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RESUMO
Introdução: O aneurisma intracraniano AI é uma patologia frequente na neurocirugia. O manejo do AI pode ser feito através de
microcirurgia para clipagem ou tratamento endovascular com embolização. Objetivos: Comparar o tratamento microcirúrgico
com o tratamento endovascular por embolização dos aneurismas cerebrais. Métodos: Foram analisadas as internações referentes a
microcirurgia de aneurisma cerebral e a embolização de aneurismas cerebrais entre 2008 e 2017. Os dados foram obtidos através do
Sistema de Informações Hospitalares do SUS. As variáveis selecionadas foram: autorização de internação hospitalar AIH aprovadas,
média de permanência hospitalar, taxa de mortalidade, óbitos e valor total. Resultado: Foram contabilizadas 12.641 internações
relativas à microcirurgia para aneurisma cerebral, com uma média de permanência hospitalar de 16,9 dias e taxa de mortalidade de
10,53%. O custo do tratamento microcirúrgico foi de R$ 97.548.139,29. No mesmo período foram contabilizadas 21.395 internações
para embolização de AI, com média de permanência hospitalar de 7,5 dias e taxa de mortalidade de 5,81%. O custo total do tratamento
por embolização ao longo do período foi de R$ 385.457.049,44. Conclusão: Embora o custo médio do tratamento microcirúrgico
seja 57,2% menor, o manejo endovascular permite menor tempo de hospitalização e apresenta taxa de mortalidade 55,17% menor
quando comparado ao tratamento cirúrgico.
Palavras-chave: Aneurisma Intracraniano; Embolização Terapêutica; Neurocirurgia

ABSTRACT
Background: Intracranial aneurysm IA is a frequent pathology in neurosurgery. Management of IA can be done through microsurgery for
clipping or endovascular treatment with embolization. Objective: To compare microsurgical treatment with endovascular treatment by
embolization of cerebral aneurysms. Methods: We analyzed the hospitalizations for cerebral aneurysm microsurgery and embolization
of cerebral aneurysms between 2008 and 2017. Data were obtained through the Brazil Hospital Information System SUS). The variables
selected were: SUS Authorization for Hospitalization AIH approved, mean hospital stay, mortality rate, deaths and total value. Results:
12,641 hospitalizations related to microsurgery for cerebral aneurysm were counted, with a mean hospital stay of 16.9 days and a
mortality rate of 10.53%. The cost of the microsurgical treatment was U$ 25,806.386)*. In the same period, 21,395 hospitalizations for AI
embolization were recorded, with an average hospital stay of 7.5 days and a mortality rate of 5.81%. The total cost of embolization treatment
during the period was U$ 101,972.764.* Conclusion: Although the mean cost of the microsurgical treatment is 57.2% lower, endovascular
management allows shorter hospitalization time and presents a 55.17% lower mortality rate when compared to surgical treatment.
Note:* exchange rate of R$ 3,78 = U$ 1.00 (Mar 20, 2019).
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INTRODUÇÃO

O aneurisma intracraniano (AI), também denominado de
aneurisma cerebral, é uma patologia vascular decorrente da
dilatação anômala e focal da parede de uma artéria cerebral1.
Essas dilatações patológicas são encontradas, usualmente,
nas bifurcações arteriais do polígono de Willis2. Em
aproximadamente 90% dos casos é identificado um aneurisma
sacular, contudo, os aneurismas podem ser classificados em
seis diferentes tipos de apresentação: saculares, fusiformes,
traumáticos, arteroscleróticos, micóticos e neoplásicos3.
A história natural do AI consiste em três fases: patogênese,
crescimento e ruptura. Embora a patogênese ainda seja
causa de debate, uma degeneração da camada média das
artérias intracranianas é aceita como fator desencadeante
para a formação e crescimento de AI saculares. Além disso,
é reconhecido que fatores de risco, fatores biomecânicos,
como aumento da pressão arterial, e componentes genéticos,
desempenham um papel fundamental na evolução da
doença3,5.
Estima-se que a prevalência geral de aneurismas cerebrais não
rompidos seja de 2-3% da população saudável e com média de
50 anos de idade4. O padrão de crescimento dos AI é variado,
algumas lesões crescem rapidamente ao longo de meses
enquanto outras permanecem quase do mesmo tamanho
durante anos5.
A ruptura de um AI é a principal causa de hemorragia
subaracnoidea HSA não traumática, que pode ser fatal em
até 50% dos casos ou evoluir com sequelas incapacitantes
em grande parte daqueles pacientes que sobrevivem, sendo,
portanto, uma patologia com uma importante morbidade e
mortalidade1,5.
A ruptura do aneurisma ocorre quando a tensão exercida na
parede arterial excede a força mecânica das camadas arteriais1.
Essa ruptura pode causar na parede do vaso uma destruição
severa, levando a uma hemorragia muitas vezes letal, ou
apenas um sangramento transitório, em menor quantidade,

