
  JAN A DEZ - 2011 - VOL. XXIV - Nos 1, 2, 3 e 4

Editorial
A Relação Médico-Paciente Ontem, Hoje e Sempre
The Doctor-Patient Relationship Yesterday, Today and Always
Mario Barreto Corrêa Lima ...................................................................................................................................... 06

Efeitos da Nimodipina Oral no Vasoespasmo Pós-hemorragia Subaracnóidea
Effects of  Oral Nimodipine on Cerebral Vasospasm after Subarachnoid Hemorrhage
Felipe Almeida de Jesus, Aureo do Carmo Filho ......................................................................................................... 09

Ácido Ascórbico (Vitamina C) e Escorbuto na Terapia Intensiva: Relato de Caso
Ascorbic-Acid (Vitamin C) and Scurvy in Intensive Care: Case Report
Erika Vianna Glindmeier Didier, Aureo do Carmo Filho ....................................................................................... 19

Papel da Grelina no Controle da Ingestão Alimentar e sua Relação com o Sono
The Role of  Ghrelin in the Regulation of  Food Intake and its Relationship to Sleep

Mello ........................................................................................................................................................................ 27

Relato de Caso: A Importância do Diagnóstivo Situacional de um Paciente em Pré-operatório
Case Report: Preoperative Anxiety Diagnosis
Andreza Farias Santos, Ariane Isaías Veiga de Castro, Bruna Mello Miliosse, Gisele Cerutti, Terezinha de Souza Agra 

Belmonte ................................................................................................................................................................... 33

Luana de Assis Ribeiro Laurito ................................................................................................................................ 37

O Encontro Terapêutico na Relação com os Pacientes com Sobrepeso e Obesidade na Sociedade Pós-
Moderna
The Therapeutic Meeting on the Doctor Patient Relathionship being Overweight and Obesity 
in the Post Modern Society
Terezinha de Souza Agra Belmonte, Eliane Schueler Reis .......................................................................................... 50

Leandro Cardarelli Leite, Aureo do Carmo Filho, Fernando Augusto Bozza, Rubens Carmo Costa Filho ................. 61



9

Efeitos da Nimodipina Oral no Vasoespasmo 

Felipe Almeida de Jesus1, Aureo do Carmo Filho2 

pela ruptura e sangramento de um vaso arterial intracraniano, cuja mortalidade 
-

o vasoespasmo cerebral, o qual é a maior causa de morbidade e mortalidade em 
pacientes com HSA admitidos no hospital, o que demonstra o grau de impor-

formas de prevenção de vasoespasmo pós-HSA, a nimodipina via enteral é a 
mais utilizada, sendo a única droga aprovada pelo FDA (Food and Drug Admi-
nistration) para tratamento do vasoespasmo.
Palavras-chave: Hemorragia Subaracnóide, Vasoespasmo, Nimodipina.

Effects of  Oral Nimodipine on Cerebral Vasospasm after Subarachnoid 
Hemorrhage

-

sequelae related to SAH, which cerebral vasospasm is the major cause of  mor-

importance of  prevention and proper clinical management of  this complication. 
Among the forms of  prevention of  vasospasm after SAH, enteral nimodipine 

-
nistration) for treatment of  SAH related vasospasm.
Key words: Subarachnoid hemorrhage, Vasospasm, Nimodipine.
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se caracteriza pela ruptura e sangramento de um 
vaso arterial intracraniano, cuja mortalidade geral 
é de 50%. Aproximadamente 10-15% dos pacien-
tes morrem antes de chegar ao hospital e 30-50% 
dos sobreviventes apresentam sequelas graves. Os 
pacientes que são admitidos no hospital têm taxas 
de mortalidade que podem chegar a 40% na pri-
meira semana21.

sequelas associadas à HSA. Dentre estas se desta-
cam vasoespasmo (46%), crise epiléptica (30%), 
hidrocefalia (20%) e ressangramento (7%)21.  

