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Hemorragia subaracnóidea (HSA) representa de 5 a 10% de todos os tipos de acidente
vascular encefálico, estando a ruptura de aneurismas cerebrais relacionada a déﬁcits na
memória, nas funções executivas e na linguagem. As alterações nas funções cerebrais
parecem estar relacionadas à presença de sangue no espaço subaracnóideo, sendo a
escala de Fisher (EF) a forma de mensuração do conteúdo hemático, realizada através
de tomograﬁa computadorizada (TC). Este artigo apresenta uma revisã o da literatura
sobre a associação da EF com déﬁcits cognitivos secundários a HSA aneurismática
(HSAa), tendo como banco de dados para a pesquisa o PubMed. A tentativa de
correlacionar a quantidade de sangue identiﬁcada na TC de crânio com o desenvolvimento de alterações cognitivas apresenta dados bastante conﬂitantes, evidenciando
que alguns dos trabalhos não realizaram testes cognitivos, ou não demostraram
diferenças entre os graus da EF por diﬁculdade na amostragem. A EF, mesmo com
suas limitações e imperfeições, parece ser uma forma segura e de fácil reprodutibilidade para predizer déﬁcits neurológicos, cognitivos ou neuropsicológicos, tendo em
vista o seu uso rotineiro na análise de pacientes com HSAa.
Subarachnoid hemorrhage (SAH) accounts for 5% to 10% of all types of stroke, with
rupture of brain aneurysms being related to deﬁcits in memory, executive functions,
and language. Brain functions changes appear to be related to the presence of blood in
the subarachnoid space, and the Fisher Scale (FS) correlates the amount of blood
identiﬁed on computed tomography (CT). This paper presents a literature review of the
association of FS with cognitive deﬁcits secondary to aneurysmal subarachnoid
hemorrhage (aSAH), using PubMed. The attempt to correlate the amount of blood
identiﬁed in the CT with the development of cognitive alterations presents conﬂicting
data. It was evidenced that some of the studies did not perform cognitive tests, or did
not show differences between the scores of FS due to sample difﬁculty. The FS, even
with its limitations and imperfections, seems to be a safe and easily reproducibility way
to predict neurological, cognitive or neuropsychological deﬁcits, in view of its routine
use when analyzing patients with aSAH.
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Introdução
Hemorragia subaracnóidea (HSA) representa de 5 a 10% de
todos os tipos de acidente vascular encefálico, afetando
principalmente mulheres na quinta década de vida.1,2
As principais opções de tratamento cirúrgico dos aneurismas
cerebrais rotos são a microcirurgia com clipagem e a técnica
endovascular com embolização, utilizando-se micromolas. Ambas têm como objetivo a oclusão do aneurisma, prevenindo o
ressangramento e diminuindo os riscos de complicações.3
Uma revisão da literatura (61 trabalhos) sobre avaliação
cognitiva e outcome funcional de pacientes com HSA aneurismática (HSAa) revelou importantes déﬁcits na memória
(variando de 14 a 61%), nas funções executivas (variando de 3
a 76%) e na linguagem (variando de zero a 76%).4
As alterações nas funções cerebrais parecem estar relacionadas à presença de sangue no espaço subaracnóideo,5
sendo a escala de Fisher (EF) a forma de mensuração do
conteúdo hemático, realizada através da tomograﬁa computadorizada (TC), mais utilizada na prática neurocirúrgica.6

Materiais e Métodos
Este artigo apresenta uma revisão da literatura sobre a
associação da EF com déﬁcits cognitivos secundários a
HSAa. As referências bibliográﬁcas foram acessadas pelo
banco de dados PubMed, utilizando as seguintes palavraschave: Fisher scale, Fisher grade, subarachnoid hemorrhage,
cognitive impairment, neuropsychological assessment, intracranial aneurysm e outcome, com delimitação dos períodos
das publicações nos últimos 20 anos (1997-2016).
Dessa forma, o presente artigo objetiva discutir aspectos
relacionados a alterações cognitivas e a EF, realizando uma
análise minuciosa dos trabalhos da literatura, não sendo o
foco desta revisão abordar especiﬁcamente os testes
neuropsicológicos.

