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I. RESUMO 
 

Introdução: Aneurisma cerebral é uma doença vascular na qual ocorre um alargamento anormal de 

uma parte do vaso sanguíneo dentro do cérebro. As formas de tratamento de aneurisma cerebral 

consistem, basicamente, na abordagem cirúrgica com clipagem e no processo de embolização 

endovascular. Cada tratamento possui suas indicações e contraindicações, suas vantagens e 

desvantagens. Contudo, há casos em que a forma e o tamanho do aneurisma associados à clínica do 

paciente deixam dúvidas sobre qual terapia utilizar. Nesses casos a escolha do tratamento varia 

amplamente entre médicos neurologistas, neurointensivistas e neurocirurgiões. As Unidades de 

Terapia Intensiva Neurológica (UTIN) têm sido associadas à redução da mortalidade e das sequelas 

neurológicas. O papel destas unidades na uniformidade de conduta no tratamento de aneurismas 

cerebrais é pouco explorado, já que os casos de difícil escolha terapêutica implicam na discussão 

entre os diversos profissionais. Este estudo buscou avaliar a  variação de conduta no tratamento de 

aneurismas cerebrais e descrever essa variação segundo subespecialidade dos neurologistas e 

pertencimento a um serviço de UTIN. Metodologia: Estudo de corte transversal com grupos de 

comparação e dados colhidos concorrentemente. Envolveu entrevistas a seis médicos, com diferentes 

especialidades (neurointensivistas, neuroradiologistas intervencionistas e neurocirurgiões), sendo que 

alguns deles faziam parte de um serviço médico de UTIN e outros não. A entrevista teve  por base 

um questionário sobre o tratamento de aneurismas, sendo este questionário realizado por meio da 

apresentação de dez casos clínicos hipotéticos de aneurisma cerebral. Os médicos entrevistados na 

pesquisa não obtiveram conhecimento acerca da escolha e das indicações de cada caso. Os 

questionários e a série de casos foram apresentados aos seis médicos, de forma independente. Cada 

médico foi selecionado arbitrariamente nos serviços de referência em neurologia e neurocirurgia na 

cidade de Salvador-BA. As respostas dos questionários foram analisadas mediante o cálculo da 

variação inter-avaliador, com uso do indicador kappa. Resultados: Os neuroradiologistas foram os 

que mais concordaram nas suas indicações de tratamento. Médicos da mesma especialidade 

apresentaram maior concordância na conduta do tratamento de aneurisma cerebral. Houve pouca 

diferença na indicação do melhor tratamento de aneurismas cerebrais entre profissionais pertencentes 

a um serviço com e sem UTIN. A especialidade constituiu o principal fator preditivo para indicação 

de cirurgia. Conclusão: A concordância na conduta no tratamento de aneurismas cerebrais é forte 

entre neurologistas de uma mesma subespecialidade e muito fraca entre aqueles que trabalhavam em 

serviço com Unidade de Terapia Intensiva Neurológica. 
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II. OBJETIVOS 

 

II.1. OBJETIVO GERAL 

 
Medir a variação de conduta para tratamento de aneurisma cerebral entre médicos 

neurointensivistas, neuroradiologistas e neurocirurgiões da cidade de Salvador-Bahia. 

 

II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
II.2.1. Comparar a variação na indicação de melhor tratamento de aneurismas cerebrais entre 

profissionais da mesma especialidade e de especialidades diferentes. 

II.2.2. Comparar a variação na indicação de melhor tratamento de aneurismas cerebrais entre 

profissionais pertencentes a serviço com UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neurológica) e 

aqueles pertencentes a serviço sem UTIN. 

II.2.3. Avaliar os fatores preditivos de indicação de clipagem cirúrgica em um caso clínico 

com maior indicação consensual cirúrgica. 

II.2.4. Avaliar os fatores preditivos de indicação de tratamento endovascular em um caso 

clínico com maior indicação consensual de embolização endovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Aneurisma cerebral consiste em uma doença vascular na qual ocorre um alargamento 

anormal ou inchaço de uma parte do vaso sanguíneo dentro do cérebro, decorrente de um 

enfraquecimento da parede desse vaso. Os aneurismas, normalmente, não estão presentes quando a 

pessoa nasce. Eles se desenvolvem no decorrer da vida, contudo fatores genéticos tornam alguns 

indivíduos mais susceptíveis a desenvolver essa doença. Dos pacientes com aneurismas cerebrais, 20 

a 30% têm múltiplos aneurismas.
1
  

Pequenos aneurismas cerebrais, muitas vezes, não causam sintomas; entretanto, um 

aneurisma de colo largo pode causar sintomas como dor de cabeça, dor na face e visão embaçada ou 

dupla. Além disso, se o aneurisma romper, as apresentações mais frequentes incluem hemorragia 

subaracnóide, hemorragia intracerebral (em 20 a 40% dos casos), hemorragia intraventricular (13 a 

28% dos casos) e sangue subdural em 2 a 5% dos casos.
2
 Os sintomas incluem dor de cabeça súbita e 

intensa, relatada como a pior já sentida, rigidez do pescoço, náuseas, vômitos e desmaios. 

Sua prevalência é maior em adultos do que em crianças, sendo seu maior pico entre a 4ª e 5ª 

décadas de vida, e é mais comum em mulheres do que homens. Existe uma preponderância feminina 

para aneurismas de 54-61%.
3,4

 Em populações com mais de 50 anos, o aumento da prevalência em 

mulheres pode se aproximar de uma relação  maior do que 2 para 1.
 3,4 

A etiologia do aneurisma cerebral pode ser devido a uma predisposição congênita ou devido a 

condições pré-existentes e relativamente facilitadoras do comprometimento vascular, como por 

exemplo, a aterosclerose e a hipertensão arterial sistêmica (uma etiologia presumida da maioria dos 

aneurismas saculares, a etiologia embólica, infecciosa (denominada aneurismas micóticos), 

traumática e associados a outras condições.
 2

  

Os aneurismas cerebrais são classificados quanto ao seu tamanho, à sua forma e sua etiologia. 

