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RESUMO 

Introdução: A craniotomia com o paciente acordado (CPA) com o mapeamento cerebral 
é o padrão-ouro para reduzir a incidência de deficit neurológico em decorrência de 
cirurgias em áreas eloquentes do cérebro. Alguns estudos sugerem que essa técnica é 
bem tolerada e aceita. Entretanto é motivo de controvérsia se esses achados podem ser 
generalizados para todas as populações.  
Objetivo: Descrever a percepção e tolerabilidade dos pacientes submetidos à ressecção 
de tumor cerebral acordados. 
Métodos: Foi utilizada metodologia qualitativa. Entrevistas semi-estruturadas foram 
conduzidas em 17 pacientes operados acordados entre janeiro de 2013 e abril de 2015.  
Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. As ideias comuns foram agrupadas em 
categorias. Essas informações categorizadas foram analisadas. 
Resultados: Seis categorias emergiram após o agrupamento das ideias. 1) Percepção 
geral: nenhum paciente considerou o procedimento como uma experiência ruim, 94% 
entenderam o motivo pelo qual foram operados acordados e 88% ficaram positivamente 
surpresos com a cirurgia; 2) memória: 76% se lembraram de poucos minutos, 12% não 
tiveram memória alguma e 12% tiveram lembrança de toda a cirurgia; 3) sensações 
negativas: para 88% foi completamente indolor, 12% relataram dor leve. Desconforto 
com a posição na mesa de cirurgia foi relatado por 12%; 4) recuperação pós-operatória: 
a percepção do período pós-operatório foi positiva e 86% se sentiram completamente 
recuperados no dia seguinte da cirurgia; 5) informação pré-operatória: a explicação da 
técnica foi considerada satisfatória por todos; 6) comparação com experiências 
cirúrgicas prévias: 80% dos pacientes preferiram a experiência com craniotomia 
acordados a outras cirurgias, incluindo craniotomias e procedimentos de menor 
complexidade. 
Conclusão: Esse estudo corrobora a ideia de que a CPA é uma técnica bem tolerada. 
Nenhum paciente teve percepção negativa. Essa técnica pode ser empregada quando o 
cirurgião considerar que há risco, mesmo que pequeno, de desenvolvimento de deficit 
neurológico durante a ressecção de tumores cerebrais intra-axiais, sem prejuízo ao bem-
estar dos pacientes. 

Palavras chave: Craniotomia com paciente acordado. Mapeamento cerebral. Tumor 
cerebral. Estudo qualitativo. 



ABSTRACT 

Introduction: Awake craniotomies with brain mapping is the gold-standard in reducing 
the incidence of neurological deficit in eloquent areas of the brain. Some studies suggest 
that this technique is well tolerated and accepted by patients. However, it is a matter of 
controversy whether this findings could be generalized to all populations.  
Purpose: Describe the perceptions and tolerability of patients who underwent awake 
brain tumor resection in eloquent areas. 
Methods: Qualitative research methodology was used. Semistructured interviews were 
conducted with 17 patients operated awake between January 2013 and April 2015. All 
interviews were recorded and transcribed. Common thoughts were grouped in 
categories. This categorized information was analyzed.  
Results: Six categories emerged after the grouping of ideias. 1) Overall perception: none 
of patients considered awake craniotomy a bad experience, 94% understood the 
rationale behind it and 88% were positively surprised with the surgery; 2) memory: 76% 
remember a few minutes, 12% recall nothing at all and 12% remembered the entire 
surgery; 3) negative sensations: for 88% it was completely painless, 12% reported slight 
pain. Discomfort due to positioning on the operating table was reported by 12%; 4) 
postoperative recovery: perception of the postoperative period was positive and 86% let 
fully recovered one day after surgery; 5) preoperative information: explanation of the 
technique was considered satisfactory by all; 6) previous surgical experiences versus 
awake craniotomy: in 80% of cases, patients preferred the experience with awake 
craniotomies over other surgeries, including craniotomies and other less complex 
procedures. 
Conclusion: This study corroborates the idea that awake craniotomy is a well tolerated 
technique. None of the patients had a negative perception. This technique may be 
applied whenever the surgeon considers that there is even the smallest risk of 
development of neurological deficit during intra-axial brain tumor resection, without 
compromising patients’ well being.  

Keywords: Awake craniotomy. Brain mapping. Brain tumor. Qualitative research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diversos estudos mostram que a extensão da ressecção dos tumores cerebrais 

intrínsecos está associada positivamente à maiores sobrevida global e sobrevida livre de 

progressão (Lacroix et al., 2001; Stummer et al., 2006; Smith et al., 2009; Sanai et al., 

2011; Ius et al., 2012). No entanto, a ressecção máxima não deve ser buscada à todo 

custo, uma vez que deficits de linguagem, sensitivos e motores estão relacionados com a 

redução tanto da qualidade de vida quanto da sobrevida (McGirt et al., 2009). 

O mapeamento cerebral intraoperatório (MCI) é considerado o padrão-ouro 

para a localização de tecido cerebral eloquente em tempo real. É uma ferramenta 

importante para a obtenção de uma ressecção máxima segura e auxilia os 

neurocirurgiões a manter o delicado equilíbrio entre a ressecção máxima e preservação 

das funções neurológicas (De Witt Hamer et al., 2012).  

As craniotomias com pacientes acordados (CPA) têm sido realizadas há mais 

de 50 anos, desde que Wilder Penfield e André Pasquet publicaram seus estudos 

clássicos descrevendo, pela primeira vez de forma didática e padronizada, as técnicas 

cirúrgicas e anestésicas (apud Bulsara et al., 2005). Atualmente, com o aperfeiçoamento  

da anestesia, uso de neuronavegadores e o avanço das técnicas para o mapeamento, essa 

técnica tornou-se segura e é cada vez mais realizada. Esse procedimento, todavia, ainda 

é considerado controverso e, apesar das suas vantagens e segurança, é subutilizado 

(Chang et al., 2005). Entre os motivos, estão a complexidade do procedimento, o tempo 

despendido no mapeamento, a prevalência de crises convulsivas induzidas pela 

estimulação cortical, a taxa de falha (conversão para anestesia geral) e a preocupação 

com a tolerância dos pacientes (Hervey-Jumper et al., 2015). 

Alguns centros, sobretudo no Brasil, hesitam realizar craniotomias com os 

pacientes acordados. Parte dessa hesitação se deve aos possíveis estresses físico e 

psicológico gerados durante a cirurgia. A literatura mundial, contudo, demonstra 

resultados positivos em quesitos como tolerância e satisfação (Whittle et al., 2005; 

Palese et al., 2008; Khu et al., 2010; Manchella et al., 2011; Wahab et al., 2011; Wrede 

et al., 2011; Beez et al., 2013). Nenhum estudo, todavia, foi conduzido em pacientes do 

Brasil ou mesmo na América do Sul. É motivo de controvérsia se essa experiência em 

outros países deve ser generalizada, considerando que diferenças comportamentais entre 
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populações e a suas relações com os seus sistemas de saúde podem influenciar a 

percepção da CPA (July et al., 2009; Khu et al., 2013). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

O atual entendimento de que certas estruturas anatômicas cerebrais têm 

funções neurológicas específicas começou com Pierre Paul Broca, que estabeleceu a 

relação entre a linguagem e o lobo frontal esquerdo. Em 1861, ao fazer a autópsia de um 

paciente que não conseguia falar, mas era capaz de entender, ele observou que havia 

lesão na porção posterior do lobo frontal esquerdo, local hoje chamado de área de Broca 

(apud Bulsara et al., 2005).   

Em 1870, Gustav Fritsch e Eduard Hitzig foram os primeiros a demonstrar que 

a via motora é cruzada. Eles observaram que estímulos elétricos em determinados locais 

no cérebro de cães deflagravam contrações musculares contralaterais. Foi algo inovador, 

já que, até então, todo o conhecimento de localização cerebral das funções era oriundo 

exclusivamente de autópsias. Esses mesmos achados foram confirmados por David 

Ferrier, que introduziu o eletrodo bipolar para a estimulação. Em 1874, Roberts 

Bartholow foi o primeiro a utilizar os princípios da estimulação cerebral em humanos. 

Ele se aproveitou de um homem que teve seu cérebro exposto devido a um tumor 

ulcerante do couro cabeludo. Estímulos elétricos no cortex cerebral deflagraram 

contrações musculares e parestesias contralaterais, confirmando que a via motora 

também é cruzada em humanos (Bulsara et al., 2005; Surbeck et al, 2015).  

Em 1876, com a correlação entre anatomia e função cada vez mais 

consolidada, Carl Wernicke publicou um trabalho no qual apresentou pacientes que 

conseguiam falar, mas não entender. Ele descreveu a relação entre esse tipo de afasia, 

que hoje tem seu nome (afasia de Wernicke), e lesões nos lobos parietal e temporal 

(Bulsara et al., 2005). 

Após a primeira guerra mundial, Otfrid Foerster, sob forte influência de 

Wernicke, foi o primeiro a utilizar conceitos de estimulação cerebral em neurocirurgia. 

Atuava principalmente em ex-combatentes que desenvolveram epilepsia pós-traumática. 

Ele utilizava a estimulação elétrica no córtex dos pacientes sob anestesia local para 
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identificar áreas sensitivas e motoras e, assim, poupá-las durante a ressecção de 

cicatrizes epileptogênicas (Surbeck et al, 2015). 

Wilder Penfield, depois de uma visita de 6 meses à Alemanha no serviço de 

Foerster, aprendeu a técnica de estimulação cortical em pacientes acordados e, quando 

retornou à Montreal, começou a aplicá-la. Meticuloso, documentava detalhadamente 

seus achados operatórios. Em 1937, esses dados acumulados por anos o permitiu 

construir os mapas de localização cortical sensitivo e motor. São conhecidos como 

homúnculos de Penfield, que permaneceram quase inalterados até hoje (Figura 1) 

(Penfield et al. 1950; Bulsara et al., 2005). 

���  
Figura 1. Homúnculos de Penfield. (a) sensitivo e (b) motor. Desenho original (adaptado de Penfield et 

al., 1950).  

2.2 RELAÇÃO ANÁTOMO-FUNCIONAL - CONCEITOS ATUAIS 

Com o avanço dos estudos com imagens funcionais e sobretudo do MCI, foi 

observado que algumas estruturas canonicamente associadas à determinadas funções 

não guardam essa relação tão direta, constante ou útil entre a anatomia e a função 

quanto se acreditava.  

Por exemplo, o giro pré-central (conhecido por sua função motora primária), 

imediatamente posterior ao sulco frontal superior, possui uma forma peculiar que 
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lembra a letra grega ômega. Esse local, desde a descrição de Penfield, é associada à 

função motora da mão contra-lateral. Teoricamente, essa informação seria suficiente 

para localizar representação da mão no cortex. Porém, na prática, há alguns fatores 

complicadores. Primeiro, esse acidente anatômico nem sempre tem essa forma tão 

facilmente identificável. Caulo et al. estudaram o giro pré-central de 257 pacientes e 

identificaram 5 variações anatômicas dessa região (Caulo et al., 2007). Segundo, mesmo 

que seja possível identificar facilmente a região do ômega no giro pré-central, nem 

sempre ela está de fato relacionada à região motora da mão. Por vezes, sequer possui 

funções motoras primárias (Shinoura et al., 2009). Por fim, como consequência de 

tumores, essa região pode estar distorcida, rechaçada ou edemaciada a ponto de torná-la 

irreconhecível. 

