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Conflitos de interesse:
– Neurossonologista há 18 anos

– Apaixonada pelo método desde o início…

– DTC no Lab. Fleury, hospitais e clínica privada



• Técnica que avalia a hemodinâmica cerebral pelo US
• DTC “cego”

• TCCD – US transcraniano com modo B (menor demanda)

• Identifica:

• Medidas das Velocidades de fluxo sanguíneo

• Índices de pulsatilidade (resistência cerebrovascular)

• Padrões de curvas espectrais das principais aa. Intracranianas

• Uso principal: Avaliação e manejo de doenças cerebrovasculares
ou situações onde a hemodinâmica cerebral precisa ser avaliada

Doppler Transcraniano



• Consegue visualizar:

• Assimetrias das Velocidades de fluxo sanguíneo (VFS)

• Mudanças dos Índices de Pulsatilidade

• Mudanças do sentido de fluxo sanguíneo nos vasos
intracranianos

• Mudanças nos padrões das curvas espectrais das 
diferentes artérias intracranianas

• Passagem de sinais anormais de microembolias
(espontâneas ou provocadas por injeção de soluções)

Doppler Transcraniano



Doppler Transcraniano

Artérias examinadas

1,2 - Cerebral média – M1 e M2

3,4 - Cerebral anterior – A1

5,6 - Cerebral posterior – P1 e P2

7,8 – Sifão carotídeo e Oftálmica

11 - Vertebral – V4 (intracraniano)

Basilar – toda extensão



Círculo de Willis e variantes

Valdueza et al. In: Neurosonology and Neuroimaging of Stroke, 2nd ed., 2017



Sharma e Wong. In: Alexandrov Cerebrovascular Ultrasound, 2nd ed., 2010

Curva de Spencer: 
Hemodinâmica Cerebral x Estenose arterial



Mecanismos:

Estenose focal

Sharma e Wong. In: Alexandrov Cerebrovascular Ultrasound, 2nd ed., 2010



• Aumento das VFS

• “Sopro”

• Black Holes – no modo M

• Turbulência

• Padrão “blunted” distal à estenose

• Microembolia distal (mais raro)

• Aumento focal dos IPs

• IPs diferentes no mesmo segmento

Achados:

Estenose focal



• Redução VFS

• Padrão “blunted” difuso, 
pior mais distal

• Sinais de circulação 
colateral
• A1 ipsilateral - AcoA

• AcoP

• Inversão de fluxo distal 
(Bas / M1)

Mecanismos:

Estenose difusa



Sharma et al. Stroke 2007

Mecanismos:

Estenose difusa vs focal



Atero intracraniana

Locais comuns - Atero intracraniana:

✓ Sifão carotídeo

✓ ACM – M1

✓ Basilar

✓ Vertebrais – V4 intracranianas

✓ P1 (menos frequente)



MCA stenosis - if the mean flow velocity recorded for that artery is
at least 100 cm/sec

Intracranial Carotid stenosis - if the mean blood flow velocity
recorded for that artery is at least 90 cm/sec

Basilar artery stenosis - if the mean blood flow velocity recorded for 
that artery is at least 80 cm/sec

Vertebral artery stenosis - if the mean blood flow velocity recorded
for that artery is at least 80 cm/sec

OBS. The maximum flow changes are restricted to one or two insonation depths (5-10 mm).

Criteria for positive non-invasive test

Transcranial Doppler



Criteria for positive non-invasive test

Transcranial Doppler

• Vm ACM > 100cm/s

• Vm ACI > 90cm/s

• Vm AB > 80cm/s

• Vm AV > 80cm/s

• Vm alteradas em 1 ou 2 profundidades, (5-10mm), 
assimetrias > 30cm/s, “dampened flow velocity” 
distal, alargamento espectral, “arterial wall
covibrations”.



Estenose focal: Caso 1

Homem, 58 anos, AVCi minor. NIHSS 2 > zero. HAS e DLP leves.
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DTC normal

Estenose focal: Caso 1

Homem, 58 anos, AVCi minor. NIHSS 2 > zero. HAS e DLP leves.



Estenose focal: Caso 2

Mulher, 56 anos, AVCi minor. NIHSS 1 >> zero. Tabagista pesada e DLP 
mista não tratada. 



Mecanismos:

Estenose focal + colateralização

• Estenoses na ACI cervical ou sifão 

• Aumento focal das VFS

• Turbulência

• Achatamento da onda distal (blunted)

• Aumento focal dos IPs, ou IPs
diferentes no mesmo vaso

• Colateralização para compensar estenose



Mecanismos:

Estenose focal + colateralização
Mulher, 37 anos, dissecção com estenose ACI intracraniana Esq.

