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Sinopse
Este estudo utiliza a sistemática da utilização dos clipes de
aneurisma para tecer considerações sobre a metodologia de
fabricação, utilização e controle de próteses no Brasil. Inicialmente, abordamos alguns aspectos das normas internacionais
que regem a fabricação de clipes de aneurisma, analisando
algumas características físicas e mecânicas de 600 clipes
nacionais, comparando a metodologia nacional de fabricação
e fornecimento com as normas internacionais. Este trabalho
leva às seguintes conclusões: 1) Não existe diferença significativa entre a qualidade dos dois fabricantes de clipes nacionais testados. 2) Embora os clipes importados tenham apresentado desempenho superior, alguns detalhes de fabricação
podem tornar os nacionais tão bons quanto os importados. 3)
Alguns aspectos da norma ISO 9713 podem ser revistos e aplicados nas normas nacionais de produção e fornecimento de
clipes e implantes em geral. 4) Para benefício de todos, quais
sejam, a comunidade neurocirúrgica, a indústria nacional, a
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e os
agentes normatizadores (ABNT – Agência Brasileira de
Normas Técnicas), recomenda-se que as sociedades brasileiras
da especialidade tomem assento e participe da formulação
das normas de fabricação dos materiais utilizados em
neurocirurgia.
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Abstract
Aneurysm Clips: an Analysys of Clip Manufacturing,
Distribution, and Quality Control in Brazil
This report evaluates surgical implants, their regulations,
and the role of the Brazilian neurosurgeons, in focusing
aneurysm clips. Initially, we have approached some aspects of
the international regulations, analyzing some mechanical and
physical characteristics of 600 Brazilian – made aneurysm
clips, and we compared the Brazilian manufacturing
methodology and distribution with the international
regulations. We conclude that: 1) There is no significant
difference between the clips of two tested Brazilian
manufacturers. 2) Although imported clips have shown a
superior performance, Brazilian clips may have similar quality
with the improvement of some manufacturing details. 3) Some
aspects of international regulations may be revised and
applied to our socio-economic reality. 4) For the benefit of
all, that is, the Brazilian neurosurgical community, Brazilian
industry, ANVISA and ABNT, we recommend that the national
societies take seat when the formulation of rules for
neurosurgical implants manufacturing sector are to be taken.
Key words
Aneurysm, clips, aneurysm clips, occlusion forces,
mechanical characteristics.
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Clipes de aneurisma são implantes metálicos que se modificaram e se adaptaram às necessidades impostas pela evolução
da neuroradiologia. Existem dois fatores fundamentais quando
se analisam clipes para utilização em humanos: as características
mecânicas e as propriedades magnéticas do clipe. Estas propriedades físicas têm sido avaliadas esporadicamente na literatura
neurocirúrgica internacional1,7-9,12,13,15,17,18,20, porém, apesar de
existirem alguns fabricantes nacionais de clipes, desconhecese qualquer trabalho científico que tenha realizado avaliação
semelhante. Há cerca de três anos, a questão da qualidade dos
clipes nacionais de aneurisma foi razão de discussão no Fórum
Neurocirúrgico da página da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) na Internet. Desde então, não houve qualquer
alteração ou sugestão para os problemas mencionados naquele
fórum de discussão. Devido à ausência de normas nacionais de
fabricação e controle de qualidade de clipes de aneurisma, e
também devido às características do produto e do ato cirúrgico,
tem sido difícil a aplicação de qualquer metodologia que garanta
ao neurocirurgião que os clipes utilizados estejam dentro das
características técnicas preconizadas pelo fabricante. Este trabalho valeu-se da problemática da utilização dos clipes de
aneurisma no Brasil para recomendar e oferecer à SBN mecanismos de controle e fiscalização sobre próteses em geral. Neste
artigo inicial, avaliamos as características mecânicas dos clipes
nacionais à luz da norma ISO 9713, discorre-se sobre alguns
aspectos das normas internacionais (diretriz ISO 9713 –
Neurosurgical Implants – self closing intracranical aneurysm
clips), e como a diretriz ISO 9713 insere-se na metodologia
nacional; recomenda-se que hajam normas de utilização e mecanismos de controle de qualidade de clipes de aneurisma cerebral.

Alguns aspectos das normas internacionais
A ISO é uma organização internacional que descreve normas
técnicas nas diversas etapas de fabricação e comercialização
de produtos. O trabalho de preparação das normas técnicas é
realizado por comitês técnicos. Cada país membro interessado
em participar de determinado assunto, pelo qual o comitê foi
estabelecido, tem o direito de ser representado no comitê. No
que concerne aos clipes de aneurisma, as normas descritas na
ISO/FDIS 9713:2001 e 2002 são válidas atualmente, e
substituíram as normas da primeira edição (ISO 9713:1990).
Quinze paises tomaram assento para a discussão das normas: o
Brasil foi representado por um membro da ABNT (Agência
Brasileira de Normas Técnicas), e as normas foram aprovadas
com 12 votos a favor e três abstenções.
ALGUNS ASPECTOS DA NORMA
As normas atuais abordaram duas grandes questões: 1) A
determinação do metal adequado que evite respostas ao campo
magnético aplicado pelos equipamentos de RM atuais, que têm
aumentado consideravelmente a força do campo magnético,
fazendo com que os mesmos materiais utilizados na fabricação
de clipes considerados não-magnéticos exibam alguma resposta
quando submetidos a estes campos magnéticos extremos. 2)

Assegurar que a força de fechamento do clipe, fornecido pelo
fabricante, esteja dentro dos parâmetros preconizados. Seria
conveniente, antes de prosseguir, definir alguns termos não
familiares ao neurocirurgião e que são freqüentemente utilizados
na norma ISO 9713:
Força de fechamento (FF)

força produzida entre as
lâminas do clipe.

Força de fechamento nominal (FFN)

força de fechamento definida
pelo fabricante para cada tipo
de clipe. Informada nos
catálogos de cada fabricante.

Força de fechamento real (FFR)

força de fechamento medida
no clipe pelo fabricante antes
de embalá-lo, e informada nas
embalagens individuais.

Tolerância da força de
fechamento nominal (TFFN)

força de fechamento de
cada clipe no momento do
primeiro fechamento, deveria
estar dentro dos 7,5% de erro
da força de fechamento
nominal.

Degradação da força de
fechamento (DFFC)

a força de fechamento de
cada modelo de determinada
marca de clipe deve ser medida
antes e após dez aberturas
máximas do clipe com o
aplicador recomendado. A
redução da força de
fechamento deveria ser menor
que 5% da força de
fechamento nominal.