-
ção do diâmetro do lúmen das artérias cerebrais, 
sendo associado a desordens circulatórias e ano-
malias estruturais das paredes dos vasos20. Apesar 
de ser uma complicação amplamente estudada, sua 

22. É a maior 
causa de morbidade e mortalidade em pacientes 
com HSA admitidos no hospital20, o que demons-
tra o grau de importância da prevenção e do cor-

incidência é de 4 a 14 dias após o sangramento, 
21. O diagnóstico é 

a 40% dos casos20. Qualquer alteração de cons-

vasoespasmo em pacientes com HSA21.
 Dentre as formas de prevenção de vasoes-
pasmo pós-HSA, a nimodipina é o mais utilizado. 

tipo-L, sendo a única droga aprovada pelo FDA 
(Food and Drug Administration) para tratamento 
do vasoespasmo10. Ela é administrada na dose de 
60mg via enteral a cada 4 horas durante 14 a 21 
dias pós-HSA10. 

 ETIOLOGIA
 A causa mais comum de HSA é o trauma4, 
contudo a HSA abrange metade das hemorragias 

-
de composta por sangramento que ocorre dentro 
do parênquima cerebral¹. Os aneurismas saculares 
intracranianos representam a causa mais comum 

cerca de 80% de HSA resultantes da ruptura des-
ses aneurismas².  

 Dentre outras causas menos comuns de 
-

rio-venosas (MAVs), aneurismas micóticos e fusi-
-

 
 EPIDEMIOLOGIA
 O extravasamento de sangue no espaço 

e global para a função cerebral e leva a alta mor-
bidade e mortalidade. Embora as taxas de morta-

continua a ser um problema neurológico grave. 
Cerca de 15% dos pacientes morrem antes de che-
gar ao hospital. Aproximadamente 25% dos pa-
cientes morrem dentro de 24 horas, com ou sem 

da primeira semana aproxima-se de 40%. Meta-
de de todos os pacientes morrem nos primeiros 6 
meses¹.

-

habitantes, com cerca de 30.000 episódios que 
ocorrem a cada ano. No entanto, desde 1970, as 
taxas de sobrevida de base populacional têm me-
lhorado. A incidência de HSA varia amplamente 
em todo o mundo (2-49 casos por 100.000 habi-
tantes), com as maiores taxas ocorrendo no Japão 

documentada.
 Esta taxa aumenta com a idade e tem seu 
pico de incidência na idade de 50 anos. Aproxi-
madamente 80% dos casos de HSA ocorrem em 
pessoas com idade entre 40-65 anos, com 15% 
ocorrendo em pessoas com idades entre 20-40 
anos. Apenas 5% dos casos de HSA ocorrem em 
pessoas com menos de 20 anos. A prevalência da 
HSA é rara em crianças menores de 10 anos, sen-
do apenas 0,5% dos casos¹.

 FISIOPATOLOGIA
 Devido ao fato da principal etiologia de 

-
patologia da formação de tais aneurismas. Os 

estresse hemodinâmico sobre as paredes arteriais 
em pontos de bifurcação e curvas. Aneurismas 

-
nianas, porque em suas paredes falta uma lâmina 
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-
cional é que eles estão sem suporte no espaço su-
baracnóide². 
 O achado histológico mais comum é a di-
minuição da camada média ou muscular da arté-
ria, causando defeitos estruturais. Esses defeitos, 
combinados com fatores hemodinâmicos, podem 

-

do cérebro.
 Os aneurismas surgem principalmente a 
partir da porção terminal da artéria carótida inter-
na (ACI) e dos principais ramos da porção ante-

de surgimento dos aneurismas são na bifurcação 
da artéria cerebral média e ao longo da artéria co-
municante anterior. Estes dois locais concentram 
cerca de 60% de todos os aneurismas4.
 A maioria dos aneurismas saculares ocor-

-

ventral do diencéfalo e é adjacente ao nervo e trato 
ópticos. Ele se estende da borda superior da pon-

importante para as quatro artérias que suprem o 
cérebro - as duas artérias vertebrais e as duas arté-
rias carótidas internas. 