No que se refere à linguagem, a relação anátomo-funcional é ainda mais 

complexa e incerta. Classicamente, as áreas de Broca e Wernicke se referem ao giro 

frontal inferior dominante e a porção póstero-superior do lobo temporal dominante, 

respectivamente. Segundo o modelo de Wernicke e Geschwind, essas 2 áreas se 

comunicam através do fascículo arqueado (Chang et al., 2015). No entanto, essa visão 

simplista de que a produção da linguagem (processamento motor) está no lobo frontal e 

a compreensão (processamento sensitivo) está no lobo temporal em locais imutáveis não 

se sustenta. O local das áreas essenciais para a linguagem é muito variável e sua exata 

localização, baseada somente na anatomia, é impossível.  

Muitas vezes, regiões do cérebro classicamente relacionadas à linguagem  e 

consideradas “territórios proibidos” para ressecção de tumores, são, na realidade, 

silenciosas. Sanai et al. estudaram, com mapeamento da linguagem, 250 pacientes 

submetidos à craniotomia para ressecção de tumor cerebral em áreas presumidamente 

eloquentes para a linguagem, como: lobo frontal póstero-inferior, lobo parietal ântero-

inferior, porção média a inferior do cortex motor e qualquer local do lobo temporal, 

todos no hemisfério dominante. Eles demonstraram que nas cirurgias no lobo frontal, 

não foram identificadas áreas relacionadas à linguagem em 39,1% (59 de 151) dos 

pacientes. No lobo temporal, não foram identificada áreas de linguagem em 69,4% (129 

de 186) dos pacientes. Já no lobo parietal, 78,7% (48 de 61) dos pacientes não tiveram 

áreas de linguagem detectadas (Figura 2) (Sanai et al., 2008).  
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Figura 2. Essa representação lateral do hemisfério dominante mostra a localização de todos os locais 

negativos para linguagem. Em cada local, o valor acima corresponde ao número de pacientes nos quais a 
estimulação não alterou a linguagem. O valor abaixo corresponde ao percentual dos pacientes sem 
linguagem detectável nesse local (adaptado de Sanai et al., 2008). 

Nesse mesmo estudo, os autores demonstram que as modalidades linguísticas 

podem ser encontradas numa vasta área na região perisilviana. A figura 3 mostra como é 

imprevisível a localização anatômica da região responsável pela nomeação de objetos 

(Sanai et al., 2008). 

Figura 3. Percentual de estimulações que produziram anomia (adaptado de Chang et al., 2015). 
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Functional Outcome after Language Mapping for Glioma Resection
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A total of 13 of 61 patients with parietal-lobe 
lesions (21.3%) had a parietal-lobe language site 
(Fig. 4). Of the 17 language sites identified through 
stimulation, none resulted in speech arrest, 11 re-
sulted in anomia, and 6 resulted in alexia. A total 
of 48 of these 61 patients (78.7%) had no identi-
fiable parietal-lobe language sites (Fig. 2), and 
postoperative language deficits, none of which 
were permanent, developed in 2 patients.

Functional Language Outcomes  
and Other Neurologic Morbidity

Overall, 159 of the 250 patients (63.6%) had in-
tact speech preoperatively, and 91 patients (36.4%) 
had some language deficit at presentation. One 
week after surgery, the language function in 194 
of the 250 patients (77.6%) remained at the base-
line level or had improved, it was worse in 21 pa-
tients (8.4%), and 35 patients (14.0%) had new 
speech deficits. At 1 month, however, the number 

of patients with exacerbated preexisting language 
deficits had decreased to 16 of 245 (6.4%), and only 
8 patients (3.2%) with intact language at baseline 
had a new language deficit. By 3 months, only 6 of 
the 245 surviving patients (2.4%) had decreased 
language function, and no patients had new speech 
deficits. At 6 months, 4 of the 243 surviving pa-
tients (1.6%) had a permanent postoperative lan-
guage deficit. Thus, 52 of the 56 patients (92.9%) 
with new or increased language deficits had a re-
turn to baseline function or better.

Other neurologic deficits included new, perma-
nent visual deficits in two patients (0.8%) and new, 
permanent motor deficits in two patients (0.8%). 
The visual deficits in patients who had undergone 
temporal-lobe resection were presumably caused 
by disruption of Meyer’s loop. One week postop-
eratively, 16 patients (6.4%) had new or increased 
weakness, although only 3 patients (1.2%) had 
these deficits at 1 month and only 2 patients 
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Figure 2. Negative Language Sites. 

This lateral view of the dominant-hemisphere cortex shows the location of all negative language sites per square centimeter. In each site, 
the upper value denotes the total number of patients in whom stimulation did not alter language function, and the lower value denotes 
the percentage of all patients with no detectable language function at that site.
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Kim et al. utilizaram critérios anatômicos nas ressonâncias magnéticas para 

determinar se um tumor encontrava-se numa área eloquente do cérebro. Nesse estudo, 

foram considerados eloquentes as áreas motoras, somatossensitivas e de linguagem. Dos 

309 pacientes com tumores em áreas ditas eloquentes, apenas 65%, de fato, tiveram 

tecido cerebral funcional detectados durante o MCI. Nos 35% restantes, as áreas tidas 

como eloquentes eram, na verdade, silenciosas (Kim et al., 2009). 

Outro fator que torna a relação anátomo-funcional ainda menos direta e 

imprevisível é a plasticidade. A medida que os tumores cerebrais crescem, sobretudo 

naqueles com evolução lenta como os gliomas de baixo grau, pode ocorrer a 

redistribuição das funções neurológicas dentro do próprio tumor, para o parênquima 

adjacente ou até mesmo para o hemisfério contra-lateral. Robles et al. relataram gliomas 

de baixo grau cujas ressecções foram interrompidas ao se constatar, durante o MCI, que 

o tumor havia invadido tecido cerebral funcional na área pré-motora dominante. Esses 

casos foram acompanhados com ressonância magnética funcional e foi documentada a 

migração das funções para outra localização. Dois anos mais tarde, o remanescente 

tumoral foi ressecado sem gerar déficit (Robles et al., 2008).  

Com o exposto, coloca-se em dúvida se a localização anatômica pode ou deve 

ser considerada para estimar eloquência, principalmente nos casos de tumor. Por isso,  

ao nos referirmos à áreas tradicionalmente funcionais, muitas vezes utilizamos o termo 

área presumidamente eloquente. 

2.3 PROGNÓSTICO NEUROLÓGICO NAS CIRURGIAS EM ÁREAS 

ELOQUENTES 

A ressecção cirúrgica de tumores intra-axiais em áreas verdadeiramente 

eloquentes ou próxima à elas está associada ao desenvolvimento de deficit neurológico.  

Sawaya et al. revisaram as complicações resultantes de 400 craniotomias 

realizadas para o tratamento de tumores intra-axiais e observaram que pacientes, cujos 

tumores estavam localizados próximos à areas eloquentes, incorreram em mais deficits 

neurológicos (18% versus 5%) (Sawaya et al., 1998).  
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Kim et al. conduziram um estudo com 309 pacientes portadores de tumores em 

áreas presumidamente eloquentes (linguagem, motor e somatossensitivo) cujo um dos 

objetivos foi estabelecer a relação entre o MCI na região peritumoral e deficit 

neurológico pós-operatório. Nos pacientes cuja a estimulação elétrica intra-operatória 

detectou tecido cerebral funcional (mapeamento positivo), 21% apresentaram piora 

neurológica. No grupo onde o mapeamento foi negativo, apenas 9% desenvolveram 

deficit (Kim et al., 2009). Serletis et al. publicaram achados semelhantes no seu estudo 

com 511 submetidos ao MCI. Nos 115 pacientes com mapeamento positivo, 20,9% 

apresentaram piora neurológica pós-operatoória. Naqueles com o mapeamento negativo 

(396 pacientes) a piora neurológica ocorreu em 13,6% (Serletis et al., 2007). 

2.4 MAPEAMENTO CEREBRAL INTRAOPERATÓRIO 

O mapeamento cerebral (cortical e subcortical) intraoperatório é realizado com 

a estimulação elétrica do cérebro. Isso interfere com a performance neurológica através 

da inativação ou da ativação de determinadas regiões de forma temporária e focal.  

Essa ferramenta permite identificar com mais segurança o tecido cerebral 

funcional. Dessa forma, é possível reduzir a incidência de deficits neurológicos e 

aumentar a extensão da ressecção.  

Numa meta-análise com 8.091 pacientes, foi estudada a incidência de novos 

deficits neurológicos após ressecção de gliomas supratentoriais. Deficits neurológicos 

graves tardios foram observados em 3,4% dos pacientes operados com MCI e em 8,2% 

dos operados sem MCI. Essa menor incidência de deficits não comprometeu a 

ressecção. Pelo contrário, o percentual de ressecções totais foi maior naqueles operados 

com o MCI (75% versus 58%)(De Witt Hamer et al., 2012). 

 No período pós-operatório imediato, no entanto, os resultados se invertem. 

Déficits neurológicos graves ocorreram em 36% dos operados com MCI e 11,3% dos 

operados sem. Esses deficits transitórios ocorrem porque o mapeamento conduz a 

ressecção tumoral ao seu limite, isto é, muito próximo do tecido funcional. Essa grande 

proximidade com a cavidade da ressecção pode gerar alterações reversíveis no tecido 
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cerebral como edema, hipoperfusão e contusão, levando à alterações neurológicas 

temporárias (De Witt Hamer et al., 2012). 

2.5 FUNÇÕES CEREBRAIS MAPEÁVEIS 

2.5.1 Lobo frontal 

Cirurgias do lobo frontal devem incluir o mapeamento motor e da linguagem, 

quando no hemisfério dominante.  

O mapeamento motor é mandatório para minimizar o risco de desenvolvimento 

de hemiplegia ou hemiparesia contra-lateral durante a ressecção na região do córtex 

motor primário ou do tracto córtico-espinhal, seja ao nível da coroa radiada (no caso de 

tumores frontais corticais) ou da cápsula interna e a parte superior dos pedúnculos 

mesencefálicos (no caso de tumores insulares). A estimulação da área motora primária 

ou do tracto córtico-espinhal induz movimentos involuntários no dimídio contralateral 

quando os pacientes estão em repouso.   

O mapeamento da linguagem no hemisfério dominante é importante para 

reduzir déficits de linguagem, principalmente nos giros frontal inferior e médio 

(conhecidos como área de Broca) e suas conexões subcorticais. As tarefas devem incluir 

diferentes modalidades linguísticas como nomeação de imagens, contagem e leitura 

(Fernández Coello et al., 2013). 

Determinar a lateralidade da dominância da linguagem nem sempre é uma 

tarefa fácil. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que 94% dos 

voluntários saudáveis destros tem a dominância à esquerda e 6% apresentam 

representação simétrica (bilateral) da linguagem. Já nos canhotos ou ambidestros, é 

mais difícil prever a dominância. Nesses pacientes, 78% é no hemisfério esquerdo, 14% 

é simétrica e 6% é no hemisfério direito (Benson et al., 1999; Perani et al., 1999). É 

importante ressaltar que esses dados foram obtidos em voluntários saudáveis. Em 

pacientes portadores de tumor cerebral, nos quais ocorrerem mecanismos de 

plasticidade, a determinação da lateralidade da linguagem é uma tarefa ainda mais 
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difícil. Embora rara, a dominância à direita em indivíduos destros já foi documentada 

durante o MCI em portadores de glioma (Vassal et al., 2010). 

2.5.2 Lobo parietal 

Cirurgias do lobo parietal devem incluir o mapeamento somatossensitivo, da 

linguagem (no hemisfério dominante) e da consciência espacial no hemisfério direito. 

A estimulação elétrica do córtex somatossensitivo, classicamente descrita no 

giro pós-central, e de suas vias subcorticais (tálamo-corticais) induzem parestesia, 

disestesia ou respostas proprioceptivas. 

A linguagem deve ser mapeada já que através do lóbulo parietal inferior (área 

de Geshwind) passam vias subcorticais (fascículo longitudinal superior e fascículo 

arqueado) que conectam o lobo frontal (área de Broca) ao lobo temporal (área de 

Wernicke). A afasia decorrente de lesões dessa região são classicamente classificadas 

como de condução. Nessa região, recomenda-se testar a linguagem através da nomeação 

de imagens principalmente. 

