberam 1 sessão, 8 (17,02%) receberam
duas sessões, 10 (21,28%) 3 sessões e 2 doentes (4,26%) receberam 5 sessões de
embolização.
Vinte e um doentes (44,7%) foram submetidos a tratamento radiocirúrgico sem
embolização (Tabela 10).
A embolização reduziu o diâmetro da MAV em 23 dos 26 doentes embolizados
(efetividade de 88,5%). Em apenas 3 doentes (todos com MAV grau II), não houve
redução volumétrica com a embolização. Nos demais, a redução do diâmetro (que
reflete uma redução de volume da MAV) variou de 1 a 2 centímetros. Nas MAVs grau
IIIA, esta melhora chegou a 72,7% com redução de 2 centímetros (Tabela 11).
Todos os aneurismas intranidais foram embolizados. Fístulas arteriovenosas
foram reduzidas, mas houve persistência desta lesão em todos os casos; em casos nos
quais havia risco de penetração de contraste no sistema venoso, foram deixadas
inalteradas. No sistema público de saúde, não estão disponíveis dispositivos de
redução temporária de fluxo, como microbalões ou micromolas líquidas (“liquid
coils”), o que torna insegura a tentativa de embolizar fístulas arteriovenosas rápidas
(as chamadas macrofístulas, Figura 6).
Complicações clínicas atribuídas à embolização foram definidas como as que
ocorreram entre as sessões de embolização e antes do início da radiocirurgia, e estão
descritas na Tabela 12. Tais complicações ocorreram em 5 do total de 26 doentes
embolizados; destes, houve 3 casos (11,5%) de hemorragia e 2 casos de déficit
neurológico focal (7,7%) atribuídos à isquemia.
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Os três casos de hemorragia (confirmados por TC e RM) foram detectados
clinicamente em dois doentes por cefaleia, seguido de déficit motor permanente
(acréscimo de 2 pontos na escala de Rankim modificada). No terceiro paciente, uma
pequena hemorragia cortical manifestou-se clinicamente por crises epilépticas, sem
déficits no exame neurológico; tal paciente foi controlado totalmente com monoterapia
anticonvulsivante. A morbidade relatada na literatura143,151,152 varia de 3,8 a 30%, com
mortalidade de 1 a 3,7%.
Em nossa casuística, o menor volume do nido teve associação com a oclusão
angiográfica da MAV (p<0,001), assim como a dose prescrita (p=0,001). Observamos
um agrupamento de MAVs de menor volume entre os doentes cuja angiografia
demonstrou oclusão da lesão (Tabela 13 e Gráfico 2). Nas últimas décadas, o uso
disseminado de aceleradores lineares e “gamma knife”, e a consequente evolução de
softwares de planejamento, o planejamento com múltiplas imagens superpostas
(ressonância, tomografia e angiografia digital) proporcionaram um delineamento mais
seguro da lesão a ser irradiada. O grau de oclusão (com consequente cura) da MAV,
sem complicações clínicas, está relacionada à dose prescrita, a qual depende da
topografia e do volume tratado153.
Nossos resultados evidenciaram que não houve associação entre a apresentação
hemorrágica da MAV e a oclusão angiográfica, ou com o resultado favorável (Tabelas
13 e 16), achado em discrepância com a literatura: para Ding et al.138, apresentação
hemorrágica da MAV teria um impacto benéfico na resposta à radiocirurgia, mesmo
em doentes que foram irradiados após completa reabsorção do hematoma. Em 398
doentes tratados com radiocirurgia, em análise multivariada, encontraram a
hemorragia prévia como um fator independente de boa resposta à radiocirurgia
(p=0,016). Hipotetizaram que a cápsula perinidal gliótica que se desenvolve após um
episódio hemorrágico facilitaria o delineamento do nido, que se tornaria mais bem
definido radiologicamente.
Embora a escala de Spetzler-Martin tenha sido desenvolvida e validada em
numerosos estudos com a intenção de avaliar o prognóstico cirúrgico da MAVs, ela
poderia também ter correlação com o prognóstico radiocirúrgico88,154. Mesmo assim,
há argumentos de que nem todos os elementos da escala são preditivos do resultado
final80 e de que não guarda correlação com o prognóstico radiocirúrgico 81,82. Desta
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forma, outras escalas foram desenvolvidas, com o intuito de permitir uma melhor
correlação com o desfecho da radiocirurgia83,84,88.
Em nossa casuística, avaliamos uma destas escalas, a RBAS, que inclui a idade
do doente, o volume da MAV e a topografia da lesão. O grau variou de 0,21 a 2,45.
Houve correlação estatística favorável quanto à cura angiográfica da lesão (p=0,047),
conforme a Tabela 13 e o Gráfico 3. Porém não houve associação, em nossa casuística,
com resultado favorável, admitindo-se um “cutoff” igual a ou menor que 1 no teste do
Qui-quadrado (p=0,172), conforme a Tabela 17.
Complicações clínicas atribuídas à radiocirurgia foram definidas como aquelas
que ocorreram após o tratamento radiocirúrgico completo. Tais complicações
ocorreram em 4 do total de 47 doentes irradiados (Tabela 14).
Em nosso estudo, hemorragias intraparenquimatosas (confirmada por TC e RM)
no período de latência ocorreram em dois doentes (4,3%) e foram detectadas
clinicamente por cefaleia de difícil controle, seguido de déficits no exame neurológico
(aumento de 2 pontos na escala modificada de Rankim), porém não houve necessidade
de drenagem dos hematomas; o déficit neurológico persistiu inalterado até o último
controle clínico em ambos. A incidência de AVC hemorrágico no período de latência
reportada na literatura129,138 varia de 2,3 a 17,8%.
Nossos resultados evidenciaram que radionecrose se manifestou clinicamente
por crises convulsivas, hemiparesia e cefaleia; os dois casos (4,3%) tiveram boa
resposta à corticoterapia (houve estabilização da sintomatologia). Um dos pacientes
de nossa série apresentava uma MAV volumosa (14,6cm3) fronto-parietal, não
embolizada previamente. A radiocirurgia foi eficaz em reduzir o nido para 2cm3, mas
com déficit neurológico persistente. O outro paciente (MAV talâmica de 3,8cm3)
obteve cura angiográfica após 40 semanas, mas também com déficit neurológico
persistente. A incidência de radionecrose descrita na literatura152 está entre 2,2 a 13%.
Ironicamente, o surgimento de hipersinal em T2 e FLAIR indica um bom prognóstico
após a radiocirurgia quanto à cura da MAV. Estas mesmas alterações, porém, quando
sintomáticas, caracterizam a radionecrose88.
Embolização neodjuvante é rotineiramente utilizada em até 83% das séries
radiocirúrgicas na literatura102. Em nossa casuística, foi utilizada em 55% dos casos,
com uma efetividade de 88,5% no que se propôs (redução volumétrica da MAV).
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Alguns estudos82,99,155 mostraram que embolização prévia reduziria a eficácia da
radiocirurgia, conforme sintetizado acima, na revisão de literatura. Tais estudos não
levaram em conta a proteção proporcionada pela embolização contra ressangramento
no período de latência da radiocirurgia. Em nossa casuística, a oclusão da MAV foi
obtida em 46,15% dos doentes tratados com embolização e radiocirurgia, e em 52,38%
daqueles tratados somente com radiocirurgia. Não houve diferença estatística
significativa (p=0,772) entre os dois grupos, o que também é observado na curva de
Kaplan-Meier (Gráfico 1). A evolução da técnica endovascular, com novos
materiais92, permitindo a interrupção de fluxo93 para embolizações mais seguras, o
acesso venoso156, o uso de duplo microcateterismo157,158, são técnicas que podem trazer
mais segurança e resultados mais consistentes, mas não estão disponíveis no sistema
de saúde pública de nosso país.
Este achado, quando considerando em conjunto com a constatação de que a
presença de fístula arteriovenosa dentro da MAV parece ser um fator de insucesso, nos
permite sugerir que a embolização neoadjuvante (antes da radiocirurgia) deveria ter
como objetivo prioritário a eliminação das alterações associadas à MAV (FAV e
aneurismas) e não somente a redução volumétrica da lesão.

