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Acesso Pré-Capilar para Craniotomia Pterional:
Modificação da técnica
Pre-Capillary Approach for Pterional Craniotomy: Technique modification
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RESUMO
O acesso pterional é um dos acessos mais conhecidos em neurocirurgia, sendo utilizado tanto no tratamento de doenças
vasculares como patologias da base do crânio, dado a sua versatilidade. A incisão pré-capilar com uma ampliação da craniotomia
minipterional, proporciona um campo operatório bem similar. Desta forma, permite realizar cirurgias neurológicas por via
pterional, tendo ainda como vantagem, após a reposição do flap ósseo, uma incisão menor, além de pouco ou nenhum déficit, seja
funcional, anatômico ou cosmético. Entretanto, são necessários mais estudos para comparar com outras abordagens.
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ABSTRACT
Pterional approach is one of the best known approaches in neurosurgery. It is used both in the treatment of vascular diseases
and in pathologies of the skull base, given its versatility. The pre-capillary incision with an enlargement of the mini-pterional
craniotomy provides a very similar operative field, thus allowing a performance of neurological surgery through pterional
approach. After the replacement of the bone flap, the approach has the additional advantage of smaller incision, and little or no
deficit, either functional, anatomic or cosmetic. However, further studies are needed to compare with other approaches.
Key words: Approach; Pterional; Esthetic.

Introdução
O acesso através da craniotomia pterional é um dos mais
utilizados na prática neurocirúrgica, pois além de permitir
adequada exposição das regiões de fossas cranianas, anterior
e média1, 2, pode ser associado a outros acessos, ampliandoos e permitindo ressecções de outras lesões como tumores
extensos1, 3, 4. Na neurocirurgia vascular, em especial, o acesso
tem a vantagem de ser usado sem uma retração ou compressão
cerebral significante1.
Cirurgias endoscópicas, cicatrizes reduzidas e o desenvolvimento
de novas técnicas e tecnologias têm sido descritos na literatura
com o objetivo de minimizar o trauma cirúrgico e reduzir o
tempo de internação1. A preocupação estética, antiga entre

os neurocirurgiões5, 6 e, atualmente, quase uma obsessão dos
pacientes, foi incorporada no conceito de minimamente invasivo
em cirurgia neurológica.
O acesso clássico para a craniotomia pterional, altamente eficaz
na exposição das estruturas da região, tinha por desvantagem
a atrofia temporal levando a uma alteração inestética e
estigmatizante dos pacientes submetidos a cirurgia neurológica.
Embora o posicionamento da cicatriz seja realizado em local
que se presume encoberto pela linha capilar, a tração excessiva
do retalho pode levar à perda de folículos acarretando áreas de
alopécia e podendo se mostrar como cicatrizes inestéticas em
pacientes calvos.
Na busca por craniotomias menores, tentando minimizar as
consequências estéticas e funcionais dessa abordagem, vários autores
propuseram modificações desta técnica. Figueiredo7 desenvolveu
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a craniotomia mini-pterional, comprovando a possibilidade de
redução da área de craniotomia sem prejuízo da exposição
adequada da anatomia microcirúrgica.
Um ponto craniométrico importante no acesso é o ptério,
que representa, na asa do esfenoide o limite entre os lobos
frontal e temporal, onde, durante a realização do acesso é
necessária a remoção da asa do esfenoide até a clinoide anterior
proporcionando, assim, o manejo de cisternas basais e a
dissecção confortável da cisterna silviana.
O interessante é que o conceito da cirurgia da base do crânio
nasceu sob a mesma premissa da neurocirurgia minimamente
invasiva: baseia-se na ressecção de estruturas ósseas para evitar
retração cerebral quando se aproxima de regiões anatômicas que
são consideradas difíceis para o acesso. O objetivo cirúrgico é
o mesmo, porém, e as vantagens e benefícios de cada conceito
cirúrgico devem ser vistos como complementares 1.
Levando-se em conta que o pterional é o acesso mais comum
realizado em neurocirurgia, sugerimos neste artigo que estes
conceitos de cirurgia clássica e de cirurgia de base de crânio
sejam combinados e que a abordagem possa ser individualizada,
como a somatória de um acesso mini-pterional e supra-orbital
lateral, utilizando a incisão pré-capilar usada em cirurgia estética.
Apresentamos o acesso realizado em estudo cadavérico e o
relato de um caso de aneurisma de comunicante posterior nãoroto com descrição da técnica utilizada.

