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INTRODUÇÃO

• O OBJETIVO da MNIO em cirurgias de aneurisma cerebral é detectar
precocemente isquemia no território vascular de interesse.



INTRODUÇÃO

MECANISMOS DE ISQUEMIA CEREBRAL:

• Oclusão prolongada do vaso nutridor do aneurisma

• Destruição de artérias perfurantes

• Posicionamento inapropriado de retratator ou de um clip



INTRODUÇÃO

• Os aneurismas intracranianos são dilatações patológicas focais das
artérias cerebrais.

CONCEITO



INTRODUÇÃO

• Formam-se em pontos de bifurcação ou
junção arterial, sendo a grande maioria
encontrada na metade anterior do
polígono de Willis e seus ramos.

FISIOPATOLOGIA



INTRODUÇÃO

• 40%  ACI, na junção com a ACoP

• 30%  ACoA

• 20% nas primeiras ramificações da ACM

• 10% na metade posterior do polígono de 
Willis (ex: no topo da AB)

ARTÉRIAS MAIS ACOMETIDAS: 



INTRODUÇÃO

Por quê tratar?

• Risco de ruptura e morbi-mortalidade

Como Tratar?

• “Cirurgia Aberta” X Endovascular



OBJETIVOS 

• MNIO durante o tratamento cirúrgico de aneurisma cerebral (clipagem):
• Modalidades
• Protocolos

• Visão geral do suprimento vascular intracraniano

• Riscos neurológicos diretamente associados a anatomia vascular local

• Alterações Neurofisiológicas associadas a clipagem de aneurisma em
diferentes territórios vasculares



ANATOMIA VASCULAR INTRACRANIANA



ANATOMIA VASCULAR INTRACRANIANA



ANATOMIA VASCULAR INTRACRANIANA



ANATOMIA VASCULAR INTRACRANIANA



SISTEMA ARTERIAL ANTERIOR: CAROTÍDEO 

SEGMENTOS DA ACI 



ANATOMIA VASCULAR INTRACRANIANA



ACI (Segmento C4 ou Cavernoso)



ACI (Segmento C6 ou Oftálmico)

RAMOS: 

• Artéria oftálmica 
• Supre o nervo óptico
• Origina a artéria central da retina

• Artérias hipofisárias superiores
• Pituitária
• Nervo óptico 
• Quiasma óptico 



ACI (Segmento C7 ou Comunicante)

RAMOS:

• Artéria comunicante posterior
• Cápsula interna
• Parte anterior do tálamo
• Partes do hipotálamo e subtálamo

• Artéria coroidea anterior
• Estruturas temporais mesiais
• Trato óptico 
• Hipocampo
• Braço posterior da cápsula interna 
• Hemianopsia, hemianestesia e hemiplegia



Ramos da ACI:

• A. oftálmica
• A. comunicante posterior
• A. coroidea anterior
• A. cerebral anterior
• A. cerebral média

-



ARTÉRIA CEREBRAL ANTERIOR



ARTÉRIA CEREBRAL ANTERIOR



ARTÉRIA CEREBRAL ANTERIOR



Ramos da ACI:

• A. oftálmica
• A. comunicante posterior
• A. coroidea anterior
• A. cerebral anterior
• A. cerebral média



ARTÉRIA CEREBRAL MÉDIA



ACM: RAMOS DE M1



ANATOMIA VASCULAR INTRACRANIANA



PICA
Artérias espinhais

SISTEMA ARTERIAL POSTERIOR: VÉRTEBRO-BASILAR



ARTÉRIA BASILAR 
AICA

SISTEMA ARTERIAL POSTERIOR: VÉRTEBRO-BASILAR



A.cerebelar superior
ACP

SISTEMA ARTERIAL POSTERIOR: VÉRTEBRO-BASILAR



SISTEMA ARTERIAL POSTERIOR: VÉRTEBRO-BASILAR



ARTÉRIAS CEREBRAIS POSTERIORES



ACP: PRINCIPAIS RAMOS 



MNIO

• Exposição da vasculatura
• Dissecção do aneurisma e vasos adjacentes
• Clipagem temporária
• Clipagem permanente
• Confirmação da patência vascular com outros métodos
• Reintervenção, se necessária
• Pelo menos mais 20-30 min depois da colocação do último clip

Passo a passo da cirurgia: 



RISCO NEUROLÓGICO POR ISQUEMIA CEREBRAL Passos críticos Possíveis mecanismos de isquemia 
cerebral

Manejo

Exposição do aneurisma 
Manipulação de vasos 
Tração dos lobos frontal e temporal 

• Estiramento de perfurantes
• Vasoespasmo

• Reajustar o retrator
• Liberar a tensão 
• Irrigação com SF morno
• Aumentar a PAM

