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ABSTRACT 

CEREBRAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS: OCCIPITAL AND 
CEREBELLAR 
Neuro-ophthalmologic manifestation in a clinical follow-up post multimodal 
treatment: intrarterial embolazition, surgery and radio surgery. 

MARIA DE LOURDES VIEIRA – INSTITUTE OF OPHTHALMOLOGY OF LISBON 
                                                      DR. GAMA PINTO 

BACKGROUND
The occipital and cerebellar localization of intracranial vascular malformations 
(AVMs) cause a variety of visual disturbances, as a mode of presentation or 
after neurosurgical treatments. 

MATERIAL AND METHODS 
The sample of our study is based on a population of 108 patients with 
retrochiasmatic AVMs, treated and followed-up by the Neuroimaging 
Department of Santa Maria Hospital in the University of Lisbon between 2000 
and 2006. 
We performed a retrospective review and a transversal non-comparative neuro-
ophthalmologic study of 11 patients with occipital and 10 patients with 
cerebellar arteriovenous malformations. 
We registered the clinical mode of presentation and imaging and investigated 
the visual neuro-ophthalmologic disturbances after treatment in order to obtain 
information about ocular and visual repercussion. 

RESULTS 
Eleven patients with occipital AVMs with presentation symptoms of intracranial 
bleeding (six patients), seizures (three patients), headaches with differential 
diagnosis with migraine (seven patients) and four with eloquent visual 
complaints.
The group of cerebellar AVMs was ten, with symptoms of intracranial bleeding 
(eight patients), severe headaches (seven patients) and asymptomatic (one 
patient).
All the patients had been treated with endovascular embolazition before surgery 
and/or radio surgery. 
The final neuro-ophthalmologic results of the AVMs in the occipital area showed 
as main aspect the visual field loss; in two cases with associated syndromes – a 
minor hemisphere syndrome (a right occipital AVM) and a disconnection 
syndrome, a pure alexia (a giant left occipital AVM). 
The cerebellar AVMs, all of them having had oscilopsia, ataxia and other 
vestibule-cerebellar complaints, most had been reversible; there remains mild 
ataxia in seven and four oculomotora paresis. 

CASE REPORTS 
Three occipital AVMs: one “classical” and two with associated syndromes.
Two cerebellar AVMs: one vermian and a giant one. 



CONCLUSIONS 
In the occipital AVMs the visual incapacities were prominent. The differential 
diagnosis between headaches and migraine is important to attain early 
diagnosis and adequate treatment. 
The visual field improvement can spontaneously occur when the loss was 
secondary to intracranial bleeding, or it can occur after surgical excision or 
multimodality treatment. 
It is not quite parallel the campimetric and functional recovery – associated 
syndromes.
In the cerebellar AVMs the initial simptomatology highly disturbing: vertigo, 
emesis, nistagmus, earing disturbances, and disabling: ataxia, hemiplegia, 
tremor, weakness, is reverted in a dramatic way with the lesion exclusion and 
the ophthalmic sequels are remarkable discreet. There is neither one case of 
nistagmus nor important anomalies of the pursuit saccades. Two VIth nerve 
paresis, one residual IIIth nerve paresis and a convergence insufficiency a
minima, that were not prominent.



MALFORMAÇÕES ARTERIOVENOSAS CEREBRAIS: OCCIPITAIS E 
CEREBELOSAS 
Manifestações neuroftalmológicas e seguimento clínico após terapêutica 
multimodal: embolização endoarterial, cirurgia e radiocirurgia. 

MARIA DE LOURDES VIEIRA – INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. GAMA PINTO 

INTRODUÇÃO
As localizações occipital e cerebelosa das malformações arteriovenosas 
(MAVs) intracraneanas causam uma variedade de perturbações visuais, quer 
no seu modo de apresentação quer após o seu tratamento neurocirúrgico. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A amostra do nosso pertence a uma população de 108 doentes com MAVs 
retroquiasmáticas, tratadas e seguidas no Departamento de Neuroimagem do 
Hospital de Santa Maria entre 2000 e 2006. 
Fizemos uma revisão retrospectiva e um estudo neuroftalmológico transversal 
não comparativo de doentes com malformações arteriovenosas – 11 occipitais, 
10 cerebelosas. 
Registámos o modo de apresentação clínica e seu estudo imageológico e 
investigámos as perturbações neuroftalmológicas após o tratamento no sentido 
de obter informação acerca dos achados oculares e visuais. 

RESULTADOS 
Nos onze doentes com MAVs occipitais apresentaram-se com hemorragia 
intracraneana (6 doentes), convulsões (3 doentes), cefaleias (7 doentes) com 
diagnóstico diferencial com enxaqueca e perturbações visuais localizadoras ou 
eloquentes (7 doentes). 
No grupo das dez MAVs cerebelosas tiveram sintomas de apresentação de 
hematoma intracraneano (8 doentes), cefaleias severas (7 doentes), um doente 
assintomático.
Todos os doentes foram tratados com embolização endovascular antes de 
cirurgia e/ou radiocirurgia.
Os resultados finais neuroftalmológicos das MAVs da área occipital mostravam 
como aspecto primordial a perda de campo visual. Em dois casos tinham 
síndromes associados – um síndrome do hemisfério minor (uma MAV occipital 
direita) e um síndrome de desconexão (uma MAV occipital esquerda gigante). 
Nas MAVs cerebelosas tendo havido em todos oscilopsia, ataxia e outras 
queixas do foro vestíbulo cerebeloso, na maior parte dos casos reverteram, 
ficando apenas leve ataxia em 7 casos e 4 parésias oculomotoras. 

CASOS CLÍNICOS 
Detalhamos três casos de MAVs occipitais: uma “clássica”, e duas com 
síndromes associados; dois casos de MAVs cerebelosas: uma vermiana e uma 
gigante.



CONCLUSÕES 
Nas MAVs occipitais as incapacidades visuais eram proeminentes.
O diagnóstico diferencial entre as dores de cabeça severas e enxaqueca é 
importante para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para estas 
situações de extrema gravidade. 
A melhoria do campo visual pode ocorrer espontaneamente quando a sua 
perda era secundária a hemorragia intra cerebral, ou após a excisão cirúrgica 
ou um tratamento multimodal. 
Não há um paralelismo entre a recuperação dos defeitos de campo visual e a 
recuperação funcional – síndromes associados. 
Nas MAVs cerebelosas a sintomatologia inicial muito perturbadora: vertigens, 
vómitos, oscilopsia (nistagmo), perturbações auditivas e muito incapacitante: 
ataxia, hemiplegia, tremor, debilidade muscular, reverte de forma dramática 
com a exclusão da lesão e as sequelas oftalmológicas são notoriamente 
discretas. Não há nenhum caso de nistagmo nem de alterações importantes 
das sacadas de perseguição. Duas parésias do VI par craneano, uma parésia 
residual do III par e uma insuficiência de convergência à mínima, que não eram 
perturbadoras.
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RESUMO
 
INTRODUÇÃO

As localizações occipital e cerebelosa das malformações arteriovenosas (MAVs) 
intracraneanas causam uma variedade de perturbações visuais, quer no seu modo de 
apresentação quer após o seu tratamento neurocirúrgico. 
 