Em referência à matéria-prima, utilizada na fabricação do clipe,
as ligas metálicas recomendadas referem-se às seguintes
referências normativas:
ISO 5832-2 1999

titânio puro

ISO 5832-3 1996

liga de titânio 6-aluminium 4-vanadium

ISO 5832-5 1993

liga de cobalto-cromo-tungstênio-níquel

ISO 5832-6 1997

liga de cobalto-cromo-níquel-molibdênio

ISO 5832-7 1994

liga forjável de cobalto-cromo-níquelmolibdênio-ferro

ISO 5832-8 1997

liga de cobalto-níquel-cromo-molibdêniotungstênio-ferro

O aço inoxidável está excluído como matéria-prima para
fabricação de clipes.
DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS
Para se determinar se os clipes oferecem segurança quando
expostos à RM, a norma exige testes de desempenho das propriedades magnéticas do clipe terminado, para cada modelo de
clipe em cada lote, selecionado ao acaso entre vários de cada
modelo oferecidos para teste. A realização do teste somente
com a matéria-prima não é considerada aceitável. Os clipes devem ser submetidos a condições de campo magnético as mais
severas quanto o equipamento permita, e estas condições devem
estar descritas na etiqueta.
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FORÇA DE FECHAMENTO
A ISO 9713 requer que os fabricantes determinem a FF de uma
maneira uniforme e informe este valor na etiqueta. A norma reconhece que a abertura repetitiva de alguns tipos de clipes pode
resultar em redução da FF, e portanto especifica-se um limite
para a FF. Este limite, por necessidade, somente se aplica na
primeira abertura do clipe após o envio pelo fabricante, e a
abertura do clipe de maneira repetitiva pelo cirurgião antes ou
durante a implantação pode resultar em alteração da FF determinada na fábrica. A norma estipula que o fabricante possua
equipamento que mensure a FF das lâminas do clipe, e que este
tenha acurácia de 2% e repetibilidade de 1%. Não existe a
indicação de equipamento específico, apenas recomenda-se que
o equipamento seja calibrado periodicamente para se assegurar
a acurácia e repetibilidade. A medida em gramas-força foi eliminada, pois a Diretiva ISO 1997-6.6.8 parte 3 requer o uso de
unidade de medida internacional. Assim, a medida da FF deveria
ser expressa em milinewtons (mN). A relação entre a unidade de
medida conhecida por nós é: 9,81 mN é o peso de uma massa de
1 mg. O cálculo deve ser realizado com a abertura entre lâminas
de 1 mm no local onde a medida de força é calculada. O cálculo
deve ser realizado a um terço do comprimento do clipe a partir
da sua ponta. Se o desenho do clipe é tal que não existe contato
em toda a área da lâmina, deve-se selecionar somente um ponto
médio do comprimento de contato entre as lâminas.
Duas definições são de relevância no que concerne à força de
fechamento: tolerância da força de fechamento nominal e degradação da força de fechamento e dimensões e componentes do clipe.
As seguintes informações devem estar indicadas: o comprimento e largura das lâminas, se as mesmas são uniformes ou
não; a largura máxima e mínima em caso de lâminas não uniformes, desconsiderando-se as pontas dos clipes, e a largura geral
de lâminas fenestradas; o diâmetro interno de qualquer porção
do clipe que envolva ou que contorne o vaso sangüíneo. A
norma reconhece que a grande variedade de modelos de clipes
torna impraticável especificar os pontos exatos de medida do
comprimento das lâminas, razão pela qual recomenda que os
fabricantes devam especificar claramente estes pontos em todos
os diagramas, mas cabe aos fabricantes a escolha dos diagramas
ou modo de apresentar o produto. Não existe uma padronização
de diagramas.

FFCF

Força de fechamento calculada pelos autores

DFFCF

Degradação da força de fechamento calculada pelos autores

Foram analisados 600 clipes. Vários parâmetros foram mensurados, tais como a FFR, FFCF, DFFCF, massa de cada clipe,
largura e espessura da mola, testes de esforço contínuo e testes
de aberturas.
Foram utilizados clipes de aneurisma novos de dois fabricantes nacionais, denominados fabricante “A” e fabricante “B”.
Foram utilizados dinamômetros adaptados e calibrados por
empresa certificadora reconhecida pelo InMetro. O mecanismo
de mensuração adaptado (Figura 1) foi desenvolvido por Ventura
Biomédica Ltda, possui patente requerida e faz parte do acervo
tecnológico da empresa, que possui mecanismos próprios de
controle de qualidade dos clipes disponibilizados em cada
hospital. Foi utilizada, para as medidas de massa dos clipes, uma
balança eletrônica marca Marte® modelo AS 2000. Foram
utilizados, como referência de FF dos clipes em relação ao mecanismo de mensuração, clipes de dois fabricantes alemães. Os
clipes da marca “C” (Tutlingen, Alemanha) foram os modelos tk25104-00 (clipe permanente semicurvo standard de 9 mm) e tk25138-00 (clipe permanente fenestrado angulado em 45o de 7 mm).
A cada medida do clipe nacional que gerasse dúvidas, o clipe era
retirado, observava-se se o dinamômetro retornava para zero, e
mensurava-se a pressão dos clipes da marca “C”. Este procedimento ocorreu 19 vezes ao longo dos meses de obtenção de
dados, de maneira aleatória. Além disso, como precaução complementar, mensurou-se uma única vez três clipes da marca “D”
(Tutlingen, Alemanha) lacrados em suas embalagens originais, e
tradicionalmente comercializados no país. Os clipes foram examinados em série, em espaço de tempo de minutos, o suficiente
apenas para desembalar e embalar cada um separadamente. O
clipe D-1 era um miniclipe de titânio modelo permanente, de 5 mm
de comprimento, acotovelado, com FFR = 103 gf (grama-força)
(1,01 N), referência FT716T. O clipe D-2 era um clipe standard
permanente de titânio, de 9 mm de comprimento, reto, com FFR =
187 gf (1,83N), referência FT750T. O clipe D-3 era um miniclipe

IDENTIFICAÇÃO DO CLIPE
Os clipes deveriam ser identificados com marca e modelo,
FFR, expressa em mN, deveriam estar contidos em embalagem
única, e deveriam ser parcial ou totalmente transparentes para
que o clipe seja visível dentro da embalagem.

