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RESUMO
Os adenomas hipofisários são responsáveis por 10 a 25 % de todos os tumores intracranianos, com prevalência aproximada de 17%,
e maior incidência na adenohipófise. A neurocirurgia via transesfenoidal é o pilar do tratamento para a maioria desses tumores, sendo
realizada por meio de duas técnicas principais, a microscópica e a endoscópica. Objetivo: Avaliar comparativamente o tratamento
de adenomas hipofisários por neurocirurgia transesfeinodal microscópica e endoscópica, analisando se há superioridade de uma
técnica em relação à outra quanto à presença ou não de complicações pós-operatórias, tempo de internamento hospitalar e necessidade
de reintervenção. Métodos: Estudo transversal retrospectivo pela análise de prontuários de pacientes submetidos ao tratamento
neurocirúrgico de adenomas hipofisários, atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Maringá e no Hospital Universitário de Maringá,
no período de 1999 e 2013. Resultados: Evidenciou-se, com significância estatística, maior taxa de complicações, tempo de internamento
e necessidade de reintervenções nos pacientes submetidos à neurocirurgia via transesfeinodal microscópica em comparação com a
técnica endoscópica. Conclusão: A técnica endoscópica vem demonstrando superioridade na abordagem terapêutica dos adenomas
hipofisários, diminuindo os riscos e a morbimortalidade para os pacientes.
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ABSTRACT
Introduction: Pituitary adenomas account for 10% to 25% of all intracranial tumors, with a prevalence of approximately 17%, and
a higher incidence in adenohypophysis. Transsphenoidal neurosurgery is the mainstay of treatment for most of these tumors, being
performed by two main techniques, the microscopic and the endoscopic. Objective: To evaluate comparatively the treatment of pituitary
adenomas by microscopic and endoscopic neurosurgery transsphenoidal analyzing whether there is superiority of one technique
over the other to the presence or absence of postoperative complications, length of hospital stay and need for reoperation. Methods:
Retrospective cross-sectional study by analysis of medical records of patients undergoing neurosurgical treatment of pituitary
adenomas treated at the Santa Casa de Misericordia and the University Hospital of Maringá, between 1999 and 2013. Results: It was
evident, with statistical significance, a higher rate of complications, length of stay and need for reintervention in patients undergoing
transsphenoidal neurosurgery microscopic compared with the endoscopic technique. Conclusion: The endoscopic technique has
demonstrated superiority in the therapeutic management of pituitary adenomas, reducing the risks and morbidity for patients.
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Introdução

Métodos

Os adenomas hipofisários são responsáveis por 10 – 25 %
de todos os tumores intracranianos, e têm uma prevalência
na população geral de, aproximadamente 17%1, com maior
incidência na região anterior da hipófise2. Os tumores
hipofisários são, em sua grande maioria, neoplasias benignas.
No entanto, podem causar sintomas resultante das alterações
hormonais ou da própria compressão causada pelo crescimento
tumoral3.

O trabalho baseia-se em um estudo transversal retrospectivo
através da análise de prontuários de pacientes submetidos ao
tratamento neurocirúrgico de adenomas hipofisários pelas
técnicas endoscópica e microscópica, via transesfeinodal,
atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Maringá e no
Hospital Universitário de Maringá, no período de 1999 e 2013.