MATERIAL E MÉTODOS

A amostra do nosso pertence a uma população de 108 doentes com MAVs 
retroquiasmáticas, tratadas e seguidas no Departamento de Neuroimagem do Hospital 
de Santa Maria entre 2000 e 2006. 
Fizemos uma revisão retrospectiva e um estudo neuroftalmológico transversal não 
comparativo de doentes com malformações arteriovenosas – 11 occipitais, 10 
cerebelosas. 
Registámos o modo de apresentação clínica e seu estudo imageológico e 
investigámos as perturbações neuroftalmológicas após o tratamento no sentido de 
obter informação acerca dos achados oculares e visuais. 
 
RESULTADOS

Nos onze doentes com MAVs occipitais apresentaram-se com hemorragia 
intracraneana (6 doentes), convulsões (3 doentes), cefaleias (7 doentes) com 
diagnóstico diferencial com enxaqueca e perturbações visuais localizadoras ou 
eloquentes (7 doentes). 
No grupo das dez MAVs cerebelosas tiveram sintomas de apresentação de hematoma 
intracraneano (8 doentes), cefaleias severas (7 doentes), um doente assintomático. 
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Todos os doentes foram tratados com embolização endovascular antes de cirurgia 
e/ou radiocirurgia.  
Os resultados finais neuroftalmológicos das MAVs da área occipital mostravam como 
aspecto primordial a perda de campo visual. Em dois casos tinham síndromes 
associados – um síndrome do hemisfério minor (uma MAV occipital direita) e um 
síndrome de desconexão (uma MAV occipital esquerda gigante). 
Nas MAVs cerebelosas tendo havido em todos oscilopsia, ataxia e outras queixas do 
foro vestíbulo cerebeloso, na maior parte dos casos reverteram, ficando apenas leve 
ataxia em 7 casos e 4 parésias oculomotoras. 
 
CASOS CLÍNICOS

Detalhamos três casos de MAVs occipitais: uma “clássica”, e duas com síndromes 
associados; dois casos de MAVs cerebelosas: uma vermiana e uma gigante. 
 
 

PALAVRAS CHAVE 
 
Malformações arteriovenosas occipitais e cerebelosas, embolização endovascular, 
tratamento multimodal, manifestações neuroftalmológicas 
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ABSTRACT
 
BACKGROUND 

The occipital and cerebellar localization of intracranial vascular malformations (AVMs) 
cause a variety of visual disturbances, as a mode of presentation or after neurosurgical 
treatments. 
 
MATERIAL AND METHODS

The sample of our study is based on a population of 108 patients with retrochiasmatic 
AVMs, treated and followed-up by the Neuroimaging Department of Santa Maria 
Hospital in the University of Lisbon between 2000 and 2006. 
We performed a retrospective review and a transversal non-comparative neuro-
ophthalmologic study of 11 patients with occipital and 10 patients with cerebellar 
arteriovenous malformations. 
We registered the clinical mode of presentation and imaging and investigated the visual 
neuro-ophthalmologic disturbances after treatment in order to obtain information about 
ocular and visual repercussion. 
 
RESULTS

Eleven patients with occipital AVMs with presentation symptoms of intracranial bleeding 
(six patients), seizures (three patients), headaches with differential diagnosis with 
migraine (seven patients) and four with eloquent visual complaints. 
The group of cerebellar AVMs was ten, with symptoms of intracranial bleeding (eight 
patients), severe headaches (seven patients) and asymptomatic (one patient). 
All the patients had been treated with endovascular embolazition before surgery and/or 
radio surgery. 
The final neuro-ophthalmologic results of the AVMs in the occipital area showed as 
main aspect the visual field loss; in two cases with associated syndromes – a minor 
hemisphere syndrome (a right occipital AVM) and a disconnection syndrome, a pure 
alexia (a giant left occipital AVM). 
The cerebellar AVMs, all of them having had oscilopsia, ataxia and other vestibule-
cerebellar complaints, most had been reversible; there remains mild ataxia in seven 
and four oculomotora paresis. 
 
CASE REPORTS

Three occipital AVMs: one “classical” and two with associated syndromes.  
Two cerebellar AVMs: one vermian and a giant one. 
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KEY WORDS
 
Occipital and cerebellar arteriovenous malformations, endovascular treatment, 
multimodal treatment, neurophthalmologic follow up. 
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MALFORMAÇÕES ARTERIOVENOSAS CEREBRAIS:
OCCIPITAIS E CEREBELOSAS

 

MANIFESTAÇÕES NEUROFTALMOLÓGICAS 
 

SEGUIMENTO CLÍNICO APÓS TRATAMENTO MULTIMODAL: 
EMBOLIZAÇÃO INTRA-ARTERIAL, CIRURGIA E RADIOCIRURGIA 

MARIA DE LOURDES VIEIRA 

1 INTRODUÇÃO
 
 
As Malformações Arteriovenosas (MAVs) foram descritas pela primeira vez em 
meados de 1800 por Luschka e Wirchow. Olivecrona executou a primeira excisão 
cirúrgica em 1932. 
 
São anomalias vasculares, nas quais o sangue deriva directamente entre a circulação 
arterial e venosa sem passar através do normal sistema capilar venular.  
 
Estima-se que a incidência das MAVs na população em geral seja de 0,14% (140 
casos por 100.000 pessoas). Isto é aproximadamente 1/5 a 1/7 da incidência dos 
aneurismas intracraneanos (3). 
 
As MAVs são consideradas lesões congénitas e caracterizam-se por uma falência do 
plexo vascular embrionário em diferenciar-se e desenvolver um leito capilar venular na 
área afectada. A sua etiologia está provavelmente relacionada com a formação e 
reabsorção sequenciais das veias de superfície no período embrionário. 
 
As suas estruturas podem alterar-se e expandir após o nascimento, mas apenas em 
relação com uma lesão já existente no período pré natal. 
 
Pensa-se actualmente que factores biológicos moleculares são importantes no 
posterior desenvolvimento destas malformações, incluindo o factor de crescimento 
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vascular endotelial (VEGF) e o factor de crescimento fibroblástico básico (bFGF). Os 
tecidos adjacentes à MAV podem estar persistentemente em hipoxia relativa, pois a 
malformação pode sequestrar sangue, roubando-o ao tecido são adjacente, 
provocando posteriormente angiogénese compensatória (3). 
 
Fisiopatologicamente a comunicação directa entre as artérias nutritivas e as veias de 
drenagem que são de grande calibre e de alto débito sanguíneo, expõe o sistema 
venoso a pressões anormalmente altas. Disto resulta um sistema de vasos arteriais 
nutritivos alargados (4), o nidus da MAV propriamente dita e estruturas venosas de 
drenagem muito ectasiadas. 
 
Cerca de 85% das MAVs estão situadas a nível dos hemisférios cerebrais e a maioria 
é superficial cortical. Menos de 10% localizam--se na fossa posterior (1) (3). 
 