Existem os chamados aneurismas saculares ou em “baga” que são bolsas de paredes finas que fazem 

protrusão na bifurcação das artérias do polígono de Willis ou de seus principais ramos. Eles ocorrem 

devido à fraqueza local e degeneração da camada média do vaso, fazendo assim com que a íntima do 

vaso sofra abaulamento para fora. A maioria dos aneurismas saculares não se rompe. A prevalência 

de aneurismas saculares intracranianos por radiografia e séries de autópsia é estimada em 3,2 por 

cento em uma população sem comorbidade, com idade média de 50 anos e razão de sexos de 1:1.
3,5

   

Os aneurismas saculares geralmente estão localizados nas principais artérias cerebrais
6
,sendo 

que 85 a 95% se encontram no sistema carotídeo, com localização mais comum correspondendo a 

artéria comunicante anterior (30%), artéria comunicante posterior (25%) e artéria cerebral média 

(20%)
2
.  

Outro tipo de aneurisma é o fusiforme, que constituem dilatações alongadas das grandes 

artérias, ocorrendo tipicamente no sistema vertebrobasilar (GREENBERG), mas também podem 
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afetar as artérias carótida interna, cerebral média e cerebral anterior em indivíduos com 

arteriosclerose generalizada e hipertensão. Esses aneurismas se rompem mais raramente que os 

saculares. Se isso ocorrer, será difícil tratá-los cirurgicamente porque sua forma e as paredes rígidas 

geralmente impossibilitam a colocação cirúrgica de clipe.  

Aneurisma traumático abrangem menos de 1% dos aneurismas intracranianos
7,8

. O 

mecanismo mais comum de lesão tem origem nos traumatismos cranianos fechados, no qual a lesão é 

causada por tração nas paredes dos vasos ou aprisionamentos dentro de fraturas
 9

. O local de 

preferência para ocorrerem é na porção distal da artéria cerebral anterior e na base do crânio, 

envolvendo a artéria carótida interna. A taxa de rompimento dos aneurismas traumáticos tende a ser 

elevada 
2
.  

Os aneurismas micóticos correspondem aproximadamente 4% dos aneurismas 

intracranianos
2
.Originam-se de qualquer processo infeccioso e não apenas de etiologia fúngica como 

pressupõe o nome. Há uma tendência de se formarem em vasos distais, sendo a localização mais 

comum os ramos distais da artéria cerebral média 
2
. Ocorrem em 3 a 15% dos pacientes com 

endocardite bacteriana subaguda. Em geral, esses aneurismas apresentam morfologia fusiforme e 

costumam ser friáveis, tornando o tratamento cirúrgico difícil e arriscado 
2
.  

Pela definição, aneurismas gigantes são aqueles que possuem diâmetro acima de 2,5 cm 
2
. 

Podem ser do tipo sacular ou fusiforme, e correspondem cerca de 3 a 5% dos aneurismas 

intracranianos. O pico de idade varia de 30 a 60 anos e a proporção entre mulheres e homens é de 

3:1
2
.  

Os aneurismas cerebrais podem ainda ser classificados como rotos ou não rotos, sendo os 

rotos uma urgência médica, pois o risco de nova ruptura é maior. A ruptura de um aneurisma é 

perigosa, pois resulta em hemorragia subaracnóide (HSA). A prevalência de aneurismas não rotos é 

maior em pacientes com doença renal policística autossômica dominante ou uma história familiar de 

aneurisma intracraniano com hemorragia subaracnóide, do que em pessoas sem comorbidades.
3
 

Geralmente, os aneurismas cerebrais são assintomáticos, porém os sintomas mais comuns decorrem 

da sua ruptura e conseqüente hemorragia cerebral, apresentando cefaléia intensa e súbita, vômitos, 

rigidez de nuca, diminuição do nível de consciência, coma e, frequentemente, morte.  

A maioria dos aneurismas intracranianos (cerca de 85%) estão localizados na circulação 

anterior, predominantemente no Polígono de Willis. Os lugares mais comuns incluem a junção da 

artéria comunicante anterior com a artéria cerebral anterior, a junção da artéria comunicante posterior 

com a artéria carótida interna, sendo a bifurcação da artéria cerebral média. Locais de circulação 

posterior geralmente incluem a parte superior da artéria basilar, a junção da artéria basilar e as 

artérias cerebelares inferior superior ou anterior, e a junção da artéria vertebral e da artéria cerebelar 

posterior inferior.
10
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De acordo com estudos de revisão sistemática, a incidência de aneurisma intracraniano não 

roto é cerca de 2% na população em geral.
11

 Os aneurismas não rotos podem apresentar sinais de 

alerta como efeitos de massa resultante de aneurismas gigantes, causando neuropatia do nervo 

oculomotor, perda visual por neuropatia compressiva do nervo óptico ou síndromes quiasmáticas 

causadas por aneurismas na artéria oftálmica, além de causarem cefaleia, hemorragias menores ou 

mesmo, os aneurismas não-rotos constituirem um achado incidental 
2
. As complicações de um 

aneurisma cerebral são diversas, sendo o risco de ruptura uma das mais graves conseqüências dessa 

doença vascular, tornando indispensável o tratamento imediato.
12

 As conseqüências da ruptura são 

dramáticas, tanto em termos de mortalidade (30-67%) e seqüelas neurológicas (15-30%).
13,14

 O risco 

global anual de ruptura de aneurismas intracranianos de 1,9%.
14

 Apoiado por algumas análises de 

decisão, muitos neurologistas e neurocirurgiões aconselham cirurgia preventiva para os aneurismas 

não rotos,  principalmente naqueles aneurismas com diâmetro maior do que 7mm.
14

  

O tratamento ideal dos aneurismas cerebrais depende da condição do paciente, da anatomia 

do aneurisma
2
 e da habilidade profissional. 