Clipagem temporária de artérias
(Nutridoras do aneurisma)

• Estado de hipoperfusão distal a 
clipagem

• Obstrução de perfurantes pelo clip
• Vasoespasmo

• Liberação do clip
• Aumento da PAM
• Reposicionamento do clip
• Irrigação com SF morno

Liberação temporária do clip • Vasoespasmo • Irrigação com SF morno
• Aumentar a PAM

Clipagem permanete do aneurisma • Obstrução de perfurantes pelo clip
• Torção do vaso de origem sob o peso 

do clip
• Vasoespasmo

• Liberação do clip
• Reajuste do posicionamento
• Considerar vários tipos de clip
• Considerar clips adicionais 
• Irrigação com SF morno
• Aumentar a PAM



EEG

PESS

PEM



MNIO

• EEG/ECoG
• PESS
• PEM
• PEA
• PEV

• Isquemia Cortical X Isquemia Subcortical

• Avaliação multimodal X Testes isolados  

MODALIDADES

Staarmann, O’Neal, Magner, & Zuccarello, 2017

SMacDonald, 2007



ELETROENCEFALOGRAMA

• O EEG é uma técnica não invasiva, bastante sensível a variações de
fluxo sanguíneo cerebral regional e, desta forma, seu registro contínuo
pode ser utilizado para estimar se a perfusão cerebral se mantém
adequada.



ELETROENCEFALOGRAMA

• Utilidade baseada nos estudos de endarterectomia

• Substituição de frequências mais rápidas por mais lentas

• Redução geral da amplitude do sinal

• Correlato de distribuição regional com a área de interesse

• Correlato temporal com a oclusão de vaso 

• Descartadas outras causas (Ex: efeitos anestésicos)

Sharbrough, Messick, & Sundt,1973; Sundt, Sharbrough, Anderson, & Michenfelder, 1974



ELETROENCEFALOGRAMA

Alarmes:

• Atenuação das frequências rápidas em mais de 50%

• Aumento das frequências lentas em mais de 50%



ELETROENCEFALOGRAMA

ELETRODOS E MONTAGEM: 

• Sistema Internacional 10-20: 8-16 canais.

• Quanto maior o número de derivações, maior a área de cobertura.

• Quanto menos eletrodos/canais, menor será a sensibilidade.

• Montagem reduzida e distância dobrada limitam ainda mais a avaliação de
pequenas áreas de lesão.



ELETROENCEFALOGRAMA

MONTAGEM: Montagem longitudinal bipolar 

• Melhor visualização de assimetrias

• Áreas homólogas exibidas de forma conMgua

• Temporal E/D; parassagital E/D

• Ausência de montagem pré-definida

• Adaptações ao espaço disponível no escalpo

• Aproveitamento dos canais do PESS



ELETROENCEFALOGRAMA

Limitaçoes do EEG na detecção de isquemia cerebral: 

• Artefatos de registro
• Número de eletrodos no escalpo
• Posicionamento dos eletrodos
• Sítio de incisão e campo estéril
• Efeitos da anestesia (TIVA)
• Variados graus de padrão de surto-supressão, dificultando a detecção

de uma lentificação focal.



ELETROENCEFALOGRAMA

Principal limitação:

• O EEG é incapaz de dectectar isquemia em regiões profundas no caso
de oclusão de artérias perfurantes.

Jones, Chiappa, Young,Ojemann, & Crowell, 1979



ELETROCORTICOGRAFIA

• Registro cortical direto

• Menos limitações em relação a artefatos e posicionamento dos eletrodos em campo
cirúrgico estéril

• A acomodação do grid ou strip vai depender do cirurgião

• As limitações anestésicas são as mesmas do EEG



ELETROCORTICOGRAFIA

• No entanto, sofre da mesma limitação do EEG de escalpo quanto a
sensibilidade para detecção de isquemia profunda.

Debatisse et al., 2005; Dehdashti et al., 2006

MarIn, Sinson, PaKerson, Zager, & Stecker, 2002

Bacigaluppi et al., 2012



PESS

Normas gerais: 

• Registro bilateral (controle ipsilateral e AComm)
• PESS MMSS (mediano ou ulnar) X PESS MMII (tibiais)
• Depende do território vascular sob risco
• ACM (PESS MMSS) X ACA (PESS MMII)



PESS

Normas gerais: 

• Registro periférico e subcortical
• Distinguir alterações cerebrais de não 

cerebrais
• Realizar a menor promediação possível
• Morfologia reprodutível
• Feedback rápido 



PESS

• São capazes de detectar isquemia
cortical ao longo das vias
somatossensitivas.

