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CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES

FINAIS

O tratamento endovascular dos aneurismas cerebrais na gestação tem se

mostrado promissor como uma forma nova e mais segura de terapia nesses

casos. Contudo, a maioria dos tratamentos de aneurismas em gestantes ainda

é a clipagem cirúrgica (53,8%) principalmente no terceiro trimestre da gravidez.

Ainda não existe consenso com relação a qual tipo de parto seria o mais

adequado, porém a maioria tem sido a cesárea. Diante de tal risco de

complicações, recomenda-se diagnóstico e tratamento cirúrgico precoces, para

o melhor cuidado com a gestante.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mulheres apresentam maior predisposição para formação de aneurismas

devido a alterações hormonais e hemodinâmicas, as quais apresentam-se

mais evidentes durante a gestação, havendo uma maior e crescente chance

de ruptura do aneurisma nesse período. Visto que o aneurisma é a causa mais

comum de hemorragia subaracnóide durante a gestação, torna-se necessário

novos estudos para melhor análise desta patologia durante esse período. O

pico de estrógeno durante a gestação eleva o fluxo sanguíneo, causando

alterações na pressão arterial e de volume plasmático. Essas alterações,

associadas com fatores de risco gerais como obesidade e hipertensão arterial

sistêmica, corroboram para um maior risco de formação e ruptura de

aneurismas. A maioria das rupturas (80%) acontece no 3º trimestre. Porém, os

estudos também mostram que o risco de ruptura de aneurisma em gestantes é

parecido com o da população em geral, e havendo divergência em relação ao

seu crescimento. A hemorragia subaracnóide é a principal complicação, sendo

importante fator de morbimortalidade materna. Constatou-se que a abordagem

endovascular é superior à clipagem cirúrgica para o tratamento neste caso

apresentando menores taxas de complicações e de mortalidade perinatal,

conferindo melhor prognóstico. Nesse contexto, a idade fetal é relevante para

definir a dose de radiação e anticoagulação que poderão ser aplicadas e qual

momento a intervenção deve ocorrer.

RELATO DE CASO 

Paciente com 32 anos, gestante, 20 semanas, hipertensa não controlada

adequadamente, com histórico familiar de aneurisma, tabagista. Apresentou

episódio de cefaleia súbita de forte intensidade, sugestiva de cefaleia

sentinela. Optado pelo tratamento do aneurisma com a técnica microcirúrgica

de clipagem.
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