As MAVs tornam-se habitualmente sintomáticas entre os 20 e os 30 anos. Os sinais 
clínicos são múltiplos e associam cefaleias, crises convulsivas e sinais neurológicos 
focais. As cefaleias representam o sintoma mais frequente sugerindo muitas vezes 
uma crise de enxaqueca. A eventual presença de um sopro craniano pode orientar 
também o diagnóstico. A MAV pode comprimir o tecido cerebral, levar a uma isquémia 
cerebral (fenómeno de roubo) dando origem a uma semiologia mais ou menos 
eloquente, ou sangrar no parênquima cerebral, neste caso com sintomas dramáticos e 
de instalação súbita. As MAVs occipitais levam frequentemente a crises convulsivas 
parciais occipitais, associadas a cefaleias do mesmo lado da lesão, que simulam as 
enxaquecas com aura. A curta duração das perturbações visuais (alguns segundos) e 
a estereotipia (sempre iguais e sempre do mesmo lado) dos sintomas visuais 
diferenciam estas crises de epilepsias occipitais da migraine com aura visual (2) (15) 
(16). O risco de hemorragia cerebral secundária a uma rotura da MAV é de cerca de 3-
4% por ano de evolução e a taxa de mortalidade está estimada entre 6-14%. São, a 
seguir aos aneurismas, a segunda causa de hemorragia subaracnoideia espontânea e 
são etiopatogenia muito significativa de hematoma intra cerebral (2) (3). 
Diferentemente dos aneurismas, as MAVs produzem hemorragias 
intraparenquimatosas. O prognóstico destas hemorragias depende naturalmente da 
localização da MAV e das suas dimensões. As perturbações de campo visual são 
frequentes, secundárias a uma lesão localizada nas vias visuais retroquiasmáticas. 
Nas da fossa posterior, além das cefaleias, o atingimento da oculomotricidade é 
comum. 
 
O diagnóstico é muitas vezes feito por TC ou RM cerebral. No entanto a angiografia 
cerebral é fundamental no diagnóstico, caracterização e orientação terapêutica. 
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O tratamento depende das dimensões e da localização, bem como da 
angioarquitectura da MAV 
 
O Sistema de classificação de Spetzler-Martin descrito na tabela que segue, prediz a 
probabilidade de dificuldade e de risco cirúrgico. 
 
 

DIMENSÕES DA MAV * ELOQUÊNCIA CEREBRAL ADJACENTE ** PADRÃO DE DRENAGEM VENOSA ***

Pequena (<3 cm) 1 Não eloquente 0 Só superficial 0 

Média (3-6 cm)º 2 Eloquente 1 Profundo 1 

Grande (> 6 cm) 3 - - - - 

* Medida do maior diâmetro do nidus na angiografia. 

** Áreas de eloquência incluem sensoriomotoras, da linguagem, visuais, do tálamo, hipotálamo, cápsula interna,  

    encéfalo, pedúnculos cerebelosos e núcleos profundos cerebelosos. 

*** A lesão é considerada superficial só se toda a drenagem for feita pelo sistema de drenagem cortical. 

 
 
A soma dos resultados: dimensão, eloquência e padrão de drenagem venosa, indica o 
grau das MAVs de acordo com a classificação de Spetzler-Martin. (6) (8) (10). 
 
A abordagem terapêutica duma MAV cerebral conheceu nas últimas décadas 
profundas alterações, com o rápido progresso tanto das técnicas de micro 
neurocirurgia como da terapia endovascular (embolização) e radiocirurgia 
estereotáxica. 
 
A cirurgia pode determinar uma cura imediata e permanente após ressecção completa 
da MAV, por craneotomia. Está recomendada para lesões dos graus 1,2 e 3, por vezes 
graus 4, mas não para lesões de grau 5. Tem as desvantagens de um potencial 
hemorrágico significativo, dano do tecido neural adjacente ou de um acidente vascular 
isquémico. As “artérias de passagem” suprem tecido neural intacto e não podem ser 
ocluídas ao tentar interromper o fluxo arterial da MAV. O risco de hemorragia por 
perfusion-breakthroug, ie, hemorragia causada por mudanças hemodinâmicas súbitas, 
que resultam da remoção dum largo shunt e subsequente aumento de fluxo em vasos 
até aí subperfundidos, deve ser considerado, nomeadamente nas MAVs gigantes (8) 
(5) (9) (10).  
 
A neurocirurgia endovascular (obliterando vasos e nidus com colas ou partículas 
colocadas por via de um micro cateter orientado por técnicas angiográficas) tem a 
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vantagem de conseguir reduzir significativamente o fluxo sanguíneo patológico, o 
volume da malformação vascular e a ectasia das estruturas vasculares. É utilizada 
como terapêutica única, adjuvante antes da craneotomia reduzindo a hemorragia intra 
operatória e as dificuldades técnicas. Também diminui a dimensão da MAV tornando-a 
mais fácil como alvo para a radiocirurgia estereotáxica. 
 
A intervenção endovascular é também um processo invasivo, com risco de isquémia e 
hemorragia, podendo ser faseada. É frequentemente associada a cirurgia e a 
radiocirurgia (5) (7).  
 
A radiocirurgia não é invasiva e pode aceder a todas as localizações anatómicas no 
cérebro. Mas tem no entanto a desvantagem de só poder tratar as pequenas 
malformações (<3cm de diâmetro) e requer 2 ou mais anos para um efeito obliterativo 
completo da MAV. O risco de hemorragia não está reduzido neste intervalo de tempo e 
o risco de necrose por radiação do tecido adjacente também deve ser considerada. 
(10) (11) (13). 
 
A terapêutica deverá assim ser discutida e muitas vezes é combinada. A total 
erradicação da lesão pode requerer mais do que uma modalidade.  
 
A neurocirurgia endovascular quando executada antes da excisão cirúrgica, pretende 
reduzir a dificuldade da cirurgia antes da radiocirurgia procura diminuir as dimensões 
da lesão para dentro dos limites do foco radiogéneo. 
 
Equipas multidisciplinares estão tornar-se cada vez mais importantes para uma 
optimização na terapêutica de cada doente individualmente. Progressos contínuos na 
micro cirurgia, nas técnicas de neurointervenção e na radiocirurgia vão melhorar a 
eficácia e segurança da abordagem terapêutica. Os algoritmos guiando quando tratar 
ou acompanhar lesões com determinadas características vão emergir. 
 
Os factores psicológicos de cada doente também vão ser factor de rigor e adequação. 
Para cada doente, os riscos imediatos de intervenção versus a probabilidade de cura 
devem ser pesados (3) (8) (10). 
 
 
Esta nova realidade necessita novos estudos retrospectivos e prospectivos, baseados 
nos protocolos terapêuticos actuais, analisando os resultados decorrentes do 
sinergismo obtido entre os vários tratamentos, o que está a acontecer em profusão nas 
publicações mais recentes. 
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Também para a Neuroftalmologia é privilégio poder dar-se conta da semiologia pré 
tratamento e agora pós tratamento. 
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2 DOENTES E MÉTODOS 
 
 
A Secção de Patologia Neurovascular do Departamento de Neurociências do Hospital 
de Santa Maria -  Neuroradiologia, Neurocirurgia e Neurologia, tratou entre 1990 e 
2005, 107 doentes com Malformações Arteriovenosas intracraneanas. Em todos estes 
doentes a orientação terapêutica foi decidida num encontro conjunto da 
Neuroradiologia, Neurocirurgia e o Grupo Neurovascular da Neurologia. 
 