• Aumento das VFS na ACI intracr. Esq

• Padrão de colateralização ACA-A1 Esq



Mecanismos:

Oclusão arterial + colateralização

Caso 3

Homem, 68 anos. Pedido de DTC para avaliação de 
reatividade cerebrovascular. 

Tem oclusão carotídea conhecida. 









Mecanismos:

Oclusão arterial + colateralização



Mecanismos:

Oclusão arterial + colateralização

Laudo: 



Mecanismos:

Oclusão arterial + colateralização

Caso 4

Homem, 66 anos. HAS e DM tipo2, AVCi minor, NIH 3



• Redução da VFS

• Assimetria expressiva 
entre os segmentos 
arteriais

• Padrão “blunted” 

• Aumento dos IPs

• Sinais de circulação 
colateral (posterior)
• Inversão de fluxo distal 

(Bas / M1)
• Roubo subclávia

(Vertebral e basilar)

Mecanismos:

Oclusão arterial



Mecanismos:

Oclusão arterial

Caso 5

Homem, 48 anos. HAS, DLP e DM tipo2, AVCi minor, NIH 0

Oclusão da artéria cerebral média esquerda.



Doppler Transcraniano



Mecanismos:

Vasoespasmo na HSA

• Aumento das VFS – focal ou 
difuso

• Hiperemia: aumento da VFS com 
redução dos IPs

• Turbulência do fluxo sanguíneo

• Desproporção dos aumentos de 
VFS intracranianos e ACI cervical 
– índice de Lindegaard



Último caso... 

36 anos, homem, AVCh fase aguda, internado.

Teve AVCH pequeno nos gânglios da base à D

Agora está bem, com leve alteração de sensibilidade à 
esquerda. NIHSS 1.

Fez RM e AngioRM – com várias alterações das artérias 
intracranianas →motivo do pedido de DTC pelo neuro 
assistente...



DTC



DTC



DTC



DTC



DTC: Vms e IPs

Achados objetivos:

• Inversão Oft E + A1E aumentada – colateral Com.Anterior + Car. Ext. 

• Assimetria M1 (M1-D<< E) – Estenose ou oclusão proximal

• P1s aumentadas bilateralmente – Colateral? Estenose?

• Basilar aumentada – Colateral? 

Esq Dir Valores nl (cm/seg)

ACM-M1 70/0.88 41/0.85 (+) 40-80

ACA-A1 -111/0.65 < 30 (-) 20-80

ACP-P1/P2 85/0.83 97/0.86 (+/-) 10-40

Sif -62/0.75 34/1.75 (+/-) 20-50

Oft INVERT NORMAL (+) 10-20

AV 82/0.60 45/0.74 (-) 10-50

Bas 101/0.60 (-) 10-50



Último caso...

36 anos, homem, AVCh c/ NIH 1 e DTC todo alterado...

Oclusão ACI cervical E

Oclusao ACI intracraniana e ACM D

Estenose P1 D.

Colaterais = Oft, Anterior e Posterior



Sistemas colaterais intracranianos:

• Carotídeo externo – via aa. Oftálmica (inversão)

• Carótida interna contralateral – via Sistema comunicante anterior –

A1 ipsi e contralateral (aumento Vms e inversão no lado afetado)

• Circulação posterior – Aumento das Vms em toda a artéria basilar, P1 

e visualização da AcoP (menos frequente).

• Circulação posterior → Vertebral – em oclusões da subclávia, roubo

da subclávia com colateralização para vertebral contralateral 

Mecanismos Compensatórios



Compensações hemodinâmicas das estenoses e oclusões:

• Redução da resistência cerebrovascular distal após estenoses

(mais comum na fase aguda)

• Aumento da resistência cerebrovascular no local e pré-

estenótico

• Redução da autorregulação cerebral (território anterior) em

estenoses e oclusões arteriais proximais

• Inversões de fluxo sanguíneo para os leitos com oclusão arterial

Mecanismos Compensatórios



• O DTC faz o diagnóstico ultrassonográfico da estenose…

• Nunca o etiológico…

• Procure sempre descrever os achados objetivos do seu exame

• Sempre que possível, descrever o tipo de colateralização:

• Por ex. – “circulação colateral via sistema comunicante
anterior” ou “via Sistema carotídeo externo direito”

• Abra chaves de possíveis diagnósticos, se houver dúvida do cenário:

• Por ex. – “estenose ou oclusão arterial proximal”

Não esquecer...