-
cionada ao tamanho do aneurisma. Aneurismas 
com diâmetro de 5mm ou menos têm um risco 
de ruptura de 2%, enquanto que 40% dos com 

-
nóstico¹.

 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
 Quando ocorre ruptura de um aneurisma, 
o sangue extravasa com alta pressão arterial para 
o espaço subaracnóide e rapidamente se espalha 

-
dor do cérebro e da medula espinhal. O extravasa-
mento de sangue provoca um aumento global da 
pressão intracraniana (PIC)¹. 
 Os sinais e sintomas de hemorragia su-
baracnóide (HSA) variam desde pródromos su-
tis, que muitas vezes não são diagnosticadas, à 

neurológico, são componentes essenciais no diag-

 Cefaléias leves (“warning headaches” ou 
“sentinel headaches”) são causadas por pequenos 
vazamentos de sangue (sangramentos sentinelas) 
que ocorrem em 30-50% das hemorragias suba-

algumas horas ou alguns meses antes da ruptu-
ra, com uma média relatada de 2 semanas antes 
do diagnóstico da HSA³. Além de dores de ca-
beça, os sangramentos sentinelas podem produzir 

comumente, dor na nuca. Estes sintomas podem 

-
co exato. Sangramentos sentinelas geralmente não 
geram sintomatologia sugestiva de PIC elevada¹. 

-
ralmente apresenta-se como intensa cefaléia de 

ser acompanhada por perda de consciência. A dor 

pior dor de cabeça da vida”². Rigidez de nuca, fo-
tofobia e dor lombar são sintomas que costumam 

são vistos em mais de 75% dos casos de hemorra-

-
dos ao aumento da pressão intracraniana (PIC) e 

-
cais também podem ocorrer². 
 Cerca de 10-25% dos pacientes com HSA 
tem crise convulsiva, geralmente nos primeiros 

ao aumento súbito da PIC ou à irritação cortical 

são comuns. A perda súbita de consciência ocorre 
no estado ictal em até 45% dos pacientes quando 
a PIC é excessivamente alta¹. 
 A perda da consciência muitas vezes é 

-
ção do aneurisma e do volume de sangramento¹.

de anormalidades neurológicas focais, incluindo 
hemiparesia, afasia, paralisia de nervos cranianos 
(mais comum é a paralisia do óculo-motor), per-
da de memória e heminegligência. O exame oftal-
mológico pode revelar hemorragias sub-hialoides 
retinianas (20-30%) e papiledema. A Elevação da 
pressão arterial é observada em cerca de 50% dos 
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pacientes.
 

-
-

temente empregadas são a de Hunt e Hess 

-
-

subaracnóide¹.

Grau 0

Grau I

Grau II
cranianos)

Grau III

Grau IV

Grau V Coma profundo, descerebração, moribundo

Quadro 1. 
& Hess (1968)

-
trado boa correlação com a evolução do paciente. 

para prever a probabilidade de vasoespasmo ce-
-
-

tempo de tratamento cirúrgico. Para uma avalia-
ção precisa da gravidade da HSA, esses sistemas 

com o estado geral do paciente, e com a localiza-
ção e tamanho do aneurisma roto¹.

 DIAGNÓSTICO
 O exame “padrão-ouro” para o diagnós-

crânio sem contraste. A probabilidade de detectar 

-
ras 12 horas após a HSA, a sensibilidade da TC é 
de 98-100%, declinando para 93% em 24 horas e 
para 57-85% seis dias após a HSA5. 

