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The Utilization of Intraoperative Doppler in Brain
Aneurysm Surgery - technical note and illustrative case
O uso do Doppler intra-operatório na cirurgia para clipagem de
aneurisma cerebral – Nota técnica com caso ilustrativo
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ABSTRACT
The treatment outcome of cerebral aneurysms is influenced by several factors. Surgical treatment may have the evolution affected
by the occurrence of cerebral ischemia resulted from inadvertent clipping of adjacent vessels. The risk of future aneurysm
bleeding increases when incomplete aneurysm occlusion is done. The use of intraoperative Doppler to study the hemodynamics
of aneurysms and adjacent vessels has been advocated as an assistant tool with recent analyzes of the safety and reliability. This
case aims to present and discuss the situation in which after the initial clipping of the aneurysm, considered appropriate under
the microscope, the Doppler showed residual intra-aneurysmal flow, and additional measures were done for the occlusion of the
aneurysm.
Key words: Intracranial aneurysm; Intraoperative monitoring; Doppler ultrasonography
RESUMO
O resultado do tratamento dos aneurismas cerebrais é influenciado por diversos fatores. O tratamento cirúrgico pode ter sua
evolução comprometida pela ocorrência de isquemia cerebral decorrente da clipagem inadvertida de vasos adjacentes, assim
como o risco de hemorragia futura aumenta diante de oclusão incompleta do aneurisma. A utilização do Doppler intra-operatório
para o estudo da hemodinâmica dos aneurismas e dos vasos adjacentes vem sendo preconizada como ferramenta assistente, com
análises recentes a respeito da sua segurança e confiabilidade. O presente caso tem o intuito de expor e discutir a situação em
que após a clipagem inicial do aneurisma, considerada adequada sob a óptica do microscópio, o Doppler constatou fluxo intraaneurismático residual, sendo necessárias medidas adicionais para a oclusão do aneurisma.
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I ntrodução
O resultado do tratamento dos aneurismas cerebrais é influenciado
por diversos fatores, desde modalidade terapêutica escolhida
à ocorrência de evento hemorrágico prévio10. Considerando
o emprego do tratamento microcirúrgico, a evolução clínica
pode ser gravemente comprometida pela ocorrência de
isquemia cerebral decorrente da clipagem inadvertida de vasos
adjacentes, assim como o risco de hemorragia futura aumenta
diante de uma clipagem insuficiente, com oclusão incompleta
do aneurisma4,8. Estes fatos corroboram a importância do bom
posicionamento do clipe em relação ao colo do aneurisma e aos
vasos adjacentes.

A utilização do ultrassom Doppler em meio neurocirúrgico
foi inicialmente preconizada para o estudo de vasos extracranianos1. A partir de 1982 Aaslid modificou a técnica
de emprego do Doppler e passou a estudar a circulação
intracraniana1. O progresso tecnológico permitiu a redução
dos “probes” e aumento da frequência ultrossonográfica,
tornando possível o estudo direto dos vasos cerebrais, com o
micro-Doppler7,9.
O presente manuscrito tem o intuito de relatar a utilização do
micro-Doppler como ferramenta neurocirúrgica durante as
cirurgias para clipagem de aneurisma cerebral, destacando o
aspecto do fluxo intra-aneurismático pré-operatório.
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Caso Ilustrativo
Paciente de 41 anos, feminina, apresentava queixa de cefaleia
crônica com padrão tensional. É sabidamente hipertensa e
tabagista, sem antecedentes patológicos familiares importantes.
Na avaliação ambulatorial da cefaleia crônica, foi solicitada
ressonância magnética de encéfalo, que evidenciou aneurisma
sacular incidental na bifurcação da artéria cerebral média
(ACM) esquerda, com 1,2 cm de diâmetro em seu maior eixo.
O exame neurológico não apresentava anormalidades.
Foi solicitada angiografia cerebral que mostrou aneurisma
complexo, na bifurcação da ACM esquerda, envolvendo
as origens dos troncos inferior e superior (Figura 1). Foi
então indicado tratamento neurocirúrgico, para clipagem
microcirúrgica do aneurisma por meio de craniotomia pterional
clássica, seguida da abertura da fissura sylviana e clipagem
do aneurisma. Sabendo tratar-se de aneurisma complexo,
em cuja clipagem poderia ocorrer a estenose inadvertida dos
troncos principais da ACM, foi utilizado o micro-Doppler
transoperatório no intuito de ajudar no melhor posicionamento
do clip.

Doppler permitiu identificação de fluxo intra-aneurismático
residual (Figura 3). Diante deste achado, foram posicionados
outros 2 clipes para o completo fechamento do aneurisma, o
que foi comprovado por angiografia cerebral pós-operatória
(Figura 4).

Figura 1: Aneurisma sacular de artéria cerebral média esquerda evidenciado pela
angio-RM de encéfalo

O procedimento cirúrgico transcorreu sem intercorrência. A
paciente apresentou boa evolução pós-operatória, recebendo
alta hospitalar quatro dias após a intervenção. A angiografia
mostrou posicionamento adequado dos clipes, sem colo
residual ou comprometimento do fluxo nos ramos da artéria
cerebral média esquerda.