• São então sensíveis principalmente a
oclusão vascular nos territórios de
ACM e ACA distais.



• Podem detectar isquemia de tálamo nos casos de
oclusão de perfurante do segmento P1 ou Pcomm,
durante o tratamento de aneurismas de ACP e
Pcomm.

• São insensíveis em isquemia resultante a déficit
motor focal puro

PESS



PESS

Critérios de alarme:

• Queda de amplitude de mais de  50%

• Prolongamento de latência em mais de 10%



PESS

• Vários estudos identificaram pacientes com déficit motor pós-operatório
relacionado a insulto vascular intraoperatório não detectado pelo PESS.

Horiuchi et al., 2005; Schramm et al., 1990; Wiedemayer et al., 2004

Friedman, Chadwick, Verhoeven, Mahla, & Day, 1991; Horiuchi et al., 2005

Florence, Guerit, & Gueguen, 2004



PEM

• Várias grandes séries tem reportado o uso de PEM com grande
acurácia intraoperatória na detecção de isquemia motora pura,
resultando em revisão cirúrgica imediata e geração de resultados
favoráveis.

Horiuchi et al., 2005; Irie et al., 2010; Neuloh & Schramm, 2004; Quiñones-Hinojosa, Alam, Lyon, Yingling, & Lawton, 2004; Suzuki et al., 2003; Szelényi et al., 2006



PEM

Principais artérias que suprem estruturas subcorticais e cujo
comprometimento pode resultar em paresia, sem alterações de PESS:

• Ramos perfurantes profundos da Artéria Coroidea Anterior
• Ramos superficiais e lenticuloestriados da ACM
• Ramos perfurantes profundos da ACA
• Ramos da basilar e das artérias vertebrais

Horiuchi et al., 2005



PEM

• TTcmMEP X dcmMEP

• Número e seleção de músculos

• Músculos bulbares

• Depende do território vascular



PEM

• TcmMep tem suas limitações
• Excesso de movimento
• Especialmente durante passos críticos do procedimento
• Especialmente com montagem C3-C4
• Possibilidade de falso negativo
• Estímulo transcraniano bypassando a área de manipulação ou do

suprimento arterial da superfície cortical
• Intensidade recomendada: até 500V

Irie et al., 2010



PEM

AternaUvas: 

• C1-C2; Cz-6cm ant. ou Cc-CZ
• Melhora a captação para mmii
• Menos movimento
• Menor intensidade de esimulo
• Reduz o risco de esjmular a via motora abaixo da área da cirurgia



PEM

Estimulação cortical direta também tem suas limitações:

• Tempo adicional e acurácia no posicionamento do strip
• Adequado mapeamento motor
• Monitorização de apenas um hemisfério
• Não adequado para ACA ou aneurismas de circulação posterior

Neuloh & Schramm, 2004; Szelényi et al., 2007



PEM

Critérios de alarme: 

• Amplitude

• Mas não há um limiar pré-definido para alarme 

Deletis e Sala 2008



PEM

Alarmes:

• Não é “Tudo ou Nada”
• Persistente ou progressiva queda da amplitude (50 a 80%)
• Abolição/Desaparecimento
• Significante aumento na intensidade de estímulo

• Correlacionar com o tempo cirúrgico



REGRAS BÁSICAS

TEMPO X PROGNÓSTICO NEUROLÓGICO 



PEM



TEMPOS x PROGNÓSTICO



TEMPOS x PROGNÓSTICO

Oclusão 
Temporária 

Alteração 
Neurofisiológica

10s a 20 min

Depende das colaterais



TEMPOS x PROGNÓSTICO

Oclusão 
Temporária 

Alteração 
Neurofisiológica

RÁPIDO

Escassez de colaterais

• Nesses casos, quase não há janela de tempo para prosseguir com segurança com dissecção e clipagem do
aneurisma.

• O cirurgião deve soltar o clip imediatamente.
.



TEMPOS x PROGNÓSTICO

Oclusão 
Temporária 

Alteração 
Neurofisiológica

PROLONGADO

Riqueza de colaterais

• Por outro lado, se não há alteração na clipagem temporária, isso permite um tempo de segurança maior
para a clipagem definitiva.

.



TEMPOS x PROGNÓSTICO

TO > 12 min

TO até 5 min

Alteração de PEM 

PEM intacto 

Duração da oclusão temporária

Não deixar que 
a clipagem
temporária 

dure mais que 
12 min



TEMPOS x PROGNÓSTICO

> 13 min

até 13 min Sem déficit motor

Duração da deterioração do PEM

Recuperação de PEM não foi seguida necessariamente por resultados favoráveis.