Ressecções no lóbulo parietal inferior (giros supra-marginal e angular) à direita 

podem levar a heminegligência (prejuízo da cognição espacial), condição extremamente 

incapacitante. A tarefa intra-operatória mais confiável para evitar esse deficit é a line 

bisection test no qual uma série de linhas de diferentes tamanhos impressas numa folha 

de papel são dividas ao meio pelo paciente com uma caneta. 

Em ressecções que envolvem o giro angular do hemisfério esquerdo, podem 

ainda ser realizados tarefas como cálculo, escrita e reconhecimento digital com o 

objetivo de reduzir a chance do desenvolvimento da síndrome de Gerstman (acalculia, 

agrafia e agnosia digital), condição incapacitante para algumas profissões (Fernández 

Coello et al., 2013).  

2.5.3 Lobo temporal 

Cirurgias do lobo temporal devem incluir o mapeamento da linguagem (no 

hemisfério dominante) e da função visual. 
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Tarefas como nomeação de figuras e leitura de palavras podem ser realizadas 

para identificar e poupar estruturas corticais e subcorticais. Entre as estruturas 

subcorticais presentes no lobo temporal envolvidas com a linguagem estão o fascículo 

arqueado, que quando estimulados podem gerar parafasia fonêmica, o fascículo fronto-

occipital inferior (FFOI), que pode gerar parafasia semântica, e o fascículo longitudinal 

inferior, que pode gerar dificuldades para a leitura e nomeação de figuras. 

O mapeamento da função visual pode ser realizado durante a nomeação de 

figuras, quando protocolos específicos são empregados. A apresentação de múltiplas 

figuras simultaneamente pode auxiliar no teste do campo visual uma vez que quando 

ocorre, por exemplo, quadrantopsia durante a estimulação subcortical, figuras podem 

não ser vistas. A estrutura anatômica envolvida nesse teste é radiação óptica (Fernández 

Coello et al., 2013). 

2.5.4 Lobo occipital 

Cirurgias do lobo occipital devem incluir o mapeamento da função visual. 

A tarefa que pode auxiliar no mapeamento é a nomeação de múltiplas figuras 

ao mesmo tempo (na busca de falhas no campo visual). Deve-se observar a presença de 

sombras (supressão visual), que ocorre quando as radiações ópticas são estimuladas, 

além e escotomas e alucinações visuais (Fernández Coello et al., 2013). 

2.5.5 Ínsula 

Cirurgias da ínsula devem incluir o mapeamento das funções motoras, 

sensitivas e da linguagem. 

As técnicas de mapeamento variam de acordo com a abordagem à insula. Se o 

tumor for do lado dominante de o acesso escolhido for transopercular o mapeamento 

motor e da linguagem é imprescindível.  

Na ínsula, as conexões subcorticais relacionadas à linguagem devem ser 

mapeadas no hemisfério dominante. Estímulos nessa região podem gerar parafasia 

fonêmica (relacionada ao fascículo arqueado) e parafasia semântica (relacionada ao 
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FFOI). O mapeamento motor (tracto córtico-espinhal) na capsula interna também deve 

ser realizado (Fernández Coello et al., 2013). 

2.6 CANIOTOMIA COM PACIENTE ACORDADO PARA RESSECÇÃO DE 

TUMORES CEREBRAIS 

Ao longo da história, a craniotomia com o paciente acordado tem sido uma 

ferramenta importante na localização de regiões eloquentes do cérebro nos casos de 

epilepsia. Nos anos 90, Berger e Ojemann revolucionaram a cirurgia dos tumores, 

principalmente dos gliomas nas áreas eloquentes com essa técnica. Esse método 

permitiu o avanço na ressecção de tumores nos "territórios proibidos" cérebro. Desde 

então, houve aumento da extensão da ressecção, redução do desenvolvimento de deficit 

neurológico, aumento da qualidade de vida e da sobrevida (Sanai et al., 2008; De Witt 

Hamer et al., 2012; Sanai et al., 2011). 

2.6.1 Técnicas 

Existem basicamente duas diferentes técnicas anestésicas para realizar esse tipo 

de cirurgia. As mais utilizadas são a técnica dormindo-acordado-dormindo (asleep-

awake-asleep) e a puramente acordado (awake-awake). 

Na primeira, há manipulação da via aérea, comumente com máscara laríngea. 

Inicialmente, o paciente fica inconsciente (como na anestesia geral), fase na qual são 

feitos a anestesia local e o acesso cirúrgico. Em seguida, os drogas são reduzidas ou 

suspensas e o paciente é despertado. No período que o paciente está acordado, são 

realizados o MCI e a ressecção tumoral. Por fim, os anestésicos são novamente 

administrados e o paciente é colocado sob ventilação mecânica até o término do 

procedimento. 

Na técnica puramente acordado, o paciente é submetido apenas à sedação. Em 

nenhum momento o paciente fica insconsciente, logo não requer suporte ventilatório. As 

drogas anestésicas são cuidadosamente tituladas de modo a proporcionar diferentes 

níveis de sedação. Durante o MCI, por exemplo, a sedação é interrompida permitindo a 
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completa cooperação. Durante o acesso cirúrgico e o fechamento o paciente permanece 

mais sedado. 

Existem ainda combinações das duas técnicas, sendo a mais comum a 

dormindo-acordado. Nessa variação, o paciente não volta a ficar inconsciente e ter a via 

aérea manipulada após a ressecção tumoral, durante o fechamento. 

Não há consenso quanto superioridade de uma técnica sobre a outra (Conte et 

al., 2008). A escolha da melhor estratégia anestésica deve ser individualizada (Hervey-

Jumper et al., 2015). Há vantagens e desvantagens em cada uma dessas técnicas. Na 

técnica dormindo-acordado-dormindo e suas variações, o paciente fica inconsciente, 

resultado da maior quantidade de anestésicos administrados. Logo, são mais comuns 

eventos como náusea e vômitos. Pode, ainda, haver demora para o despertar em alguns 

pacientes, prejudicando o MCI. Outra desvantagem é a necessidade de manipulação, 

nem sempre simples, da via aérea com o paciente em posições pouco usuais e com a 

cabeça fixa. A vantagem é que os pacientes ficam completamente imóveis durante o 

acesso e o fechamento, como numa cirurgia tradicional.  

Na técnica puramente acordado, não é necessária a manipulação da via aérea, 

os pacientes são mais facilmente mapeados e têm menos efeitos colaterais com as 

drogas anestésicas (Manninen et al., 2002; Milian et al., 2014). 

As drogas empregadas nas neurocirurgias com o paciente acordado possuem 

meia-vida curta, o que facilita a suas titulações e permite ajustes rápidos no grau de 

sedação. As combinações mais utilizadas são propofol + remifentanil e 

dexmedetomidina + remifentail (Hervey-Jumper et al., 2015). 

2.6.2 Complicações 

2.6.2.1 Convulsão 

A principal complicação da CPA é a convulsão induzida pela estimulação 

cortical durante o MCI. Felizmente, a maioria dos episódios de crise convulsiva é 

facilmente tratada com irrigação do córtex com solução de Ringer Lactato gelado e/ou 

administração venosa de propofol para as crises focais e generalizas, respectivamente. 
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Na maior série publicada, com 611 casos, a incidência de crise foi de 3% e na literatura 

varia de 2,2 a 21,5%. Historia prévia de convulsão e tumores frontais estão associados a 

maior incidência de convulsão (Sartorius et al., 1998; Hervey-Jumper et al., 2015). 

2.6.2.2 Conversão para anestesia geral 

A craniotomia com o paciente acordado com MCI é um procedimento seguro, 

com baixa taxa de falha (conversão para anestesia geral) que varia de 0,5% a 6,4%. A 

principal causa de falha é a convulsão de difícil tratamento e refratária às medidas 

descritas acima. Na maior série publicada a incidência foi de 0,5% (Hervey-Jumper et 

al., 2015). 

2.6.3 Contra-indicações 

A principal contra-indicação à CPA é a presença de deficit neurológico grave a 

ponto de impossibilitar a execução dos testes neurológicos durante o mapeamento. São 

os pacientes com a função motora gravemente comprometida (paresia com força grau 2 

em 5 na escala da Medical Research Council) ou deficit grave da linguagem (mais de 

25% de erros na nomeação de figuras no pré-operatório). Existem outras contra-

indicações como pacientes descompensados devido à grandes massas com desvio da 

linha média maiores que 2 cm. 

Em ambos os casos, os pacientes podem ser tratados de forma intensiva com 

drogas intra-venosas como dexametasona e/ou manitol em altas doses (16 a 32 mg/dia e 

120g/dia, respectivamente) por 48-72h. Caso haja melhora, eles poderão ser operados 

acordados, do contrário pode ser adotada a estratégia de cirurgia em dois tempos. No 

primeiro tempo, é realizada cirurgia com intuito de ressecar o máximo do tumor sem o 

objetivo de ressecção completa, sobretudo próxima à áreas presumidamente eloquentes. 

Essa medida pode ser suficiente para reduzir o deficit ou o efeito de massa, permitindo 

uma ressecção do tumor com mapeamento das áreas eloquentes num segundo tempo.  
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As demais contra-indicações são relativas: grandes obesos, apneia do sono, 

história psiquiátrica, menores de 10 anos de idade, epilepsia não controlada e tosse 

crônica (Hervey-Jumper et al., 2015).  

2.6.4 Tempo de internação 

Embora nenhum estudo tenha sido desenvolvido com o exclusivo propósito de 

avaliar o tempo de internação, vários estudos documentaram essa variável. Uma meta-

análise revelou que o tempo médio de internação dos pacientes operados acordados foi 

de 4 dias, ao passo que nos pacientes operados sob anestesia geral foi o dobro (Brown et 

al., 2013). 

Em alguns centros, os pacientes submetidos à CPA são internados sob o regime 

hospital-dia, no qual o paciente recebe alta no mesmo dia da cirurgia. Purzner et al. 

demonstrou que dos 249 pacientes operados, 92,8% receberam alta no mesmo dia da 

cirurgia, 5,3% foram internados para observação e 2% (5 pacientes) receberam alta, mas 

retornaram ao hospital. Desses 5 pacientes, o motivo da reinternação foi cefaleia em 1, 

convulsão em 2, náusea em 1 e hemorragia intracraniana em 1, que foi tratada 

conservadoramente (Purzner et al., 2011). 

2.7 DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA DOS TUMORES CEREBRAIS INTRA-

AXIAIS 

Tumores cerebrais intra-axiais são aqueles que se localizam no parênquima do 

cérebro. Eles podem ser primários ou metastáticos (secundários).  

A incidência dos tumores primários do sistema nervoso central é de 28,57 por 

100.000 pessoas. Nesse grupo cerca de 40% correspondem a tumores intra-axiais. Os 

gliomas são 58% dos tumores primários intra-axiais. A proporção entre os gliomas é: 

64% de glioblastoma, 24% de outros astrocitomas, 6,8% de oligodendrogliomas e 3,8% 

de oligoastrocitomas (Olstrom et al., 2015).  

Os tumores cerebrais metastáticos também são considerados intra-axiais e são 

diagnosticados em aproximadamente 150.000 a 200.000 pessoas anualmente nos 
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Estados Unidos. São os tumores mais comuns do sistema nervoso central e estima-se 

que acometa 10-15% dos pacientes com câncer (Al-Shamy et al., 2009). 

Essas duas linhagens tumorais correspondem à maior parte da prática 

neurocirúrgica oncológica. 

2.8 PAPEL DA CIRURGIA NO TRATAMENTO DOS TUMORES 

CEREBRAIS INTRA-AXIAIS 

2.8.1 Gliomas 

Nos gliomas, há evidências de que a cirurgia e a extensão da ressecção 

impactam positivamente na sobrevida global e na sobrevida livre de progressão. 