As intervenções endovasculares foram efectuadas sob sedação e neuroanalgesia até 
1998, isto devido à realização sistemática do teste Amytal nas embolizações 
intrarteriais. Os resultados não significativos da utilização deste teste fisiológico, 
associado à implementação de microcateterismo intranidal e à necessidade de 
anestesia geral, levou ao seu progressivo abandono. A embolização é agora feita sob 
anestesia geral, associada a protocolo farmacológico durante a oclusão endovascular, 
que inclui corticoesteróides endovenosos, heparinização com 10.000 a 5000 unidades 
em bolus, seguida de 1000 unidades/hora, quando necessário, Nimopidine intrarterial – 
vasospasmo. Com excepção de alguns casos de suspeita de trombose venosa, a 
heparina é revertida no final da cirurgia. Nas MAVs da fossa posterior a intervenção é 
efectuada com hipotensão arterial controlada, que é mantida nas primeiras 24 horas 
após embolização. Após a oclusão endovascular o doente é mantido 24h nos cuidados 
intensivos e tem alta ao 3º - 4º dia pós-operatório. Nas MAVs cerebrais de maiores 
dimensões, nidus com mais de 3cm, programam-se várias intervenções - 
embolizações seriadas. A cirurgia e a radiocirurgia, quando indicadas, são 
habitualmente feitas entre as 2 a 4 semanas após a última embolização, quando a 
reacção inflamatória intensa já não existe e as alterações hemodinâmicas estão 
restabelecidas. O material embólico usado mais frequentemente foi o cianoacrilato, 
mas a partir de 2003 implementou-se o uso do copolímero etileno vinil álcool – EVOH 
– (Onyx). Outros materiais embólicos, como partículas de PVA, seda, Etanol, não são 
usados neste Serviço, na embolização das MAVs cerebrais. A estratégia terapêutica é 
a embolização curativa e o controle dos resultados é dado pela angiografia cerebral (5) 
(7). 
 

Uma avaliação angiográfica correcta é indispensável antes de qualquer intervenção vascular. A 
Angiografia Digital e os materiais de contraste não iónicos, aumentaram muito o conforto destes 
exames, com muito baixa morbilidade. Demonstra detalhadamente as características das MAVs: 
largas artérias nutritivas, seu número e relação específica, terminal ou de passage, eventuais 
colaterais, nidus composto de pequenos vasos alargados e um rápido shunting para as veias de 
drenagem, superficiais e/ou profundas. Permite avaliar a hemodinâmica da MAV: tempo de trânsito 
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no nidus, perfusão nos vasos normais envolventes (fenómeno de roubo vascular, prever fenómeno 
de breakthrough); e a macro anatomia: nidus compacto versus difuso, presença de fístulas ou 
aneurismas intranidais, proximais ou distais. Avalia o tipo de roubo vascular: à distância, desde 
territórios vasculares remotos ou regional, na circulação arterial imediatamente adjacente. 
 
O sucesso cirúrgico depende da completa obliteração da lesão. Qualquer resto provocará 
sangramento: a angiografia intra operatória é útil na detecção de pequenos shunts residuais e veias 
de drenagem precoce, permitindo a tempo excisão completa na área apropriada. 
 
O controle angiográfico pós-operatório teve um período médio de 38 meses, tendo sido 
acompanhado, em todos os doentes desta série, por um seguimento clínico (6) (10). 

 
Tivemos acesso ao ficheiro clínico – imageológico de intervenção endovascular, dos 
108 doentes com Malformações Arteriovenosas intra cerebrais e deles analisámos as 
de localização retroquiasmática. Dentro destas, as de localização principalmente 
occipital e as de localização na fossa posterior, principalmente cerebelosas.  
 
Trata-se de um estudo retrospectivo transversal não comparativo das manifestações 
clínicas, neuroftalmológicas, das MAVs occipitais e cerebelosas, contidas na 
população que acabámos de caracterizar: desde o diagnóstico, após protocolo 
terapêutico e estado actual. 
 
Registámos a apresentação clínica, estudo imageológico e intervenções cirúrgicas 
efectuadas, factos clínicos associados, com relevo para a observação actual 
neuroftalmológica. 
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3 RESULTADOS 
 

3.1 A POPULAÇÃO
 
Malformações arteriovenosas cerebrais retroquiasmáticas: 19 frontais, 27 parietais, 35 
temporais, 12 occipitais (4 temporoccipitais), 12 cerebelosas, 1do núcleo basal, 2 do 
corpo caloso, um total de 108. 
 
A idade destes doentes variava entre os 6 e os 70 anos, com uma discreta 
predominância do sexo masculino (50/54). A maioria das lesões tratadas estava 
localizada no hemisfério esquerdo (57/47), com uma incidência ligeiramente maior no 
lobo temporal. 
 
O nosso estudo incidiu sobre os dossiers de 11 doentes com malformações 
arteriovenosas occipitais e 10 com malformações arteriovenosas cerebelosas. 
Todas foram embolizadas – 6 com Onyx, 15 com cianoacrilato. 
 
 

3.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA
 
 

OCCIPITAIS CEREBELOSAS

Cefaleias 7 7 

Hemorragia 
Parenquimatosa, subaracnoideia 6 8 

Convulsões 3 - 

Eloquência* 
Defeito neurológico progressivo 

4 
 

Aura visual 
Hemianópsia homónima bilateral 

3 
 

Vertigens, zumbido 
Ataxia, diplopia, Hipoacúsia 

Assintomática - 1 

*  Dependendo da localização da lesão, causado pelo efeito de massa ou pela isquémia resultante do fenómeno de  

      roubo vascular, local ou regional. 
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Não encontrámos uma correlação de dependência directa entre a localização, 
tamanho e particularidades estruturais das MAVs intracraneanas e as suas 
manifestações clínicas de apresentação. A maior parte produziu sintomas e sinais de 
hemorragia intra cerebral ou subaracnoideia, associadas a dores de cabeça intensas, 
independentemente da idade, de longe mais frequentes que as convulsões ou sinais 
neurológicos isolados resultantes das perturbações circulatórias nas áreas cerebrais 
vizinhas, devido ao roubo pela MAV das vias vasculares normais. 
 
Crises de fotópsias não formadas no campo visual homónimo ipsilateral são mais 
frequentemente auras de uma convulsão. Têm uma duração breve, estão localizadas 
numa posição definida do campo de visão, sem ter a configuração em expansão das 
cintilações da migraine. Também as dores de cabeça da enxaqueca tipicamente não 
são sempre do mesmo lado. 
 
 
Nas MAVs occipitais a hemianópsia homónima transitória foi referida em alguns casos, 
em 4 tomou carácter definitivo à altura do diagnóstico de MAV. 
 
Nas MAVs da fossa posterior, cerebelosas, as hemorragias subaracnoideias foram a 
forma de aparecimento proeminente. A disfunção progressiva, flutuante ou intermitente 
dos pares cranianos, associada a ataxia, tremor ou debilidade, aparece num número 
menor de casos mimando semiologia tumoral. Num caso o zumbido agudo do lado da 
lesão, na região mastoideia, síncrono com o pulso, foi o primeiro sintoma de uma 
malformação arteriovenosa cerebelosa. 
 
 

3.3 MAVS OCCIPITAIS
 
Os pedículos arteriais referem-se geralmente à artéria cerebral posterior (ACP), aos 
seus ramos parieto occipitais, temporo occipitais e artérias calcarinas; nas MAVs de 
grandes dimensões, também se identificaram aferências temporais posteriores e 
parietais da artéria cerebral média bem como ramos perfurantes. 
 
Em dois casos havia nutrição dural, ramos da meníngea média. 
 