Escala de Fisher, Fisher Modiﬁcada e Claassen
A EF subdivide os pacientes com HSAa em quatro grupos
(►Tabela 1), de acordo com a distribuição e quantidade de
sangue observada na TC realizada após a ruptura de um
aneurisma cerebral.
Tabela 1 Escala de Fisher para hemorragia subaracnóidea
aneurismática
Grau

Descrição

Fisher 1

Nenhum sangue subaracnóideo detectado

Fisher 2

Sangramento difuso com todas as camadas
verticais (ﬁssura inter-hemisférica,
cisterna insular, cisterna ambiens)
< 1 mm de espessura

Fisher 3

Coágulo localizado (deﬁnido como 3  5 mm)
ou sangramento com camadas verticais
> 1 mm de espessura

Fisher 4

Coágulo intraventricular ou
intraparenquimatoso,
com ou sem HSA difusa
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Apesar de ser uma escala mundialmente difundida, a EF
apresenta diversas limitações: pacientes com escores maiores não possuem maior risco de desenvolvimento de vasoespasmo, devido ao maior acometimento do Fisher 36; não faz a
separação entre pacientes com HSA cisternal e hemorragia
intraventricular, fator relevante para o desenvolvimento de
vasoespasmo;7–9 e, ainda, não leva em consideração a densidade e a taxa de depuração do coágulo.10,11
Quando comparamos a EF com as escalas de Fisher
modiﬁcada12 e de Claassen,8 notamos uma diferença importante no que se refere à ausência de sangue. Na EF, classiﬁcase como Fisher 1, pois nesta escala não existe escore zero,
como existe nas outras duas escalas mais atuais.
Outra disparidade importante consiste na avaliação da
hemorragia intraventricular, sendo considerada Fisher 4 na
escala original, podendo corresponder a Fisher modiﬁcada 2
ou 4, a depender da espessura da HSA.12
A escala de Claassen8 diferencia o envolvimento de ambos
os ventrículos laterais ou apenas um deles, fato não especiﬁcado nas EF e de Fisher modiﬁcada. A presença de sangue
nos ventrículos laterais (especialmente quando ocorre bilateralmente), mas não no terceiro ou quarto ventrículos,
representa um importante preditor de vasoespasmo.8
Por essas razões, Kramer et al. (2008)13 compararam as EF,
Fisher modiﬁcada e de Claassen, avaliando o desenvolvimento de vasoespasmo e infarto tardio, evidenciando que o
aumento dos escores possui uma relação linear nas duas
últimas, e que o escore Fisher 3 da EF está relacionado com
maior incidência de vasoespasmo (35%).
Em termos de mortalidade, 18% dos pacientes com HSAa
evoluem para óbito intra-hospitalar, sendo as principais
causas os efeitos diretos da hemorragia inicial (55%) e o
ressangramento do aneurisma (17%). Como preditores dessa
mortalidade, encontraram-se: EF modiﬁcada, idade do paciente, presença de perda de consciência no íctus, escala de
Glasgow na admissão e tamanho do aneurisma.14
Em relação a mortalidade após ressangramento, sabe-se
que está associada a escores mais elevados da EF modiﬁcada,
assim como a aneurismas de maiores dimensões e com piores
avaliações na escala de Glasgow após o novo sangramento.15

Escala de Fisher e Vasoespamo/Infarto Cerebral Tardio
Infarto cerebral tardio pode ser deﬁnido como uma deterioração causada pelo vasoespasmo e/ou um infarto relacionado
ao vasoespasmo evidenciado na TC, que não se observava na
admissão ou na TC pós-operatória imediata.8
Aproximadamente 60 a 70% dos pacientes com HSAa
apresentam vasoespasmo radiológico, sendo que dois terços
destes apresentam eventos isquêmicos graves que acarretam
déﬁcits neurológicos transitórios ou permanentes, conﬁgurando-se o vasoespasmo clínico ou sintomático.16
Fisher et al. (1980)6 desenvolveram o principal estudo que
relaciona a localização e a quantidade de sangue do espaço
subaracnóideo com o desenvolvimento do vasoespasmo,
encontrando uma correlação estatisticamente signiﬁcante
para o escore Fisher 3 (sensibilidade de 92%, especiﬁcidade
de 95%, valor preditivo positivo de 96% e valor preditivo
negativo de 91%).6