Materiais e métodos
A primeira grande preocupação, no que se refere aos clipes
de aneurisma, é o desempenho da pressão de fechamento.
Para diferenciar as medidas calculadas pelos fabricantes, dos
valores mensurados por este trabalho, adotou-se as seguintes definições adicionais:
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reto de titânio modelo permanente, de 5 mm de comprimento, com
FFR = 110 g (1,08N), referência FT710T. A grande quantidade e
diversidade de clipes mensurados tornaram possíveis várias
análises. Para melhor compreensão, os testes foram especificados
na secção de resultados.

único clipe estava com pressão abaixo das especificações (FFCF
< FFN). Para o fabricante A, todos os 36 clipes mensurados
estavam fora das especificações (FFCF > FFN).
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Para a medida das pressões dos clipes importados (Figura 2)
da marca D-1, obteve-se FFCF = 123 gf, ou seja, um valor de
pressão 19,4% acima daquele mencionado pelo fabricante. Para
a medida de pressão do clipe D-2, obteve-se FFCF = 212 gf, ou
seja, um valor de pressão 13,4% acima daquele mencionado
pelo fabricante, e para a medida de pressão do clipe D-3, obtevese FFCF = 89 gf, ou seja, um valor de pressão 19,1% abaixo daquele
mencionado pelo fabricante. Para a medida das pressões dos clipes
da marca “C”, obteve-se uma relação estável para ambos. O modelo
tk-25104-00 obteve FFCF de 181 gf no início das mensurações e
FFCF de 163 gf ao término, com perda lentamente progressiva de
9,5% ao longo dos meses. O modelo tk-25138-00 obteve FFCF de
223 gf no início das mensurações e FFCF de 222 gf ao término,
mantendo-se ainda mais estável do que o primeiro clipe, embora a
FFCF tenha mantido um erro de 48% em relação à FFR, havendo à
perda desprezível ao longo dos meses.
Para os cálculos de pressão, foram utilizados 36 clipes do
fabricante A: nenhum deles estava dentro das especificações
FFN. Logo no início dos estudos, observou-se que, curiosamente, a grande maioria da FFR do fabricante A era de números
cheios. Pode-se notar certo padrão na escala de pressões
mensurada por este fabricante. Todos eles tinham exatamente a
mesma pressão dentro da mesma classificação de clipe do
catálogo. Assim, entre 25 clipes que dispusemos da cópia da
embalagem, 17 clipes eram standard permanente; oito deles tinham
comprimento de lâmina entre 5 e 8 mm e possuíam FFR = exatamente 150 gf; seis clipes tinham comprimento de lâmina entre 9 e
12 mm e possuíam FFR = exatamente 180 gf; e três clipes tinham
comprimento de lâmina entre 15 e 20 mm e possuíam FFR =
exatamente 185 gf. Outros sete clipes eram miniclipes standard;
cinco deles tinham comprimento de lâmina entre 5 e 8 mm e possuíam FFR = exatamente 130 gf; dois deles tinham comprimento
de lâmina de 3 mm, e possuíam FFR = exatamente 115 gf. Um clipe
apenas era temporário e apresentou FFR = 70 gf.
Todos os grupos acima apresentaram clipes com comprimentos de lâmina variados e eram modelos diferentes, isto é,
retos, semicurvos, fenestrados, o que torna estes números acima
bastante estranhos. Não se conseguiu observar um padrão no
fabricante B. O bloco de clipes permanentes com extensão de
lâmina de 5 a 8 mm (n = 177) teve pressão média (FFR) = 183,9 gf
sd = 7,7 gf, o bloco de clipes com extensão de lâmina de 9 a 12
mm (n = 175) teve pressão média (FFR) = 187,2 SD = 1,89, e o
bloco de clipes com extensão de lâmina de 15 a 20 mm (n = 40)
teve pressão média (FFR) = 190,37 SD = 14,45. No geral, a FFCF
coincidiu com a FFN (FFCF = FFN) em apenas 24 clipes do
fabricante B (n = 564), ou seja, em 4,2% dos clipes testados.
Todos eles eram clipes tipo padrão permanente. Apenas um
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FIGURA 2

Clipes importados utilizados como referência. Superior: Abscissa
mostra três clipes diferentes do fabricante “D”. Coluna em branco
representa FFR mensuração do fabricante. Coluna cheia representa
FFCF (mensuração dos autores). Ordenada é a pressão em gramaforça. Meio e inferior: Abscissa mostra quantidade de vezes que o
mesmo clipe foi mensurado ao longo deste trabalho. Ordenada é a
pressão em grama-força.
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FIGURA 3A

Relação FFR versus FFCF. Fabricante A. A = FFR / B = FFCF
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FIGURA 3B

Relação FFR versus FFCF. Fabricante B. A = FFR / B = FFCF
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FIGURA 4A

Relação FFCF versus degradação FFCF. Fabricante A.
A = FFCF / B = DFFCF
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Os mesmos clipes do bloco acima (n = 555) foram analisados
sob o aspecto da perda da força de oclusão DFFCF após dez
aberturas máximas do clipe, conforme determina a norma ISO
9713/2001. A figura 4 sintetiza os dados da DFFCF. Clipes
standard permanentes apresentaram FFCF de 434,8 gf (sd 142)
e DFFCF de 392,9 gf (sd 132,0) para clipes do fabricante A (n =
25) e FFCF de 318,4 gf (sd 79,0) e DFFCF de 276,9 gf (sd 77,3)
para clipes do fabricante B (n = 437). Miniclipes permanentes
apresentaram FFCF de 694 gf (sd 127,9) e DFFCF de 705,5 gf (sd
178,0) para clipes do fabricante A (n = 2) e FFCF de 304,6 gf (sd
65,5) e DFFCF de 288,3 gf (sd 64,0) para clipes do fabricante B (n
= 65). Clipes standard temporários apresentaram FFCF de 342
gf (sd 128,5) e DFFCF de 317 gf (sd 136,1) para clipes do fabricante
A (n = 3) e FFCF de 278,4 gf (sd 50,7 ) e DFFCF de 219,8 gf (sd
41,5) para clipes do fabricante B (n = 23).
A média e desvio-padrão da FFCF e DFFCF mostram claramente a queda na FF dos clipes, mas com os valores DFFCF
ainda distantes da FFN de cada grupo. Apenas os miniclipes
permanentes do fabricante A tiveram valores médios acima do
valor inicial, provavelmente devido ao pequeno número de
clipes testados nesse grupo. O aumento da pressão após algumas aberturas foi observado em alguns casos, mas foram situações eventuais. O desvio padrão da DFFC evidencia a heterogeneidade de alguns clipes, que persistiram com valores acima
do esperado. O comportamento dos clipes nos testes de DFFCF
tornou essencial entendimento mais amplo do comportamento
da pressão dos clipes por período prolongado, e também o
comportamento da pressão dos clipes quando submetido a
aberturas repetitivas, além daquelas preconizadas pela ISO 9713.
Assim, adicionou-se dois testes conceituados, a seguir:

B
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(n = 25)

Pressão (gf)

RELAÇÃO FFR VERSUS FFCF
Nesse bloco (n = 555), os valores mensurados pelos autores
(FFCF) foram comparados com os valores calculados pelo
fabricante (FFR) e normalmente descritos na embalagem. Os
clipes foram agrupados de acordo com o catálogo dos fabricantes e mostrados de maneira equivalente entre os fabricantes
na figuras 3A e 3B. Clipes standard permanentes (n = 25)
apresentaram FFR de 164,2 gf (sd 16,4) e FFCF de 434,8 gf (sd
142,5) para clipes do fabricante A e FFR de 186,6 gf (sd 7,1) e
FFCF de 318,4 gf (sd 79,0) para clipes do fabricante B (n = 437).
Miniclipes permanentes apresentaram FFR de 130 gf (sd 0,0) e
FFCF de 507,8 gf (sd 155) para clipes do fabricante A (n = 2) e
FFR de 123,4 gf (sd 13,2) e FFCF de 304,6 gf (sd 65,5) para clipes
do fabricante B (n = 65). Clipes standard temporários apresentaram FFR de 71,7 gf (sd 2,9) e FFCF de 342 gf (sd 128) para
clipes do fabricante A (n = 3) e FFR de 85,8 gf (sd 2,35 ) e FFCF
de 278,4 gf (sd 50,7) para clipes do fabricante B (n = 23). Depreende-se que a grande maioria dos clipes de aneurisma de ambos
os fabricantes apresenta pressões de fechamento iniciais totalmente diferentes daquelas disponibilizadas nas etiquetas,
invariavelmente com pressões muito acima daquelas especificadas nas embalagens.
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FIGURA 4B

Relação FFCF versus DFFCF. Fabricante B.
A = FFCF / B = DFFCF
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Foram selecionados cinco clipes do fabricante B para teste
de esforço contínuo. Os clipes foram inseridos nos dinamômetros simultaneamente e mantidos pressionando o sistema de
medição por 30 dias seguidos, ou até o momento em que se
considerasse suficientemente estáveis. Obviamente, não foi
possível reproduzir o caráter pulsátil do vaso sangüíneo. Os
valores foram anotados diariamente (Figura 5). Todos os clipes
tiveram boa performance nesse aspecto, mantendo a FF próxima
aos valores iniciais. As variações observadas podem ser
creditadas às variações de temperatura ambiente.
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Foram selecionados 14 clipes do fabricante A e 22 clipes do
fabricante B. Os clipes foram abertos seguindo as orientações dos
fabricantes no total de 500 vezes cada um. As pressões foram
mensuradas e anotadas a cada dez aberturas e disponibilizadas
graficamente. Para o fabricante A, a pressão média de abertura
inicial foi de 319 gf (sd = 113). Após 50 aberturas, a pressão de
abertura média foi de 262 gf (sd = 109,2), valor 18% abaixo do valor
inicial. Para o fabricante B, a pressão média de abertura inicial foi de
286 gf (sd = 88,5). Após 50 aberturas, a pressão de abertura média
foi de 223 gf (sd = 70,1), valor 21% inferior ao valor inicial. Após 100
aberturas, a pressão do clipe A foi de 245 gf (sd = 93,7), valor 23,5%
inferior ao valor inicial, e a pressão do clipe B foi de 205 gf (sd =
68,2), valor 28,5% inferior ao valor médio inicial. Após as 100
aberturas iniciais, as pressões tenderam a se estabilizar. A figura 6
é a expressão gráfica desses valores. Houve apenas um clipe do
fabricante A que mostrou fadiga, contra dois clipes do fabricante
B. A fadiga foi definida como a perda súbita da pressão na tentativa
de medida da pressão, e em todas vezes esse fato ocorreu após 80
aberturas do clipe.
RELAÇÃO DAS DIVERSAS PRESSÕES ENTRE UM MESMO MODELO DE CLIPE
Devido à maior disponibilidade de clipes do fabricante B, alguns
deles foram analisados isoladamente para que se pudesse avaliar
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FIGURA 6

Relação DFFCF versus aberturas.

o grau de repetibilidade da pressão para um mesmo modelo de
clipe. A figura 7 resume as pressões de clipes retos permanentes
com comprimento de 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 e 20 mm de
comprimento. Foi realizada uma única medida de pressão (FFCF)
para certa quantidade de clipes (n). Existe grande diversidade de
pressões entre clipes de um mesmo modelo. Existe queda da
mediana das pressões conforme os clipes tornam-se mais longos.
As medianas foram as seguintes: para clipes de 5 mm (n = 55),
mediana = 411, clipes de 6 mm (n = 10), mediana = 342, clipes de 7
mm (n = 112), mediana = 359, clipes de 9 mm (n = 101), mediana =
309, clipes de 10 mm (n = 09), mediana = 300, clipes de 11 mm (n =
66), mediana = 274, clipes de 13 mm (n = 45), mediana = 282, clipes
de 15 mm (n = 27), mediana = 268, clipes de 20 mm (n = 12),
mediana = 246.

Variação da pressão de um mesmo modelo de clipe fabricante B
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Relação FFCF versus esforço contínuo. Fabricante B.
Abscissa: Tempo (dias). Ordenada: pressão (gf).