A drenagem venosa era superficial cortical em dois doentes e superficial cortical e 
profunda nas restantes. 
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Embolizações: 
 
 

Nº EMBOLIZAÇÕES POR DOENTE Nº CASOS

1 4 

2 3 

3 3 

5 1 

EXCLUSÃO * Nº CASOS

100 % 3 

95 % 1 

90 % 3 

80 % 2 

20 % 1  
Aguarda Conclusão 

* Exclusão angiográfica após embolização 

 
 
Um doente não necessitou de cirurgia, um aguarda e todos os outros realizaram 
radiocirurgia e/ou neurocirurgia pós embolização. 
 
 
Como complicações pós operatórias refere-se: num doente uma discreta hemorragia 
subaracnoideia, de evolução benigna, após a 3ª embolização; noutro uma hemiparésia 
homolateral, após neurocirurgia para ablação do nidus; em dois casos a hemianópsia 
bilateral reverteu após embolização. 
 
 

3.3.1 ESTADO FINAL NEUROFTALMOLÓGICO
 
Em todos os doentes a acuidade visual central estava mantida. 
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Apenas três doentes tinham os campos visuais intactos – perimetria estática e cinética. 
Apenas dois têm real incapacidade de movimentação em espaço livre. 
 
 
DEFEITOS CAMPIMÉTRICOS:
 
� Hemianópsia lateral homónima (HLH), ultrapassando o meridiano vertical, mácula 

poupada * – 4 
� Hemianópsia lateral homónima, com mácula poupada e crescente temporal 

monocular poupado – 1 
� Quadrantópsia – 1 
� Quadrantópsia incompleta – 1 
� Quadrantópsia ultrapassante – 1 

* Verificámos com as escovas de Hëidinger. 

 
A hemianópsia lateral homónima é a tradução mais habitual da lesão das vias ópticas 
retroquiasmáticas. No caso duma lesão unilateral do lobo occipital este defeito de 
campo é congruente e poupa a mácula, tendo uma banda mediana em excesso. Em 
muitos casos a percepção residual do movimento estava mantida, ao contrário das 
lesões parietais, o nistagmo optocinético estava intacto e se lesão era puramente 
occipital, não havia outros sintomas acompanhantes. Se o doente com HLH está 
consciente do seu deficit, incrimina o olho do lado do defeito de campo – queixa-se do 
olho esquerdo se a HLH é à esquerda. Esta perda funcional é descrita como um 
escotoma positivo. Em alguns dos nossos casos, contudo, o deficit mascarado por 
uma agnosognosia, só é identificado no momento do exame. 
 
Se a lesão occipital é parcial ela pode traduzir-se por um deficit em quadrante de limite 
horizontal, se a lesão atinge apenas um lado da cisura calcarina. 
 
 
DEFEITOS ASSOCIADOS

 
Uma HLH direita (MAV temporoccipital esquerda gigante) tinha associado um 
“síndrome de desconexão”, uma alexia pura, sem perturbação da linguagem, em 
particular sem alteração da escrita, uma agnósia visuo-verbal. 
 
Uma HLH esquerda (MAV occipital direita gigante), tendo embora a mácula poupada, 
campo central binocular de 8º, AV=10/10, percepção residual do movimento no campo 
visual esquerdo (fenómeno de Riddoch), tem uma incapacidade de leitura, por 
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”impersistência” oculomotora, tem perturbações visuoconstrutivas, com fenómenos de 
negligência – “síndrome do hemisfério minor”. 
 
A isquémia da artéria cerebral posterior, na sua variedade superficial, provoca apenas 
uma hemianópsia homónima unilateral de tipo occipital. Quando a rede profunda é 
atingida e há um compromisso temporal posterior e talâmico, provoca – à esquerda um 
síndrome de desconexão inter hemisférico, uma alexia, por exemplo; à direita um 
síndrome do hemisfério minor e uma desorientação espacial. 
 
 

OD 
 

 
 

OE 
 

 

Figura  3.1 – Quadrantópsia homónima direita sequelar, de contornos arredondados, já 
mais intensa só na periferia. PEC 60º. 
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Figura  3.2 – Quadrantópsia homónima inferior direita ultrapassante. PEC – mácula não 
poupada.  
A doente aponta o texto com o dedo para ler. 

 
 
Grande MAV (5cm) da artéria cerebral posterior esquerda – ramos occipito temporais 
P3 e P4 e discretos da cerebral média esquerda (síndrome juncional). 
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Figura  3.3 – Hemianópsia lateral homónima esquerda, com crescente temporal esquerdo 
poupado, não observável na PEC central. Malformação vascular poupando a parte interna 
profunda (anterior) do lábio direito da cisura calcarina – lesão unilateral muito superficial. 
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3.3.2 CASO CLÍNICO 1
 
 
P. V. �. Aos 23 anos cefaleias com crises de cintilações e perda de visão esquerda, 
que passavam simultaneamente. Faz Ressonância Magnética e estudo angiográfico 
(FIGURA  3.4), detecta-se uma malformação arteriovenosa occipital direita. Os 
pedículos arteriais são da artéria cerebral posterior direita, o nidus tem cerca de 3 cm 
de diâmetro. Não tem nutrição dural. A drenagem venosa é superficial, cortical, para o 
seio longitudinal superior e profunda para o seio recto. 
 
Fez 3 intervenções endovasculares de embolização com Ónix, com o que se obteve 
uma exclusão de 80% do nidus. Seguiu-se intervenção neurocirúrgica com o que se 
conseguiu excisão completa da MAV, deixando loca volumosa occipito parietal. 
 
Terá recuperado da perda de campo visual após a 3ª embolização, refere apenas uma 
quadrantanópsia inferior esquerda. Tudo piorou após a cirurgia. Tendo tido mesmo 
sintomas mesmo de cegueira cortical, que regrediram, hemiparésia direita e 
necessidade de terapêutica anti epiléptica. 
 
Agora tem uma HLH esquerda com atingimento macular, com apenas 5º centrais, 
(FIGURA  3.4), bate frequentemente com a face esquerda, quando olha em frente as 
faces parecem espalmadas na vertical, não consegue agarrar os objectos, porque lhe 
fogem do campo visual ou deixa de os reconhecer. Esta doente não consegue 
ultrapassar o seu deficit de campo, por estreita faixa central mantida, por 
impersistência oculomotora frequente, onde dominam os fenómenos de negligência e 
perturbações visuo- construtivas – atingimento parietal – “síndrome do hemisfério 
minor”. A mácula apenas 5º centrais será susceptível de reabilitação? 
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FIGURA  3.4 – MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA OCCIPITAL DIREITA 

 
 

 

Ressonância magnética – DP/T2 

  
Angiografia cerebral - Carótida Interna direita 

Pré embolização 

Angiografia cerebral. Artéria vertebral direita 
Pré embolização. 
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Raios X – Lateral e frontal – Molde Onyx. 
 
 
 

  

Angiografia cerebral – art. carótida interna direita. Pós embolização. Nidus residual. 

  

Angiografia – artéria vertebral direita. Pós embolização. Nidus residual. 
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Angiografia cerebral – art. carótida interna direita. 
Pós embolização e cirurgia. 

Completa exclusão da MAV cerebral 

  

Angiografia – artéria vertebral direita. 
Pós embolização e cirurgia. 