PEA

• Reflete a condutividade ao longo da via auditiva entre o Nervo Coclear e
o mesencéfalo superior

• Método para monitorar aneurismas de fossa posterior

• Interpretação:
• Alteração no complexo IV-V



GERADORES DO PEA

ONDA I: VIII nervo.

ONDA II: porção proximal do VIII nervo ie Núcleo Coclear ipsilaterais

ONDA III: Núcleos olivares superiores e corpo trapezóide.

ONDA IV: lemnisco lateral 

ONDA V: colículo inferior

ONDAS VI e VII: corpo geniculado medial e vias talamocorticais



PEA

Critérios de alarme:

• 50% de decremento da onda V

• Aumento de latência em mais de 0,5ms



PEV

• Aneurismas paraclinóides

• Segmento olálmico 

• ACI, entre o SC e a ACommP

• A perda visual pode chegar a 24%



PEV

• Estudos sistemático de PEVs em cirurgias de aneurisma ainda são escassos

• O VPP tem melhorado

• Mas... a eficácia do PEV para radiações ópticas e córtex visual primário ainda carece de
resultados

• O critério de alarme mais usado é 50% amplitude 



Artéria e segmentos principais
Testes neurofisiológicos

sugeridos

ACI

• Segmento oftálmico:
- A. oftálmica

• Segmento Comunicante:
- A.ComP
- A.coroidea

• PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• EEG
• PEV

ACI
• Complexo da bifurcaçao da ACA e ACM

• PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• PEM mmii bilat
• PESS tib.bilat
• EEG

ACommA • PESS tib.bilat
• PEM mmii bilat
• PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• EEG



Artéria e segmentos principais
Testes neurofisiológicos

sugeridos

ACA distal (A2)
• PESS tib.bilat
• PEM mmii bilat
• PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• EEG

Artéria pericalosa

• Abordagem interhemisférica

• PESS tib.bilat
• PEM mmii bilat
• PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• EEG

ACM • PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• PEM mmii bilat
• PESS tib.bilat
• EEG



Artéria e segmentos principais
Testes neurofisiológicos

sugeridos

Basilar e seus ramos

• PEM mmss bilat
• PESS med/uln bilat
• PEM mmii bilat
• PESS tib.bilat
• PEA



Craniotomia esquerda
Aneurisma de ACommA
1. Clip temporário em A1 direita



2. Clip temporário em A1 esquerda
3. Clip permanente em colo ACommA



Remoção do clip A1 esquerda
Remoçao do Clip A1 direita
4. Clip permanete adicional 



5. Uso do Microdoppler em A1 e A2  



Posição final dos 
clips permanentes



Aneurisma de ACM esquerda (M1)
Linha de base 



Colocação de clip permanete no
colo do aneurisma:

• 8min pós-clampeamento: Perda
de PEMs dimidio direito

• Pems estáveis à esquerda

• PESS estáveis

• Microdoppler confirmou fluxo
M1 e M2

• Pems abolidos a direita, apesar
do incremento de estímulo



12 min pós-clampeamento:

• Esboço de recuperação 
em APB e TA direitos

• PESS estáveis

• Cirurgião remove clip



6 min pós-retirada:

• Recuperação total dos PEM à direita

• Inspeção do campo cirúrgico revela a. 
lenticuloestriadas atrás do aneurisma

• Obstruídas na clipagem inicial 



• Clipagem temporária de M1
• Melhor manipulação
• Nova clipagem permanente do colo do aneurisma
• Agora mais distal a origem das a. perfurantes
• PEMs e PESS estáveis
• Remoção da clipagem temporária
• Micro-doppler e ICG M1, M2 e ramos lenticuloestriados

Nova tentativa



ANEURISMA DA BICURCAÇÃO DA ACIe: 

• Clipagem temporária da ACI durante 10 min

• PEM e PESS estáveis

• 1 min após liberação do clip temporário:
• Súbita perda dos PEMs dimídio D
• Estreitamento visível de M1 e M2 (vasoespasmo)
• Aumento de PAM e papaverina 
• Recuperçao total dos PEMs



• Discutir com o cirurgião a anatomia vascular e o território sob risco

• Novas linhas de base antes de cada clipagem: temporária e permanente

• Manter anestesia estável em cada um desses passos

• Checar PEM a cada 2 a 3 min por cerca de 20 min depois que cada clip
for aplicado.

RECOMENDAÇÕES FINAIS



• O sucesso da MNIO depende de um bom entendimento da anatomia
vascular local, da doença aneurismática e do procedimento cirúrgico;
da experiência do neurofisiologista na execução e interpretação dos
traçados e, por último, mas não menos importante, da colaboração
multidisciplinar de toda a equipe.

CONCLUSÃO



OBRIGADA!!
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