31

O eixo das abscissas representa o comprimento da lâmina de cada
grupo de clipe analisado. O eixo das ordenadas representa a pressão
em grama-força. Existe queda da mediana em relação ao
comprimento do clipe. Todos os clipes eram modelos retos e de
implantação permanente. Total de clipes mensurados = 437.
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RELAÇÃO FFCF VERSUS DFFCF VERSUS NÚMERO DE ABERTURAS
Devido à grande variação individual nas medidas de pressão
entre os clipes de aneurisma, inclusive entre o mesmo modelo,
uma outra correlação foi realizada. Trata-se da degradação da
pressão dos clipes por faixas específicas de pressões de abertura. O total de 297 clipes foi disponibilizado de acordo com a
força inicial de oclusão mensurada pelo autor (FFCF), independentemente do modelo do clipe, e comparada com a pressão
mensurada após dez aberturas máximas (DFFCF). Assim, dentro
do mesmo grupo, pudemos observar a presença de diversos
modelos. A maior diversidade de clipes ocorreu no grupo 2,
clipes com pressões entre 201 e 250 gf, havendo todos os modelos de clipes disponíveis, mas os grupos 1, 3 e 4 apresentaram
quatro diferentes modelos de clipes. Interessantemente, constatou-se relação estável entre os diversos grupos. O grupo 1 (n =
26), com variações de FFCF entre 150 e 200 gf, apresentou FFCF
médio de 183 gf (sd = 10,6) e DFFCF de 171,6 gf (sd = 13), perda
relativa de 6% do valor original. O grupo 2 (n = 48), com variações
de FFCF entre 201 e 250 gf, apresentou FFCF médio de 226 gf
(sd = 12,1) e DFFCF de 202,4 gf (sd = 14,6), perda relativa de
11% do valor original. O grupo 3 (n = 82), com variações de
FFCF entre 251 e 300 gf, apresentou FFCF médio de 275 gf (sd =
9,6) e DFFCF de 234,1 gf (sd = 10,7), perda relativa de 15% do
valor original. O grupo 4 (n = 66), com variações de FFCF entre
301 e 350 gf, apresentou FFCF médio de 327,9 gf (sd = 16,6) e
DFFCF de 305,84 gf (sd = 22,18), perda relativa de 7% do valor
original. O grupo 5 (n = 38), com variações de FFCF entre 351 e
400 gf, apresentou FFCF médio de 372 gf (sd = 5) e DFFCF de
341,4 gf (sd = 6,5), perda relativa de 8% do valor original. O
grupo 6 (n = 17), com variações de FFCF entre 401 e 450 gf,
apresentou FFCF médio de 425,6 gf (sd = 11,6) e DFFCF de
395,8 gf (sd = 29,18), perda relativa de 7% do valor original. O
grupo 7 (n = 20), com variações de FFCF entre 451 e 500 gf,
apresentou FFCF médio de 465 gf (sd = 7) e DFFCF de 439,5 gf
(sd = 8,5), perda relativa de 7% do valor original. A figura 8 é a
expressão gráfica da média desses valores.
RELAÇÃO DA GEOMETRIA DO CLIPE VERSUS FUNCIONALIDADE
Vários aspectos da geometria do clipe foram analisados (Figura 9), tais como a relação massa versus FFCF, abertura proximal da
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Análise por blocos de pressão (FFCF) A = FFCF / B = DFFCF.
Os modelos dos clipes não foram considerados.
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FIGURA 9

Relação da força de oclusão (FF) versus diversos parâmetros da
geometria do clipe.

mola versus FFCF, abertura proximal versus DFFCF, relação modelo
do clipe versus massa, abertura distal da mola versus FFCF,
abertura distal versus DFFCF, relação largura da mola versus FFCF,
relação espessura da mola versus FFCF, relação massa versus
largura da mola. O objetivo era tentar identificar uma causa isolada
da variação da pressão entre um mesmo modelo de clipe (Figura
7). Não houve um único parâmetro que mostrasse correlação
estatística com a pressão mensurada inicial (FFCF) ou com a
degradação da pressão (DFFCF), mas várias informações
importantes puderam ser observadas em algumas comparações,
e algumas foram disponibilizadas na figura 10. As massas dos
clipes também fornecem medida indireta da uniformidade na
utilização da matéria-prima pelos fabricantes. Relação massa
versus FFCF (Figura 10A); em ambos os grupos de clipes,
standard e miniclipes, existe grande variação de pressão para
clipes com a mesma massa. Relação modelo do clipe versus massa
(Figura 10B); como seria de se esperar, a média das massas dos
clipes aumentaram conforme aumentou o tamanho das lâminas,
mas foi possível observar a mesma massa em clipes que tinham
até 4 mm de diferença entre o comprimento das lâminas. A mesma
massa em clipes com 2 mm de diferença de comprimento foi
freqüente. Na relação largura da mola versus FFCF (Figura 10C);
houve dois grupos distintos de largura de mola, o que poderia
sugerir a utilização de dois tipos de matéria prima na fabricação
do mesmo modelo de clipe. Independente da largura da mola,
ambos apresentaram ampla variação na FFCF. Entretanto, a relação
massa versus largura da mola (Figura 10D) mostra exatamente o
contrário, pois a variação da massa observada no eixo das
abscissas é de apenas alguns miligramas.
Teoricamente, um mesmo modelo de clipe utiliza sempre o
mesmo comprimento e diâmetro de fio metálico para sua fabri-
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cação, e as eventuais diferenças de massa deveriam ser mínimas.
Os resultados demonstram claramente que, tanto para miniclipes
(grupo à esquerda na figura 10A) quanto para clipes standard
(grupo à direita na figura 10A), existe grande variação de
pressão. A análise dos clipes permanentes retos (Figura 10B)
demonstrou que clipes que possuíam diferentes comprimentos
freqüentemente possuíam a mesma massa ou pelo menos massas
muito semelhantes. Em alguns casos, pudemos observar que
clipes de 5, 7 e 9 mm (4 mm de diferença em comprimento)
possuíram exatamente a mesma massa. O mesmo fato ocorreu
com clipes de 9, 11 e 13 mm. Clipes do mesmo modelo também
apresentaram diferenças importantes de massa.