Exclusão completa da MAV cerebral 
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MAV occipital direita 

 
 

 

 
 

 
Hemianópsia lateral homónima esquerda, com “síndrome do hemisfério minor” 

(Mesmo estado um ano depois) 
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3.3.3 CASO CLÍNICO 2
 
S M �. Hematoma cerebral aos 22 anos. Angiografia cerebral revela malformação 
arteriovenosa temporo occipital esquerda e talâmica de grandes dimensões (6 cm), 
cujos pedículos arteriais eram ramos temporais e parietais da artéria cerebral posterior 
esquerda, ramos sílvicos temporais e parietais e perfurantes. Tinha ainda vasos 
nutritivos durais: ramo meníngeo médio posterior esquerdo e meníngea posterior 
esquerda. A drenagem venosa era superficial (cortical) e profunda. Uma intervenção 
endovascular na artéria temporal posterior para embolização com cianoacrilato sob 
Amital, de que resultou uma exclusão de 20%. A exclusão da MAV veio a ser obtida 
por cirurgia e radiocirurgia. Ficou com uma hemiparésia direita e estável 
neurologicamente. Sob o ponto de vista oftalmológico resultou uma hemianópsia 
lateral homónima direita, associada a uma dramática dissociação entre a capacidade 
de ler e a de escrever: escreve fluente e espontaneamente, mas quando acaba não 
consegue ler o que escreveu. Esta alexia dita pura, não está relacionada com a 
hemianópsia homónima direita e está associada a uma hemiacromatopsia – uma 
discromatopsia restringida ao campo visual direito. Consegue fazer os testes de visão 
cromática correctamente.  
 
As queixas da doente são essencialmente: falta de atenção imediata – não retém 
todas as pessoas de uma sala (hemianópsia) e falta de memória imediata – legendas, 
escreve receitas de bolos e não consegue executá-las depois. Difícil para um 
oftalmologista não prevenido para esta situação clínica pouco frequente, esclarecer e 
apoiar o doente. 
 
A sua hemiparésia direita permanece, reabilitada embora, passou a dominar as 
situações com a mão esquerda. 
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FIGURA  3.5 – MAV GIGANTE OCCIPITO TEMPORAL TALÂMICA ESQUERDA 

 
 

  

Angiografia cerebral – frontal e lateral. 
Artéria carótida interna esquerda. 

Pré embolização. 

  

Angiografia – artéria vertebral esquerda. 
Pré embolização 
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Angiografia cerebral – carótida interna esquerda 
Pós embolização, cirurgia e radiocirurgia. 

Nidus residual temporal superficial esquerdo, exclusão do compartimento profundo 

 
Angiografia – artéria vertebral esquerda. 

Pré embolização 
Pós embolização, cirurgia e radiocirurgia. 

Nidus residual temporal superficial esquerdo, exclusão do compartimento profundo 
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Hemianópsia lateral homónima direita, com “síndrome de desconexão”. 
(Alexia pura) 
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3.3.4 CASO CLÍNICO 3
 
 

J M R �. Aos 42 anos hematoma occipital direito diagnosticado por tomografia 
computorizada cerebral e ressonância magnética. Na angiografia cerebral de estudo 
diagnóstico havia uma MAV occipital direita, nutrida por ramo terminal da artéria 
cerebral posterior direita – calcarina, de 1cm, com drenagem venosa superficial 
cortical. 
 
Foi feita embolização endovascular com cianoacrilato, na época ainda sob Amital, com 
a qual se obteve completa exclusão da MAV. Faz cirurgia para completa excisão da 
malformação vascular. 
 
A sequela, pós neurocirurgia, é puramente oftalmológica e caracteristicamente uma 
hemianópsia lateral homónima esquerda, congruente, com mácula poupada, 
dissociação estático cinética, i. é., percebe os movimentos no hemicampo visual 
esquerdo em que não vê (agarra a mão do observador em movimento, mas não a vê 
se esta estiver parada). Tem uma vida profissional activa, conduz, lê, sem quaisquer 
restrições. 
 

FIGURA  3.6 – MAV OCCIPITAL DIREITA 

 

  
Tomografia Computorizada. Ressonância magnética axial (T2) e sagital (T1). 

Hematoma occipital direito. 
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Angiografia cerebral - Artéria vertebral esquerda, frontal e lateral 
Pré embolização. 

 
 

Microcateterismo das aferências arteriais da malformação.  
Ramos da artéria cerebral posterior direita 

 
 

Angiografia cerebral – artéria vertebral esquerda. 
Pós embolização e cirurgia. 
Exclusão completa da MAV. 
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HLH esquerda com mácula poupada (Goldmann) 

  
PEC 60º e PEC 30º confirmam mácula poupada 
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3.4 MAVS CEREBELOSAS
 
Os pedículos arteriais provinham na sua maioria da artéria cerebelosa superior (ACS), 
da artéria cerebelosa posteroinferior (PICA), ou da artéria cerebelosa antero inferior 
(AICA). 
 
A drenagem venosa era em geral profunda, num caso superficial e profunda, noutro 
caso superficial apenas, pelas veias cerebelosas para o seio lateral esquerdo. 
 
Embolizações: 
 
 

Nº EMBOLIZAÇÕES POR DOENTE Nº CASOS

1 5 

2 4 

3 1 

EXCLUSÃO * Nº CASOS

100 % 5 

95 % 3 

80 % 2 

* Exclusão angiográfica após embolização 

 
 
Excepto um que unicamente realizou embolização arterial (uma MAV vermiana) e 
outro que fez embolização e radiocirurgia; todos os outros efectuaram como protocolo 
terapêutico remoção cirúrgica, após embolização endovascular. 
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3.4.1 ESTADO FINAL NEUROFTALMOLÓGICO
 
Em todos os doentes a acuidade visual monocular estava conservada. 
Resumo anamnéstico: 
 

INÍCIO E DURANTE TRAT. ESTADO ACTUAL

Cefaleias occipitais 10  

Escotomas cintilans 1  

Oscilopsia (nistagmo) 8  

Desequilíbrio vestíbulo cerebeloso 4 2 

Ataxia 8 7 

Perturb. audição 2 1 

“Zumbido” (sopro) 1  

Paralisias oculomotoras 3 VI par; 1 III par 2 VI par; 1 III par; 1 insuf. conv. 

N. facial (VII) 1 Periférica; 1 Sec. Mucosas  

Hemiplegia 3 3 

Hemianestesia 2 1 

 
A sintomatologia altamente perturbadora, vertigens, vómitos, nistagmo, perturbação da 
audição, e incapacitante, ataxia, hemiplegia, tremor, fraqueza, é revertida de forma 
dramática com o tratamento da lesão e as sequelas oftalmológicas são duma discrição 
notável. Não há um caso de nistagmo, alterações das sacadas de perseguição. Duas 
paralisias de VI par, uma de III par e uma insuficiência de convergência a mínima, 
tratáveis e não incapacitantes. 
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3.4.2 CASO CLÍNICO 4
 
TC �, 31anos. Diagnóstico acidental por cefaleias após traumatismo craniano. 
Tomografia computorizada cerebral e ressonância magnética diagnosticam MAV do 
vermis cerebeloso. A angiografia cerebral revela uma malformação arteriovenosa com 
um nidus de 2cm, nutrida pelos pedículos arteriais: artéria cerebelosa posteroinferior 
(PICA - terminologia anglo saxónica, provém da artéria vertebral) direita e artéria 
cerebelosa antero inferior (AICA, provem da artéria basilar) direita. Tem drenagem 
venosa profunda. 
 