Portanto, no tratamento devemos utilizar todos os instrumentos disponíveis objetivando 

a ressecção máxima preservando as funções neurológicas. O grande desafio nesses 

tumores é que, por se tratarem de tumores infiltrativos, suas margens (se é que existem 

margens) não são bem definidas. Daí surge o conceito da ressecção baseada em limites 

funcionais (e não em limites anatômicos), preconizada por Duffau. Nessa filosofia 

cirúrgica, a ressecção se extende até ser encontrado tecido cerebral eloquente, o que 

aumenta a extensão da ressecção, sem comprometer funções neurológicas (Duffau et al., 

2013). 

2.8.1.1 Extensão da ressecção e sobrevida 

Lacroix et al. estudou retrospectivamente 416 pacientes com diagnóstico de 

glioblastoma multiforme. Os volumes tumorais na ressonância magnética pré e pós-

operatórias foram medidos. Houve um significativo aumento da sobrevida nos pacientes 

cuja ressecção foi maior ou igual a 98% (13 meses versus 8.8 meses) (Lacroix et al., 

2001). Stummer et al. conduziu um estudo multicêntrico com 322 pacientes que buscou 

avaliar o impacto de um fármaco na extensão da ressecção, na sobrevida livre de 

progressão, na sobrevida global e na morbidade cirúrgica. Esse fármaco foi o ácido 5-

aminolevulínico (5-ALA) que confere uma cor peculiar aos gliomas de alto grau e torna 
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mais fácil sua visualização quando expostos a um determinado tipo de luz emitida pelo 

microscópio cirúrgico. Foram comparados dois grupos: 5-ALA e luz convencional. A 

extensão da ressecção foi maior no grupo do 5-ALA, sendo completa em 65% versus 

36% no grupo com luz convencional. Os pacientes no grupo do 5-ALA tiveram uma 

maior sobrevida livre de progressão em 6 meses (41,0% versus 21,1%). Esse estudo 

demonstrou que os pacientes submetidos à ressecções mais radicais evoluíram melhor. 

(Stummer et al., 2006). Esses estudos indicam que há aumento da sobrevida quando se 

obtém uma ressecção muito ampla (98% ou mais), mas não deixam claro se ressecções 

menores levam a uma melhora do prognóstico, mesmo que mais modesta. Nesse 

sentido, Sanai et al. estudaram 500 pacientes portadores de gliomas de alto grau na 

tentativa de estabelecer quanto tumor precisa ser ressecado para que haja benefício na 

sobrevida. Uma significativa melhora da sobrevida já foi observada em até mesmo em 

ressecções de 78%. No entanto, demonstraram que, acima desse valor, quanto maior a 

ressecção mais evidente é a melhora da sobrevida (Sanai et al., 2011).  

Smith et al. publicaram um estudo com o objetivo de estabelecer o papel da 

extensão da ressecção no prognóstico dos gliomas de baixo grau. Realizaram estudo 

retrospectivo com 216 pacientes e mediram os volumes tumorais nas ressonâncias 

magnéticas pré e pós-operatórias. Mostraram que pacientes submetidos à ressecção total 

(pelo menos 90%) tiveram sobrevida global de 97% e 91% em 5 e 8 anos de 

seguimento, respectivamente, enquanto que os pacientes submetidos à ressecção 

subtotal (menor que 90%) tiveram sobrevida global de 76% e 69% em 5 e 8 anos, 

respectivamente (Smith et al., 2008). Ius et al. estudaram 190 pacientes com gliomas de 

baixo grau com o objetivo de determinar a relação entre a extensão da ressecção e a 

sobrevida. O volume tumoral foi medido nas ressonâncias magnéticas pré e pós-

operatórias. A sobrevida global em 5 anos foi de 93% nos pacientes cuja ressecção foi 

de 90% ou mais, 84% quando a ressecção foi entre 70 e 89% e 41% quando a ressecção 

foi menor que 70% (Ius et al., 2012). Assim como nos gliomas de alto grau, esses 

estudos mostram claramente que a ressecção deve ser a maior possível para 

proporcionar ao paciente maior sobrevida. 
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2.8.2 Metástases cerebrais 

Por muitas décadas, as metastases cerebrais foram tratadas com radioterapia. 

Atualmente, todavia, a cirurgia tem um papel importante no aumento da sobrevida e na 

manutenção da independência funcional dos pacientes portadores de câncer. Patchell et 

al. demonstraram a utilidade da craniotomia para o tratamento das metástases cerebrais 

únicas ao comparar a radioterapia com a radioterapia associada à cirurgia. A sobrevida 

média foi de 40 semanas no grupo da craniotomia associada à radioterapia ao passo que 

no grupo submetido apenas à radioterapia foi de 15 semanas. Pacientes submetidos à 

cirurgia tiveram independência funcional por mais tempo (38 semanas versus 8 

semanas) (Patchell et al., 1990). Também nessa linha, Vecht et al. publicaram um estudo 

com 63 pacientes portadores de metástases cerebrais únicas no qual a sobrevida média 

foi de 10 meses para os pacientes tratados com radioterapia associada à cirurgia em 

comparação com 6 meses para pacientes tratados apenas com a radioterapia (Vecht et 

al., 1993). Esses estudos comprovaram os benefícios da cirurgia no tratamento das 

metastases únicas, porém muitos portadores de câncer apresentam mais de uma 

metástase. Nesses pacientes, a cirurgia também tem os mesmos benefícios quando todas 

as metástases são ressecadas. Bindal et al. estudaram 56 pacientes operados portadores 

de múltiplas metástases cerebrais (até 3) que foram divididos em 2 grupos. No grupo A, 

não foram ressecadas todos os tumores. No grupo B, todas as lesões foram removidas. 

Esses grupos foram comparados com o grupo C (controle), constituído por 26 pacientes 

portadores de metástase única. A mortalidade, morbidade e complicações foram iguais 

em todos os grupos. Os grupos B e C tiveram sobrevida média semelhante (14 meses), 

enquanto que no grupo A a sobrevida foi de apenas 6 meses (Bindal et al., 1993). 

Posteriormente esses resultados foram reproduzidos por outros grupos (Wronski et al., 

1997; Paek et al., 2005, Stark et al., 2005). 

Nas cirurgias para ressecção das metástases, o objetivo é sempre a sua 

ressecção total. Remanescentes tumorais podem levar a recidivas locais. A medida que 

crescem, as metástases cerebrais têm a tendência de deslocar o parênquima ao invés de 

infiltrá-lo. A infiltração, no entanto, pode ocorrer, mas raramente ultrapassa a margem 

de 5 mm. Yoo et al. comparou dois grupos de pacientes operados com técnicas 
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cirúrgicas diferentes. Em um dos grupos (43 pacientes) a lesão foi ressecada com uma 

margem de aproximadamente 5 mm. No outro grupo (51 pacientes) a ressecção foi feita 

da forma convencional. A taxa de recorrência local em 1 e 2 anos foi menor no grupo 

com a ressecção mais ampla (29,1 e 29,1% versus 58.6 e 63.2%)(Yoo et al., 2009). Esse 

estudo sugere que ressecções mais amplas podem promover melhor controle local. 

Também nessa direção, Patel et al. compararam a taxa de recidiva local entre 

dois métodos cirúrgicos, ressecção em bloco e ressecção piecemeal. A incidência de 

recorrência local foi significativamente menor naqueles submetidos à ressecção em 

bloco. Esse resultado possivelmente está relacionado com ressecção em torno da 

pseudo-cápsula tumoral, o que, de certa forma, leva à uma ressecção com margem 

(Patel et al., 2010).  

Embora poucos estudos tenham avaliado o benefício do MCI especificamente 

em pacientes portadores de metástases, na maioria dos estudos as metástases compõem 

uma parcela significativa dos casos. Alguns centros preconizam essa técnica e apontam 

benefícios nos casos de lesões em áreas eloquentes ou profundas, quando pequenos 

ajustes na trajetória da abordagem ou no local da corticectomia podem ajudar a 

preservar tecido cerebral funcional (Landy et al., 1991; Ewend et al., 2005; Sanmilian et 

al. 2106). 

2.9 CRANIOTOMIA COM O PACIENTE ACORDADO: SATISFAÇÃO, 

ACEITAÇÃO E TOLERABILIDADE 

Whittle et al. ressaltam que a técnica é bem estabelecida e amplamente 

utilizada em diversos centros, mas pouco se sabe sobre a percepção dos pacientes. Por 

essa razão, 15 pacientes foram estudados através do preenchimento de questionário 

antes da alta hospitalar. A maioria se lembrava de alguns momentos da cirurgia, mas 

20% dos pacientes não se lembravam de quase nada. A minoria relatou desconforto 

relevante (20%), medo (15%) e ansiedade (29%). Os pacientes tiveram a sensação de 

que tiveram êxito na execução dos testes funcionais. As principais fontes das sensações 

negativas foram a fixação da cabeça, posição durante a cirurgia, dor local por infiltração 

com anestesia local feita de forma inadequada, vontade de urinar durante o 
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procedimento e mesa operatória desconfortável. De uma forma geral, os pacientes 

toleraram bem o procedimento quando a CPA foi bem explicada no pré-operatório e 

alguns cuidados simples no combate das sensações negativas mencionadas foram 

tomados (Whittle et al., 2005). 

Palese et al. apontam que já são bem estabelecidos os benefícios da cirurgia 

com paciente acordado com as várias diferentes técnicas de MCI, mas pouco foram 

explorados o sentimento e a sensação dos pacientes. Assim sendo, realizaram estudo 

qualitativo. Entrevistaram 21 pacientes nas noites anterior e após à cirurgia com o 

propósito de explorar as experiências nos períodos pré, per e pós-operatórios. Eles 

mostraram que imediatamente antes e depois da cirurgia os pacientes estavam com seus 

pensamentos voltados para os riscos de sequela neurológica e não à doença em si. 

Durante a cirurgia, os paciente se concentraram em colaborar e executar as tarefas 

necessárias para o MCI e se sentiram corresponsáveis com o êxito do tratamento (Palese 

et al., 2008). 

Um grupo com grande experiência liderado por Bernstein realizou na 

Universidade de Toronto, Canadá, estudo qualitativo sobre a percepção da craniotomia 

com pacientes acordados. Dezenove pacientes submetidos à ressecção de tumor cerebral 

foram entrevistados uma a duas semanas após a cirurgia. Os resultados revelaram que 

os pacientes tiveram uma experiência positiva, compreenderam o racional por trás da 

cirurgia acordado, que a confiança no cirurgião era importante e que a preocupação com 

a doença era maior do que com o procedimento. Os pacientes ficaram satisfeitos, mas 

especificamente o controle da dor nos períodos pós e peroperatórios precisava ser 

aperfeiçoada (Khu et al., 2010). 

Manchella et al. exploraram as expectativas, recordações e satisfação dos 

pacientes operados acordados. Foram entrevistados 26 pacientes que revelaram 

compreender o racional por trás dessa técnica, se sentiram preparados e receberam 

informações pré-operatórias suficientes. As maiores queixas foram: dor maior do que 

leve (8%), desconforto (12%), medo (15%) e claustrofobia (4%). Apesar disso, em 

entrevista realizada após 6 semanas da cirurgia, 92% dos pacientes disseram estar 

satisfeitos (Manchella et al., 2011). 
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Wrede et al. estudaram a aceitação de 87 pacientes submetidos à craniotomia, 

46 acordados e 41 sob anestesia geral e comparou as duas técnicas. Foi utilizado um 

questionário desenvolvido especificamente para avaliação do período peroperatório que 

foi aplicado 2 a 4 dias após a cirurgia. Os pacientes operados acordados apresentaram 

menos dor no pós-operatório, desconforto com a presença de catéteres, náusea e vômito 

e problemas para urinar e evacuar, quando comparados com os operados sob anestesia 

geral.  (Wrede et al., 2011). 

