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Introdução e objetivos: As malformações arteriovenosas (MAVs) são
lesões congênitas onde há comunicação direta entre uma artéria e uma veia,
chamada de fistula. Algumas características clínicas como cefaléia,
enxaqueca, crise convulsiva e perturbações visuais, podem ocorrer. O
prognóstico depende do local de ocorrência da MAV, sendo necessários
exames de imagem para definir o local e estabelecer a terapêutica
adequada. O objetivo do presente estudo foi correlacionar os parâmetros
clínicos da MAV com a neuroanatomia.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso. Foram
utilizados os exames e laudos médicos do paciente para descrição do estudo
referente à malformação arteriovenosa cerebral nutrida por ramos da
artéria cerebral média esquerda, com drenagem venosa precoce e evolução
para lesão em lobo frontal esquerdo.

Resultado: V.C.M.A.S., sexo feminino, 29 anos. Foi levada ao pronto
atendimento com queixa de cefaleia, vômitos e síncope, evoluindo com
rebaixamento da consciência. Realizou-se a angiografia, que mostrou
presença de MAV nutrida por ramos da artéria cerebral média esquerda,
com drenagem venosa precoce. Foi submetida a craniotomia
descompressiva. Após procedimento foi solicitada a transferência para
embolização de MAV intracerebral. Após 4 meses foi submetida a
cranioplastia de microrressecção total da MAV e clipagem de artérias e
veias. Teve alta em com quadro de hemiparesia à direita; disfasia e hipotonia
da parte inferior da hemiface direita. Foi encaminhada à reabilitação.

Discussão e conclusão: As áreas afetadas nesse caso são responsáveis por
controlar toda a motricidade periférica contra-lateral, o que justifica o
quadro de hemiparesia direita. Em relação à hipotonia da hemiface inferior
direita, essa deve-se ao acometimento do tracto córtico-nuclear esquerdo. A
disfasia é explicada pelo acometimento da parte opercular e triangular do
giro frontal inferior esquerdo.Diante do exposto, percebemos a importância
da correlação entre lesão neurológica e sua correspondência
neuroanatômica.
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