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De acordo com a hipótese de Monro-Kellie, a caixa craniana tem um 

volume fixo e se ocorrer aumento em um de seus componentes: sangue, 

parênquima ou LCR; um dos outros deve ser reduzido, caso contrário, a PIC 

aumentará. 

O aumento de PIC causa uma diminuição da perfusão cerebral e/ou 

síndromes de herniação, com comprometimento de estruturas nobres como 

o tronco encefálico.  

A craniectomia descompressiva é um procedimento emergencial para 

diminuir rapidamente a PIC evitando os malefícios que a HIC pode causar. 
 

√ Principais indicações: 

● TCE; 

● Isquemia cerebral; 

● HIC refratária após cirurgias para tumor cerebral; 

● Hemorragia cerebral; 

 

√ Antes da cirurgia 

● Casos não emergenciais: TCLE; 

● Orientar pais/responsáveis sobre o objetivo da cirurgia e 

prognóstico do paciente; 



 

 
 

● Checar exames (coagulograma e hemograma) e estabilidade 

hemodinâmica, checar reserva de sangue; 

● Em crianças menores que 2,5 anos certificar-se de que concentrado 

de hemácias (10ml/kg) esteja disponível para transfusão no centro 

cirúrgico. 

 

 

√ No centro cirúrgico  

● Checar posicionamento na ferradura ou rodilha, atenção para 

compressão da órbita e rotação excessiva da cabeça 

● Manter paciente aquecido, evitar exposição; 

● Evitar perda sanguínea: hemostasia rigorosa em cada etapa da 

cirurgia; 

● Crianças menores de 2,5 anos iniciar cirurgia somente com sangue 

para transfusão presente na sala cirúrgica; 

● Solicitar administração correta do antibiótico profilático. 

 

√ Técnica cirurgica: Hemicraniectomia 

● Degermação com Clorexedine degermante a 2% e Clorexedine 

alcoolica a 0,5%; 

● Incisão em “question mark” , em “T” , ou bicoronal (para 

craniectomia bifrontal),  subgaleal para preservar o pericrânio Figura 

1); 

● Dissecção cuidadosa da artéria temporal superficial proximo ao 

tragus, principalmente na incisão em “question mark”, evite estender 

a incisão inferior anteriormente; 

 



 

 
 

Figura 1 – Incisões para craniectomia descompressiva: A -“question mark” 

ou Becker, B – de Kempe ou “T” , C -  bicoronal 

   

 
 
 

● Dissecção e preservação do pericrânio e fáscia temporal para proteger 

o encéfalo; 

● Craniectomia ampla retirando osso temporal até a sua base, atenção 

para hemostasia da artéria meníngea média; 

● Durotomia ampla, avisar o anestesista antes de abrir a dura-mater para 

descompressão (risco de descompensação hemodinâmica); 

● Cobrir o encéfalo exposto com o pericrânio previamente reservado, 

outros enxertos durais heterólogos podem ser utilizados, sutura para 

manter o enxerto em posição com prolene 4-0 ou sutura hermética; 

● Dreno de succão 3.2 sobre o enxerto, recomenda-se deixar um ponto 

de sutura na saída do dreno (Figura 2); 

● Sutura de planos profundos (galea aponeurótica) preferencialemnte  

com vicryl® (poliglactina) 2-0 e da pele com fio absorvível: Vicryl 

Rapide® (poliglactin) 4-0; 

● Depositar “flap” ósseo em banco de osso ou sepultar no subcutâneo 

abdominal, em crianças maiores e subgaleal contralateral nas crianças 

menores (pode ser fracionado) - NUNCA DESPREZE O OSSO! 
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● Curativo oclusivo: gaze e atadura de crepe hospitalar, não utilizar 

outras soluções na ferida, curativo frouxo. 

 

 

 
Figura 2 – Esquema de exteriorização do dreno com ponto de sutura 

pronto para a retirada posterior do dreno 

 

√ Craniectomia bifrontal 

● Incisão em bicoronal reta ou ondulada subgaleal; 

● Descolar o pericrânio iniciando o mais posterior possível e reservar 

para cobrir o encéfalo; 

● Manter faixa de osso sobre o saio sagital para evitar lesões; caso não 

seja possível ou lesão de seio, tamponar com gelfoal® e gazes úmidas, 

evite suturas; 

● Atenção para não invadir o seio frontal em crianças a partir de 7 anos, 

caso ocorra tamponar com cera para osso ou cranializar o seio; 

● Proceder durotomia poupando o seio sagital de maneira a expor todo 

parênquima cerebral; 



 

 
 

● Uso de dreno e fechamento da gálea e pele como nas 

hemicraniectomias. 

 

 

√ Pós-operatório  

● Sempre em CTI Pediátrico; 

● Retirar o dreno em 24 horas e suturar a saída do dreno (com sutura já 

realizada durante a cirurgia);  

● Refazer curativo após 48 horas; 

● Checar ferida diariamente, atenção para necrose do flap; 

● Fístula de LCR deve ser agressivamente tratada com suturas em locais 

da deiscência ou saída de LCR; 

 

√ Cranioplastia 

● O mais precoce possível (preferencialmente antes de 6 semanas); 

● Utilizar preferencialmente fios ou placas absorvíveis. 
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