Escala de Fisher e déficits cognitivos
Os resultados de Hütter et al. (2001),17 quando compararam pacientes com HSAa mínima/leve (Fisher 1 e Fisher 2) e
pacientes com HSAa moderada/grave (Fisher 3 e Fisher 4),
demostraram que aqueles com maior sangramento possuíam
piores avaliações em relação à qualidade de vida.
Considerando que a presença de sangue intraparenquimatoso e o hemoventrículo confere um risco adicional ao
desenvolvimento do vasoespasmo, foi proposta a criação de
um novo escore Fisher 3 þ 4, combinando hemorragia cisternal maciça com hematoma intraventricular ou intraparenquimatoso maior que 5 mL. Desse modo, evidenciou-se a
presença de vasoespasmo em 40% dos casos de Fisher 3 e em
68% dos Fisher 3 þ 4.18
Nos últimos anos, surgiu o conceito de taxa de depuração
do coágulo, podendo ser deﬁnida como a diferença entre os
volumes inicial e ﬁnal do coágulo (em mL), dividida pelo
número de dias11; ou através do volume residual do coágulo,
que é a porcentagem entre as medidas do sangramento da
avaliação inicial em relação às análises ao longo dos dias,
após a HSAa.19
A menor taxa de depuração do coágulo, o escore Fisher 3, o
maior volume inicial do coágulo e a maior densidade inicial
do coágulo correlacionam-se com o risco de desenvolvimento de vasoespasmo em análises univariadas. Entretanto,
apenas o maior volume inicial do coágulo e a menor taxa de
depuração diária permanecem com signiﬁcância estatística
em análises multivariadas.11
No entanto, apenas o maior volume inicial do sangramento está associado com infarto cerebral tardio, quando
utilizadas medidas de cada cisterna, ventrículo, parênquima
ou sulco próximo ao córtex.19
O desenvolvimento de vasoespasmo difere entre pacientes
submetidos à clipagem microcirúrgica e aqueles submetidos
ao tratamento endovascular. Inicialmente, ambos os grupos
apresentam espasmo perianeurismático, havendo uma progressão distal apenas nos tratados com micromolas.20
Aproximadamente 86% dos pacientes com infarto cerebral
tardio apresentaram déﬁcits neuropsicológicos moderados
ou graves. A presença de isquemia está associada a maior
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propensão (6,38 vezes) ao desenvolvimento de sequelas
cognitivas, quando comparados os pacientes com e sem
infarto cerebral tardio.21

Escala de Fisher e Alterações Cognitivas
A tentativa de correlacionar a quantidade de sangue identiﬁcada na TC de crânio com o desenvolvimento de alterações
cognitivas em pacientes com HSA secundária à ruptura de
aneurismas cerebrais apresenta dados bastante conﬂitantes
(►Tabela 2).6
Kreiter et al. (2002)22 mostraram que a presença de
sangue na ﬁssura inter-hemisférica e nas ﬁssuras sylvianas
relacionava-se com um maior declínio cognitivo, apesar de
não demostrar que escores mais altos estavam associados a
alterações cognitivas, sendo utilizado o método prosposto
por Hijdra et al. (1990),23 que gradua as densidades hemáticas em dez cisternas/ﬁssuras e nos quatro ventrículos.
De forma semelhante, Caeiro et al. (2011)24 mostraram
que a densidade hemática não estava associada a distúrbios
neuropsiquiátricos.
A EF foi considerada o fator mais importante relacionado à
disfunção da linguagem em pacientes com aneurismas rotos
da circulação anterior.25
A avaliação neuropsicológica (teste de depressão) em
pacientes com HSAa demonstrou maior acometimento em
casos com ruptura de aneurismas da artéria comunicante
anterior, quando comparados com outras localizações, não
sendo evidenciado maior acometimento dos escores mais
elevados da EF.26 Entretanto, ao avaliar a amostra desta
pesquisa, observa-se que 100% dos pacientes apresentavam
escores 3 ou 4 na EF.
Wong et al. (2012)27 demostraram que 73% dos pacientes
apresentavam declínio cognitivo, quando utilizado o Montreal Cognitive Assessment após 3 meses da HSAa, sendo o
infarto cerebral tardio o principal fator de risco. Entretanto,
quando analisados os nossos dados, evidencia-se que 100%
dos pacientes apresentavam escores 3 ou 4 na EF, resultado
que impossibilita a associação entre a EF e os déﬁcits
cognitivos.