mas ainda assim com repercussão clínica5.
O manejo do AI pode ser feito através de microcirurgia
para clipagem ou tratamento endovascular, a embolização
percutânea. O procedimento de clipagem compreende uma
técnica já consagrada de interrupção do fluxo do aneurisma
junto ao colo do mesmo3. Uma vez clipado, um AI, é raro que
aconteça recidivas e necessidade de reabordagem cirúrgica,
além disso são raros os aneurismas que não são passíveis de
alguma técnica de clipagem microcirúrgica. O principal ponto
negativo reside no fato de ser um procedimento invasivo e que
requer craniotomia, o que aumenta o tempo de recuperação3,6.
A terapia endovascular consiste na passagem de um cateter
através da artéria femoral até alcançar a carótida interna.
Posteriormente, um microcateter é introduzido e navegado até
adentrar no aneurisma, onde são depositados microespirais
que induzem a coagulação e interrompem o fluxo sanguíneo
sem seu interior3,6,7. Essa técnica possui como principal
vantagem o fato de ser um procedimento minimamente
invasivo que permite o tratamento de múltiplos e distantes
AIs. Entretanto, apesar de os riscos serem relativamente
menores, quando comparados à microcirurgia, ainda assim
não podem ser desconsiderados. Além disso, essa terapia está
relacionada a maiores taxas de recorrência e necessidade de
intervenções posteriores6.
Este estudo tem como objetivo analisar e comparar o
tratamento microcirúrgico e o tratamento endovascular
por embolização de AI que foram realizados pelo Sistema
Único de Saúde SUS em todo o brasil, em um período de dez
anos. Observando o número de procedimentos, duração da
hospitalização, taxa de mortalidade e os custos relativos a cada
tipo de abordagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, descritivo
e de análise quantitativa em que os dados foram obtidos
através dos dados de produção hospitalar do Sistema de
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Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIHSUS), disponíveis no banco de dados do Ministério da Saúde
(DATASUS), referentes ao período de janeiro de 2008 a
dezembro de 2017.
Foram analisadas as internações referentes a microcirurgia
de aneurisma cerebral e a embolização de aneurismas
cerebrais. Desse modo, para a análise da técnica cirúrgica
convencional, foram selecionadas as seguintes variáveis
no campo “procedimentos”: 0403040035 – microcirurgia
para aneurisma da circulação cerebral anterior; 0403040043
– microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral
posterior; 0403040094 – microcirurgia para aneurisma da
circulação cerebral anterior maior que 1,5cm; 0403040108
– microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral
posterior maior que 1,5 cm; 0403040116 – microcirurgia para
aneurisma da circulação cerebral anterior menor que 1,5 cm;
e, 0403040124 – microcirurgia para aneurisma da circulação
cerebral posterior menor que 1,5 cm.
Em relação à cirurgia endovascular, as variáveis selecionadas
foram: 0403070066 – embolização de aneurisma cerebral
menor que 8 mm com colo estreito; 0403070074 –
embolização de aneurisma cerebral menor que 8 mm com
colo largo; 0403070023 – embolização de aneurisma cerebral
de 8 a 15 mm com colo estreito; 0403070031 – embolização de
aneurisma cerebral de 8 a 15 mm com colo largo; 0403070155
– embolização de aneurisma cerebral menor que 1,5 cm com
colo estreito; e, 0403070163 – embolização de aneurisma
cerebral menor que 1,5 cm com colo largo.
As variáveis de interesse ao estudo foram: autorizações
de internação hospitalares (AIH) aprovadas, média
de permanência hospitalar, número de óbitos, taxa de
mortalidade e valor total.