-
sença de pequenas hemorragias. A TC pode ser 
falso-negativa em pacientes com pequenas he-
morragias e em pacientes com anemia grave¹.
 A localização do sangue dentro do espaço 
subaracnóide se correlaciona diretamente com a 
localização do aneurisma em 70% dos casos. Em 
geral, o sangue localizado nas cisternas basais, no 
sulco de Silvius ou nas fendas intra-hemisféricas 
indica ruptura de um aneurisma sacular. O san-
gue encontrado nas convexidades cranianas ou na 

indicativo de MAVs ou ruptura de aneurisma mi-
cótico¹.

avaliação e vigilância dos efeitos de massa e hi-
drocefalia. A TC com contraste pode revelar uma 
MAV, no entanto, este estudo não deve ser realiza-
do antes de uma TC sem contraste pois o contras-
te pode interferir com a visualização do sangue no 
espaço subaracnoide¹.

computadorizada não ser de 100%, uma punção 
lombar (PL) diagnóstica pode ser realizada se a 
TC inicial for negativa. Adequada técnica, ma-

cerebroespinhal (LCR) são fundamentais para um 
diagnóstico preciso5.

computadorizada não ser de 100%, uma punção 
lombar (PL) diagnóstica pode ser realizada se a 
TC inicial for negativa. Adequada técnica, ma-

cerebroespinhal (LCR) são fundamentais para um 
diagnóstico preciso5.

da PL para excluir o efeito de massa intracraniano 
-

trutiva, ou sangramento intracraniano. Os resul-
tados da PL muitas vezes são negativos dentro de 

quadro de cefaléia, mas preferencialmente após 12 
25. 
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-
caria um resultado positivo. Entretanto, a maioria 
das HSAs variam de algumas centenas de células a 

útil em casos de dúvida diagnóstica (depois de to-

com endocardite séptica e HSA para pesquisar a 
presença de aneurisma micótico. Ela pode tam-

-

-
drão-ouro para o diagnóstico de aneurisma cere-
bral como causa da HSA. Cerca de 20% a 25% 

-

alguns centros e menos invasivo do que a angio-

-
TC tem uma sensibilidade relatada para aneuris-

79% e 100%5.
 O uso de ressonância magnética (RNM) 
no diagnóstico da HSA evoluiu nos últimos anos5. 

âmbito da emergência são a disponibilidade do 

a triagem dos pacientes agudamente enfermos), a 
colaboração do paciente, o maior tempo de estu-
do e custos elevados. De um modo geral, esses 
fatores limitam o uso de RNM na HSA aguda5.
 A RNM é inferior à TC em um quadro 
agudo para detectar HSA. A angiorressonância é 

detectar pequenos aneurismas².
 
 TRATAMENTO
 O paciente com hemorragia subaracnóide 
aguda deve ser internado em uma unidade de te-

em uma sala silenciosa, e levemente sedado se es-
tiver agitado².
 O manejo inicial dos pacientes com HSA 

consciência e as vias aéreas, bem como a respira-

 Os métodos cirúrgicos para o tratamento 
da HSA melhoraram drasticamente com o adven-

to das modernas técnicas de microcirurgia e, mais 
recentemente, com o sucesso do tratamento en-
dovascular¹.

-
-
-

to endovascular.

 

 O estreitamento tardio dos vasos de gran-
de capacitância na base do cérebro é uma das 
principais causas de morbidade e mortalidade em 

 No passado, o ressangramento era con-
siderado a principal causa de morbidade e mor-
talidade na HSA. No entanto, recentemente foi 
demonstrado que a principal causa de morte e 
incapacidade em pacientes com hemorragia su-

-
bral8.
 Apesar dos avanços no tratamento da 

-
manece uma complicação comum e se relaciona 
a um aumento de 1,5 a três vezes da mortalidade 
durante as primeiras duas semanas após a hemor-
ragia.
 O vasoespasmo ocorre em até 70% dos 

dos pacientes¹.
 Aproximadamente 15-20% dos pacientes 

-
nóstico, apesar da terapêutica médica adequada, 
com taxas de mortalidade em 7-10% dos pacien-
tes e de morbidade grave em 10-70% dos pacien-
tes¹. O vasoespasmo parece corresponder a quase 
50% das mortes em pacientes que sobrevivem ao 
tratamento após HSA5.

