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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
O tratamento dos aneurismas objetivando sua completa
oclusão pode ser realizado através de técnica microcirúrgica
ou por via endovascular, evitando sua rotura ou
ressangramento, preservando-se as artérias adjacentes.
A maioria dos estudos recentes atribui à microcirurgia taxas
maiores de oclusão completa dos aneurismas. Entretanto,
embora a clipagem microcirúrgica apresente a perspectiva de
um tratamento mais efetivo e duradouro, a maioria dos casos
operados não tem exames controles pós operatórios, de forma
a confirmar essa teoria.
O objetivo do presente estudo é analisar a incidência e
aspectos epidemiológicos, angiográficos e cirúrgicos que
podem estar associados às clipagens incompletas dos
aneurismas cerebrais em uma coorte de pacientes submetidos
ao tratamento microcirúrgico.

exames de imagem, de forma que em torno de 26% foram
detectadas lesões remanescentes após estudo angiográfico de
controle.
Na avaliação direcionada aos procedimentos, somente a
variável duração do procedimento apresentou associação
significativa com lesão residual. Evidenciou que pacientes
submetidos à cirurgia com duração maior que 6 horas tem
8,667 vezes maior probabilidade de apresentarem lesão
residual do que pacientes com tempo cirúrgico menor que 4
horas.
Quanto à avaliação das características dos aneurismas
tratados (n = 167), foram encontradas lesões remanescentes
em aproximadamente 23% (n = 38), de forma que a única
variável que mostrou relação com o tratamento incompleto foi
o tamanho da lesão, onde lesões > 10 mm tiveram cerca de 5
vezes maior probabilidade de serem ocluídas parcialmente.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados retrospectivamente os dados em
prontuários de pacientes submetidos a tratamento
microcirúrgico de aneurisma cerebral no período de 2014 a
2019 e que foram submetidos a exame de angiografia
cerebral de controle pós-operatório.
Número de pacientes submetidos ao tratamento
microcirúrgico e a angiografia de controle (n = 117)

Número de
procedimentos
(n = 139)

Número de
aneurismas
clipados (n = 167)

Análise de variáveis:
● Dados epidemiológicos
● Estado neurológico
● Dados do procedimento
● Dados do aneurisma

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em nossa casuística, a maioria dos pacientes era do
sexo feminino (75,2%), com idades entre 20 e 59 anos.
Também a grande maioria (74%) era hipertensa e 58%
tabagista. Dentre os sujeitos da pesquisa, a presença de lesão
residual foi de aproximadamente 30%.
Após análise estatística dos dados de perfil
epidemiológico com base no teste exato de Fisher, somente o
tabagismo teve relação estatisticamente significativa com a
presença de aneurisma residual (p = 0,008). Demonstrou-se
que os sujeitos fumantes tem 3,38 vezes maior probabilidade
de terem aneurismas ocluídos parcialmente por meio de clipes
do que em indivíduos não fumantes.
Quando restringida à pacientes submetidos a tratamento
de aneurisma após HSA (n=97), não é possível estabelecer
relação entre seu estado neurológico inicial e os achados aos
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Figura 1: Representação esquemática de
aneurisma em bifurcação de artéria cerebral
média, mostrando diferentes possibilidades de
lesões residuais
Figura 2: Arteriografias de carótidas obtidas após tratamento microcirúrgico de aneurismas cerebrais, mostrando lesões
residuais. Em A, observa-se clipagem incompleta de aneurisma do segmento oftálmico da artéria carótida interna; em B,
observa-se aneurisma residual no segmento M1 da artéria cerebral média; em C, esta ilustrada lesão residual em
aneurisma de complexo comunicante anterior (as imagens com e sem subtração digital estão representadas na primeira e
segunda colunas, respectivamente).

CONCLUSÃO

A avaliação angiográfica pós-operatória de rotina deve ser
realizada em todos os pacientes submetidos a tratamento
microcirúrgico. Ela pode ajudar na seleção de pacientes para
cada tipo de tratamento e ainda permite detectar com maior
acurácia as lesões residuais, possibilitando a tomada de conduta.
Conclui-se que há relação direta entre o tamanho e
complexidade da morfologia dos aneurismas com seu
tratamento microcirúrgico incompleto.
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