RESULTADOS

Em todo o Brasil, durante os dez anos analisados, foram
contabilizadas 34.037 internações para o tratamento de
aneurismas intracranianos no SUS. Deste montante, 21.395
foram referentes ao manejo por embolização (62,85%), e
12.642 para o tratamento microcirúrgico, o que representa
37,14 % do total. O montante dos custos relativos a esses
procedimentos foi de R$ 483.005.188,73, sendo que destes
R$ 385.457.049,44 79,8% foram destinados ao tratamento
endovascular e R$ 97.548.139,29 (20,2%) à clipagem cirúrgica
(Tabela 1).
No que diz respeito ao tempo médio de internação hospitalar,
tem-se que os pacientes submetidos a terapia endovascular
permaneceram em torno de 7,5 dias hospitalizados, enquanto
aqueles submetidos à microcirurgia ficaram em média 16,9
dias internados. Quando levado em consideração o custo
médio por internação, obteve-se um valor de R$ 18.016,22
para a embolização e de R$ 7.716,19 para microcirurgia
(Tabela 2).
Tabela 1. Número de AIH aprovadas e custo total por procedimento,
2008-2017.

Tabela 2. Média de permanência hospitalar e Custo Médio por
procedimento, 2008-2017.

Os dados foram organizados em gráficos e tabelas e as análises
foram realizadas utilizando o pacote estatístico XLSTAT
(Version 2015.4.01.21576, Copyright Addinsoft 2018 para
Microsoft Excel).
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Nota-se também, uma tendência de queda nas internações
para realização do tratamento microcirúrgico do AI.
Conforme observado no Gráfico 1, percebe-se que as AIH
aprovadas para o tratamento conservador diminuem ano
a ano ao longo do período estudado, reduzindo de 1.532
internações em 2008, para 964 em 2017.
Conforme a descrição dos códigos de procedimentos, foi
possível discriminar as microcirurgias realizadas para AI da
circulação anterior das executadas para circulação posterior
(Gráfico 2). Desse modo, nota-se uma predominância
significativa das intervenções realizadas para aneurisma da
circulação cerebral anterior, que concentra 10.663 84,34% dos
procedimentos microcirúrgicos, ao passo que na circulação
posterior foram realizados 1.979 (15,65%).

Em relação à taxa de mortalidade por procedimento, a terapia
endovascular por embolização atingiu menores valores,
com uma média de 5,81%. Em contrapartida, o manejo
microcirúrgico para clipagem do AI teve como média uma
taxa de mortalidade de 10,53% (Gráfico 3). Ademais, notase no gráfico que as taxas do procedimento endovascular
mantiveram-se mais baixas e com menor variação que as taxas
relativas à microcirurgia.
Gráfico 3. Taxa de mortalidade, 2008-2017.

Gráfico 1. AIH aprovadas por tipo de procedimento, 2009-2018.

DISCUSSÃO

Topografia dos aneurismas submetidos a microcirurgia,
2008-2017.

Gráfico 2.