6.4

Limitações deste estudo

Foram várias as limitações deste estudo, entre elas: trata-se de uma revisão
retrospectiva com seguimento prospectivo, de um centro único, que, por ser uma
doença incomum, engloba um número relativamente pequeno de doentes e, por
conseguinte, com limitada força estatística.
O acompanhamento clínico não foi cego, o que aumenta o viés do estudo e limita
sua validade externa. MAVs de diferentes tamanhos foram agrupadas e a análise
comparativa entre as duas escalas (Spetzler-Martin e RBAS) foi estatisticamente
inviabilizada devido à coorte pequena.
Doentes avaliados no período do estudo, mas não tratados, não foram incluídos,
desta forma, não há uma coorte ou grupo de controle para definir possíveis
características que poderiam favorecer o tratamento clínico. Todos foram submetidos
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a tratamento, e a decisão de tratar apresenta certamente viés em relação à experiência
clínica/opinião do médico assistente.
O acompanhamento clínico-radiológico após a radiocirurgia foi limitado
(mediana de 39 meses, máximo de 72 meses); provavelmente com um
acompanhamento mais longo, o grau de oclusão em alguns doentes será maior.
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CONCLUSÕES

A ausência de fístula arteriovenosa intranidal no momento da radiocirurgia foi a
alteração radiológica que apresentou correlação estatística favorável com a cura
(oclusão angiográfica) da MAV.
Alterações venosas (ectasias, estenoses) presentes no momento da radiocirurgia
não influenciaram na cura da MAV.
A efetividade (taxa de oclusão ou cura radioanatômica) do tratamento
combinado (embolização + radiocirurgia) foi de 46,15%.
A efetividade (taxa de oclusão ou cura radioanatômica) do tratamento isolado
com radiocirurgia foi de 52,38%.
Não houve diferença significativa (p=0,772) entre o tratamento combinado
(embolização + radiocirurgia) e o tratamento isolado com radiocirurgia.
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