Wahab et al. desenvolveram um questionário que buscava explorar quatro 

importantes etapas pelas quais 45 pacientes passaram. As etapas foram as seguintes: 

consulta com a equipe de neurocirurgia e de anestesiologia, a cirurgia e o período pós-

operatório. Noventa e três porcento disseram ter recebido adequadamente as 

informações pré-operatórias durante a visita ao neurocirurgião, 91% se sentiu confiante 

com o ato anestésico após visita ao anestesiologista, 87% se sentiu à vontade durante a 

cirurgia, 24% relataram algum tipo de desconforto relacionados principalmente à 

posição na mesa de cirurgia, 56% não apresentaram dor no pós-operatório e 87% se 

mostraram contentes com o tempo de internação. Esse estudo concluiu que o nível de 

satisfação com a CPA foi alto (Wahab et al., 2011). 

Milian et al. se concentraram na investigação de possíveis sequelas 

neuropsicológicas tardias geradas pela cirurgia em pacientes acordados. Dezesseis 

pacientes responderam questionário em média 97,3 semanas após o procedimento. 

Quarenta e quatro por cento tiveram recordações aflitivas e recorrentes do evento ou 

sonhos relacionados à cirurgia, 18,8% apresentaram esquiva persistente de estímulos 

associados ao procedimento, e sintomas de excitabilidade aumentada ocorreu em 

62,5%. Entretanto, nenhum paciente preencheu os critérios necessários para o 

diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático. Mulheres e jovens foram mais 

acometidos. Esse estudo sugere que, embora nenhum paciente tenha apresentado esse 

trantorno, sintomas neuropsicológicos tardios podem ser vivenciados e devem ser 

levados em conta e discutidos com pacientes candidatos à craniotomia acordado (Milian 

et al., 2013). 

Pesquisadores da Rede Européia de Gliomas de Baixo Grau também estudaram 

a tolerância à cirurgia acordado. Fizeram um estudo multicêntrico com 105 pacientes de 
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7 centros em 4 países que se concentrou principalmente na dor intraoperatória e na 

ansiedade. Os pacientes foram avaliados durante a cirurgia em diferentes momentos 

enquanto estiveram acordados. Um questionário que abordava diferentes aspectos da 

cirurgia foi respondido antes da alta hospitalar. Os níveis de dor e ansiedade foram 

considerados satisfatórios e eram menores no início da cirurgia do que no seu final. 

Mulheres e pessoas com menos de 60 anos apresentaram resultados piores. O pequeno 

desconforto relatado estava relacionado com a posição na mesa de cirurgia e com a 

fixação da cabeça. Esse estudo revelou que a craniotomia com paciente acordado é bem 

tolerada e os pacientes têm uma percepção positiva do método (Beez et al., 2013).  
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3 OBJETIVO  

Descrever a percepção e a tolerabilidade de pacientes submetidos à 

craniotomia acordados para ressecção de tumor cerebral no Hospital Universitário 

Antonio Pedro. 
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4 MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Pesquisa qualitativa prospectiva realizada com pacientes consecutivos 

portadores de tumor cerebral submetidos à craniotomia acordados.  

4.2 PACIENTES 

Participaram do estudo pacientes portadores de tumor cerebral operados 

acordados no Serviço de Neurocirurgia do Hospital Universitário Antônio Pedro no 

período de janeiro de 2013 à novembro de 2015. 

O critério utilizado para a indicação da CPA foi a presença de tumor cerebral 

intra-axial em áreas consideradas com funções motoras, sensitivas ou de linguagem 

(Figura 4). 

 Foram incluídos nesse estudo os pacientes acima de dezoito anos, sem 

comprometimento cognitivo ou de linguagem graves e que concordaram em participar 

do estudo.  

Figura 4: Tumor no giros frontais superior e médio à direita, intimamente relacionados com giro pré-

central e o tracto córtico-espinhal, estruturas com funções motoras. 
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Dados demográficos (idade, gênero, escolaridade e localização do tumor) e 

complicações (convulsão, taxa de falha e deficits novos pós-operatórios) foram 

coletadas.  

4.3 AMOSTRA 

O recrutamento de novos participantes foi interrompido após ser atingida a 

saturação. Saturação é o conceito em pesquisa qualitativa que descreve a situação na 

qual não surgem ideias novas durante as entrevistas. 

4.4 COLETA DE DADOS 

A técnica utilizada obedeceu ao modelo de entrevista semi-estruturada, na qual 

os temas abordados são sugeridos através de tópicos preconcebidos pelo pesquisador, 

configurando-se um roteiro cuja ordem não necessita obrigatoriamente ser seguida 

(ANEXO 1). Perguntas preestabelecidas serviram de guia para orientar a coleta de 

dados em torno dos temas de interesse do estudo. Outros temas relevantes foram 

livremente explorados a medida que surgiram (Willms & Johnson, 1993). 

As entrevistas foram conduzidas presencialmente pelo autor, 4 a 6 semanas 

após a cirurgia. As entrevistas foram gravadas e transcritas. 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

As entrevistas foram submetidas a pré-análise através da escuta das gravações 

e da leitura das suas transcrições. Após se tomar contato íntimo com o seu conteúdo, 

cada entrevista teve os seus trechos de maior relevância recortados. Esse procedimento 

teve por objetivo identificar padrões de pensamento (Willms e Johnson,1993). As ideias 

comuns foram agrupadas em diferentes categorias. Essas informações categorizadas 

foram analisadas. 

4.6 TÉCNICAS  
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4.6.1 Avaliação pré-operatória 

Os pacientes receberam detalhada explicação de cada etapa da cirurgia dentro 

do prazo de 2 dias antes da cirurgia. Nesse momento, foi feito exame neurológico para 

identificar e graduar eventuais deficits pré-existentes. Naqueles que teriam a linguagem 

mapeada foram feitos testes específicos como nomeação e leitura. Imagens que não 

foram corretamente nomeadas e palavras que não foram corretamente lidas foram 

excluídas da sequência de slides que seriam mostradas durante o MCI. 

4.6.2 Técnica anestésica 

A sala de cirurgia permaneceu com temperatura agradável para o paciente. 

Cobertores e mantas térmicas foram usados para evitar hipotermia e tremor. Todos 

receberam oxigênio suplementar e catéter vesical. A pressão arterial foi medida com 

cateteres intra-arteriais. 

Durante o implante dos acessos venoso e arterial, cateter vesical, a infiltração 

com anestésicos locais e do suporte para fixação do crânio os pacientes permaneceram 

mais sedados. Após, a sedação foi interrompida e os pacientes foram indagados sobre o 

conforto da posição na qual se encontravam, principalmente a do pescoço. Quando 

houve queixa, foram reposicionados. 

A anestesia local foi alcançada com infiltração do couro cabeludo onde a 

incisão foi planejada associada ao bloqueio regional. A solução anestésica incluiu 

bupivacaína, lidocaína e adrenalina. 

A sedação foi realizada com remifentanil e dexmedetomidina em todos os 

casos. A titulação dessas drogas permitiu a manutenção do paciente em diferentes níveis 

de consciência, de acordo com o momento da cirurgia. 

Todos os pacientes foram operados com a técnica anestésica puramente  

acordada (awake-awake), na qual em nenhum momento da cirurgia o paciente é 

entubado e ventilado mecanicamente. 
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4.6.3 Técnica cirúrgica 

A craniotomia foi individualizada para cada paciente considerando o local do 

tumor e o MCI planejado. A neuronavegação foi rotineiramente utilizada e permitiu a 

realização do menor acesso cirúrgico possível para cada caso. A exposição desejada foi 

aquela que possibilitasse a visualização do tumor juntamente com as áreas eloquentes a 

ele relacionadas. Não foi realizada anestesia local na dura-máter. Todos os pacientes 

foram operados com fixação rígida da cabeça obtida com suporte de Mayfield. 

4.6.4 Mapeamento cerebral intraoperatório 

O mapeamento foi realizado para identificar tanto as áreas corticais quanto as 

vias subcorticais envolvidas nas funções motoras, sensitivas e da linguagem. 

A estimulação foi feita com eletrodo bipolar com polos de 1 mm com 

separação de 5 mm. A corrente inicial foi de 1,5 mA e foi aumentada até 8,0 mA até que 

a função neurológica de interesse fosse estabelecida. A corrente contínua foi aplicada 

com a frequência de 60 Hz e com pulsos bifásicos em sequências de 4 segundos (Figura 

5) (Sanai et al., 2008; Szelényi et al., 2010).  

Figura 5: Estimulador cortical bipolar. 

Para a realização do MCI a infusão de todas as drogas foi interrompida ou 

reduzida para otimizar a cooperação do paciente. Começamos com o mapeamento 

motor e sensitivo, seguidos da linguagem (quando aplicável). O mapeamento da 

linguagem incluiu execução de tarefas como contagem, nomeação de objetos e leitura 
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de palavras mostrados em apresentação de slides (Ojemann et al., 1989). A ressecção foi 

interrompida a 1 cm do tecido cerebral eloquente para prevenir o desenvolvimento de 

deficit neurológico (Sanai et al., 2008; Szelényi et al., 2010). 

Crises convulsivas induzidas pela estimulação cortical foram tratadas com 

irrigação com solução de Ringer Lactato gelado e/ou administração venosa de propofol 

para as crises focais e generalizas, respectivamente (Sartorius et al., 1998; Hervey-

Jumper et al., 2015). 

Os campos cirúrgicos foram colocados de forma a não obstruir o acesso ao 

paciente, a fim de permitir: a visualização das respostas neurológicas deflagradas 

durante o MCI, a audição do que é verbalizado pelo paciente e a manipulação da via 

aérea pela equipe anestésica (Figura 6). 

Figura 6: Posicionamento dos campos cirúrgicos durante a cirurgia com o paciente acordado. 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Os pacientes concordaram em participar da pesquisa e assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido. 
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O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense (CAAE: 12321013.0.0000.5243, Número do Parecer: 241.287).

Todas as entrevistas com suas transcrições foram arquivadas sob sigilo. 
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5 RESULTADOS 

5.1 PACIENTES 

Dezoito pacientes foram operados acordados no período do estudo. Desses, 17 

foram incluídos. Um paciente não foi entrevistado devido a comprometimento cognitivo 

prévio grave. Nenhum paciente se recusou a participar. 

Os dados demográficos são mostrados no Tabela 1. 

                        Tabela 1 - Dados demográficos 

CARACTERÍSTICA VALOR

Idade (anos)

  media 56

  variação 25-78

Gênero

  masculino 12

  feminino 5

Educação

  Ensino básico 1

  Ensino fundamental 13

  Ensino superior 3

Histology

  glioma de baixo grau 4

  glioma de alto grau 7

  metástase 6

Local do tumor

  frontal esquerdo 7

  frontal direito 5

  insula esquerda 1

  parietal esquerdo 1

  parietal direito 1

  temporal esquerdo 2
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Cinco dos 17 (29%) pacientes apresentaram convulsão durante o MCI. 

Curiosamente, quatro desses foram os quatro primeiros pacientes operados acordados, 

provavelmente devido à alta amperagem utilizada para a estimulação nos casos iniciais. 

Nenhuma cirurgia foi convertida para anestesia geral. Três pacientes apresentaram 

deterioração neurológica no pós-operatório (Tabela 2). 

Tabela 2 - Deficit neurológico pós-operatório  

5.2 TEMAS ANALISADOS 

As seis seguintes categorias emergiram após o agrupamento de ideias das 

entrevistas.   

Na transcrição, as falas foram mantidas nas sua forma original. Trechos das 

entrevistas foram usados para ilustrar os temas abordados. 

5.2.1 Percepção geral 

Nenhum paciente considerou a cirurgia realizada acordado uma experiência 

negativa.  