As formas de tratamento de aneurisma cerebral com fatores de risco para ruptura consistem, 

basicamente, na abordagem cirúrgica e no processo de embolização endovascular.  

A cirurgia convencional de aneurisma cerebral consiste em realizar uma craniotomia, seguido 

por um clipe de ligadura, também chamada de clipping microcirúrgico.
12

 

A embolização endovascular surgiu, desde a década de noventa, como uma alternativa para a 

clipagem cirúrgica.
15

 A embolização tem sido cada vez mais utilizada porque parece constituir um 

método eficiente para prevenir o sangramento e é minimamente invasivo, além de possuir baixa taxa 

de complicações.
12

 Entretanto, apesar da melhoria e da ampla gama de dispositivos de embolização, 

ela é dificultada principalmente por causa da alta incidência de recanalização ao longo do tempo.
12

 

Além disso, a sua eficácia no tratamento de aneurismas de colo largo é ainda muito debatida.
12

  

Fatores qe favorecem a abordagem cirúrgica incluem idade mais jovem, aneurisma em 

bifurcação, aneurismas com diâmetro > 20 mm ou aneurismas pequenos (diâmetro < 1,5 a 2 mm), 

que possuem incidência maior de ruptura intaprocedural com embolização, e aneurismas com colo 

aneurismático amplo. 

Em contraposição, outros fatores como pacientes idosos (> 75 anos), aneurismas rotos 

inacessíveis, configuração do aneurisma (coeficiente fundo-colo > 2 ou diâmetro do colo < 5mm), 

aneurismas de circulação posterior e casos de falha cirúrgica, a melhor opção é o tratamento 

endovascular. 

Um estudo observacional de coorte de 7.236 pacientes concluiu que o tratamento 

endovascular de aneurismas intracranianos não rotos foi associado com menor mortalidade (1,6 
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versus 0,6) e menor incidência de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico 

perioperatório (4,3 contra 9,0 por cento) em comparação com clipagem cirúrgica.
16

 

O tratamento cirúrgico dos aneurismas não rotos tem sido o procedimento mais comum 

utilizado em pacientes submetidos a terapia definitiva. Em estudos clínicos, que são tipicamente 

feitos em centros com alto volume de casos, técnicas endovasculares parecem estar associadas com 

menor morbidade e mortalidade do que a clipagem cirúrgica e desempenham papel cada vez maior 

no tratamento dos aneurismas não rotos.
17-20

  

Um estudo que usou análise multivariada constatou que o aumento do tamanho do aneurisma, 

o aumento da idade do paciente e a localização do aneurisma vertebrobasilar estavam 

independentemente associados com mau resultado cirúrgico.
21

 Outro estudo constatou que o risco de 

intervenção endovascular foi similar em aneurismas pequenos (≤ 3 mm) e em aneurismas um pouco 

maiores (> 3mm).
22

 

Ambos os tratamentos possuem suas vantagens e desvantagens, e diferentes indicações, 

resultados e prognósticos. Contudo, há casos em que a forma e o tamanho do aneurisma, associados à 

clínica do paciente, deixam dúvidas sobre qual tipo de conduta utilizar. Nesses casos, existe grande  

variação na escolha do tratamento entre os médicos neurologistas e neurocirurgiões. Diversos fatores 

podem influenciar nesta decisão, como experiência pessoal do executor do procedimento, escola de 

origem, disponibilidade de material e aspectos financeiros. Por essas razões, é necessário e instigante 

avaliar a diversidade de conduta no tratamento de aneurismas cerebrais e comparar essa variação 

entre médicos neurologistas. 

As Unidades de Terapia Intensiva Neurológica (UTIN) são setores geograficamente definidos 

nos hospitais que unem tecnologia de monitorização específica à equipe treinada para o diagnóstico, 

reconhecimento precoce de disfunção neurológica e definição de modalidades terapêuticas.  As 

UTIN tem sido associadas à redução da mortalidade e sequelas neurológicas em pacientes com 

hemorragia cerebral e outras doenças neurológicas.  Um papel pouco explorado destas unidades 

refere-se ao seu impacto na uniformização da conduta do tratamento de aneurismas cerebrais, já que 

os casos de difícil escolha terapêutica implicam em discussão entre diversos profissionais 

(neuroradiologistas, neurointensivistas e neurocirurgiões), sugerindo um potencial educacional 

multidisciplinar. 

Nesse intuito, o presente estudo buscou avaliar a diversidade de conduta no tratamento de 

aneurismas cerebrais e  descrever essa variação segundo especialidade dos médicos e pertencimento 

a serviço de UTIN. 
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IV. METODOLOGIA 

IV.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de corte transversal com grupos de comparação e dados colhidos 

concorrentemente.  

O estudo envolveu entrevistas a seis médicos, de uma amostra de conveniência, pertencentes 

a serviços de saúde da cidade de Salvador-Bahia, com diferentes especialidades (neurointensivistas, 

neuroradiologistas intervencionistas e neurocirurgiões), sendo que alguns deles faziam parte de um 

serviço médico de Unidade de Terapia Intensiva Neurológica (UTIN). A entrevista baseou-se num 

questionário sobre o tratamento de aneurismas cerebrais, que teve por objetivo caracterizar o tipo de 

procedimento de escolha de cada médico.  

A conduta dos médicos entrevistados foi analisada pela comparação entre o grupo de médicos 

da mesma especialidade e de especialidades diferentes, e entre os grupos de médicos pertencentes ou 

não a serviço com UTIN.  