-

-

induzido por cateter, ou à hipoplasia venosa24. O 
estreitamento é dependente do tempo, raramente 

inicial e atinge um pico por volta do sétimo dia8.
-
-

-
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quentemente acompanhada pelo agravamento da 
dor de cabeça e aumento da pressão arterial8.
 Mais comumente, ele ocorre 4-14 dias 
após a hemorragia. O vasoespasmo pode levar ao 

-
gredir para isquemia cerebral e infarto. Na maio-
ria das vezes, a porção terminal da artéria carótida 
interna ou a porção proximal das artérias cerebral 
anterior e média estão envolvidos. O território ar-

-
nado com a localização do aneurisma roto¹.
 Os fatores de risco para o vasoespasmo 
incluem grande volume de sangue no espaço su-

-

 O conceito de isquemia cerebral tardia 

-
veis ao vasoespasmo ou ambos. Incorpora tanto 

disso, a DCI é um diagnóstico retrospectivo rea-
lizado após a detecção de um infarto e, com isso, 

-
tado são limitadas24.
 A patogênese do vasoespasmo cerebral é 
pouco compreendida. Os estudos até agora não 
conseguiram produzir prova conclusiva quanto à 
etiologia ou a natureza do estreitamento arterial. 

a uma contração normal ou anormal ou a falta 
de relaxamento do músculo liso arterial ou se ele 
representa um espessamento citoarquitetural na 
parede do vaso8.
 Muitas vezes, o desenvolvimento de um 

ressangramento é o primeiro sinal objetivo de va-

de estreitamento arterial era normalmente consi-
derada obrigatória para o diagnóstico de vasoes-

-

maioria dos casos. No entanto, em certos casos, 

antes de iniciar tratamentos complicados e poten-
cialmente arriscados, se o diagnóstico é suspeito8.

-

14 dias, e uma resolução gradual ao longo 2 a 4 
semanas5.
 O diagnóstico de vasoespasmo pode ser 

do Doppler transcraniano (DTC)¹, contudo o 
acompanhamento de vasoespasmo com doppler 

-
dade de terapia intensiva, tem sido controverso. A 
literatura é inconclusiva quanto à sua sensibilidade 

5. O DTC é um exame que é de-
pendente do operador e requer o estabelecimento 

instituição5

classe II em favor do uso do DTC com base no 
-

vaso de interesse, o vasoespasmo grave pode ser 

elevado5. 
 A meta para o manejo do vasoespasmo 
cerebral é reduzir a ameaça de dano neuronal is-
quêmico através do controle da pressão intracra-
niana, diminuindo a taxa metabólica, e melhoria 

5

dos “3Hs” (hipervolemia, hipertensão e hemodi-
luição) que se tornou um dos pilares no manejo 
do vasoespasmo cerebral5

terapia dos “3Hs” ainda esteja sujeita a debate, 
uma série de estudos têm demonstrado um au-

dos efeitos isquêmicos de vasoespasmo com o 
emprego dessa terapia¹.
Este tratamento deve ser reservado para pacientes 
com aneurismas assegurados pela clipagem cirúr-

risco de ressangramento.
 O hematócrito deve ser mantido entre 
30-35% através de hemodiluição ou transfusão, a 

-
necimento de oxigênio. A pressão venosa central 
(PVC) deve ser mantida a 10-12 mmHg. A pres-
são de oclusão da artéria pulmonar (POAP) deve 

pode-se iniciar terapia hipertensiva agressiva com 
inotrópicos e vasopressores (por exemplo, dobu-
tamina)¹.
 Para prevenção do vasoespasmo cerebral, 



15

lança-se mão de diversas medidas, sendo o uso 
oral da Nimodipina uma das mais difundidas.
 