Método
Descrição de técnica
A modificação técnica proposta foi inicialmente programada em
um modelo cirúrgico (modelo realístico de cirurgia traumatológica
– MAX – ProDelphus) e foi transposta para cadáver.
1 - Técnica Operatória em Estudo Cadavérico
A craniotomia pelo acesso pterional pré-capilar foi realizada em
três cadáveres, bilateralmente, com estruturas cerebrais intactas
no serviço de verificação de óbito do Estado de São Paulo.
Após observação de que a técnica permitiu acesso adequado
às estruturas necessárias para a realização de microcirurgia
vascular intracraniana, foi realizada em paciente como relatado
a seguir (Figura 1).
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Figura 1. Ensaio em cadáver do acesso pré capilar. A) Incisão em linha pré capilar;
B) Exposição da área do acesso; C) Keyhole – Seta demonstrando teto orbitário;
D) Sutura da pele.

2 - Incisão
Realizada incisão cutânea pré-capilar iniciando-se anteriormente
à borda superior do arco zigomático e estendendo-se
superiormente acompanhando a linha de implantação capilar
temporal (Figura 2).
A incisão iniciou-se na região pré-capilar 1 cm anteriormente à
projeção da hélix auricular estendendo-se 5 cm superiormente, em
formato arciforme, acompanhando a linha de implantação capilar.
3 - Dissecção da Fáscia Temporal
Após a incisão cutânea, foi realizado descolamento subfascial
até a crista temporal, preservando o ramo temporal do nervo
facial. A seguir procedeu-se o descolamento subperiostal do
músculo temporal rebatendo-o posteriormente com exposição
completa da região compreendida entre a crista temporal,
rebordo orbital lateral e região temporal – com visualização das
suturas frontoparietal, temporo-esfenoidal, fronto-esfenoidal e
temporo-parietal, permitindo a realização da craniotomia.
4 - Craniotomia
Ocorreu de forma habitual sendo a primeira trepanação realizada
no ponto superior à linha temporal e a osteotomia seguindo rente
à margem orbitária até o ptério. Após, foi realizada a osteotomia
em região temporal até o encontro da osteotomia anterior. A
seguir, incluiu-se o ptério na área da craniotomia.
J Bras Neurocirurg 28 (1): 56 - 61, 2017
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Deste modo, o retalho ósseo incluiu o segmento fronto lateral do
osso frontal, parte do osso temporal e principalmente o segmento
lateral do osso esfenoidal (Figura 3).

Figura 3. Modelo de crânio. A) vista em ¾ ; B) vista em perfil; demostram o local
da craniotomia realizada ( em verde) comparando-a com outras craniotomias. Em
laranja – Linha temporal inferior; Roxo superior – craniotomia supra – orbital lateral;
Roxo inferior – Craniotomia mini-pterional; Vermelho – craniotomia pterional clássica.
C) mostra acesso preparado para craniotomia.

5 - Procedimento Cirúrgico
Após a craniotomia, seguiu-se o procedimento de ancoragem
da dura-máter, abertura da mesma em formato arciforme e com
incisão na prega dural e dissecção cisternal com clipagem do
aneurisma através da técnica microcirúrgica habitual (Figura 4).
6 – Síntese
Reconstrução da área óssea drilada com uso de tela de titânio.
Reposicionada a musculatura em sua sintopia e fechamento por
planos (Figura 5).
Figura 2. Marcação no paciente. A) Pré tricotomia local; B) Pós tricotomia.
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Atualmente, existe a percepção por parte do paciente que quanto
menores as incisões, mais seguro será o procedimento. Porém,
na realidade, não existem dados de que mini-craniotomias sejam
mais seguras que craniotomias “standard”, mas o oposto, sim, é
verdadeiro. Na verdade, mini-craniotomias podem comprometer
a exposição com risco de detrimento da segurança9.
Em outras áreas cirúrgicas como na cirurgia geral, a redução de
incisões e a modificação de modo de acesso com a endoscopia
levaram à redução do tempo de internação, menor dor e retorno
mais rápido ao trabalho10. Além disso, o próprio apelo do
paciente para a parte cosmética levou a neurocirurgia também
a uma reavaliação de quais elementos são realmente necessários
de serem expostos na cirurgia neurológica9.
O desafio de uma abordagem minimamente invasiva é selecionar
o menor acesso cutâneo possível que possibilite uma exposição
adequada ao objetivo principal (um aneurisma, por exemplo).
Para isso, o local onde ela é posicionada é de extrema importância.

Figura 4. Imagens da microcirurgia e clipagem do aneurisma de comunicante
posterior.

Figura 5. Tomografia demostrando craniotomia e reconstrução 3D do crânio.
A) Vista frontal; B) Vista ¾.