IV.2. INSTRUMENTO DE COLETA 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa consistiu na ficha de questionário 

(anexo 3) e na série hipotética de casos clínicos (anexo 4). 

O questionário foi composto por quatro perguntas e respostas objetivas referentes a cada caso 

clínico, no intuito de estabelecer uma fácil aplicabilidade e avaliação do instrumento de coleta, além 

de aspectos como a especialidade, o ano de formação do médico entrevistado e há quanto tempo 

trabalhava com aneurismas cerebrais.  

A série de casos clínicos hipotética foi elaborada pelos autores do estudo no programa Power 

Point da Microsoft, tendo por base a seleção de dez arteriografias cerebrais de pacientes com 

aneurisma cerebral. De acordo com diretrizes internacionais, duas das arteriografias selecionadas 

foram de indicação cirúrgica para o tratamento do aneurisma cerebral, outras duas tiveram indicação 

para realizar embolização endovascular e as seis arteriografias restantes corresponderam aos casos 

dúbios de aneurismas cerebrais, na qual a escolha do tratamento adequado se torna difícil. Os 

médicos entrevistados na pesquisa estavam cegos acerca da escolha e das indicações de cada 

arteriografia.  

A partir da seleção do material de imagem, os autores do estudo elaboraram os 10 casos 

clínicos acrescentando dados da história do paciente, como sexo, idade, sinais e sintomas 

neurológicos, Escala de Coma Glasgow (anexo 5), Escala de Fisher (anexo 6) e Escala de Hunt Hess 

(anexo 7) para hemorragias cerebrais, além de imagens de tomografia computadorizada de crânio em 



9 

 

 

alguns casos e a arteriografia, presente em todos. Os casos foram bem variáveis em sua composição, 

mas esclareceram de forma satisfatória o quadro do paciente.  

O questionário e a série de casos, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (anexo 2), foram apresentados aos seis médicos, de forma independente, sendo 

que cada médico foi arbitrariamente selecionado pelos autores do estudo nos serviços de referência 

em neurologia e neurocirurgia na cidade de Salvador-BA.  

As perguntas foram respondidas exclusivamente pelo médico entrevistado, sem consultasa 

artigos, livros ou colegas de trabalho e suas respostas foram baseadas nos casos clínicos 

apresentados. 

O questionário foi aplicado por um único avaliador e de forma padronizada.  

IV.3. ANÁLISE DOS DADOS 

A concordância inter-avaliador para as respostas sobre condutas de tratamento foi medida 

pelo indicador kappa, entre os médicos de diferentes especialidades e, também, entre médicos 

pertencentes a serviços com ou sem UTIN.  

A análise estatística foi realizada com o SPSS V.17.0 software. A significância estatística  da 

diferença da indicação no tratamento de aneurisma cerebral foi avaliada pelo teste t de Student e o 

nível de significância estabelecido foi p<0,05.  

IV.4. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 

Professor Edgar Santos em abril de 2013 e aprovado com parecer consubstanciado emitido pelo CEP 

(anexo 1).  
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V. RESULTADOS 

Foram entrevistados 6 médicos, sendo três neurocirurgiões, dois neuroradiologistas e um 

neurointensivista. Os médicos entrevistados possuiam média de formação em medicina de 14,3 anos 

e média de experiência no tratamento de aneurismas cerebrais de 12 anos, tendo em vista o ano no 

qual o estudo foi realizado (2013). 

Considerando que entre os entrevistados, os médicos com mesma especialidade incluem 

apenas os 3 neurocirurgiões e os 2 neuroradiologistas, a comparação realizada para a análise da 

variação de conduta entre os profissionais da mesma especialidade possibilitou a combinação de 

quatro pares de médicos. Utilizou-se o cálculo do kappa para análise da variação interavaliador. Os 

neuroradiologistas foram os que mais concordaram nas suas indicações de tratamento.  

Tabela 1- Concordância, medida pelo indicador kappa, entre neurologistas na indicação de 

tratamento de 10 casos de aneurisma cerebral, Salvador, 2013.  

Neurologistas Kappa 

NC 1 x NC 2  0,373 

NC 1 x NC 3 0,601 

NC 2 x NC 3 0,468 

 NR 1 x NR 2  0,850 

NC: Neurocirurgião; NR: Neuroradiologista 

Analisando as diferentes especialidades entrevistadas, foi possível a composição de onze pares de 

médicos (Tabela 2). 

O kappa da mesma especialidade, considerando as quatro combinações, foi de 0,573 ± 0,207 e o 

kappa, considerando as onze combinações dos médicos com especialidades diferentes, foi de 0,375 ± 

0,149, com p=0,05. Dessa maneira a mesma especialidade apresentou uma  melhor concordância na 

indicação e na conduta de casos de aneurisma cerebral. 

Tabela 2- Concordância, medida pelo indicador kappa, na indicação de tratamento de 10 

casos de aneurisma cerebral, entre neurologistas de diferentes especialidades, Salvador, 2013. 

Neurologistas Kappa 

NC 1 x NR 1 0,142 

NC 1 x NR 2 0,480 

NC 1 x NI  0,250 

NC 2 x NR 1 0,464 

NC 2 x NR 2 0,133 

NC 2 x NI  0,350 

NC 3 x NR 1 0,455 

NC 3 x NR 2 0,581 

NC 3 x NI 0,450 

NR 1 x NI 0,500 

NR 2 x NI 0,319 

NC: Neurocirurgião; NR: Neuroradiologista; NI: Neurointensivista 
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Dentre os médicos entrevistados, apenas um neurocirurgião, um neuroradiologista e o 

neurointensivista trabalhavam em Unidade de Terapia Intensiva Neurológica na cidade de Salvador, 

Bahia. Comparando a concordância de indicação no tratamento de aneurismas cerebrais entre esses 

profissionais (Tabela 3), observou-se que o kappa foi de 0,410 ± 0,139.  