Discussão
As características mecânicas de clipes de aneurisma cerebral
têm sido analisadas esporadicamente na literatura neurocirúrgica internacional, principalmente nas décadas de 1970 e
19807-9,12,13,15,17,18,20, e naquela oportunidade os trabalhos já
mostravam a necessidade da criação de normas de fabricação e
de utilização dos clipes. A dificuldade em desenvolver mecanismos de controle de fabricação e de utilização dos clipes de
aneurisma é antiga, devido à natureza muito particular do
produto e do ato cirúrgico. Informações históricas sobre clipes
de aneurisma podem ser encontradas no trabalho recente de
Louw e col.12. A importância da geometria do clipe no desempenho da força de oclusão já é longamente conhecida. Sugita e
col.18, em 1976, creditam a seu trabalho como o primeiro estudo
comparativo de clipes de aneurisma sob o ponto de vista mecânico. Os referidos autores testaram dez clipes de sete fabricantes
diferentes, introduziram o clipe tipo baioneta, e examinaram os
efeitos da aplicação dos clipes nas artérias vertebrais extracranianas de cachorros após a clipagem. Histologicamente, foram
observados fragmentações das fibras elásticas e musculares
com infiltração de neutrófilos na camada interna causados por
alguns tipos de clipes utilizados. Estas alterações não foram
suficientes para induzir trombose ou separação da camada íntima, e foram causadas por clipes que tinham mais que 120 gf na
extremidade distal do clipe. Sugita e col.18 concluíram que clipes
com FF acima de 80 gf deveriam ser utilizados para compressão
permanente, e forças de oclusão abaixo desse valor deveriam
ser utilizadas em clipes temporários. Fink e col.9 testaram 105
clipes (35 modelos de quatro fabricantes, ou seja, três clipes de
cada modelo de cada fabricante) e utilizaram artérias frescas de
cadáveres humanos ou modelos caninos. Eles concluíram que
a eficácia da clipagem diminuía à medida que aumentavam o
diâmetro vascular e a pressão intravascular. Deste modo, o
tamanho do aneurisma deveria ser considerado na escolha do
clipe apropriado. Atkinson e col.1 testaram 18 clipes (dois clipes
de cada modelo selecionados entre cinco fabricantes) em artérias
de médio e grande calibre de cadáveres humanos. A conclusão
mais importante do referido trabalho foi que os clipes aplicados
em vasos ateromatosos ou aplicados inadequadamente em vasos
normais provocaram a abertura das lâminas dos clipes durante
algum momento do teste, e que a causa mais freqüente foi a
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Relação massa versus pressão. Independente do modelo do clipe.
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falta de preensão do clipe em toda a circunferência da artéria.
Nos vasos ateromatosos, quanto maior a presença de cálcio,
menor a pressão necessária para abrir o clipe. Também Rosenbaum e Sundt15, em 1978, já mencionavam a grande variabilidade
de pressões existente entre os vários modelos de clipes. Eles
concluíram que os aneurismas podem ser divididos grosseiramente em aneurismas com paredes finas e aneurismas com
paredes espessas. Estes últimos são mais difíceis de serem
obliterados e apresentam maior potencial para o escape do clipe
após a clipagem.

Comentários sobre a norma ISO 9713
Com relação aos percentuais de erro, pudemos observar que
existem diversas variáveis que determinam a FF do clipe; a
variação da FFCF é comum, e depende até da temperatura
ambiente (dilatação do metal). Os equipamentos de aferição são
extremamente sensíveis. Essa dificuldade pode ser observada
nos clipes importados do fabricante “D”, que mostrou FFCF de +
19,4% e - 19,1% dos valores FFR, e o fabricante “C” teve FFCF
48% acima de FFR (Figura 2). Em relação à FF, ela deveria ser
informada em newtons, em cada embalagem. Entretanto, essa
medida de força não é familiar ao neurocirurgião, e os fabricantes
alemães incluem ambas, newtons e grama-força. Já os fabricantes
nacionais mencionam somente a medida em “gf”.
Em relação às dimensões do clipe, todas elas deveriam estar
disponibilizadas na embalagem, inclusive com diagramas. A norma
é seguida parcialmente pelos fabricantes. No tocante à embalagem,
um fabricante nacional oferece o clipe esterilizado, e outro oferece
o produto estéril ou não, como uma opção ao distribuidor.

A questão das definições da força de oclusão
do clipe de aneurisma
Em outro estudo que retrocede a 1979, Dujovny e col.11,12 abordaram a questão do dano endotelial em ratos causado por clipes
de aneurisma. Até aquela data, existiam evidências de que o dano
endotelial estava relacionado à FF do clipe, mas não havia diretrizes
para a oclusão vascular atraumática; os dados de microscopia
óptica e eletrônica mostraram uma relação direta entre forças
compressivas vasculares e dano vascular, e que a gravidade da
lesão causada pela aplicação do clipe estava diretamente
relacionada com a FF, largura e padrões de superfície de contato
das lâminas. Assim, Dujovny criou o conceito de “força oclusiva
vascular mínima”. Dujovny e col.8, em um trabalho de 1984, já
mencionavam questões ainda atuais, como as significativas
variações na força de oclusão dos clipes, e a necessidade de
testá-la individualmente antes do ato cirúrgico. No referido
trabalho, os autores também abordaram a questão da dificuldade
do fabricante em controlar as diferentes variáveis envolvidas no
desempenho da força de oclusão do clipe, e também das dificuldades em assegurar que as forças de oclusão não se alterariam
após o clipe ter sido colocado na mesa cirúrgica e então reesterilizado para uma cirurgia subseqüente, ou seja, como o

desempenho do clipe pode ser afetado quando disponibilizado
cronicamente na dependência hospitalar. Outro aspecto
comentado, foi quanto à situação jurídica potencialmente perigosa
ao neurocirurgião. É importante determinar responsabilidades pela
falha do clipe. Se o clipe pudesse ser aberto de sua embalagem
original somente instantes antes de sua aplicação, aí então o
fabricante poderia ser responsabilizado pelo desempenho do clipe.
O problema seguinte seria a não utilização do clipe. Nesta situação,
haveria duas possibilidades: 1) O clipe poderia ser descartado ou
2) O clipe poderia ser re-esterilizado após a abertura da embalagem
original. A primeira opção não seria economicamente viável; a
segunda opção, após a manipulação inevitável no processo de
re-esterilização do clipe, retiraria a responsabilidade direta do
fabricante, ao mesmo tempo em que a confiança no produto seria
reduzida. Dujovny e col.6,7 também estenderam as observações
para o clipe de aneurisma temporário, correlacionando a grande
variabilidade de pressão entre clipes de um mesmo lote e a
necessidade de precisão ainda maior nos clipes temporários do
que nos clipes permanentes.
Os trabalhos acima motivaram a criação de normas para
fabricação e controle de qualidade de clipes, reunidas na ISO
9713-2001/2002, e concentram-se mais especificamente na
determinação da matéria-prima a ser utilizada, nas características
das forças de oclusão e na susceptibilidade magnética.