Estudos mostram que a abordagem endovascular parece
ser uma alternativa segura e eficaz para o tratamento de
aneurismas intracranianos8-10. Dado esse, que pode justificar
a predominância desse tipo de tratamento encontrada em
nosso trabalho, uma vez que a terapia por embolização foi
responsável por 62,85% do volume total de internações
realizadas no SUS durante o período analisado.
A comparação entre a segurança e eficácia da abordagem
endovascular minimamente invasiva com o tradicional
tratamento neurocirúrgico de AI têm sido o foco de
vários estudos desde a sua descoberta. Em 2010, o estudo
intitulado Analysis of Treatment by Endovascular Approach of
Nonruptured Aneurysms Study (ATENA)8 avaliou através de
angiografia por subtração digital o pós-operatório imediato do
tratamento endovascular de 694 aneurismas em 622 pacientes.
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Com base na escala de Montreal, o estudo concluiu que 85,4%
dos aneurismas tratados foram satisfatoriamente ocluídos,
além disso, o estudo afirma que apesar do tamanho do
aneurisma influenciar no sucesso do tratamento, a topografia
do mesmo não afetou a qualidade do procedimento8.
Em 2002 e posteriormente em 2009, um outro estudo
denominado International Subarachnoid Aneurysm Trial
(ISAT)9,10 concluiu que o risco de ressangramento de um
aneurisma já tratado é baixo, e embora seja mais frequente
nos pacientes embolizados do que nos que receberam o clip
cirúrgico, o risco de morte decorrente dessa recorrência é o
mesmo. Ademais, o estudo aponta que o risco de morte em
5 anos de tratamento é o mesmo para ambos os grupos de
pacientes9,10.
O ISAT acompanhou 2.143 pacientes que foram submetidos
à clipagem e à embolização de AI entre 1994 e 2008, em
43 instituições pelo mundo. Destes, 1.073 receberam o
tratamento endovascular e 1.070 foram designados à
neurocirurgia para clipagem do aneurisma. No grupo dos
pacientes submetidos à embolização foram registradas 10
recorrências de sangramento no aneurisma após mais de um
ano de tratamento, sendo que destes, três foram a óbito. Já no
grupo de pacientes que passaram pela neurocirurgia foram
registradas três recorrências de sangramento e todos os três
foram a óbito10.
Outro ponto a ser destacado em nosso estudo é a percepção de
uma tendência de redução nas internações para o tratamento
microcirúrgico. De acordo com os resultados obtidos, em
2008 foram realizadas 1.532 intervenções neurocirúrgicas
para clipagem de aneurismas, entretanto percebe-se que, ano
a ano, houve uma constante redução desses procedimentos
totalizando apenas 964 cirurgias em 2017, o que representa
uma queda de 37 %, como aponta o Gráfico 1.
Os dados colhidos mostram aspectos positivos no emprego
da embolização, uma vez que os pacientes submetidos
ao manejo endovascular, quando comparados aos que
receberam a microcirurgia, permanecem no hospital apenas
metade do tempo necessário para recuperação adequada

daqueles pacientes que foram clipados. Além disso, a taxa
de mortalidade da terapia endovascular mostrou-se 44,8%
menor que o manejo conservador.
Contudo, no que diz respeito aos custos relativos, o tratamento
por embolização é significativamente mais oneroso ao sistema
público de saúde. A terapia endovascular custou 79,8% do
total empregado no tratamento do AI, correspondendo a um
gasto médio por internação 2,33 vezes maior que o necessário
para a microcirurgia. Um estudo semelhante realizado no
Brasil, analisou 2.865 procedimentos para o tratamento de AI
no estado do Paraná, e concluiu que o manejo endovascular
representa um acréscimo de 92,4% no custo médio por
procedimento, quando comparado com a microcirurgia7.
A predominância encontrada de aneurismas na circulação
anterior naqueles pacientes submetidos à microcirurgia
assemelha-se à literatura pesquisada, que demonstra que
cerca de 90% dos aneurismas saculares são identificados na
circulação anterior. Aneurismas localizados no topo da artéria
basilar, localização mais frequente na circulação posterior, estão
relacionados a maior morbidade e mortalidade no tratamento
cirúrgico, sendo, portanto, indicada preferencialmente uma
abordagem endovascular 11-13.
A decisão entre o tratamento cirúrgico convencional e a
terapia endovascular deve ser feita de maneira individualizada
e compartilhada com o paciente. Fatores como ruptura ou
não ruptura, tamanho, topografia, morfologia do aneurisma,
história clínica, experiência técnica, entre outros, devem ser
ponderados 11-14.

CONCLUSÃO
A análise dos dados apresentados nos permite concluir que o
tratamento endovascular com embolização tem sido a opção
terapêutica predominante no tratamento dos aneurismas
intracranianos no SUS. Apesar do custo médio por internação
ser significativamente maior na embolização, as internações
relativas ao emprego desta técnica cursaram com menor taxa
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de mortalidade e menor tempo de hospitalização quando
comparadas ao tratamento cirúrgico.
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