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Summary
Trata-se de um homem de 74 anos, que em Abril de
1988 sofreu um traumatismo cranio-encefálico violento,
A case of Carotid-Cavernous Fistula with contralapor queda. A entrada no Servi~o de Urgencia encontravateral proptosis is reported, in a 74 year old man, who
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Fig. 3- Fotografia do doente no jollow-up, após a cirurgia,
Fig. 1- Fotografia do doente aquando do diagnóstico clínihttp://www.revistaneurocirugia.com el 21/02/2019.
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teral, turgescencia dos músculos rectos externo e interno e
dilatac;:ao da veia oftálmica superior direita.
A angiografia selectiva carotídea á esquerda, apenas
possível por punc;:ao directa, revelou a existencia de urna

comunicac;:ao esquerda -> direita a nível do seio cavernoso, através do seio circular, sem significativo preenchimento homolateral e urna drenagem quase exclusiva para
o seio cavernoso oposto, este francamente dilatado. A veia
oftálmica superior direita estava dilatada e preenchia retrogradamente. Deve referir-se a ausencia de segmento Al
esquerdo (Fig. 2). Foi assim diagnosticada fistula carótido-cavernosa contralateral.
Decidiu-se abordar directamente o seio cavernoso esquerdo, segundo técnica de Isamat, encerrando-se a fístula
por preenchimento do seio cavernoso com músculo e injecc;:ao de cola de fibrina.
Verificou-se completa regressao do quadro clínico
(Fig. 3), vindo a angiografia digital de controlo a confirmar a cura da F C-C, preservando a circulac;:ao da carótida
interna esquerda (Fig. 4).
Discussao

Fig. 2- Angiografia seLectiva da carótida esquerda com visualizariio da FC-C esq -> dta, com dilatariio do seio cavernoso direito e veia oftálmica.
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Qualquer que seja o mecanismo que dá origem á proptose contralateral nas fístulas carótido-cavernosas, ele
constitui um curioso paradoxo clínico, cuja explicac;:ao difere de caso para caso. Estao em causa a morfologia individual do seio cavernoso, a natureza do traumatismo, a
existencia de trombose a nível do seio cavernoso e sua
drenagem, bem como a localizac;:ao da fístula dentro do
próprio seio.
Na maioría das F C-C a exoftalmia é homolateral, embora havendo registos de que em 10% a 20% o envolvimento é bilateral 4 • Contudo, sao sem dúvida raras as siluac;:6es descritas com exoftalmia contra1ateral, sendo o
rrimeiro caso documentado na literatura por Pincus em
1907.
Encontramos descritos na literatura 16 casos, Theron
em 1984 reuniu treze 11, tendo sido por nós encontrados
mais tres: um de Sipos de 1979 10 outro de Peponis de
1987 9 e o de Hawkins em 1986 5 •
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placas ateromatosas a nível da bifurca¡;ao da carótida esquerda.
Efectuada abordagem do seio cavernoso esquerdo a nível do triangulo de Parkinson, por via pterional, segundo
técnica descrita por Isamat 6. Utilizado Dopller extracraniano para controlo peroperatório do encerramento da fístula.
A evolu¡;ao do quadro clínico foi boa no pós operatório, com imediata redu¡;ao da exoftalmía, ficando o doente
sem défices, nomeadamente no que se refere á visilo e motricidade ocular. A angiografia de controlo revelou a
ausencia de fístula e normal permeabilidade da carótida
esquerda.
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Fig. 4- Controlo angiográfico pós operatório com ausencia
de fistula e preservaf:iio da carótida esquerda.

Tal como no caso descrito, a etiologia pós-traumatica
prevalece (81 %), surgindo também a exoftalmía contralateral tardiamente, na maioria dos casos entre 1 e 8 meses.
Este aspecto suporta a ideia de que a existencia de urna
trombose do seio cavernoso homolateral levará á forma¡;ao de um falso aneurisma que, ao romper tardiamente,
vai encontrar urna drenagem preferencial para o seio cavernoso oposto, através do seio circular, e daí para a veia
oftálmíca superior, como no caso presente, dando origem
ao quadro clínico contralateral. Outra explica¡;ao possivel
é a de que haveria no momento do traumatismo urna lesao
incompleta da parede da carótida intracavernosa, que milis
tardiamente rompe dando origem á fístula.
A op¡;ao cirurgica no presente caso, por abordagem directa foi baseada em vários factores, nomeadamente nas
dificuldades técnicas na execu¡;ao do estudo angiográfico,
na ausencia de segmento Al esquerdo e na presen¡;a de

Surgical treatment of carotid-cavernous fistula. Cereb. Circo
1968; 30: 441-444.
2. BROOKS, B.: Discussion. Trans. South. Surg. Ass. 1931;
43: 176-177.
3. DEBRUN ANO AL.: Treatment of 54 traumatic carotid-cavernous fistulas. J. Neurosurg. 1981; 55: 678-692.
4. HAMBY, W.B., ANO GARONER, W.J.: Treatment of pulsating exophthalmos with report of 2 cases. Arch. Surg. (Chicago),
1933; 27: 676-685.
5. HAWKINS, T.D.: Traumatic carotid-cavemous fistula with
contralateralproptosis. Clin. Radiol. 37,1986; 509-512.
6. ISAMAT, F., FERRER, E. ANO TwOSE, J.: Direct intracavernous obliteration of high-flow carotid-cavemous fistulas. J. Neurosurg. 1986; 65.
7. MULLEN, S.: Treatment of carotid-cavernous fistulas by
cavemous sinus oclusion. J. Neurosurg. 1979; 50: 131-144.
8. PARKINSON, D.: Carotid-cavernous fistula: direct repair
with preservation of the carotid artery. Technical note. J. Neurosurg. 1973; 38: 99-106.
9. PEPONIS, N.: Right traumatic carotid-cavernous fistula
with left exophthalmos: report of a case. J. Am-Osteop-Assoc.,
1987; 87: 425-430.
10. SIPOS, J. ANO GOOT, P.: Carotid-cavernous fistula with
contralateral exophthalmus. Nervenarzt, 1979; 50: 775-777.
11. THERON, J., OLIVER, A., MELANCON, D. AND ETHIER, R.:
Left carotid-cavemous fistula with right exophthalmos: treatment by detachable ballon. Neuroradiology 1985; 27: 349-353.
12. DAY, A.L. ANO ROTHON, AL, JR.: Aneurysms and arteriovenous fistulae the intracavernous carotid artery and its branches. En: Youmans, J.R., (ed.), Neurological Surgery, 1990;
Vol. 3, pp.: 1807-1830.

Augusto Costa, J.; Rito, M. y Lozano Lopes: Fístula carótido-cavernosa traumática com proptose contralateral. Caso clínico. Neurocirugía 1993; 4: 313-315.

315