A análise da concordância na indicação entre os profissionais que não pertencem a um 

serviço de saúde com UTIN possibilitou doze combinações entre os médicos (Tabela 4), com kappa  

de 0,432 ± 0,197 e p= 0,859. 

Tabela 3- Concordância, medida pelo indicador kappa, na indicação de tratamento de 10 

casos de aneurisma cerebral entre neurologistas de serviços com UTIN, Salvador, 2013. 

Neurologistas Kappa 

NC x NR 0,480 

NC x NI 0,250 

NR x NI 0,500 

 NC: Neurocirurgião; NR: Neuroradiologista; NI: Neurointensivista 

 

Tabela 4- Concordância, medida pelo indicador kappa, na indicação de tratamento de casos de 

aneurisma cerebrail entre neurologistas de serviços sem UTIN, Salvador, 2013. 

Neurologistas Kappa 

NC 1 x NC 2 0,373 

NC 1 x NC 3 0,601 

NC 2 x NC 3 0,468 

NR 1 x NR 2 0,850 

NC 1 x NR 1 0,142 

NC 2 x NR 1 0,464 

NC 2 x NR 2 0,133 

NC 2 x NI 0,350 

NC 3 x NR 1 0,455 

NC 3 x NR 2 0,581 

NC 3 x NI 0,450 

NR 1 x NI 0,319 

NC: Neurocirurgião; NR: Neuroradiologista; NI: Neurointensivista 

Foi também analisada a concordância dos médicos quanto a indicação correta nos dois casos 

clínicos sugeridos com tratamento exclusivamente cirúrgico, e nos outros dois casos clínicos de 

tratamento exclusivamente endovascular. Dessa forma analisou-se os fatores preditivos da mais 

adequada indicação de tratamento nos casos clínicos onde a indicação terapêutica era única e pré-

estabelecida. Esses fatores preditivos foram o tempo de formação médica, a inserção ou não do 

médico em um serviço com UTIN e a mesma especialidade. 

 Não houve valor preditivo para indicação de tratamento endovascular, pois todos os médicos 

entrevistados (100%), sendo estes da mesma especialidade ou não, trabalhando em um serviço com 
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ou sem UTIN, concordaram na tomada desta conduta nos dois casos clínicos com indicação de 

embolização (Tabela 5). 

Tabela 5- Concordância na indicação de embolização endovascular entre os médicos da mesma 

especialidade nos dois casos clínicos de indicação endovascular. 

Número de médicos por especialidade Porcentagem (%) 

3 (NC)   100 

2 (NR) 100 

1 (NI) 100 

NC: Neurocirurgião; NR: Neuroradiologista; NI: Neurointensivista 

Na análise das respostas dos dois casos de indicação cirúrgica, o tempo de formação dos 

médicos não fez diferença na indicação do melhor tratamento nestes casos. A comparação das 

indicações de tratamento destes dois casos, entre os profissionais pertencentes ou não a uma UTIN, 

indicou que 66,7% dos profissionais que trabalham em uma UTIN acertaram a indicação cirúrgica, e 

de forma semelhante 66,7% dos médicos que não pertencem a esse tipo de serviço também acertaram 

a indicação do tratamento. 

Entretanto, a análise da indicação do tratamento cirúrgico nos dois casos de indicação 

consensual de cirurgia entre os médicos de cada especialidade entrevistada mostrou que os três 

neurocirurgiões concordaram na indicação cirúrgica nos dois casos apresentados, evidenciando assim 

a especialidade como principal fator preditivo para indicação de cirurgia, com um p=0,05 (Tabela 6). 

Tabela 6- Concordância na indicação de cirurgia entre os médicos da mesma especialidade 

nos dois casos clínicos de indicação cirúrgica. 

Número de médicos por especialidade Porcentagem (%) 

3 (NC)  100 

2 (NR) 0 

1 (NI) 100 

NC: Neurocirurgião; NR: Neuroradiologista; NI: Neurointensivista 
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VI. DISCUSSÃO 

A implementação de medidas de uniformização da conduta diante de casos dúbios e de difícil 

escolha de tratamento de aneurisma cerebral é uma questão muito pouco estudada. A forma e o 

tamanho do aneurisma, as condições clínicas do paciente, o sistema de saúde, os recursos 

disponíveis, a experiência e a especialidade do profissional atuam como variáveis importantes na 

tomada de decisão quanto ao melhor tratamento de aneurisma cerebral.  

Além disso, uma conduta padrão no tratamento de aneurismas intracranianos é de extrema 

importância, no sentido da realização de um atendimento precoce de aneurismas rotos e de  melhorar 

a sobrevida dos pacientes. Essa conduta pode ser baseada na interação diária dos profissionais de 

saúde das especialidades de neurologia, neurocirurgia e neurointensivismo, em um ambiente 

hospitalar com unidades de terapia intensiva em condições adequadas de suporte para atendimento. 

