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Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória

Sinônimos e Siglas:

• MNIO/IOM
• Potencial Evocado
• PE Intraoperatório



Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória (MNIO)

Conceito:

• É a técnica de Neurofisiologia que utiliza, de forma isolada ou
simultânea, os exames de eletroencefalograma (EEG),
eletroneuromiografia (ENMG) e potenciais evocados (PE), para
oferecer informações, em tempo real, sobre o funcionamento do
sistema nervoso no decorrer de uma cirurgia.



Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória (MNIO)

Benefícios:

• Informação ao cirurgião que está ocorrendo um problema enquanto ainda há
possibilidade de intervir, permitindo evitar danos neurológicos permanentes.

• Permite ao cirurgião avançar na intervenção enquanto o estado funcional do sistema
nervoso está preservado ou estável.

• Motiva o cirurgião a operar casos de elevado risco que não seriam submetidos à cirurgia
sem a existência da técnica.

• Transmite segurança aos familiares por reduzir o risco de sequelas neurológicas
associadas a tratamento cirúrgico.



INDICAÇÕES:



INDICAÇÕES:

• Cirurgias da Coluna Vertebral
- Artrodeses com descompressão medular
- Correção de deformidades (Escoliose, Cifose...)
- Discectomias, corpectomias, laminectomias, osteotomias...

• Tumores medulares (intramedulares ou extramedulares, schwannomas de raiz, etc...)

• Tumores encefálicos em geral (supra e infra-tentoriais):
- Tumores de áreas eloquentes
- Tumores em área de linguagem
- Tumores de fossa posterior ( Tu APC, Schwannomas do acústico...)

• Neurocirurgias vasculares: Aneurismas cerebrais e MAVs
• Procedimentos vasculares: Endarterectomias carotídeas e Aneurismas de aorta torácica
• Lesões de plexos nervosos e de nervos periféricos
• Cirurgias de cabeça e pescoço e otorrinolaringológicas: N. facial, NLR
• Neurocirurgia Funcional (Epilepsia e DBS)



Modalidades de MNIO :

• MNIO Multimodal

• Protocolo adequado para o tipo de cirurgia



Modalidades de MNIO:

EEG:
• EEG de escalpo
• ECoG (strip/grid)

ENMG: EMG/NC
• EMG free-run
• EMG estimulada (Transpedicular ou Neural)

PE:
• PESS
• PEM (Transcraniano ou Cortical/subcortical direto)
• PEA-TC
• PEV























Padrão-ouro para a ressecção de lesões
supratentoriais





Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória (MNIO)

• Acidentes catastróficos de avião: erros de comunicação e tomada de decisão equivocada entre
a tripulação

• Procedimentos cirúrgicos mal-sucedidos: comunicação deficiente entre o time Cirurgião-
Neurofisiologista.

• Estratégia do setor aéreo: investiu em treinamento com foco em Comunicação aberta, trabalho
em equipe e protocolos de segurança.

• Estratégia similar deveria ser aplicada no setor de saúde.

• Prioridade: Boa relação Neurocirurgião-Neurofisiologista



O Time deve estar alinhado



O time deve estar alinhado

• Importância de se trabalhar com as mesmas equipes

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



Breve Histórico...





Breve histórico..

• Então, há cerca de 20 anos podia-se contar os brasileiros que já conheciam a área.

• Como em outras áreas dependentes da alta tecnologia, a chegada no Brasil tornou-se
mais expressiva nos últimos 10 anos, com o registro de equipamentos e materiais para
realizá-la.

• Nos últimos 5 anos, a área experimentou um crescimento desordenado, dando início a
uma disputa por médicos não especialistas na área.





Breve histórico...

• A MNIO realizada por profissionais sem habilitação na área pode ser catastrófica.

• Assim, finalmente, a partir de 2015, o CFM publica uma resolução regulamentando a área.
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RESOLUÇÃO CFM Nº 2.136/2015 
(Publicado no D.O.U., de 01 mar. de 2016, Seção 1, p.71) 

 
Disciplina o procedimento de monitorização neurofisiológica 
intraoperatória como ato médico exclusivo, definindo a 
responsabilidade dos médicos, a atuação de pessoa jurídica 
e estabelecendo as normas para o registro em prontuário de 
tais atos. 
 

