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Monitoração neurofisiológica de áreas 
eloquentes em 10 min: 

Desafio



Objetivo do neurocirurgião

• Ressecção lesional completa ou quase completa
• Sem causar dado ao tecido neuronal sadio
• Evitar déficit neurológico pós-operatório



O que é preciso para isso?

• Delinear com acurácia o tecido patológico e diferenciá-lo do córtex 
funcionalmente normal

vContribuição da Neurofisiologia 



Papel da Neurofisiologia

• Mapeamento e monitoração dessas áreas eloquentes

Conceitos:
• Mapeamento:
• Antes ou durante a ressecção da lesão, pausa para a tentativa de identificação

das diferentes funções eloquentes nas imediações do tumor.
• Intermitente/depende do neurocirurgião

• Monitorização:
• Observação contínua destas funções durante a ressecção tumoral
• Alarme conforme critérios neurofisiológicos pré-estabelecidos



PLANEJAMENTO: Passo a passo

1. Mapeamento Sensitivo-motor: Localização do sulco central

2. Mapeamento motor com o strip

3. Mapeamento motor com a caneta – identificação da zona de entrada

4. Monitoramento motor com o strip

5. Monitoramento motor através de estimulação elétrica transcraniana (EETc)

6. Mapeamento motor subcortical
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1) Mapeamento Sensitivo-motor: 
Localização do sulco central: Reversão de fase

• Estimulação do nervo mediano ou ulnar no punho

• Contralateral ao hemisfério da lesão
• Trajeto do estímulo até o córtex sensitivo primário

• Captação do PESS 19-20ms depois (N19/N20)

• Strip de vários contatos
• Perpendicular à área presumida do sulco central.
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Respostas motoras

• Estimulação córtex motor
• Via polissináptica
• NMS-NMI-Placa motora-músculo
• Dimídio contralateral ao hemisfério da lesão

• Face: mento
• Braço: Deltóide ou bíceps
• Antebraço: Pronador e ECD
• Mão: APB
• Perna: Quadríceps ou TA
• Pé: AH



2) Mapeamento motor com strip

Estimulação cortical direta com cada um dos canais:

• Técnica multipulso
• Anodo: um dos canais do strip
• Catodo: eletrodo ”cork-screw” em Fz

• Estímulo multipulso: Trains de 3 a 5 pulsos
• Frequência de 250-500Hz entre os pulsos (ISI 3,5ms)
• Frequência dos trains: 2Hz
• Duração de 0,5ms
• Intensidade: até 25mA



2) Mapeamento motor com strip
Método de alta seletividade somatotópica
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3) Mapeamento Motor com a caneta
Estimulação cortical direta

• Monopolar
• Técnica multipulso

• Bipolar/Técnica de Penfild

Trains de 3 a 5 pulsos
Duração do pulso: 0,5ms
ISI: 3 a 4ms (250-500Hz)
Frequência de train: 2Hz
Intensidade: até 25mA

Frequencia de 50-60Hz
Intensidade de 1 a 16mA
Pulso de 1ms 
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4) Monitoramento motor com o strip

• Monitorização contínua do trato córtico-
espinhal

• Grande vantagem: resulta em
movimento mínimo
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5) Monitoramento motor através de 
estimulação elétrica transcraniana (EETc)

Controverso 
Estimulação elétrica Hemisférica
Alta voltagem 
Marcos: C3-Cz ou C4-Cz
Train de 3 a 7 pulsos
ISI de 3 a 4ms
Duração de 50 a 100 microseg
Intensidade de até 500V



5) Monitoramento motor através de estimulação 
elétrica transcraniana (EETc)



5) Monitoramento motor através de estimulação 
elétrica transcraniana (EETc)

Cz

C3 Estimulação do trato cortico-espinhal 

Abaixo da área da lesão

Não está havendo monitorização 

LESÃO 

Falso-negativos



Por isso, a importância da colocação do strip para a monitoração contínua

• Padrão-ouro para a ressecção de lesões supratentoriais
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Mapeamento motor subcortical

• 1mA  ~  1mm

• Iniciar com 15mA
• Ausência de potenciais: proceder a ressecção

• Aparecimento de potenciais: achar limiar
• Limiar > 12mA : + de 12mm (seguro)

• Limiar < 5mA : - 5mm 
RISCO DE DÉFICIT



Monitorização de Linguagem

• Início: anestesiado
• Durante: acordado

• Protocolo de monitorização neurofisiológica: individualizado 



Linguagem

• Testes de linguagem individualizados 



Testes de linguagem

• Existe uma gama de testes
• Nossa equipe tem um protocolo padrão
• Adaptado/individualizado para cada procedimento
• Praticidade (paciente fica cansado )



Testes de linguagem

• Nomeção de figuras
• Leitura
• Fluência Verbal
• Nomeação auditiva
• Compreensão de frases
• Escrita



Linguagem

• Pausas: mapeamento com a caneta: Marcar as áreas positivas
• Cada área positiva deve ser estimulada mais de uma vez

• Durante a ressecção: Monitoração contínua
• Testes e discurso espontâneo

• ECoG:
• Monitorar crises eletrográficas
• Identificar pós-descargas



Pergunta final...

• Nas cirurgias que envolvem áreas eloquentes....

• Quando parar a ressecção???



Interrupção do procedimento: decisão conjunta

• Relação de confiança neurocirurgião X neurofisiologista
• Importância de se trabalhar com as mesmas equipes

• Informação neurofisiológica – Necessicade de atitude – Impacto
prognóstico – perda ou preservação neurológica funcional

• Mapeamento positivo: ”fugir daquela área”

• Monitoração (Alarme!): perda de 50% do PEM: Parar!



• Lesões podem induzir reorganização cortical e plasticidade, com a
redistribuição de áreas eloquentes no próprio tumor, no parênquima
adjacente ou mesmo no hemisfério contralateral.

• Mesmo que a inspeção visual anatômica pareça clara...

• Acredite na informação neurofisiológica

• Isso terá impacto no prognóstico funcional do paciente



OBRIGADA!