Fez três embolizações com Onyx e foi obtida a exclusão angiográfica de 100% da 
MAV. Dada a localização tão profunda, com uma via de acesso de muito risco, a 
cirurgia não foi indicada. 
 
Após a intervenção endovascular recorda ter tido crises de escotomas cintilans e 
oscilopsia muito perturbadora, que cessou ao fim de dois dias; a perturbação do 
equilíbrio, com desvio para a direita, de grau acentuado durante três meses, veio a 
desaparecer lentamente. Recorda ainda que durante um mês e só após a 3ª 
embolização, teve secura acentuada da mucosa nasal. 
 
Tem actualmente uma vida profissional activa, uma filha que entretanto nasceu. 
 
Sob o ponto de vista oftalmológico uma insuficiência de convergência facilmente 
compensada com a sua refracção de esfera e cilindros negativos, sem necessidade de 
prismas ou de reeducação ortóptica.  
 
(Fazia mergulho na adolescência e a MAV não se manifestou). 
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FIGURA  3.7 – MAV DO VERMIS CEREBELOSO 

 

  
Tomografia Computorizada, pós contraste e Ressonância Magnética T2 coronal e DP axial. 

 
 
 

  

Angiografia Cerebral – Artéria vertebral direita. 
Pré embolização. 
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Raios X frontal e lateral – molde de Onyx do nidus malformativo 
 
 

 

Angiografia cerebral pós embolização. 
Exclusão completa da MAV cerebelosa – vermis. 

 
 

3.4.3 CASO CLÍNICO 5
 
N A, �. Desde os 25 anos que tinha cefaleias pulsáteis, sem aura, sempre do lado 
esquerdo, que regrediam sempre com a toma de paracetamol. Aos 34 anos um desses 
episódios não regrediu, entrou em coma, é internada em neurocirurgia por hematoma 
cerebeloso esquerdo. A angiografia cerebral demonstra uma malformação 
arteriovenosa de grandes dimensões, 4 cm, cerebelosa esquerda, cujos pedículos 
arteriais provinham da artéria cerebelosa superior esquerda e PICA esquerda, sem 
nutrição dural. A drenagem venosa era superficial, pelas veias cerebelosas para o seio 
lateral esquerdo. 
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Faz duas embolizações com cianoacrilato para exclusão da MAV, depois lobotomia do 
cerebelo esquerdo, para a sua remoção. 
 
No pós-operatório tem hemiparésia esquerda, disartria, hipoacúsia. A oscilopsia era 
intensa e tinha uma diplopia horizontal. 
 
Agora tem o característico andar cerebeloso, hipotonia e asinergia muscular, dismetria 
e tremor intencional, fala arrastada e pausada e um torcicolo, face voltada à esquerda, 
por paralisia do VI par craniano esquerdo, apesar de usar correcção prismática para 
longe. 
 
Não tem nistagmo ou alterações dos movimentos de perseguição do olhar. 
 
Após a aplicação de 5 unidades de toxina botulínica no músculo recto interno 
esquerdo, a parésia do VI par esquerdo ficou curada - não tem diplopia, não tem 
torcicolo. 
 

FIGURA  3.8 – MAV CEREBELOSA ESQUERDA 

  
Ressonância Magnética – coronal (T1), axial (T2). 
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Angiografia cerebral – Artéria vertebral esquerda 

Pré embolização 

 
Microcateterismo distal da artéria cerebelosa superior esquerda, nutritiva da MAV. 

Angiografia cerebral – Artéria vertebral esquerda – Pós embolização. 
Incipiente nidus residual. 
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12 anos depois: Angiografia cerebral – Artéria vertebral esquerda. 
Pós embolização e cirurgia: completa exclusão da MAV cerebelosa esquerda. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARALISIA DO VI PAR ESQUERDO 
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4 DISCUSSÃO
 

4.1 MAVS OCCIPITAIS
 
Na maior parte dos doentes os defeitos campimétricos são a sequela mais frequente, 
habitualmente após a cirurgia, não havendo nenhum doente que o tenha referido após 
as intervenções endovasculares.  
 
A hemianópsia lateral homónima (HLH), com mácula poupada e banda central em 
excesso (14) (17), é a lesão paradigmática: a nível do córtex occipital, a projecção dos 
feixes superior e inferior é muito distinta, dum lado e de outro da cisura calcarina, o 
que explica ainda a congruência, típica dos defeitos de campo visual neste território – 
5 casos. 
 
Quase sempre há uma percepção residual do movimento no campo ausente 
(fenómeno de Riddoch) e o nistagmo optocinético não é perturbado (18) (19). Se a 
lesão é puramente occipital, não há outros sinais de acompanhamento. 
 
O fenómeno de Riddoch, característico, mas parece que não exclusivo (17), do 
envolvimento do lobo occipital, foi interpretado durante muito tempo como sinal do 
carácter relativo do deficit ou uma fase da sua recuperação, ideia que está hoje 
totalmente abandonada: a percepção residual é com efeito para estímulos 
qualitativamente muito particulares e a discriminação não se faz em função do 
tamanho do objecto proposto, mas do facto de ter movimento. Assim o doente não vê 
a mão do examinador, situado neste hemicampo, mas sabe que está a mexer, 
dissociação estático-cinética. A explicação admitida baseia-se na preservação, quando 
de lesões posteriores, dos contingentes ópticos destinados às estruturas sub corticais, 
e que servem para guiar o gesto e enviar os estímulos do movimento (2). 
 
Um atingimento parcial occipital pode traduzir-se por um deficit em quadrante de limite 
horizontal, se a lesão atinge apenas um lado da cisura calcarina – uma quadrantópsia, 
ou apenas um escotoma em quadrante (2) (20). Sendo o lábio inferior da cisura, temos 
uma quadrantópsia homónima superior – 2 casos. 
 
 
EVOLUÇÃO DAS HEMIANÓPSIAS:
 
Quando o processo patológico responsável pela HLH estabiliza ou melhora a 
hemianópsia regride. Assiste-se então à extensão do campo visual para as zonas 
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perdidas, com um “arredondamento” das arestas do deficit (14) (25). No final desta 
evolução, que pode prosseguir por vários meses, a restituição pode ser completa – 2 
casos. Muitas vezes, na verdade, ela fica como defeito sequelar definitivo, cuja forma é 
variável: amputação de um quadrante mal sistematizada – 1 caso, escotoma 
hemianópico – 1 caso, quadrantópsia ultrapassante – 1 caso – regressão duma 
hemianópsia. 
 
No adulto esta melhoria parece essencialmente ligada à recuperação anatómica, pelo 
menos parcial, das regiões lesadas: a ideia de que outras estruturas nervosas 
assumem a função deficitária, como acontece noutras localizações, aqui não acontece. 
Podemos extrapolar, no entanto, quanto ao desenvolvimento duma certa função visual 
pelas estruturas sub corticais. Esta hipótese seria fundamentada na observação da 
conservação do fenómeno de Riddoch, e como sugere a observação muito frequente 
nos nossos casos, de uma visão operacional rapidamente restabelecida, apesar da 
persistência de um defeito campimétrico major, o que lhe permite, por exemplo 
deslocar-se sem dificuldade e mesmo na maior parte dos casos conduzir automóvel. 
 