 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e, 
 
CONSIDERANDO que os procedimentos diagnósticos em neurofisiologia clínica são atos 
médicos complexos que devem ser executados com conhecimento do contexto clínico que 
os gerou e, não raro, exigindo informações complementares junto ao médico assistente do 
paciente; 
 
CONSIDERANDO que a monitorização neurofisiológica intraoperatória visa proteger o 
paciente quanto ao risco de lesões de estruturas neurais durante a cirurgia, auxiliando 
também na aplicação de intervenções precoces que restabeleçam o adequado 
funcionamento do tecido; 
 
CONSIDERANDO que os laudos da monitorização neurofisiológica intraoperatória são de 
exclusiva competência do médico que a executou e partes integrantes do prontuário do 
paciente, e sua guarda deve seguir o que preconiza o Conselho Federal de Medicina quanto 
aos prontuários médicos; 
 
CONSIDERANDO que o diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe ou responsável 
médico dos serviços assistenciais especializados deve possuir título de especialista ou 
certificado de área de atuação, em conformidade com a Resolução CFM nº 2.007, de 8 de 
fevereiro de 2013; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 28 do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013; 
 
CONSIDERANDO o decidido em sessão plenária do dia 11 de dezembro de 2015, 
 
RESOLVE: 



Regulamentação  e Formação Profissional

• Médico Neurofisiologista

• Neurofisiologia: área de atuação da Neurologia, Fisiatria, Neuropediatria e
Neurocirurgia

• Neurofisiologia Clínica: EEG, ENMG, PE e MNIO

• A SBNC confere, mediante a aprovação em concursos, certificados de área de
atuação em Neurofisiologia clinica

• Titulação específica em MNIO



Regulamentação  e Formação Profissional

Formação médica Residência em Neurologia Residência em Neurofisiologia

Fellow em Neurofisiologia Intraoperatória

* O diretor médico do hospital tem co-responsabilidade nas consequências de MNIO realizada por profissional não habilitado. 



Trajetória profissional 

• Fellowship em MNIO: 2011 (Pré-resolução 2015)

• Primeiro Fellowship oficial de MNIO: FEPCS-DF/Clínica Stela

• Título de Neurofisiologia pela SBNC em 2012

• Título específico em MNIO

• Contribuição na formação de mais profissionais

• Atualmente, sou membro da banca de MNIO da Prova de título da SBNC





MNIO por telemedicina

• Pioneiro: EUA (2001)

• Realidade em breve no Brasil???



Por que o modelo remoto de MNIO foi aceito tão rapidamente e tão amplamente nos EUA?

3 razões :

1. Fácil conectividade on-line

2. Número insuficiente ou distribuição desigual de neurofisiologistas especializados

3. Incentivo financeiro



Problemas no modelo remoto

• O modelo de MNIO remoto nos EUA começou em Hospitais Universitários

• Volume enorme de procedimentos por dia

• Modelo próximo e disponível

• Depois.... A MNIO remota se popularizou/cresceu de maneira desenfreada...

Situação atual:
• Neurofisiologistas sem muita experiência
• Pouca familiaridade com a equipe local
• Envolvido no gerenciamento de muitos casos

• É justamente isso que se teme que ocorra no Brasil



Modelo remoto

• O atual modelo de MNIO remoto nos Estados Unidos dificilmente se qualifica como
modelo exemplar.

• Há vários problemas a serem superados.

• No entanto, dadas as inúmeras evidências positivas para o atendimento virtual por
Telestroke, acredita-se que a TELE-MNIO também avançará.

• É fundamental o engajamento, seja ele presencial ou remoto.



Modelo remoto
Conclusão do artigo:

• Modelo ideal: Médico Neurofisiologista in-locu.
• Mas outras opções podem ser consideradas.
• MNIO remota, mas com os seguintes recursos:
• Traçados monitorados em tempo Real remotamente
• MNIO de um único procedimento por vez ou até 2 se procedimentos pouco complexos.
• Conexão audiovisual (melhora da consciência situacional e os aspectos críticos "face a

face”)
• Melhora da comunicação
• Equipes já habituadas a uma relação presencial prévia
• Já estabelecida uma relação Neurocirurgião-Neurofisiologista de confiança



OBRIGADA!