Uso do Microdoppler: Nota Técnica
Foi utilizado um microprobe de 20-MHz com 1mm de
espessura. Foi possível obter análises sonográficas do fluxo
intra-aneurismático antes da clipagem (Figura 2), após a
clipagem parcial e após a clipagem definitiva do aneurisma.
O fluxo nos segmentos esfenoidal (M1), insular (M2) da artéria
cerebral média e intra-aneurismático foi analisado antes,
durante e após a clipagem, conferindo segurança quanto ao
posicionamento do clipe, tanto em relação à estenose arterial
adjacente quanto à persistência de colo ou fluxo residual
aneurismático.
Após a clipagem do aneurisma, avaliada pela inspeção visual
sob a óptica do microscópio cirúrgico como adequada, o micro-

Figura 2: Padrão de fluxo intra-aneurismático
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Discussão
O efeito Doppler é baseado na diferença da frequência entre as
ondas sonoras transmitidas e recebidas pelo transdutor, que são
refletidas pelas hemácias em movimento, sendo proporcional
à velocidade do fluxo sanguíneo. Nornes9 e Gislbach7 em
estudos pioneiros modificaram o probe empregado e passaram
a investigar diretamente os vasos do polígono de Willis. A
utilização do micro-Doppler durante a cirurgia permite a
avaliação da hemodinâmica dos vasos cerebrais, possibilitando
o estudo do fluxo proximal, distal e intra-aneurismático.

Figura 3: Padrão de fluxo após oclusão incompleta do aneurisma cerebral

Conforme descrito em publicação de Akdemir et al.2 os
registros do micro-Doppler podem ser diferenciados em 3
categorias: Sinal normal, com aspecto regular do fluxo laminar
dos vasos adjacentes; sinal fraco, com aspecto irregular do
fluxo turbilhonado do saco aneurismático; sinal ausente,
pertinente à oclusão total do saco aneurismático ou de um vaso
adjacente (oclusão ou estenose). O grupo de Stendel10 também
descreve o padrão de fluxo distal a uma eventual estenose de
vasos adjacentes, com redução da velocidade sistólica e do
índice de pulsatilidade.
Stendel e Brock10 avaliaram 75 pacientes, compreendendo
90 aneurismas cerebrais, sendo comparados os achados
sonográficos intra-operatórios com achados angiográficos pósoperatórios. Na análise dos resultados destacou-se que uma
eventual estenose dos vasos adjacentes pelo clipe, que não havia
sido observada visualmente, foi detectada pelo micro-Doppler
em 18,9% dos aneurismas. A artéria cerebral média foi a região
sede dos aneurismas em que o clipe foi mais frequentemente
reposicionado, sendo a diferença estatisticamente relevante em
relação a outros aneurismas da circulação anterior. Isto se deve
provavelmente às relações anatômicas especiais que o aneurisma
possui nesta região. Além disso, o Doppler demonstrou em
12,2% a clipagem incompleta de aneurismas que haviam sido
considerados ocluídos pela visão microscópica, o que motivou
o reposicionamento do clipe.

Figura 4: Angiografia controle com ausência de colo residual e registro do
Doppler com ausência de fluxo após clipagem completa do aneurisma

Firsching et al.6 em estudo similar analisaram 50 pacientes,
sendo a taxa de reposicionamento do clipe, auxiliado pelo
micro-Doppler, de 24%. Akdemir et al.2 avaliaram 40
pacientes, com um total de 48 aneurismas, com necessidade de
reposicionamento do clipe por estenose de vasos adjacentes em
25% dos casos, sendo valorizado pelo autor o fato de não haver
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contra-indicações ou complicações relacionadas à utilização
per operatória do micro-Doppler.
Bailes et al.3 compararam os achados do micro-Doppler com
registros de angiografia intra e pós operatória, sugerindo
diante de adequada exposição operatória, que permita bom
posicionamento do probe do micro-Doppler, que a angiografia
pós operatória não seria obrigatória, por haver 100% de
correlação entre os métodos.
Marchese et al.8 em série com 130 pacientes obteve achados
semelhantes em relação à segurança e ao poder de auxílio do
micro-Doppler durante a clipagem aneurismática. Em adição,
Marchese destacou a boa relação de custo-benefício da técnica
quando comparada a outros procedimentos com o mesmo
objetivo, como a angiografia intra-operatória.
Apesar de a maior parte dos aneurismas residuais se manterem
estáveis, estes podem aumentar e romper4. A série de
Feuerberg5, que contempla 715 pacientes, constatou um risco
de sangramento oriundo do colo residual de 3,7%, com tempo
de seguimento médio de oito anos. Stendel10 propõe que, sob
a observação do micro-Doppler, um fluxo sanguíneo mínimo
no interior do aneurisma após a clipagem poderia trombosar
e desaparecer após curto período, não sendo evidente na
angiografia pós-operatória. Entretanto, entendemos que
durante o ato cirúrgico, diante do achado de fluxo residual
intra-aneurismático, devemos realizar medidas na intenção de
extinguí-lo, como demonstrado no presente caso.
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Considerações Finais
A utilização do micro-Doppler durante a cirurgia de clipagem
do aneurisma cerebral parece oferecer vantagens ao cirurgião,
principalmente no que diz respeito à tomada de decisões
durante o procedimento. Trata-se de um método não invasivo,
de rápida aplicação e sem custos elevados, devendo integrar o
armamentário neurocirúrgico, podendo reduzir a morbidade do
procedimento e otimizar a oclusão do aneurisma.
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