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RELATO DE CASO

Paciente: RN de Vanessa.
 
Sexo: feminino
 
Idade:  3 dias
 
HPMA: filha de mãe hígida, a termo, peso e estatura adequados, Apgar 8 (1º
minuto) e 8 (5º minuto), evoluindo com desconforto respiratório leve.
 
HMP: ultrassonografia obstétrica com 34 semanas evidenciava dilatação
aneurismática da veia de Galeno, fato reforçado com ultrassonografia
transfontanela logo após o nascimento.



Carregando…

INTRODUÇÃO

•A proposta desse artigo é demonstrar a importância do

radiologista para o diagnóstico precoce da malformação

aneurismática da veia de Galeno, visando à intervenção

rápida e com isso melhorar o prognóstico do paciente.
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Sag T1 Ax T1 sem fat set



Difusão Mapa de ADC



Ax T1 pré gadolínio Ax T1 pós
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Malformação aneurismática da veia  de
Galeno



INTRODUÇÃO

•Causa mais comum de insuficiência cardíaca

(extra cardíaca)  de alto débito em recém nascidos

 

•Shunt arteriovenoso entre artérias coroideas

profundas e o precursor embrionário da veia de

Galeno

 

•Forma-se grande estrutura venosa com

localização na linha média e posterior ao terceiro

ventrículo



ETIOLOGIA

• Normal

• Doença

•Suprimento arterial para o plexo coróide,

drenando através da veia prosencefálica

mediana de Markowski (VPM);

 
•Veias cerebrais internas se desenvolvem,

causando regressão da VPM.

•Fístula de alto fluxo, impedindo a

formação da veia de Galeno

definitiva.
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ESQUEMATIZAÇÃO

Figura  1 - Malformação da veia de Galeno.
Fonte  Encéfalo de Osborn, 2014, p 155.



GENÉTICA

• Esporádica, sem predisposição genética

conhecida.



PATOLOGIA

Artérias ectasiadas drenando para a VPM
dilatada

VPM persistente, dilatada, formando
grande bolsa posterior ao terceiro
ventrículo .

seio sagital superior (ectasiado)
drena

seio falcino embrionário

através

➢ Macroscopia:



PATOLOGIA

• Ventrículos muito dilatados

 
• Cérebro atrófico

 
•Alterações isquêmicas

➢ Macroscopia:



PATOLOGIA

• Paredes dos recessos venosos encontram-

se espessadas e displásicas

➢ Microscopia:



EPIDEMIOLOGIA / DEMOGRAFIA

• Rara (< 1% das malformações vasculares

cerebrais)

 
• 30% das malformações vasculares

sintomáticas em crianças

 
• Mais comuns no período neonatal

 
• Predomina no sexo masculino (2:1)



APRESENTAÇÃO CLÍNICA

• Sinais e sintomas variam com idade de apresentação

Neonatos Lactentes mais velhos Crianças não tão pequenas

•Insuficiência cardíaca de alto
débito
•Sopro craniano alto

•Macrocrania
•Hidrocefalia
•Com/sem insuficiência cardíaca

•Atraso no desenvolvimento
•Convulsões

Obs: raro em adultos. Podem apresentar-se com cefaleia, com ou sem hemorragia/ hidrocefalia.



ACHADOS DE IMAGEM
•Tomografia

•Sem contraste – grande massa bem delimitada, hiperdensa, localizada na cisterna

quadrigeminal, comprimindo o terceiro ventrículo e causando hidrocefalia obstrutiva.

 
•Com contraste

• forte realce uniforme

• encefalomalácia, atrofias subependimárias (primeiro nas regiões occipitais),

calcificações (mural devido à trombose; estriatal bilateral devido à

congestão venosa; substância branca por falência do território de fronteira)

e hemorragias parenquimatosas podem ocorrer.



DIAGNÓSTICO- TOMOGRAFIA

Figura 2 - Exame de TC com contraste de um recém nascido demonstra
uma grande MAVG         drenando para um seio falcino aumentado

causando hidrocefalia obstrutiva.
Fonte  Encéfalo de Osborn, 2014, p 155.

 



DIAGNÓSTICO- TOMOGRAFIA

Figura 3 - Imagem de TC com reformatação sagital demonstrando
calcificação da parede da veia prosencefálica mediana (seta).

Fonte  Encéfalo - Série CBR, 2012, p 487.



DIAGNÓSTICO - TOMOGRAFIA

Figura 4 - (A) FLAIR e (B) TC
mostram saco venoso aneurismático

trombosado na cisterna
quadrigeminal drenando para o seio

falcino.(C, D) RM após 2 anos mostra
redução e trombose completa do

saco venoso.

 
Fonte  Agarwal H, et al. J

NeuroIntervent Surg 2016.

 



ACHADOS DE IMAGEM

• Ressonância Magnética

• Fluxo rápido e turbilhonado – perda de sinal não

homogênea e artefatos de base

 
• Artérias nutridoras aumentadas – flow voids

serpentiformes adjacentes à lesão

 
• Pode conter trombos de idades variáveis



DIAGNÓSTICO- RM

Figura 5 - Ponderação em T2 no plano sagital mostra artérias proeminentes        suprindo a
veia prosencefálica mediana alargada           . Observe o aumento do seio falcino.