Discussão
Recentemente, o conceito de cirurgia minimamente invasiva
em procedimentos neurocirúrgicos ganhou aceitação entre
neurocirurgiões, com o entendimento de que a cirurgia não
é a miniaturização de qualquer técnica padrão, mas sim a
evolução natural em um ato mais preciso e refinado, sendo isso
considerado o maior avanço da cirurgia8.
Existe uma grande diferença com relação à terapia endovascular e
a cirurgia aberta no quesito acesso, e as abordagens minimamente
invasivas são uma resposta direta, com tendência ao minimalismo.
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Até agora, muitas abordagens foram concebidas para minimizar
a exposição cirúrgica, porém a opção por uma abordagem
minimamente invasiva exige seleção cuidadosa levando-se em
conta a anatomia única do paciente.
As incisões envolvendo couro cabeludo, praticamente tornam-se
imperceptíveis após o crescimento do cabelo e têm a preferência
dos pacientes por ser fora da face. No entanto, para abordagem
de estruturas em região de fossa anterior e para a sua adequada
exposição, a incisão tem que ser muito extensa, permitindo que
o couro cabeludo seja rebatido, aumentando o risco de coleções
(seroma). Isso levou à tentativa de desenvolvimento de acessos
com abordagem local, como no supercílio11, 12.
O acesso proposto, ou seja, o pré-capilar pterional, é
essencialmente uma modificação do bem conhecido acesso
mini-pterional7, com redução e melhor posicionamento da
incisão cutânea e ampliação da craniotomia, obtendo assim uma
excelente relação entre a incisão e a craniotomia. Sua realização
foi mais simples comparada aos acessos padrões.
A incisão foi realizada em linha pré capilar (semelhante à da
ritidoplastia) com início a nível do zigoma e estendendo-se
superiormente seguindo a linha capilar.
A anteriorização do acesso permitiu um arco mais amplo e uma
proximidade à área de interesse, fazendo menor tração e menor
sofrimento dos tecidos circunjacentes. Acreditamos que pela
menor tração, há menor sofrimento vascular da musculatura
J Bras Neurocirurg 28 (1): 56 - 61, 2017
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temporal, e sua atrofia, embora possa ser observada de forma leve
por um olhar mais crítico (Figura 6), não foi relatada pelo paciente.
A manipulação delicada dos tecidos e o término da incisão paralela
às linhas de força da região frontal garante uma cicatriz de boa
qualidade mesmo que seja necessária sua ampliação.

Conclusão
A abordagem pterional pré-capilar com ou sem ressecção da
margem orbital permitiu uma exposição semelhante com ressecção
óssea da mini-pterional com a supra-orbital lateral, podendo ser
considerada no tratamento de lesões supratentoriais da base do
crânio, similares às abordadas pelo acesso pterional.
A incisão menor, a cicatriz de boa qualidade e posicionada de forma
inconspícua na região pré-capilar e a ausência de atrofia temporal
trouxeram satisfação ao paciente e não impediram o correto
tratamento da patologia, demonstrando que a preocupação estética
pode ser adicionada a um correto diagnóstico e planejamento,
individualizando o tratamento do paciente.

Figura 6. Pós-operatório tardio - 6 meses. A) Vista frontal; B) Vista ¾.

O posicionamento da cicatriz é individualizado de acordo com a
linha de implantação capilar, podendo ser estendido superior ou
inferiormente segundo a forma da costeleta. Nos casos realizados,
a incisão iniciou-se na região pré-capilar, aproximadamente
1 cm anteriormente à projeção da hélix estendendo-se 5 cm
superiormente, em formato arciforme, acompanhando a linha
de implantação capilar. Embora prevista, não foi necessária a
ampliação da incisão para a realização da cirurgia.
Um dos pontos de cuidado, a lesão do ramo temporal do nervo
facial, é evitada pelo conhecimento anatômico da região.
Lembrando que a fáscia temporal se apresenta em duas camadas,
superficial e profunda, tendo compartimentos gordurosos sobre,
entre e inferior à elas. A camada superior, mais superficial e
espessa continua medialmente na fronte como aponeurose
epicraniana. O ramo temporal do nervo facial se encontra
na superfície inferior dessa camada13. A dissecção profunda,
inferiormente à fáscia temporal evita a sua lesão.
Observamos no estudo cadavérico ser possível a ressecção da
margem orbitária e o terço superior (no limite do zigoma) da margem
lateral da órbita, procedendo-se assim a uma ressecção orbitária.
A exposição das estruturas foi similar à habitualmente conseguida
com a utilização da técnica mini-pterional, permitindo tanto o
adequado tratamento da patologia como a reconstrução craniana,
como observado na tomografia de controle.
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Entretanto, mais estudos são necessários para uma correlação
entre acessos.
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