Dezesseis (94%) entrevistados compreenderam o motivo pelo qual esse método 

foi indicado, se mostrando entusiasmados em poder colaborar com o próprio tratamento 

e se sentindo corresponsáveis com o seu êxito. 

Frequentemente, ao invés da CPA gerar preocupação e ansiedade gerou 

tranquilidade e sensação de que algo menos invasivo e mais seguro estava sendo 

proposto. Quinze (88%) ficaram positivamente surpresos com a cirurgia, e esperavam 

momentos muito mais adversos do que de fato encontraram. 

Gênero Idade Local do 
tumor Histologia Déficit

masculino 32 insula 
esquerda astrocitoma grau II anomia leve

masculino 73 frontal 
direito glioblastoma paresia crural esquerda

masculino 65 frontal 
direito oligodendroglioma grau II Síndrome da área motora 

suplementar esquerda
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“Foi uma experiência positiva. Vocês colocaram que eu corria risco de ficar 

com alguma paralisia e não aconteceu nada, eu saí ileso, foi ótimo. E ajudei na minha 

própria operação. Quem sabe se eu tivesse sido operado dormindo eu não ia ficar com 

sequela?” 

“Eu tenho certeza que ajudou, porque você está fazendo uma cirurgia perigosa 

dessa mexendo tudo, mão, pé… Aí, o médico sabe se está tudo bem o tempo todo e não 

corta nada errado. Ajuda mais o médico que vai fazer aquela cirurgia. Você vê e sente o 

tempo todo a cirurgia, aí você sabe que está tudo correndo bem. Não fica com medo.” 

“Foi boa a cirurgia. Eu me lembro que eu levantei os braços e pernas e não 

senti nada errado. Gostei porque vi tudinho. Você vendo é bom porque você sabe se o 

médico errou em alguma coisa.” 

“Pra mim foi uma operação positiva. Não senti uma coisa agressiva. Não 

esperava que fosse do jeito que foi.” 

5.2.2 Memória 

A percepção do tempo foi bastante variável. Dos 17 pacientes, 13 (76%) se 

recordaram de apenas alguns minutos, 2 (12%) não se lembram de nada durante o 

procedimento e 2 (12%) se recordam de quase toda a cirurgia. Não foi surpreendente a 

recordação principalmente das tarefas realizadas durante o MCI, momento no qual o 

paciente está mais desperto. Dos 15 pacientes com alguma memória do procedimento, 

10 (66%) lembram de conversas entre os profissionais envolvidos na cirurgia. Em todos 

os casos, os diálogos ou eram incompreensíveis ou seu conteúdo não era lembrado. 

“Para mim durou uns 3, 4, 5 minutos, no máximo. Eu não me lembro de mais 

nada.” 

“Não sei quanto tempo durou. Não lembro de nada.” 

“Me disseram que durou 4 horas e eu tive a sensação de que fiquei lá na 

cirurgia umas 4 horas mesmo. Não perdi a memória, lembro de tudo.” 

“Me mandaram contar, por exemplo, de 1 a 100 direito e ao contrário. 

Mandaram mexer o braço, a perna. As médicas [anestesiologistas] sempre me mantendo 

acordado. Eu tinha vontade de cochilar, mas as elas sempre conversavam comigo. 
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Lembro da hora que o meu braço começou a se mexer. Eu avisei que ele estava 

mexendo sozinho.” 

“Na hora que eles estavam pra tirar o tumor da cabeça, eu estava vendo o 

computador. Na hora que eles iam cortar, me perguntaram se estava tudo bem e não saiu 

a voz. Aí eles pararam e não cortaram aquele lugar que eles iam cortar. Aí soltou essa 

parte e a voz voltou de novo.” 

“Eles conversaram, mas não lembro sobre o quê. Essa conversa de jeito 

nenhum me incomodou, era muito baixo, eu quase não entendia o que eles falavam. E 

não incomodaria mesmo que o assunto não tivesse relação com a cirurgia.” 

5.2.3 Sensações negativas 

Quinze das 17 (88%) craniotomias foram completamente indolores. Dois 

(12%) pacientes queixaram-se de desconforto ou dor apenas leve principalmente no 

momento do bloqueio anestésico ou próximo ao fim da cirurgia, quando foram 

manipulados planos mais superficiais como músculo e pele. Todos eles ressaltaram que, 

ao se queixarem, a dor foi imediatamente tratada. 

Dois pacientes (12%) relataram que ficaram o incomodados de ficar numa 

mesma posição na mesa cirúrgica por um longo tempo. A trepidação e o som gerados 

pelo craniótomo e a fixação da cabeça foram desagradáveis para 10 pacientes (56%), 

mas foram bem tolerados.  

“Não senti dor nenhuma. Foi do jeito que os médicos me falaram. Não senti 

nada, nem uma mordidinha de mosquito.” 

 “Perto do fim eu comecei a sentir uma dor de longe, mas depois que eu 

reclamei parou de doer.”  

“A posição foi o que mais me incomodou depois de um tempo. Eu fiquei na 

posição meio que Jesus Cristo.” 

“Eu só sentia o maquinário, uma zuadinha de motor. Eu só sentia, não tinha 

problema nenhum.” 

“Parecia que tinha um torno segurando a minha cabeça. Eu não conseguia me 

mexer. Não doeu o pescoço nem a cabeça. Não doeu nada.” 
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5.2.4 Recuperação pós-operatória 

A percepção do período pós-operatório foi positiva. Os pacientes se sentiram 

bem imediatamente após o término da cirurgia, ainda na sala de cirurgia. Ficaram 

surpresos com o fato de saírem da sala de cirurgia sem sonolência ou confusão mental. 

Ressaltam que a recuperação foi mais rápida do que esperavam. 

Os pacientes tiveram percepções diferentes em relação quando se sentiam 

suficientemente recuperados para receber alta hospitalar. Um paciente (6%) no dia da 

cirurgia, 14 (82%) no dia seguinte, 1 (6%) dois dias após e 1 (6%) três dias após.  

“Quando tiraram os panos e me disseram que já tinha acabado eu não acreditei. 

Eu me senti normal. Não me senti operado. Estava era com fome, mas eu fui comer só 

no outro dia.” 

“No outro dia eu não estava sentindo nada. Já estava bom para ir embora.” 

“No dia seguinte eu já estava querendo ir embora. No mesmo dia se me 

liberasse eu ia embora porque eu estava sem dor, não estava sentindo nada.” 

“Quando acabou eu ainda estava meio chocho por causa do remédio. No dia 

seguinte eu já estava bem, pronto para ir embora.” 

“Me senti bem, pensei que nem tinha operado ainda!” 

5.2.5 Informação pré-operatória 

Os pacientes não se surpreenderam ou se espantaram com nada durante o 

procedimento. Todos consideram que as informações acerca do que aconteceria durante 

a cirurgia foram transmitidas de forma simples, direta e compreensível. 

“Explicou direitinho, fiquei calmo, tranquilo. Sabia tudo que ia acontecer.” 

“Não foi nada de surpresa, justamente o que falaram pra mim aconteceu.” 

“Já sabia de tudo que ia acontecer.” 

5.2.6 Comparação com experiências cirúrgicas prévias 
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Cinco (29%) dos 17 pacientes foram previamente submetidos a algum 

tratamento cirúrgico. As cirurgias realizadas foram: uma extração dentária, uma 

artroplastia de quadril, uma mastectomia para tratamento de câncer de mama e dois 

ressecções de tumor cerebral sob anestesia geral.  

Os dois pacientes submetidos à craniotomia sob anestesia geral preferiram a 

craniotomia feita acordados por considerarem a técnica menos invasiva e mais segura. 

Além disso, elogiaram o breve tempo de internação, menor dor no pós-operatório e 

tiveram menos medo de desenvolver deficit neurológico. Um dos pacientes referiu que 

tinha medo de não acordar e com CPA isso não ocorreu. Eles relataram tranquilidade 

com a percepção de que de alguma forma exercem algum controle sobre o desfecho da 

cirurgia. Com essa técnica tiveram e a sensação de fiscalização durante o ato cirúrgico, 

algo impossível com a anestesia geral. 

A complexidade do procedimento não influenciou a avaliação da experiência 

com a cirurgia. A percepção da seriedade da cirurgia para os pacientes se relacionou 

com o tempo de internação, à dor e à passagem pela UTI.   

“Já arranquei dente. Gente, o pior foi o dente! Para com isso! O dentista 

começou a puxar, eu comecei a gritar, comecei a chorar. Ele puxou com força e saiu o 

dente cheio de sangue.” 

“Colocaram uma prótese na minha perna. Se eu tivesse que operar de novo eu 

preferia operar a cabeça. Na perna foi muito ruim, muita dor.” 

“Há dez anos atrás eu fiquei apagado e agora fiquei acordado. Eu preferi fazer 

acordado porque eu estava vendo tudo. A vantagem é porque eu sei o que a equipe fez e 

se der errado eu posso falar mal. Isso me tranquiliza muito, eu não fico com medo que 

não acordar mais.” 

“A cirurgia do seio foi melhor… Não fui pro CTI e fui embora pra casa mais 

rápido”. 
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6 DISCUSSÃO 

A pesquisa qualitativa permite um melhor entendimento do significado da CPA 

no processo de doença pela perspectiva do paciente. A análise não é feita apenas a partir 

da visão do neurocirurgião, que é frequentemente incompleta. Os dados são coletados 

através de entrevistas abertas, com isso os pacientes têm a possibilidade de abordar 

assuntos por vezes inimagináveis ao pesquisador (Turato, 2005). 

Quando a CPA é oferecida como alternativa terapêutica, a reação inicial é 

frequentemente de surpresa, medo e preocupação. Entretanto, quando se explica que 

CPA tem como objetivos evitar deficit neurológico e aumentar a extensão da ressecção, 

os pacientes começam a enxergar essa técnica como uma alternativa interessante. Nesse 

estudo, a maioria dos pacientes entendeu a razão pela qual foram operados acordados e 

teve a sensação de estar contribuindo com o êxito da cirurgia. Alguns revelaram que a 

percepção de que podiam fiscalizar o trabalho do cirurgião os mantinham tranquilos. 

Nenhum paciente respondeu que a CPA foi uma experiência negativa, o que corrobora o 

resultado de outros estudos e revela que essa técnica é bem aceita por pacientes 

portadores de tumor cerebral (Khu et al., 2010). 

A memória da cirurgia foi algo variável. Assim como outros autores, 

observamos que alguns pacientes não se recordam de nada, alguns recordam-se de 

alguns momentos e outros lembram-se de toda a cirurgia (Whittle et al., 2005; Khu et 

al., 2010). É importante ressaltar que mesmo aqueles que se recordaram de todo o 

procedimento não perceberam a CPA como uma experiência negativa. Os momentos 

mais lembrados foram durante o MCI, possivelmente por que a sedação é interrompida 

para permitir a correta execução das tarefas. Os pacientes não se queixaram de sons ou 

diálogos durante a cirurgia. Curiosamente, embora a memória tenha variado, a técnica 

anestésica foi semelhante em todos os casos, o que sugere uma resposta individual aos 

medicamentos utilizados. 

Talvez as maiores preocupações dos anestesiologistas e neurocirurgiões sejam 

com a dor e o conforto. A CPA é uma cirurgia indolor na maioria dos casos. A 

infiltração de anestésicos locais proporcionou anestesia eficaz e duradoura. Não houve 

reclamação de dor intensa. Nos casos em que houve queixa de dor, a infiltração com 
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anestésico local especificamente nos pontos dolorosos foi suficiente para o rápido 

alívio. O adequado posicionamento na mesa de cirurgia e a proteção dos pontos de 

pressão são importantes. Observamos que nas cirurgias nas quais os pacientes ficaram 

imóveis por períodos mais longos houve queixa de desconforto. Essa queixa ocorreu 

principalmente nos nossos primeiros casos, após o quais foi dada atenção especial 

sobretudo à posição dos membros. A cabeça fixa pelo suporte de crânio também foi alvo 

de queixa. No entanto, o entendimento por parte dos pacientes de que a imobilidade da 

cabeça é importante para a microcirurgia os levou a tolerá-la por mais tempo. 