Ao invés, noutros doentes, a incapacidade funcional permanece muito importante, 
apesar duma recuperação campimétrica idêntica, devido à persistência de 
perturbações associadas, notadamente uma negligência espacial (2) (17). 
 
Esta observações levam-nos a sublinhar a ausência de paralelismo entre a 
recuperação campimétrica e a recuperação funcional, esta última sendo clínica, difícil 
de avaliar de forma precisa, pode conduzir por vezes a uma certa forma de injustiça na 
apreciação da incapacidade funcional (22)(23)(25)(26).  
 
A perimetria dita objectiva, usando potenciais evocados multifocais (mPEV), está ser 
usada experimentalmente, no sentido de ser um exame predictivo da recuperação 
funcional duma hemianópsia bilateral. Contudo, em alguns doentes com lesões 
occipitais os resultados entre a perimetria objectiva e os métodos perimétricos 
subjectivos que usamos são discordantes: o mPEV é gerado em V1, córtex estriado, 
será capaz de distinguir entre lesões estriadas das extra-estriadas, mas não detecta 
por exemplo uma quadrantópsia e muita precaução deve haver ao interpretar uma 
perda visual “funcional”, pois a lesão pode estender-se a uma área extra-estriada 
(24)(25).  
 
A PROPÓSITO DO SÍNDROME DE DESCONEXÃO.
 
Associado a uma hemianópsia direita, revela atingimento do hemisfério esquerdo. Tem 
uma alexia pura e uma anomia das cores. O doente é incapaz de ler as letras, 
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palavras, frases. A sua capacidade de copiar está intacta, mas não pode reler o que 
acabou de escrever. Há um atingimento do córtex visual esquerdo e da substância 
branca subjacente, com interrupção das vias no esplénio do corpo caloso: por causa 
da sua hemianópsia está cego no seu campo visual direito; por este facto a informação 
visual penetra exclusivamente no hemisfério direito pelo campo visual esquerdo; este é 
o mesmo mecanismo causal para a anomia das cores: impossibilidade de nomear as 
cores dos objectos, perfeitamente reconhecidos e identificados pelo doente, por outro 
lado pode fazer correctamente os testes de classificação das cores e dizer de memória 
a cor deste ou daquele objecto. É assim uma anomia e não uma agnósia (2) (14). 
 
O “síndrome do hemisfério minor”, com impersistência oculomotora, foi causado por 
uma lesão direita occipital que se estende à região parietal, e dominam os fenómenos 
de negligência e perturbações visuoconstrutivas, tal como descritos no 1º caso clínico 
(1) (2) (14) (33). 
 
 

4.2 MAVS CEREBELOSAS
 
A semiologia quer inicial, quer após os vários tratamentos, é muito evocadora da 
localização da lesão: 
 
O desequilíbrio vestíbulo cerebeloso – vertigem, nistagmo, nistagmo evocado pelo 
olhar, por todos os doentes foi referido (simula lesão vestibular periférica com o que se 
tem de fazer diagnóstico diferencial). 
 
O território da AICA, que irriga a zona do floculus, a sua lesão, em 3 doentes, traz-nos 
vertigens, vómitos, perda da audição, ataxia do membro ipsilateral, paragem do olhar, 
i.e., deficit da perseguição. Estes sinais reflectem o envolvimento combinado do 
labirinto, núcleo vestibular e floculus (2) (28 (32). 
 
Um doente teve paralisia do VII par (34). 
 
A ataxia do andar e membros superiores, com dismetria das sacadas horizontais 
(controlaterais, hiper e hipo) e oblíquas, reflectindo interrupção dos outputs do núcleo 
fastigial, foram queixas constantes dos doentes com MAVs no território da ACS (2) 
(28) (31) (32). 
 
O doente cuja MAV estava localizada no vermis refere como queixa maior oscilopsia, 
tendo sido por nós interpretada como sendo consequência de um nistagmo posicional, 
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por inibição da supressão do nistagmo pós rotacional. Deverá ter tido um atingimento 
selectivo dos movimentos de perseguição e do nistagmo optocinético de que não se 
recorda.  
 
Apenas 6 destes doentes tiveram diplopia, paralisias oculomotoras (29) (31). 
 
Na altura em que fizemos a avaliação neuroftalmológica, todo este cortejo de sintomas 
e eventuais sinais, incapacitantes, tinham estabilizado e grande parte deles 
desaparecido: Apenas quatro ataxias bem reabilitadas; uma hemiparésia direita 
permaneceu. Todos, excepto este último, conduzem automóvel, um é profissional, há 
mesmo uma mulher que se tornou oficial do exército. Curiosamente há 3 doentes que 
não têm queixas, mas são Romberg +. 
 
As alterações auditivas: acufenos, hipoacúsias, vertigens, todas reverteram, ao menos 
pelas não queixas dos doentes, depois de interrogados. 
 
Sob o ponto de vista estritamente neuroftalmológico sobrou: uma paralisia de VI par 
em tratamento (após Toxina Botulínica revelou-se parésia), uma paralisia de VI par 
compensada com o porte de prisma de 5�, uma diplopia vertical compensada com 
prisma de 2� e uma insuficiência de convergência a mínima. Não há vestígios de 
nistagmo, alterações sacádicas, alterações pupilares. 
 
Com o advento de técnicas de neuroimagem sofisticadas, tais como tomografia por 
emissão de positrões (PET), e Ressonância magnética funcional (fMRI), são agora 
atribuídas ao cerebelo numerosas e diversificadas funções, pelo menos parcialmente e 
em íntimo relacionamento com o córtex motor, medula espinal – propriocepção, 
núcleos oculomotores, vestibular e mesmo funções cognitivas. Paradoxalmente, 
apesar da importância desta região e do seu papel heterogéneo nas funções motoras 
e sensoriais, as pessoas que perderam a função de grande parte do cerebelo, ou 
totalmente, por traumatismos, cirurgias, podem viver vidas razoavelmente normais (37 
(38). 
 
Uma porção de cérebro, filogeneticamente antiquíssima, tem na sua hierarquia 
superior outras vias supletivas que permitem, senão uma substituição de funções, pelo 
menos uma reabilitação cortical superior, mesmo consciente, compensadora das 
incapacidades provocadas pelas malformações e suas terapêuticas. 
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5 CONCLUSÕES 
 
Nas MAVs occipitais as incapacidades visuais eram proeminentes.  
 
O diagnóstico diferencial entre as dores de cabeça severas e enxaqueca é importante 
para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para estas situações de 
extrema gravidade. 
 
A melhoria do campo visual pode ocorrer espontaneamente quando a sua perda era 
secundária a hemorragia intra cerebral, ou após a excisão cirúrgica ou um tratamento 
multimodal. 
 
Não há um paralelismo entre a recuperação dos defeitos de campo visual e a 
recuperação funcional – síndromes associados. 
 
Nas MAVs cerebelosas a sintomatologia inicial muito perturbadora: vertigens, vómitos, 
oscilopsia (nistagmo), perturbações auditivas e muito incapacitante: ataxia, hemiplegia, 
tremor, debilidade muscular, reverte de forma dramática com a exclusão da lesão e as 
sequelas oftalmológicas são notoriamente discretas. Não há nenhum caso de nistagmo 
nem de alterações importantes das sacadas de perseguição. Duas parésias do VI par 
craneano, uma parésia residual do III par e uma insuficiência de convergência à 
mínima, que não eram perturbadoras. 
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