O objetivo do tratamento do aneurisma é sua completa, imediata, permanente e segura 

oclusão e a preservação da artéria principal e suas ramificações.
23

 Atualmente, existem duas formas 

de tratamento de aneurismas cerebrais, a cirurgia de clipagem e a embolização endovascular. A 

princípio a clipagem cirúrgica era a escolha de tratamento mais utilizada em aneurismas cerebrais, no 

entanto, a rápida evolução de imagem, os cuidados pré-operatórios, neuroanestesia, embolização 

endovascular e os poucos avanços na tecnologias ou aplicação de técnicas dos clips de aneurisma
24,25

 

mudaram a indicação de tratamento de aneurisma cerebral para a embolização endovascular, 

passando a ser esta uma alternativa aceitável em substituição à clipagem cirúgica, no tratamento de 

aneurismas rotos e não rotos.
11,26-28

  

Os resultados do International Subarachnoid Aneurysm Trial (ISAT) mostrou que os 

pacientes com aneurismas rotos manejados por via endovascular tiveram uma redução absoluta de 

7% na morte e deficiência grave que leva a dependência, comparado com os pacientes que foram 

manejados por craniotomia e clipagem.
29

 Entretanto, o ISAT indicou que pacientes com idade 

inferior a 40 anos devem ser manejados por craniotomia.
30

 A publicação do ISAT mudou 

rapidamente as perspectivas do tratamento de aneurismas sintomáticos e assintomáticos.
11,27,29,31-34

  

 No entanto, uma das limitações da embolização é a baixa incidência de oclusão total do 

aneurisma, e consequentemente recanalização e ressangramento do aneurisma
26,35

. Além disso, outra 

principal desvantagem em relação à clipagem cirúrgica são os riscos inerentes de morbidade e 

mortalidade apesar da crescentre experiência clínica e melhoria tecnológica
36-38

.  

Apesar dos estudos mostrarem os prós e contras de cada tratamento, os critérios para escolha 

entre embolização endovascular e clipagem microcirúrgica não estão bem delineados
39

. É necessário 

uma padronização de conduta principalmente em casos de difícil escolha, sendo este padrão 

estabelecido pela equipe de médicos ou por um médico especialista e a experiência profissional em 

sua área. Assim este estudo é o primeiro que procura demonstrar o impacto de médicos que 
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trabalham em uma UTIN e o impacto da conduta de um especialista na tomada de decisão 

terapêutica. 

O presente estudo utilizou o cálculo do kappa para análise da variação interavaliador, sendo 

que o índice ≥ 0,5 para o valor do kappa foi indicativo de uma maior concordância entre os 

profissionais. Assim, de acordo com os dados da tabela 1, os neuroradiologistas foram os que mais 

concordaram nas suas indicações de tratamento, mostrando uma maior concordância na escolha de 

indicação cirúrgica ou endovascular nos dez casos de aneurisma cerebral entre os profissionais que 

possuiam a mesma especialidade médica (tabela 1), apresentando um valor de kappa (0,573) maior 

do que o do grupo de médicos com diferentes especialidades.  

Tendo em vista o valor de kappa ≥ 0,5 os dados da tabela 2 mostraram uma maior variação de 

indicação entre as diferentes especialidades, demonstrando uma maior divergência na escolha do 

tratamento a depender de qual o foco, cirúrgico ou clínico, o profissional tende mais a analisar o caso 

em questão.  

Além disso, profissionais da mesma especialidade apresentaram maior concordância de 

indicação de tratamento cirúrgicos nos dois casos onde este era o tratamento de escolha (tabela 6). 

Em comparação ao tempo de formação dos médicos, que não representou diferença na indicação, e 

ao seu vínculo à um serviço com UTIN, que foi estatisticamente insignificante, a especialidade 

médica se constituiu o fator preditor para indicação cirúrgica em casos de  indicação exclusiva deste 

tratamento. Assim como, todos os profissionais, independente do tempo de formação, pertencimento 

a um serviço com UTIN ou de sua especialidade médica, concordaram na indicação de tratamento 

endovascular nos dois casos de exclusiva terapêutica com embolização endovascular. 

Dessa maneira, o conhecimento específico, a formação médica e a experiência profissional 

inerentes a um especialista na área de aneurisma cerebral foram decisivos na escolha do tratamento. 

Um estudo comparativo do dois tipos de tratamentos existentes para aneurisma cerebral, afirma que é 

essencial na avaliação e no tratamento de pacientes com aneurismas cerebrais a colaboração de 

neuroradiologistas intervencionistas vasculares e de neurocirurgiões
39

, demonstrando assim o 

impacto  de uma prática e de um conhecimento especializado numa decisão terapêutica importante. 

Entretanto, o estudo demonstrou que trabalhar ou não em uma unidade de terapia intensiva 

neurológica não foi suficiente para uniformizar condutas no tratamento de aneurismas, já que o 

kappa médio dos dois grupos de médicos (os pertencentes e os não pertencentes à UTIN) foi 

estatisticamente insignificante (tabelas 3 e 4), representando uma maior divergência de indicações. 

Na literatura, nenhum estudo foi encontrado explicando a influência de um tipo de serviço na tomada 

de decisões terapêuticas em relação aos aneurismas cerebrais. 

Uma limitação apresentada durante o estudo foi a dificuldade de encontrar médicos 

especializados em aneurismas cerebrais, e atuantes em UTIN na cidade de Salvador-BA. Esse tipo de 
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centro especializado é encontrado geralmente em alguns hospitais de alto nível de complexidade, 

pois unidades de terapia intensiva envolvem alta tecnologia, equipe muito bem treinada, 

equipamentos e suporte contínuo, o que requer investimento e dispensação de recursos humanos e 

financeiros.    

O estudo teve, também, uma amostra pequena de médicos entrevistados, além de uma 

pequena parte deles pertencerem aos serviços especializados em terapia intensiva neurológica. Essa 

limitação pode ter comprometido os resultados no sentido da influência de uma UTIN na 

uniformização da melhor conduta terapêutica nos casos difíceis de aneurismas intracranianos. Isso 

demonstra a importância e a necessidade de futuros estudos, em nível multicêntrico, com uma 

amostra significativa de profissionais especializados e inseridos na terapia intensiva.   
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VII. CONCLUSÕES 

 
 VII.1. Médicos pertencentes a uma mesma especialidade apresentaram maior concordância 

na indicação da conduta em casos de aneurisma cerebral. 