As doses das drogas anestésicas são menores na CPA, portanto esperávamos 

menos efeitos colaterais no período pós-operátorio (Manninen et al., 2006). Nenhum 

paciente se queixou de náusea ou apresentou vômito. Ficaram surpresos com a 

recuperação após a cirurgia e disseram que foi melhor do que esperavam. Alguns 

autores preconizam o regime de hospital-dia para ressecção de tumores cerebrais em 

pacientes operados acordados. Essa estratégia se provou segura e custo efetiva (Khu et 

al., 2010; Purzner et al., 2011). Por isso, buscamos investigar quando os pacientes 

aceitariam a alta hospitalar. Na maioria dos casos, eles se sentiram bem o suficiente para 

receber alta do hospital no dia seguinte à cirurgia, apenas um paciente respondeu que 

gostaria de ter recebido alta no mesmo dia.  

A discussão ampla dos procedimentos cirúrgicos e anestésicos é fundamental 

para o sucesso dessa técnica. Nada deve ser surpresa durante a CPA. Por essa razão, 

discutimos amplamente todas as etapas, como a imobilidade completa da cabeça 

proporcionada pelo suportes de fixação de crânio, o desconforto inicial durante a 

infiltração dos anestésicos locais, sons e trepidações que ocorrerão durante a 

craniotomia.  

Nesse estudo, os pacientes encararam as alterações neurológicas em 

decorrência do MCI com tranquilidade, já que foram instruídos de que durante a MCI 

poderia ocorrer perda temporária de função, como paralisia de um membro, 

movimentos involuntários e até mesmo convulsão. Quando a MCI não é 

cuidadosamente discutida, as suas consequências podem se mal interpretadas e gerar 

medo, ansiedade, e frustração desnecessários. O sucesso da cirurgia está diretamente 
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ligado à adequada preparação no pré-operatório (Manchella et al., 2011; Beez et al., 

2013). 

Alguns achados interessantes surgiram quando os pacientes compararam a CPA 

com cirurgias prévias. Observamos que a experiência com a cirurgia e a satisfação 

parecem estar mais ligadas a fatores como dor intra e pós-operatória, tempo de 

internação e ida para a UTI do que propriamente com o sua complexidade. Em alguns 

casos, procedimentos de menor porte e com menor potencial de complicações 

representaram uma experiência mais traumática do que a CPA. Nos dois casos nos quais 

os pacientes haviam sido previamente submetidos à craniotomia sob anestesia geral, 

houve a percepção de que na CPA os riscos eram menores. A sensação de que, de algum 

modo, poderiam fiscalizar a equipe cirúrgica e participar ativamente no tratamento e na 

preservação das suas funções neurológicas trouxe confiança e engajamento adicionais 

aos pacientes. 

Nós não observamos sequelas psicológicas tardias como alguns pesquisadores 

(Milian et al., 2013). Fizemos as entrevistas relativamente tardias quando comparadas a 

outros estudos na literatura (Whittle et al., 2005; Palese et al., 2008; KHU et al., 2010; 

Manchella et al., 2011; Wrede et al., 2011; Beez et al., 2013). Logo, tivemos a 

oportunidade de detectar tais sequelas se fossem relevantes. 

Como observado por outros autores, não está claro se os resultados sobre a 

satisfação, a aceitação e a tolerância à CPA devem ser generalizados (July et al., 2009; 

Khu et al., 2013). Diferenças culturais e da relação do paciente com o sistema de saúde 

e com a própria doença, entre outros fatores, podem alterar a percepção do 

procedimento. Nossos achados foram semelhantes aos estudos conduzidos em outros 

continentes. Assim, acreditamos que, contanto que haja boa preparação pré-operatória e 

que técnicas anestésicas e cirúrgicas sejam adequadamente empregadas, a satisfação 

será alta, independentemente do contexto cultural. 
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7 CONCLUSÃO 

Esse estudo corrobora a ideia de que a CPA é uma técnica bem tolerada. 

Nenhum paciente operado no Hospital Universitário Antônio Pedro teve percepção 

negativa. Essa técnica pode ser empregada sempre que o cirurgião considerar que há 

risco, mesmo que pequeno, de desenvolvimento de deficit neurológico durante a 

ressecção de tumores cerebrais intra-axiais, sem prejuízo ao bem-estar dos pacientes. 

�47



8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Al-Shamy G, Sawaya R. Management of brain metastases: the indispensable role of 
surgery. J Neurooncol. 2009 May;92(3):275-82. 

Beez T, Boge K, Wager M, Whittle I, Fontaine D, Spena G et al. Tolerance of awake 
surgery for glioma: a prospective European Low Grade Glioma Network multicenter 
study. Acta Neurochir (Wien). 2013 Jul;155(7):1301-8. 

Benson RR, FitzGerald DB, LeSueur LL, Kennedy DN, Kwong KK, Buchbinder BR, 
Davis TL, Weisskoff RM, Talavage TM, Logan WJ, Cosgrove GR, Belliveau JW, Rosen 
BR. Language dominance determined by whole brain functional MRI in patients with 
brain lesions. Neurology. 1999 Mar 10;52(4):798-809. 

Bindal RK, Sawaya R, Leavens ME, Lee JJ. Surgical treatment of multiple brain 
metastases. J Neurosurg. 1993 Aug;79(2):210-6. 

Brown T, Shah AH, Bregy A, Shah NH, Thambuswamy M, Barbarite E, Fuhrman T, 
Komotar RJ. Awake craniotomy for brain tumor resection: the rule rather than the 
exception? J Neurosurg Anesthesiol. 2013 Jul;25(3):240-7. 

Bulsara KR, Johnson J, Villavicencio AT. Improvements in brain tumor surgery: the 
modern history of awake craniotomies. Neurosurg Focus. 2005 Apr 15;18(4):e5. 

Caulo M, Briganti C, Mattei PA, Perfetti B, Ferretti A, Romani GL, et al. New 
morphologic variants of the hand motor cortex as seen with MR imaging in a large 
study population. AJNR Am J Neuroradiol 28:1480–1485, 2007 

Chang EF, Raygor KP, Berger MS. Contemporary model of language organization: an 
overview for neurosurgeons. J Neurosurg. 2015 Feb;122(2):250-61. 

Chang SM, Parney IF, Huang W, Anderson FA Jr, Asher AL, Bernstein M et al. Patterns 
of care for adults with newly diagnosed malignant glioma. JAMA. 2005 Feb 2;293(5):
557-64. 

Conte V, Baratta P, Tomaselli P, Songa V, Magni L, Stocchetti N. Awake neurosurgery: 
an update. Minerva Anestesiol. 2008 Jun;74(6):289-92. 

De Witt Hamer PC, Robles SG, Zwinderman AH, Duffau H, Berger MS. Impact of 
intraoperative stimulation brain mapping on glioma surgery outcome: a meta-analysis. J 
Clin Oncol. 2012 Jul 10;30(20):2559-65. 

Duffau H. A new philosophy in surgery for diffuse low-grade glioma (DLGG): 
oncological and functional outcomes. Neurochirurgie. 2013 Feb;59(1):2-8. 

�48

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Shamy%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19357955
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawaya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19357955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beez%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23689968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boge%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23689968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wager%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23689968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whittle%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23689968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fontaine%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23689968
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spena%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23689968
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benson%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=FitzGerald%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LeSueur%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kennedy%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwong%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchbinder%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weisskoff%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talavage%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Logan%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cosgrove%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belliveau%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosen%20BR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10078731
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bindal%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8331402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawaya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8331402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leavens%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8331402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8331402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bregy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20NH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thambuswamy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbarite%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fuhrman%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komotar%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23603885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bulsara%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15844868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15844868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villavicencio%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15844868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25423277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raygor%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25423277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berger%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25423277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%252520SM%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=15687310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parney%252520IF%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=15687310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%252520W%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=15687310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%252520FA%252520Jr%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=15687310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asher%252520AL%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=15687310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernstein%252520M%25255BAuthor%25255D&cauthor=true&cauthor_uid=15687310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conte%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18500200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baratta%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18500200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomaselli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18500200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Songa%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18500200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magni%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18500200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stocchetti%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18500200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robles%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22529254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwinderman%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22529254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22529254
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berger%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22529254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23410764


Ewend MG, Elbabaa S, Carey LA. Current treatment paradigms for the management of 
patients with brain metastases.Neurosurgery. 2005 Nov;57(5 Suppl):S66-77. 

Fernández Coello A, Moritz-Gasser S, Martino J, Martinoni M, Matsuda R, Duffau H. 
Selection of intraoperative tasks for awake mapping based on relationships between 
tumor location and functional networks. J Neurosurg. 2013 Dec;119(6):1380-94. 

Ius T, Isola M, Budai R, Pauletto G, Tomasino B, Fadiga L et al. Low-grade glioma 
surgery in eloquent areas: volumetric analysis of extent of resection and its impact on 
overall survival. A single-institution experience in 190 patients: clinical article. J 
Neurosurg. 2012 Dec;117(6):1039-52. 

July J, Manninen P, Lai J, Yao Z, Bernstein M. The history of awake craniotomy for 
brain tumor and its spread into Asia. Surg Neurol. 2009 May;71(5):621-4 

Khu KJ, Doglietto F, Radovanovic I, Taleb F, Mendelsohn D, Zadeh G et al. Patients' 
perceptions of awake and outpatient craniotomy for brain tumor: a qualitative study. J 
Neurosurg. 2010 May;112(5):1056-60. 

Khu KJ, Bernstein M. Awake craniotomy. J Neurosurg. 2013 Dec;119(6):1645 

Kim SS, McCutcheon IE, Suki D, Weinberg JS, Sawaya R, Lang FF, Ferson D, 
Heimberger AB, DeMonte F, Prabhu SS. Awake craniotomy for brain tumors near 
eloquent cortex: correlation of intraoperative cortical mapping with neurological 
outcomes in 309 consecutive patients. Neurosurgery. 2009 May;64(5):836-45. 

Lacroix M, Abi-Said D, Fourney DR, Gokaslan ZL, Shi W, DeMonte F et al. A 
multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiforme: prognosis, extent of 
resection, and survival. J Neurosurg. 2001 Aug;95(2):190-8. 

Landy HJ, Egnor M.Intraoperative ultrasonography and cortical mapping for removal of 
deep cerebral tumors. South Med J. 1991 Nov;84(11):1323-6. 

Manchella S, Khurana VG, Duke D, Brussel T, French J, Zuccherelli L. The experience 
of patients undergoing awake craniotomy for intracranial masses: expectations, recall, 
satisfaction and functional outcome. Br J Neurosurg. 2011 June; 25(3):391-400. 

Manninen PH, Tan TK: Postoperative nausea and vomiting after craniotomy for tumor 
surgery: a comparison between awake craniotomy and general anesthesia. J Clin Anesth 
14:279–283, 2002. 

McGirt MJ, Mukherjee D, Chaichana KL, Than KD, Weingart JD, Quinones-Hinojosa 
A. Association of surgically acquired motor and language deficits on overall survival 
after resection of glioblastoma multiforme. Neurosurgery. 2009 Sep;65(3):463-9. 