 
Fonte  Encéfalo de Osborn, 2014, p 156.



DIAGNÓSTICO- RM

Figura 6 - Imagem de RM axial T1 (A) demonstrando a dilatação ventricular (asterisco), o atilamento parenquimatoso (seta preta)
e o aneurisma na topografia da veia prosencefálica mediana (seta branca). (B) Ângio-RM venosa demonstrando a dilatação da

veia prosencefálica mediana (asterisco) e do seio sagital superior associados à estenose dos bulbos jugulares (setas).
Fonte  Encéfalo - Série CBR, 2012, p 488.



DIAGNÓSTICO- RM

Figura  7 - Imagens de RM axial T1 sem contraste (A) e T2 (B) demonstrando conteúdo heterogéneo (setas), compatível com trombo na
dilatação venosa. A imagem axial T1 pós contraste (C) não evidenciou opacificação significativa corroborando o diagnóstico de trombose.

 
Fonte  Encéfalo - Série CBR, 2012, p 487.



DIAGNÓSTICO- RM

Figura 8 -  (A) RM antes da embolização mostra malformação da veia de Galeno e herniação da
tonsila cerebelar (seta).  (B) Depois da embolização, RM do mesmo paciente mostra oclusão da

malformação e resolução da herniação tonsilar. (C) RM de outro paciente mostra malformação da
veia de Galeno volumosa  sem herniação tonsilar.

 
Fonte  ALVAREZ et al., 2007,  p. 196.



ACHADOS DE IMAGEM

•Ultrassonografia

• Massa hipecogênica ou levemente ecogênica

 
• Localizada na linha média, posterior ao terceiro ventrículo

 

• Ultrassonografia transfontanela  sem Doppler pode induzir a erro de interpretação

 
• Doppler – fluxo turbilhonado no interior bidirecional localizado no interior da lesão



DIAGNÓSTICO- ULTRASSONOGRAFIA

Figura  9 - US transcraniana de um neonato demonstra uma grande MAVG       posterior
ao terceiro ventrículo. Vasos proeminentes com fluxo arterial       suprem a lesão.

Fonte  Encéfalo de Osborn, 2014, p 156.
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ACHADOS DE IMAGEM
•Angiografia

• Duas formas da lesão – com base na arquitetura, segundo Lasjaunias

Coroidal

•Mais comum
 
•Múltiplos ramos das artérias pericalosas, coróideas e
tálamo-perfurantes, drenando indiretamente para o
saco venoso aneurismático, com interposição de uma
rede vascular

Mural

•Rara

 
•Única artéria ou poucos ramos das artérias
coliculares e coróideas posteriores, drenando
diretamente para a parede do seio

• Seio reto hipoplásico ou ausente e a drenagem venosa se dá pelo persistente embrionário do
seio falcino (50% dos casos). Não há comunicação com o sistema venoso profundo. Associação
com estenoses dos seio durais.



DIAGNÓSTICO- ANGIOGRAFIA

Figura  10 – MAVG  é suprida por múltiplas fistulas arteriais diretas.
Fonte  Encéfalo de Osborn, 2014, p 156.

 



ANGIOGRAFIA

Figura 11 - Malformação
 aneurismática

da veia de Galeno (tipo mural). A
injeção seletiva de contraste na

carótida interna direita em perfil (A)
confirmou a fístula arteriovenosa

direta com ectasia venosa (seta). A
injeção seletiva na artéria vertebral
esquerda (B) demonstrou fístulas
arteriovenosas diretas entre as

artérias corióideas e a dilatação
venosa (seta). O cateterismo seletivo

com microcateter (C) permitiu a
embolização do shunt(seia). A

radiografia convencional (D) confirma
a posição do material de

embolização com espirais
destacáveis e líquido embólico

(seta).



HISTÓRIA NATURAL

• Prognóstico – relacionado ao

tamanho do shunt

 
• Grandes – alterações distróficas e

isquemia cerebral

 
• Sem tratamento – Morte por dano

cerebral progressivo e insuficiência

cardíaca intratável



TRATAMENTO

• Controle da lesão (não visa a cura)

 
• Embolização arterial em etapas

(ideal aos 4 ou 5 meses)

 
• Abordagem transvenosa é proscrita

(alta morbimortalidade)



DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

• MAV talâmica com drenagem

venosa profunda

 
• Dilatação aneurismática da veia de

Galeno associado à MAV

 
• Fístula arteriovenosa dural gigante

de alto fluxo – maior envolvimento

dos seios venosos durais



CASO CLÍNICO

Foi realizada realocação do cateter ventrículo-

peritoneal na nossa paciente, que evoluiu com melhora

do quadro de hidrocefalia e hipertensão intracraniana.



DISCUSSÃO
A malformação aneurismática da veia de Galeno manifesta-

se principalmente em neonatos, com insuficiência cardíaca e

sopro craniano alto. Se não tratada evolui para graves

sequelas cardíacas/neurológicas e óbito. O diagnóstico

precoce é fundamental para o prognóstico desses pacientes

sendo os métodos de imagem o padrão ouro, demonstrando

o papel fundamental do radiologista para o prognóstico

desses pacientes.
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