Em relação às forças de oclusão dos clipes nacionais
Este trabalho analisou uma quantidade de clipes maior em relação aos trabalhos anteriormente publicados na literatura internacional, o que permitiu comparações com quantidades razoáveis de
clipes de um mesmo modelo. Pelo menos no que concerne às forças
de fechamento dos clipes de dois fabricantes nacionais testados,
e embora não haja um número expressivo de um deles, constatouse inicialmente grande similaridade entre eles. Ambos apresentaram grande discrepância entre as forças de fechamento
mensuradas pelos fabricantes (FFR) e as forças de fechamento
mensuradas pelos autores (FFCF) (Figura 3), no agrupamento dos
clipes conforme a sua função, isto é, clipes permanentes, clipes
temporários ou miniclipes permanentes. Entretanto, todos os
grupos apresentaram bom desempenho no teste de degradação
(DFFCF) da pressão após dez aberturas (Figura 4), onde deveria
ocorrer degradação máxima de 5% na pressão original, segundo as
normas ISO 9713. O grupo de miniclipes permanentes do fabricante
A apresentou a maior degradação, de 20%. Utilizou-se alguns clipes
alemães como grupo-controle da fidelidade dos dados obtidos e
do equipamento. A figura 2 mostra a estabilidade das pressões
mensuradas nos clipes alemães ao longo de vários meses, assim
como a similaridade entre as forças de fechamento mensuradas
pelos fabricantes alemães (FFR) e as forças de fechamento
mensuradas pelos autores (FFCF). As variações individuais observadas na figura 3 também podem ser inferidas no trabalho de
Atkinson e col.1, no segmento em que se encaixa exatamente nos
moldes deste estudo, isto é, medida de força de oclusão com
abertura entre-lâminas de 1 mm e cálculo a um terço do comprimento
da lâmina; estes autores mostraram os seguintes valores: clipes
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Sugita 148 gf ± 3,7; clipes Heifetz 178 gf ± 16,8; clipes Yasargil 258
gf ± 13,4; clipes Vari-Angle 302 gf ± 6,2; clipes Sundt 394 gf ± 11,5
(Quadro 2 pág. 83 da referência 1). A variação na força de oclusão
nos clipes nacionais (fabricante B) foi analisada de diversas formas,
como mostrado na figura 7, onde se avaliou a força de oclusão
inicial (FFCF) somente dos clipes tipo permanentes, modelos retos,
de acordo com o comprimento da lâmina, e se dispôs graficamente.
É evidente a grande variação da força de oclusão ocorrida entre
clipes de um mesmo modelo. A figura 8 denota outro aspecto
importante deste trabalho; a figura mostra a análise dos clipes
independemente do modelo, agora focando a força de oclusão
inicial (FFCF) e as respectivas degradações (DFFCF), por blocos
de 50 gf. Embora a pressão inicial dos clipes tenha sido limitada por
bloco, o que implica em desvio padrão pequeno, esse fato não é
verdadeiro para as medidas de degradação, que poderiam variar de
acordo com a qualidade de cada clipe individual. Entretanto,
observa-se nesse gráfico que os clipes tiveram bom desempenho,
permanecendo dentro dos limites estabelecidos pela ISO 9713,
exceto por dois grupos. A maior degradação foi de 15% e a menor
de 6%. Esses dados indicam que, se considerarmos 300 gf como
limites aceitáveis para a força oclusiva máxima para clipes permanentes, pelo menos metade dos clipes nacional estaria dentro dos
limites recomendados pela ISO 9713, no que se refere à degradação
da força de oclusão. Entretanto, não existe o conceito de força
oclusiva máxima, e cada tipo de clipe possui sua variação de pressão
permissível especificada pelos fabricantes (FFN). Essas pressões
foram definidas após trabalhos3,4,7,9 baseados em estudos anatomopatológicos em artérias íntegras de cães e cadáveres humanos
frescos, o que não reproduz exatamente a situação do vaso
aneurismático. Existem vários outros estudos que abordam esse
aspecto dos aneurismas cerebrais2,10,11,16,19. Eles demonstram que
as duas principais camadas da parede arterial (muscular e elástica
interna) são substituídas por tecido colagenoso. Suzuki e O’Hara19
foram os primeiros a estudar a origem e os mecanismos de ruptura,
reparo e crescimento do aneurisma enfatizando os mecanismos de
crescimento pós-ruptura, sob o ponto de vista clinico e histopatológico. Assim, a utilização do conceito de força suficiente para
causar lesão na parede da artéria normal, como parâmetro determinante da pressão máxima do clipe, pode ser questionada sob dois
aspectos. Primeiro, o vaso aneurismático possui predominantemente colágeno, e a região intraluminal da área do aneurisma
provavelmente causa muito menos trombos do que coils e outros
materiais sintéticos depositados intraluminalmente; segundo,
pressupôs-se que as pressões exercidas por esse contingente de
clipes sejam as mesmas pressões dos clipes utilizados nas últimas
décadas no país, e não existem relatos de acidentes causados pela
força de oclusão excessiva de clipes de aneurisma. De fato, Rosenbaum e Sundt15 salientaram o conceito de que a cisão do aneurisma
causada pelas forças exageradas das lâminas do clipe é muito rara,
recomendando a sua utilização em aneurismas com paredes espessas.

É necessário descartar o clipe não utilizado?
Outra questão foi o comportamento dos clipes quando submetidos a aberturas prolongadas. Os trabalhos de Dujovny4-8 talvez

tenham influenciado as normas da ISO 9713, que recomendam
que os clipes devam ser fornecidos em embalagem única, estéril
ou não. Provavelmente, as razões alegadas por Dujovny, em
relação aos litígios judiciais na Europa e EUA, tiveram maior
força decisória na avaliação do custo-benefício em se descartar
um clipe não utilizado, sob o argumento do desconhecimento
ou da falta de garantias na qualidade do clipe aberto e não
utilizado. Porto de Melo e col.14 relataram, recentemente, dois
casos de clipes que migraram do colo do aneurisma. Os autores
comentaram que “freqüentemente, clipes são abertos várias
vezes e não utilizados naquela cirurgia, ficando fracos”, e da
conduta de se descartar o clipe não utilizado. Carvi e Nievas3
também sugerem o mesmo. Em relação a esta questão, Ooka e
col.13, em trabalho relativamente recente (1997), analisaram
aproximadamente 100 clipes marca Sugita. Os referidos autores
abordaram também a questão da degradação da força de oclusão após 500 aberturas, muito além do especificado pela ISO
9713, assim como a análise da força de oclusão após múltiplos
processos de esterilização (100 vezes). A degradação da força
de oclusão após 500 aberturas variou de 3% a 7% (foram testados apenas dois clipes). A força de oclusão praticamente não
foi afetada com os processos de esterilização. A questão
suscitada por Ooka e col.13 levou ao teste do comportamento
de quantidade maior de clipes (14 do fabricante A e 22 clipes do
fabricante B). Os valores médios de cada um foram dispostos
graticamente na figura 6. Embora a degradação da força de
oclusão média do clipe tenha sido maior que a medida de Ooka,
a partir de 100 aberturas os clipes estabilizaram-se com forças
de oclusão entre 190 e 250 gf. Apenas três clipes apresentaram
fadiga, perdendo repentinamente a propriedade de mola, e isso
ocorreu com o mínimo de 80 aberturas em um deles.
Desse modo, a importante questão de se descartar um clipe
não utilizado apenas pela insegurança do comprometimento da
força de oclusão não tem razão de ser, principalmente se forem
desenvolvidos métodos de mensuração da pressão dos clipes
dentro do centro cirúrgico. Essa alternativa seria mais racional
e mais econômica aos hospitais. Ooka e col.13 também mencionaram os custos do descarte de clipes não utilizados. Os clipes
nacionais mostraram que boa parcela apresenta pressão
excessiva. Considerando que clipes acima de 300 gf já apresentam pressão excessiva, pode-se inferir da figura 8 que aproximadamente metade dos clipes testados apresentaram desempenho
ótimo. Quais as razões que levaram o restante dos clipes a
apresentarem pressão excessiva? Para responder a esta questão,
analisou-se as características geométricas de uma certa quantidade de clipes (Figura 10).