 NIMODIPINA
 É uma 1,4-dihidropiridina pertencente à 

-

(LCR). 
-

quais entram nestas células durante a despolari-
zação da membrana celular. A Nimodipina inibe a 

-
-

lar. Em experimentos com animais, a nimodipina 
teve um efeito maior sobre as artérias cerebrais 
do que nas artérias de outras partes do corpo, tal-

permitindo-lhe atravessar a barreira hemato-ence-

cefalorraquidiano de pacientes com hemorragia 
subaracnóide (HSA) tratados com Nimodipina28.
 Nos seres humanos, a nimodipina é rapi-
damente absorvida após a administração oral, e as 

cada 4 horas devido ao fato de sua meia-vida ser 
de aproximadamente 1-2 horas28.
 Mais de 95% da Nimodipina administrada 

-
nada quase que exclusivamente na forma de me-
tabólitos inativos e menos de 1% é recuperada na 
urina como droga inalterada. Numerosos metabó-
litos, que são inativos ou muito menos ativos que 

28.
 A pressão arterial deve ser cuidadosamen-
te monitorizada durante o tratamento com Nimo-
top®, baseado no conhecimento de sua farmaco-
logia e nos efeitos conhecidos dos bloqueadores 

28.
-

 Em um estudo relatado pelo FDA (Food 
and Drug Administration), os efeitos adversos fo-
ram relatados por 92 dos 823 pacientes com he-
morragia subaracnóide (11,2%) que receberam ni-

relatado foi a queda da pressão arterial em 4,4% 

desses pacientes28.
 A Nimodipina é administrada por via oral 

-
ras durante 21 dias consecutivos, de preferência, 
pelo menos uma hora antes ou duas horas após 

28. A terapêutica oral com Nimodipina 
deve ser iniciada dentro de 96 horas da hemorra-
gia subaracnóide.

-

uma agulha número 18 e o conteúdo deve ser ex-

então é injetado dentro do cateter nasoenteral ou 

28.

 
 Devido ao vasoespasmo cerebral ser a 
complicação mais comum da HSA e ser o even-
to relacionado à maior morbidade e mortalidade 

-
venir a ocorrência de tal complicação é de fun-
damental importância para o prognóstico desses 
pacientes.

-
espasmo cerebral após hemorragia subaracnóide 

-
9. Os mecanismos que con-

tribuem para o desenvolvimento do vasoespasmo 
e da reatividade anormal das artérias cerebrais 
após um episódio de HSA têm sido intensamente 
investigados nos últimos anos. Os estudos sobre a 
patogênese do vasoespasmo centraram-se sobre a 

-
sempenhar um papel relevante no seu desenvol-

súbito anormal das paredes das artérias cerebrais 
com todos os componentes do sangue. Os fatores 

grandes agentes causadores do espasmo cerebral.

testado para impedir ou reverter o estreitamento 
arterial, sendo que uma revisão extensa do tema 

receberam mais atenção foram os bloqueadores 

que a contração arterial cerebral realizada pelas cé-
lulas musculares lisas é um fenômeno dependente 
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prevenir ou reverter o estreitamento das artérias 

isquêmicos.

particularmente a nimodipina, foram aprovados 

de uma redução da morbidade e uma melhoria no 
resultado funcional destes pacientes. No entanto, 
a redução da morbidade e melhoria no resultado 
funcional pode ter sido devido à proteção cerebral 
mais do que por um efeito real sobre a vasculatura 
cerebral, visto que não foi demonstrada nenhuma 

-
tes que tomaram este medicamento5.
 A Nimodipina é o agente bloqueador de 

Administration (FDA) para uso no tratamento de 

os riscos de mau prognóstico e isquemia secun-

-
rebral e melhora no prognóstico desses pacientes 
em comparação com placebo10.

métodos terapêuticos para o vasoespasmo cere-
-
-

-

em evidências. Eles obtiveram como resultado em 
seu estudo que a Nimodipina (Nimotop®) é uma 

-
mento do vasoespasmo cerebral pós-HSA¹¹.

literatura e basearam-se em sua própria experiên-
cia para avaliar os atuais métodos de prevenção 
e tratamento do vasospasmo cerebral. O estudo 
evidenciou que dentre as formas de tratamento, o 

é sugerido pelos autores como medida terapêutica 
para o vasoespasmo¹².