 VII.2. A especialidade médica mostrou-se como melhor fator preditor de uma uniformização 

na conduta em relação ao tratamento de aneurismas cerebrais.  

 VII.3. Pertencer ou não a um serviço especializado de terapia intensiva neurológica não 

influenciou na conduta de neurologistas para o tratamento de aneurismas cerebrais. 

 VII.4. É necessária a realização de mais estudos que avaliem o impacto de serviços como a 

UTIN na padronização de condutas, principalmente nesta doença vascular cerebral de potencial risco 

à saúde. 
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VIII. SUMMARY 
 

Introduction: Cerebral aneurysm is a vascular disorder in which there is an unusual enlargement of 

a portion of a blood vessel within the brain. Treatment options for brain aneurysms consist primarily 

in microsurgery clipping and endovascular embolization. Each treatment has its indications and 

contraindications, advantages and disadvantages. However, there are cases where the shape and size 

of the aneurysm related to the patient's clinical therapy raises doubts which therapy to use. In such 

cases, the choice of treatment widely diversified among neurologists, neurosurgeons and 

neurointensivists. The Neurological Intensive Care Unit (NICU) have been associated with reduced 

mortality and neurological sequelae. The role of these units in the uniformity of conduct treatment of 

intracranial aneurysm is underexplored, since the cases of difficult therapeutic choice imply in the 

discussion between the different professionals. This study evaluated the variation in behavior in the 

treatment of cerebral aneurysms and describe this variation by subspecialty neurologists and 

belonging to a service NICU. Methods: Cross-sectional study with comparison groups and data 

collected concurrently. Involved interviews with six doctors with different specialties 

(neurointensivistas, neuroradiologists and neurosurgeons), some of which were part of a medical 

service NICU and not others. The interview was based on a questionnaire about the treatment of 

aneurysms, this survey conducted by presenting ten hypothetical clinical cases of cerebral aneurysm. 

The physicians in the survey did not obtain knowledge about the choice and indications of each case. 

The questionnaires and the number of cases were presented to six physicians independently. Each 

physician was selected arbitrarily in reference services in neurology and neurosurgery in the city of 

Salvador, Bahia. The questionnaire responses were analyzed by calculating the inter-rater variation, 

with use of the kappa index. Results: The neuroradiologists were most agreed on their treatment 

indications. Physicians in the same specialty showed greater agreement on the conduct of the 

treatment of cerebral aneurysms. There was a small difference in the indication of the best treatment 

of cerebral aneurysms among professionals belonging to a service with and without NICU. The 

specialty was the main predictive factor for surgical indication. Conclusion: The agreement  on 

conduct in the treatment of cerebral aneurysms is strong among neurologists in the same subspecialty 

and very weak among those who worked in service with Neurological Intensive Care Unit. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Título do Projeto: “O impacto de uma Unidade de Terapia Intensiva Neurológica para uniformizar 

condutas em relação ao tratamento de aneurismas cerebrais.” 

Pesquisadores responsáveis: Jamary Oliveira Filho e Beatriz Carneiro Gondim Silva 

 

Justificativa e Objetivo 

Estamos solicitando sua participação em um projeto de pesquisa sobre aneurismas cerebrais.  

Aneurismas cerebrais são pequenas dilatações nos vasos sanguíneos do cérebro que podem ou não 

romper e causar graves sintomas ou até mesmo a morte.  A avaliação inicial dos pacientes com 

aneurisma roto envolve uma série de condutas médicas, entre as quais a escolha do método de 

tratamento.  O objetivo desta pesquisa é avaliar a opinião de médicos que atuam rotineiramente no 

tratamento desta condição quanto à escolha do método de tratamento e quais fatores predizem esta 

escolha. 

 

Procedimentos 

O estudo será desenvolvido no consultório de médicos pré-selecionados e que atuam rotineiramente 

no tratamento de aneurismas cerebrais.  Um questionário padronizado será utilizado para avaliar a 

opinião de cada médico diante de 10 casos clínicos simulados. 

 

Esclarecimentos sobre a pesquisa 

Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser esclarecida por um dos pesquisadores (Dr. Jamary 

Oliveira Filho – tel. 33405300 ou 9162-0954). 

 

Riscos e Benefícios 

Não há riscos decorrentes da participação neste estudo. O questionário dura em média 30 minutos 

para ser respondido. Não há benefício direto na participação desse estudo.  Você estará ajudando a 

outros médicos a compreenderem melhor essa doença e como potencialmente tratá-la melhor. 

 

Liberdade de Recusa ou Desistência 

A participação nesse estudo é voluntária. Em qualquer momento poderá desistir do estudo sem que 

isto afete os cuidados médicos a que tem direito. 

 

Sigilo e Privacidade 

Seu nome e registro médico serão mantidos em total sigilo pelos pesquisadores.  As fichas serão 

guardadas em local lacrado inacessível a outros médicos ou curiosos.  Seu nome não será citado 

como entrevistado na publicação final. 

 

Custos 

Não haverão gastos em decorrência da participação nesse estudo. Tendo lido o conteúdo acima, 

concordo e subscrevo-me abaixo, 

 

______________________________________    _________________________ 

Médico Entrevistado     Data 

______________________________________   __________________________ 

Pesquisador      Data 

______________________________________   __________________________ 

Testemunha1      Data 

______________________________________   __________________________ 

Testemunha2      Data 



25 

 

 

ANEXO 3 
 

Questionário sobre tratamento de aneurismas cerebrais 

 