A origem das discrepâncias
Inicialmente, é importante ressaltar que o trabalho manual ainda
predomina no processo produtivo; a pressão final exercida pelo
clipe é afetada por qualquer uma de suas variáveis geométricas;
portanto, pequenas variações na geometria do clipe afetam
significativamente a força de oclusão do clipe. Além disso, a
maneira como o clipe é manuseado no ato cirúrgico também
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influencia dramaticamente a força de oclusão1,3,5,13,15. Rosenbaum
e Sundt15 mencionaram variações de até 50 gf em um mesmo
clipe, que dependia da maneira como o clipe era implantado. A
figura 10 demonstra que várias pequenas falhas, que se somam,
podem estar implicadas na força de oclusão exacerbada,
observada em boa parte dos clipes avaliados neste trabalho. A
figura 10A mostra que as pressões variam independente da massa
do clipe tanto em miniclipes quanto em clipes standard. A figura
10B mostra a existência de massas iguais para clipes com
comprimentos diferentes, como mencionado em Resultados, o
que é uma incoerência. Este fato sugere que não existe um equipamento de precisão para o corte do fio metálico que é utilizado no
processo produtivo. Outra incoerência trata da abertura da mola.
Pode-se depreender da figura 10C que havia dois grupos distintos
de abertura de mola (abscissa) e novamente pressões variáveis
(ordenada) para o mesmo modelo de clipe. Uma das razões para
tal discrepância poderia ter sido a utilização de matéria-prima
diversificada para a fabricação de um mesmo modelo de clipe (fio
metálico com diâmetros diferentes). Entretanto, a figura 10D
mostra que isso não ocorreu, pois tem-se na abscissa a massa de
cada clipe, e pode-se observar que a variação foi de 0,360 g para
0,399 g, ou seja, variação máxima de apenas 39 mg para o
contingente de 22 clipes, com exceção de um deles. Assim,
novamente, a discrepância na abertura da mola aparentemente se
deve à falta de refinamento no processo produtivo, pois a abertura
da mola não poderia ser tão diferente.

Por que as sociedades de
neurocirurgia do Brasil devem se envolver?
Ao longo das últimas décadas, pode-se observar o aumento
explosivo da utilização de implantes em neurocirurgia, biológicos e não-biológicos. Historicamente, a comunidade neurocirúrgica tem ficado à margem desse processo, e não se envolveu
nos mecanismos que definem as normas técnicas ou o controle
de qualidade, que são mecanismos diferentes. Obviamente, os
materiais implantados contribuem (em ambas as direções) para
o resultado final do ato cirúrgico. Na visão dos autores deste
estudo, o envolvimento das sociedades proporcionaria dois
efeitos a curto e médio prazos, pois: 1) Orientaria tecnicamente
os órgãos responsáveis (ABNT e ANVISA) sobre os meios
mais adequados de fabricação, utilização e controle de qualidade
dos produtos fabricados no país. Por conseguinte, 2) Influenciaria decisivamente no desenvolvimento da indústria nacional,
com a conseqüente melhoria dos produtos.

manuseados no ambiente intra-hospitalar? Além disso, os aspectos
relacionados à susceptibilidade magnética dos clipes não foram
abordados. Ambos estão sendo avaliados neste momento, e serão
submetidos à publicação oportunamente.

Conclusões
As condições de realização do presente trabalho permitem as
seguintes conclusões: 1) Não existe diferença significativa entre
a qualidade dos dois fabricantes de clipes nacionais testados. 2)
Exceto por um único clipe, todos os clipes novos que estavam
fora dos padrões ISO 9713 apresentaram força de oclusão acima
do preconizado. Levando-se à risca as normas internacionais,
apenas 5% dos clipes estavam condizentes com a pressão alegada. 3) Os clipes importados apresentaram desempenho superior aos clipes nacionais. Entretanto, a figura 8 demonstra claramente que a parcela significativa dos clipes nacionais teve performance à altura dos clipes importados e que, se os detalhes de
fabricação forem aprimorados, os clipes nacionais não ficarão
nada a dever aos clipes importados. 4) Pelo menos boa parte da
fabricação de um clipe de aneurisma é realizada artesanalmente, e
pequenas alterações no conjunto de variáveis da geometria do
clipe alteram significativamente a pressão de oclusão. 5) Alguns
aspectos da norma ISO 9713 evidentemente são desnecessários
e não são as melhores alternativas para nossa realidade social,
como a necessidade de descartar o clipe após uma única abertura,
pois encarecem o sistema de saúde, facilitam mecanismos de fraude
e adicionam mais um problema no planejamento cirúrgico. Entretanto, somente após obter-se a informação do comportamento
dos clipes de aneurisma no ambiente hospitalar (degradação da
pressão e condições gerais), mantidos em consignação por
período prolongado de tempo, ter-se-á condições de recomendar
a melhor política de fornecimento de clipes à comunidade
neurocirúrgica. 6) Outros aspectos da norma ISO 9713 podem ser
questionados, como por exemplo os níveis pressóricos definidos
para clipes permanentes. 7) Não existem normas de fabricação e/
ou controle de qualidade de clipes de aneurisma no país, assim
como para implantes em geral, exceto para implantes ortopédicos.
Para benefício de todos, quais sejam, a comunidade neurocirúrgica,
a indústria nacional, a ANVISA e os agentes normatizadores
(ABNT), recomenda-se que as sociedades nacionais de neurocirurgia tomem assento e participe da formulação das normas de
fabricação dos materiais utilizados em neurocirurgia.
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