�49

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ewend%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16237291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elbabaa%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16237291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carey%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16237291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez%20Coello%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moritz-Gasser%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martino%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinoni%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsuda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24053503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isola%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23039150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Budai%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23039150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pauletto%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23039150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomasino%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23039150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fadiga%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23039150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=July%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18452979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manninen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18452979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18452979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18452979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernstein%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18452979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radovanovic%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19612973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taleb%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19612973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendelsohn%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19612973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zadeh%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19612973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCutcheon%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suki%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weinberg%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawaya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heimberger%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DeMonte%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prabhu%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19404147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Landy%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1948216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Egnor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1948216
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khurana%20VG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duke%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brussel%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=French%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zuccherelli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21615221
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGirt%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mukherjee%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaichana%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Than%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weingart%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quinones-Hinojosa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19687690


Milian M, Luerding R, Ploppa A, Decker K, Psaras T, Tatagiba M et al. "Imagine your 
neighbor mows the lawn": a pilot study of psychological sequelae due to awake 
craniotomy: clinical article. J Neurosurg. 2013 Jun;118(6):1288-95. 

Milian M, Tatagiba M, Feigl GC. Patient response to awake craniotomy - a summary 
overview.Acta Neurochir (Wien). 2014 Jun;156(6):1063-70. 

Ojemann G, Ojemann J, Lettich E, Berger M. Cortical language localization in left, 
dominant hemisphere. An electrical stimulation mapping investigation in 117 patients. J 
Neurosurg. 1989 Sep;71(3):316-26. 

Ostrom QT, Gittleman H, Fulop J, Liu M, Blanda R, Kromer C, Wolinsky Y, Kruchko 
C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Central Nervous 
System Tumors Diagnosed in the United States in 2008-2012. Neuro Oncol. 2015 Oct;
17 Suppl 4:iv1-iv62. 

Paek SH, Audu PB, Sperling MR, Cho J, Andrews DW. Reevaluation of surgery for the 
treatment of brain metastases: review of 208 patients with single or multiple brain 
m e t a s t a s e s t r e a t e d a t o n e i n s t i t u t i o n w i t h m o d e r n n e u r o s u rg i c a l 
techniques.Neurosurgery. 2005 May;56(5):1021-34. 

Palese A, Skrap M, Fachin M, Visioli S, Zannini L. The experience of patients 
undergoing awake craniotomy: in the patients' own words. A qualitative study. Cancer 
Nurs. 2008 Mar-Apr;31(2):166-72. 

Patchell RA, Tibbs PA, Walsh JW, Dempsey RJ, Maruyama Y, Kryscio RJ, Markesbery 
WR, Macdonald JS, Young B. A randomized trial of surgery in the treatment of single 
metastases to the brain. N Engl J Med 322:494–500, 1990. 

Patel AJ, Suki D, Hatiboglu MA, Abouassi H, Shi W, Wildrick DM, Lang FF, Sawaya 
R.Factors influencing the risk of local recurrence after resection of a single brain 
metastasis. J Neurosurg. 2010 Aug;113(2):181-9. 

Penfield W, Rasmussen T. The Cerebral Cortex of Man. New York, NY, Macmillan; 
1950. 

Perani D, Cappa SF, Schnur T, Tettamanti M, Collina S, Rosa MM, Fazio F. The neural 
correlates of verb and noun processing. A PET study. Brain. 1999 Dec;122 ( Pt 12):
2337-44. 

Purzner T, Purzner J, Massicotte EM, Bernstein M. Outpatient brain tumor surgery and 
spinal decompression: a prospective study of 1003 patients. Neurosurgery. 2011 Jul;
69(1):119-26. 

�50

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luerding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ploppa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Decker%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Psaras%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tatagiba%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23540268
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24595540
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ojemann%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2769383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ojemann%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2769383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lettich%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2769383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2769383
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ostrom%20QT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gittleman%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fulop%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanda%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kromer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolinsky%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruchko%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnholtz-Sloan%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26511214
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paek%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15854250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Audu%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15854250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sperling%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15854250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cho%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15854250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrews%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15854250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palese%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18490893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skrap%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18490893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fachin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18490893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Visioli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18490893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zannini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18490893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patel%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suki%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatiboglu%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abouassi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shi%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wildrick%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lang%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawaya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20035574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perani%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cappa%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schnur%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tettamanti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collina%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosa%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fazio%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10581226
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Purzner%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21415792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Massicotte%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21415792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernstein%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21415792


Robles SG, Gatignol P, Lehéricy S, Duffau H. Long-term brain plasticity allowing a 
multistage surgical approach to World Health Organization Grade II gliomas in eloquent 
areas. J Neurosurg. 2008 Oct;109(4):615-24. 

Sanai N, Mirzadeh Z, Berger MS. Functional outcome after language mapping for 
glioma resection. N Engl J Med. 2008 Jan 3;358(1):18-27. 

Sanai N, Polley MY, McDermott MW, Parsa AT, Berger MS. An extent of resection 
threshold for newly diagnosed glioblastomas. J Neurosurg. 2011 Jul;115(1):3-8. 

Sanmillan JL, Fernández-Coello A, Fernández-Conejero I, Plans G, Gabarrós A. 
Functional approach using intraoperative brain mapping and neurophysiological 
monitoring for the surgical treatment of brain metastases in the central region. J 
Neurosurg. 2016 Apr 29:1-10. 

Sartorius CJ, Berger MS: Rapid termination of intraoperative stimulation-evoked 
seizures with application of cold Ringer’s lactate to the cortex. Technical note. J 
Neurosurg 88:349-351, 1998. 

Sawaya R, Hammoud M, Schoppa D, Hess KR, Wu SZ, Shi WM, Wildrick DM. 
Neurosurgical outcomes in a modern series of 400 craniotomies for treatment of 
parenchymal tumors. Neurosurgery. 1998 May;42(5):1044-55; discussion 1055-6. 

Serletis D, Bernstein M. Prospective study of awake craniotomy used routinely and 
nonselectively for supratentorial tumors. J Neurosurg. 2007 Jul;107(1):1-6. 

Shinoura N, Suzuki Y, Yamada R, Tabei Y, Saito K, Yagi K: Precentral knob 
corresponds to the primary motor and premotor area. Can J Neurol Sci 36:227–233, 
2009. 

Smith JS, Chang EF, Lamborn KR, Chang SM, Prados MD, Cha S et al. Role of extent 
of resection in the long-term outcome of low-grade hemispheric gliomas. J Clin Oncol. 
2008 Mar 10;26(8):1338-45. 

Stark AM, Tscheslog H, Buhl R, Held-Feindt J, Mehdorn HM. Surgical treatment for 
brain metastases: prognostic factors and survival in 177 patients. Neurosurg Rev. 2005 
Apr;28(2):115-9. 

Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiestler OD, Zanella F, Reulen HJ et al. 
Fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid for resection of malignant 
glioma: a randomised controlled multicentre phase III trial. Lancet Oncol. 2006 May;
7(5):392-401. 

Surbeck W, Hildebrandt G, Duffau H. The evolution of brain surgery on awake patients. 
Acta Neurochir (Wien). 2015 Jan;157(1):77-84. 

�51

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robles%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18826347
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatignol%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18826347
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leh%C3%A9ricy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18826347
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18826347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanai%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18172171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirzadeh%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18172171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berger%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18172171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21417701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanmillan%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27128588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Coello%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27128588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez-Conejero%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27128588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plans%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27128588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gabarr%C3%B3s%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27128588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawaya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hammoud%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schoppa%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hess%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shi%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wildrick%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serletis%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17639865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernstein%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17639865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18323558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stark%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15609059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tscheslog%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15609059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buhl%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15609059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Held-Feindt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15609059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehdorn%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15609059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stummer%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pichlmeier%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meinel%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiestler%20OD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanella%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reulen%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16648043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Surbeck%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25352088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hildebrandt%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25352088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25352088


Szelényi A, Bello L, Duffau H, Fava E, Feigl GC, Galanda M et al. Intraoperative 
electrical stimulation in awake craniotomy: methodological aspects of current practice. 
Neurosurg Focus. 2010 Feb;28(2):E7. 

Turato ER. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças 
e seus objetos de pesquisa. Rev Saúde Pública 2005;39(3):507-14.  

Vassal M, Le Bars E, Moritz-Gasser S, Menjot N, Duffau H. Crossed aphasia elicited by 
intraoperative cortical and subcortical stimulation in awake patients. J Neurosurg. 2010 
Dec;113(6):1251-8. 

Vecht CJ, Haaxma-Reiche H, Noordijk EM, Padberg GW, Voormolen JH, Hoekstra FH, 
Tans JT, Lambooij N, Metsaars JA, Wattendorff AR, Brand R, Hermans J. Treatment of 
single brain metastasis: Radiotherapy alone or combined with neurosurgery? Ann 
Neurol 33:583–590, 1993. 

Wahab SS, Grundy PL, Weidmann C. Patient experience and satisfaction with awake 
craniotomy for brain tumours. Br J Neurosurg. 2011 Oct;25(5):606-13. 

Whittle IR, Midgley S, Georges H, Pringle AM, Taylor R. Patient perceptions of 
"awake" brain tumour surgery. Acta Neurochir (Wien). 2005 Mar;147(3):275-7. 

Willms DG, Johnson N. Essentials in Qualitative Research: a notebook for the field. 
Analysis and Interpretation. McMaster University;1993. 

Wrede KH, Stieglitz LH, Fiferna A, Karst M, Gerganov VM, Samii M et al. Patient 
acceptance of awake craniotomy. Clin Neurol Neurosurg. 2011 Dec;113(10):880-4. 

Wroński M, Arbit E, McCormick B. Surgical treatment of 70 patients with brain 
metastases from breast carcinoma. Cancer. 1997 Nov 1;80(9):1746-54. 

Yoo H, Kim YZ, Nam BH, Shin SH, Yang HS, Lee JS, Zo JI, Lee SH. Reduced local 
recurrence of a single brain metastasis through microscopic total resection. J Neurosurg. 
2009 Apr;110(4):730-6. 

�52

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bello%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20121442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20121442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fava%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20121442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feigl%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20121442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galanda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20121442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vassal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20672893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Bars%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20672893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moritz-Gasser%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20672893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Menjot%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20672893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duffau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20672893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grundy%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21591851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weidmann%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21591851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whittle%20IR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15627921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Midgley%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15627921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Georges%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15627921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pringle%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15627921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15627921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wrede%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21782320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stieglitz%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21782320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiferna%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21782320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karst%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21782320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerganov%20VM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21782320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wro%C5%84ski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9351543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arbit%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9351543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCormick%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9351543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20YZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nam%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shin%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zo%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19072310


9 APÊNDICE 

9.1 ENTREVISTA PÓS-OPERATÓRIA 

1. Como você descreveria sua experiência com este tipo de cirurgia? 

2. Você se lembra de algo durante a cirurgia? Se sim, o quê? 

3. O que mais incomodou durante a cirurgia? 

4. Sentiu dor em algum momento? Se sim, em qual (quais) momento(s) e qual a 

intensidade?  

5. Você teve a sensação de que ficou acordado por quanto tempo? 

6. Você se lembra dos médicos conversarem uns com os outros durante a cirurgia? Se 

sim, incomodou? Se não, incomodaria?  

7. Como você se sentiu logo após a cirurgia, ainda no centro cirúrgico? 

8. Você acha que foi suficientemente informado sobre a cirurgia antes que ela 

ocorresse?  

9. De uma maneira geral, você ficou satisfeito com o resultado da cirurgia? 

10. Você acha que contribuiu mais com o seu tratamento cirúrgico porque estava 

acordado? 

11. Se você fosse um cirurgião, faria algo diferente para melhorar o conforto do 

paciente? Se sim, o que? 

12. Se você pudesse voltar no tempo, teria optado pela cirurgia tradicional agora que 

sabe exatamente como é feita a cirurgia com o paciente acordado? 

13. Em que momento após a cirurgia você se sentiu bem o suficiente para ter alta para 

casa? 

14. Você já foi submetido a alguma cirurgia antes? Se sim, compare essa experiência  

com a neurocirurgia acordado. 

15. Gostaria de acrescentar algo? 
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