A neurocirurgia via transesfenoidal é o pilar do tratamento para
a maioria dos adenomas hipofisários e outras massas selares4.
Esta via é relativamente não-invasiva, uma vez que utiliza o
meato nasal e anatomia do seio para alcançar a sela túrcica.
Schloffer et al5. foram os primeiros a relatar a abordagem
transesfenoidal em tumor em 1907. Cushing et al6.
abandonaram as incisões externas e popularizaram a técnica
transeptal sublabial. Na década de 1960, Hardy7 introduziu
o microscópio cirúrgico, que passou a ser considerado como
abordagem padrão, proporcionando menor morbimortalidade
aos pacientes, em 1961, Guiot inaugurou a utilização da
técnica endoscópica para a ablação de tumor hipofisário, sendo
deixada de lado devido à sua limitação na observação das
estruturas anatômicas8.
Nos últimos anos, mais precisamente a partir de 1992, com
o desenvolvimento dos instrumentos e técnicas endoscópicos,
Jankowski9 propôs uma abordagem totalmente endoscópica
para cirurgia hipofisária, que atualmente, tornou-se a
opção terapêutica preferível por suas vantagens de melhor
visualização, possibilitando, com isso, uma mínima invasão.
No entanto, o endoscópio tem a desvantagem da visão
estereoscópica prejudicada10, o que pode ser obtido com um
microscópio, gerando questionamento sobre a preferência
entre as duas técnicas.
O objetivo do nosso estudo é comparar as cirurgias
transesfeinodal endoscópica com a microscópica no tratamento
de adenomas hipofisários, avaliando comparativamente os
fatores de tempo de internamento, complicações e necessidade
de reintervenção associados a estas duas abordagens.
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No total, foram 99 cirurgias realizadas por neurocirurgião
experiente em cirurgia transeptal-transesfenoidal por
via sublabial com auxílio de microscópio cirúrgico, e
que, a partir de 2008, substituiu essa técnica pelo acesso
transnasal endoscópico acrescentando na equipe um médico
otorrinolaringologista. É importante ressaltar também que
todos os pacientes tiveram indicação cirúrgica definida por
equipe multidisciplinar, composta por endocrinologistas,
neurocirurgião e otorrinolaringologista, com acompanhamento
no pré e pós-operatório por endocrinologistas, e tiveram
o produto da excisão dos adenomas enviados para análise
anatomopatológica e imunohistoquímica com a mesma
patologista.
As análises foram realizadas no software R (http://cran.rproject.org/). A associação entre o tipo de técnica e as variáveis:
presença de complicação e reinternação foram avaliadas pelo
teste exato de Fisher. A Odds Ratio (OR) foi calculada, bem
como os respectivos intervalos de confiança. Já o tempo de
internamento entre ambas as técnicas foi comparado pelo
teste não paramétrico de Wilcoxon, devido à ausência de
normalidade para esta variável.
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá (Parecer
462.925).

Resultados
Nesse estudo foram analisados os prontuários de 116
pacientes portadores de adenomas hipofisários, sendo 67,3%
secretantes e 32,7% não secretantes. Por dificuldade na coleta
de dados de alguns prontuários, estes foram excluídos do
trabalho, permanecendo um total de 99 pacientes avaliados.
Desses, aproximadamente 17% eram microadenomas, e,
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aproximadamente 83%, macroadenomas.

Tabela 2. Necessidade de Reintervenção Cirúrgica por Técnica Operatória

De 1999 a 2008, a técnica neurocirúrgica utilizada era
exclusivamente via transesfeinodal microscópica. A partir de
então, iniciou-se a abordagem terapêutica pela técnica via
transesfeinodal endoscópica com a introdução de um médico
otorrinolaringologista.

TÉCNICA

PRESENTE

AUSENTE

TOTAL

ENDOSCÓPICA

20 (34%)

39 (66%)

59

MICROSCÓPICA

24 (60%)

16 (40%)

40

TOTAL

44

55

99

Fisher’s Test (p=0,013); OR 2,89; IC95% (1,17-7,30)

Alguns pacientes apresentaram complicações pós-operatórias
com necessidade de nova reabordagem cirúrgica. A
reintervenção foi realizada em 4 pacientes operados pela
técnica endoscópica e, em 11 pacientes operados pela técnica
microscópica. Esses dados também foram avaliados pelo
Fisher’s Test, demonstrando associação estatisticamente
significativa com p-value = 0,008 (p<0,05), A odds ratio
estimada foi de 5,12 (IC95%: 1,36 – 24,05), indicando que a
chance do paciente necessitar de uma reintervenção cirúrgica
foi 5 vezes maior pela técnica microscópica em relação a
endoscópica. Os dados são demonstrados na Tabela 2.
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NÃO

TOTAL

ENDOSCÓPICA

4 (7%)

55 (93%)

59

MICROSCÓPICA

11 (27,5%)

29 (72,5%)

40

TOTAL

15

84

99

Fisher’s Test (p=0,008), OR 5,12, IC 95% (1,36 – 24,05)
Analisando o tempo de internamento entre as duas abordagens
neurocirúrgicas, notou-se menor permanência intra-hospitalar
nos pacientes submetidos à cirurgia via transesfeinodal
endoscópica em relação à microscópica. Devido à assimetria,
a qual pode ser observada na Figura 1, as medianas do tempo
de internamento foram comparadas pelo teste de Wilcoxon.
Detectou-se que, para a técnica endoscópica, a média do
tempo de internamento foi em torno de 2,33 dias (mínimo 1
dia; mediana 2 dias), estatisticamente menor do que para a
técnica miscroscópica, cuja média foi de 4 dias (mínimo 2 dias;
mediana 3 dias) (p-value < 0,001).