Tabela 2 Lista de artigos relacionando Escala de Fisher (Fisher et al, 1980) com avaliações cognitivas ou neuropsicológicas
Autores
Fisher et al. (1980)6
25

Revista

Número
de casos

Fisher 1 þ 2

Fisher 3 þ 4

Critério avaliado

Relação

Neurosurgery

47

38,3%

61,7%

Vasoespasmo

þ

Neurosurgery

51

22%

78%

Memória/Atenção

þ

Yoo et al. (2011)26

Ann Rehabil Med

20

–

100%

Depressão

–

Wong et al. (2012)27

J Neurol Neurosurg
Psychiatry

90

–

100%

Cognição

–

J Neurol Sci

21

Não relatado

Não relatado

Memória

–

Neurosurgical Review

27

78%

22%

Cognição

–

World Neurosurg

92

28%

72%

Cognição

þ

Stroke

19

Não relatado

Não relatado

Atenção

–

World Neurosurg

185

39,5%

60,5%

Linguagem

þ

Hutter et al. (1998)

Sheldon et al. (2013)28
Krajewski et al. (2014)
Stienen et al. (2014)

29

21

Wallmark et al. (2015)
Souza et al. (2015)31

30
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Sheldon et al. (2013)28 mostraram diferença signiﬁcativa
na memória de trabalho entre pacientes com HSAa e indivíduos considerados normais. Entretanto, não foi possível
diferenciar entre os diversos graus da EF, provavelmente
devido à pequena amostra de pacientes com HSAa (n ¼ 21).
Comparando avaliações neuropsicológicas em três grupos
de pacientes (HSAa, aneurismas incidentais ou hemorragia
perimesencefálica), evidencia-se que 78% dos pacientes com
HSA aneurismática tinham escores 1 ou 2 na escala de Fisher,
não havendo diferença nas avaliações entres os grupos
classiﬁcados de acordo com a EF.29
Relatos da literatura apontam que 96% dos pacientes com
isquemia apresentavam grau 3 ou 4 da EF, estando os escores
mais elevados dessa escala associados a 4,34 vezes maior propensão à presença de alterações neuropsicológicas em análise
univariada, fato não comprovado em análises multivariadas.21
Quando realizados testes de atenção em pacientes com
HSAa, observou-se que 58% destes apresentam alterações,
apesar de terem escores 4-5 na GOS (Glasgow Outcome Scale).
A avaliação da EF, realizada através da mediana, não demonstrou diferença estatística entre os pacientes com distúrbio de
atenção e os considerados normais, tendo ambos o escore 3.30
Nosso grupo de pesquisa correlacionou os diversos graus
da EF com alterações de linguagem em indivíduos com HSAa
secundária à ruptura de aneurisma da circulação anterior, no
período que antecedia o tratamento, evidenciando que os
grupos de pacientes com Fisher 3 e Fisher 4 apresentam
piores escores em todas as avaliações realizadas.31

5 Sonesson B, Säveland H, Ljunggren B, Brandt L. Cognitive func-
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7

8

9
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11
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13

14

Conclusão
Por se tratar de uma patologia com alta incidência na
população, o estudo de fatores associados com um melhor
desfecho após a ruptura de um aneurisma cerebral é amplamente debatido na literatura.
Diversos trabalhos buscaram correlacionar os diversos
graus da EF com alterações cognitivas em indivíduos com
HSAa. No entanto, alguns destes trabalhos não realizaram
testes cognitivos, ou não evidenciaram diferenças entre os
graus da EF por diﬁculdade de amostragem.
A EF, mesmo com suas limitações e imperfeições, parece ser
uma forma segura e de fácil reprodutibilidade para predizer
déﬁcits neurológicos, cognitivos ou neuropsicológicos, tendo
em vista o seu uso rotineiro na análise de pacientes com HSAa.
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