-

uma revisão para discutir os novos desenvolvi-
mentos no manejo diagnóstico e terapêutico do 

-
sociada às medidas para melhora hemodinâmica 
do paciente, permanece como a principal medida 
para prevenção de sequelas funcionais tardias¹³.  
 Tomassoni D. et al. em seu estudo sobre 
o uso da Nimodipina em doenças vasculares cere-
brais, incluindo vasoespasmo pós-HSA, foi feita 
uma revisão da literatura que deu suporte à indica-

prognóstico neurológico dos pacientes com HSA 

neurológicos em tais pacientes14.
 Inzitari D. e Poggesi A. realizaram um 
estudo sobre o uso dos bloqueadores dos canais 

atestado nesse estudo que a Nimodipina é indica-
da para prevenção e tratamento do vasoespasmo 
cerebral após uma HSA, além de ter evidenciado 
também um efeito positivo da Nimodipina na de-
mência vascular, contudo tal efeito é ainda contro-
verso e necessita de mais estudos15.

sobre o efeito da Nimodipina no prognóstico dos 
-

ca. Foram apresentados dados de todos os expe-

resultados do HIT 4 que não haviam sido publi-
cados em uma revisão anterior da Cochrane 2003. 
Eles atestaram que maus resultados ocorreram si-
milarmente em pacientes que foram tratados com 
Nimodipina (39%) e naqueles tratados com place-
bo (40%), odds ratio de 0,88 (IC 95% 0,51-1,54). 
E as taxas de mortalidade não diferiram entre a 
Nimodipina (26%) e o placebo (27%). Eles então 

-

sido atestado pela revisão anterior da Cochrane16.
-

modipina na redução da mortalidade e dos efeitos 

publicada no Critical Appraisal Journal Club, fo-
ram analisados 465 artigos publicados em revistas 
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Nimodipina é a droga de escolha para tal condi-

adjuvante no tratamento da HSA17.
 Apesar de numerosos estudos e de alguns 
avanços iniciais obtidos no manejo desses pacien-
tes, as modalidades terapêuticas ainda são limita-
das para ajudar a prevenir ou tratar essa entidade 
complexa. 
 Historicamente, o pilar do tratamen-

explicada combinação de hipervolemia, hemodi-
luição e hipertensão. Além disso, outras terapias 
sistêmicas como nimodipina enteral, estatinas e 
magnésio por via venosa, assim como o controle 
intensivo da glicemia, parecem ser promissores, 
mas eles são limitados, por vezes, por efeitos ad-
versos18. Para evitar estes efeitos adversos e ga-

de utilizar técnicas endovasculares visando dilatar 
-

mentos diretamente no local do vasoespasmo e, 
assim, evitar muitos dos efeitos adversos da far-

-
vérsia sobre o sucesso da terapia intra-arterial, as 
drogas ou técnicas a serem utilizadas e o melhor 
momento da terapia. Com base na literatura dis-

controlados que podem controlar os fatores de 

para obtermos dados mais conclusivos18.
-
-

vulgadas pela American Heart Association (AHA) 
19. 

Para melhorar o prognóstico associado ao vasoes-
pasmo cerebral, os autores consideram “altamen-

incerto. A terapêutica começa com o tratamento 
precoce do aneurisma roto, e eles acrescentam 
que “na maioria dos casos, é indicada a manuten-
ção normal da volemia, evitando a hipovolemia”. 

com a indução de hipertensão e hemodiluição, a 
chamada “terapia dos 3Hs”, observam os auto-
res19.
 
 

-
ratura médica atual, podemos chegar à conclusão 
de que a Nimodipina via enteral é indicada para 
prevenção e tratamento do vasoespasmo cerebral 
pós-HSA, uma vez que ela melhora o prognóstico 
neurológico desses pacientes através do seu ain-
da inexplicado efeito protetor neuronal, apesar de 
nenhum estudo ter evidenciado uma ação direta 
de reversão do vasoespasmo mediado pela droga 
em questão.
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