Obrigado por aceitar participar do questionário.  Este estudo tem como objetivo analisar a 

opinião de especialistas que tratam diariamente de aneurismas cerebrais, avaliando os principais 

preditores da escolha dos diferentes métodos de tratamento.  Por favor responda as perguntas abaixo 

baseadas nos casos clínicos da apresentação de Powerpoint em anexo, além das breves perguntas 

abaixo.  Essas perguntas devem ser respondidas exclusivamente por você, sem consultar colegas 

de trabalho.  Suas respostas serão mantidas confidenciais e seu nome será incluído entre os autores 

do trabalho final, a ser submetido (após sua aprovação) a revista indexada para publicação. 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Especialidade: Neurocirurgião ☐     Neuroradiologista intervencionista ☐  Neurointensivista ☐ 

 

Ano de formatura em Medicina: _______________________ 

 

Há quantos anos trata aneurismas cerebrais: ____________________ 

 

Para cada caso clínico, responda as perguntas abaixo: 

 

1. Considera o aneurisma tratável cirurgicamente? 

 

2. Considera o aneurisma tratável por via endovascular? 

 

3. Qual seria sua primeira escolha na medicina privada? 

 

4. Qual seria sua primeira escolha no Sistema Único de Saúde? 

 

Caso Pergunta 1 Pergunta 2 Pergunta 3 Pergunta 4 

1 Sim☐     Não ☐ Sim☐    Não ☐ Clip☐Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

2 Sim☐    Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐  Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

3 Sim☐     Não ☐ Sim☐    Não ☐ Clip ☐  Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

4 Sim☐     Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐  Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

5 Sim☐     Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐  Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

6 Sim☐     Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐  Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

7 Sim☐     Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐  Endov☐ Clip ☐  Endov☐ 

8 Sim☐    Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐ Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

9 Sim☐     Não ☐ Sim☐     Não ☐ Clip ☐ Endov ☐ Clip ☐ Endov ☐ 

10 Sim☐      Não ☐ Sim☐   Não ☐ Clip ☐ Endov ☐ Clip ☐  Endov ☐ 
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ANEXO 4  
 

 

Série Hipotética de Casos Clínicos  

 

Caso 1: A., masculino, 25 anos, hematoma subaracnóide (HSA) Fisher II, Hunt Hess 2 há 18 dias.  

Paresia incompleta do III nervo craniano direito.  

 

 Figura 1a    Figura 1b 

 

Caso 2: E., feminino, 52 anos, HSA Fisher III, Hunt Hess 2 há 3 semanas. Sem sinais de espasmo. 

Clinicamente bem, Escala de Coma Glasgow 15. Aneurisma de Artéria Comunicante Posterior 

(AcoP) esquerda. Restante da angiografia normal. 

 

 Figura 2a     Figura 2b 

 

Caso 3: F., feminino, 32 anos, cefaléia persistente, Escala de Hunt Hess 1, Escala de Fisher 0 

(aneurisma não-roto). Suspeita de aneurisma à Tomografia Computadorizada (TC) de crânio.  

 

 Figura 3 

 

Caso 4: V., feminino, 45 anos, HSA Fisher II, Hunt Hess 2.  

1a. Angiografia normal 

2a. 10 dias após, sem patologias mas com vasoespasmo 

3a. (abaixo), 20 dias depois, pequeno aneurisma de artéria cerebral média direita 
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 Figura 4a      Figura 4b 

 

Caso 5: J., feminino, 35 anos, admitida há 24 horas com HSA Hunt Hess 4,  Fisher 3, aneurisma de 

artéria basilar. 

 

 Figura 5 

 

Caso 6: I., feminino, 57 anos, HSA Fisher II, Hunt Hess 1 há 2 dias. 

 

 Figura 6a     Figura 6b 

 

Caso 7: M., feminino, 37 anos, HSA Fisher IV, Hunt Hess 2 há 8 horas. 

 

 Figura 7a     Figura 7b 

 

Caso 8: M.D., feminino, 60 anos, HSA Hunt Hess 2, Fisher III há 35 dias. Estável neurologicamente, 

sem déficits focais.  
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 Figura 8a     Figura 8b 

 

Caso 9: S., masculino, 32 anos, HSA Fisher I, Hunt Hess 1 há 12 horas. 

 

 Figura 9 

 

Caso 10: O., feminina, 42 anos,  anerisma não-roto detectado em TC crânio. Escala de Coma 

Glasgow 15. 

 

 Figura 10 
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ANEXO 5 

 

Escala de Coma Glasgow 

 

Pontuação Resposta Ocular 

4 Olhos se abrem espontaneamente 

3 Olhos se abrem ao comando verbal 

2 Olhos se abrem por estímulo doloroso 

1 Olhos não se abrem 

 

Pontuação Resposta Verbal 

5 Orientado 

4 Confuso 

3 Palavras inapropriadas 

2 Sons ininteligíveis 

1 Ausente 

 

Pontuação Resposta Motora 

6 Obedece ordens verbais 

5 Localiza estímulo doloroso 

4 Retirada inespecífica à dor 

3 Padrão flexor à dor (Decorticação) 

2 Padrão extensor à dor (Descerebração) 

1 Sem resposta motora 

 
Pontuação Total: 3 a 15 
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ANEXO 6 
 

Escala de Fisher 

 
Escala utilizada para avaliar Hemorragia Subaracnóide (HSA) na Tomografia de crâncio. 

 

Grau Descrição 

I Sem evidência de sangramento 

II Sangramento difuso ou sangue no espaço 

subaracnóide com <1mm de espessura 

III Coágulo ou sangue no espaço subaracnóide 

com >1mm de espessura 

IV Coágulo intraventricular ou 

intraparenquimatoso com ou sem HSA difusa 
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ANEXO 7 

Escala de Hunt  & Hess 

 

Classificação Descrição 

1 Assintomático ou cefaleia e rigidez de nuca 

fraca 

2 Cefaleia;rigidez de nuca moderada a severa ou 

paralisia de pares cranianos 

3 Sonolência, confusão mental, déficit focal 

discreto 

4 Estpor, hemiparesia moderada a severa 

5 Coma profundo, postura de descerebração 

 
 

 

 