M

Tabela 1. Número de Complicações Cirúrgicas por Técnica Operatória

SIM

E

No total, foram realizadas 59 neurocirurgias via transesfeinodal
pela técnica endoscópica e 40 pela técnica microscópica.
Correlacionando esses dados com o número de complicações,
observou-se essa ocorrência em 20 pacientes operados pela
técnica endoscópica, e em 24 pacientes operados pela técnica
microscópica. Esses valores foram analisados pelo Fisher’s
Test, com um p-value igual a 0,013 (p < 0,05), dentro de
um intervalo de confiança 95% (1,17 – 7,30), evidenciando
significância estatística, com valor Odds Ratio de 2,89. Os
dados estão descritos na tabela abaixo (Tabela 1).

TÉCNICA
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Tempos (Dias)

Figura 1. Tempo de internamento hospitalar entre as técnicas operatórias. Fonte:
Autores
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Discussão
No último século, a neurocirurgia para tratamento dos
adenomas hipofisários evoluiu da abordagem por craniotomia
para técnicas microcirúrgicas. Nos últimos anos, tem sido
questionada qual a melhor abordagem a ser utilizada11,
comparando a microscópica e a endoscópica, sendo que esta
tem ganhado cada vez mais respaldo científico por apresentar
maior eficiência e menor invasividade10,12,13.
A técnica endoscópica traz o grande benefício de expandir
a visão do neurocirurgião na cirurgia transesfenoidal14,
melhorando a visualização e remoção de tumores que antes não
eram acessados. Sua característica de invasão mínima explica
os resultados positivos e menor proporção de complicações
pós-operatórias em comparação com a abordagem
microscópica, e consequentemente, menor morbimortalidade.
Apresenta também maior taxa de sucesso na remoção completa
dos tumores10,12, provavelmente por permitir uma melhor
visualização das estruturas14, e menor tempo de internamento
intra-hospitalar15, possivelmente devido à não necessidade
de uso do tamponamento nasal, o que ocorre pela melhora
da visualização intra-operatória e, consequentemente, uma
hemostasia mais apropriada.
Porém, essa abordagem também apresenta algumas limitações
particulares, como a necessidade de instrumentos especiais,
diferentes tipos de angulações da ótica, novas habilidades, e
experiência do cirurgião com a utilização do endoscópio16,
sendo considerada como principal desvantagem, a perda da
visão tridimensional17, mas que o cirurgião pode perfeitamente
superá-la com base no conhecimento dos marcos anatômicos e
com movimentos do endoscópio18.
O presente trabalho analisou 99 neurocirurgias via
transesfeinodal realizadas pela mesma equipe multidisciplinar
durante todo o período de 1999 e 2013. Dessas, 59 foram pela
técnica endoscópica e 40, pela abordagem microscópica. Foi
possível constatar, com significância estatística, menor taxa de
complicações e menor tempo de internamento hospitalar no pósoperatório das cirurgias realizadas pela técnica endoscópica, o
que também foi observado em outros estudos3,13,19-21.
Evidenciou-se a chance de 2,89 maior para a ocorrência de
complicações com a técnica microscópica, aproximadamente,
3 vezes mais do que com a técnica endoscópica, o que pode ser
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corroborado pela necessidade de incisão sublabial, dissecção
da mucosa do septo e fratura do septo nasal22,23, com a limitação
do uso de especulo nasal que estreita o corredor cirúrgico,
dificultando a visualização e manipulação dos instrumentos.
Quando houve necessidade de reintervenção, essa ocorreu,
aproximadamente, 5 vezes mais quando o paciente foi
submetido à técnica microscópica. Tal constatação foi
semelhantemente relatada por outros autores20,21,24.
Outro dado muito importante observado foi a média de dias
hospitalizados, que demonstrou ser aproximadamente 2
vezes maior nos pacientes também submetidos a técnica
microscópica19,21, o que aumenta os riscos para o paciente,
aumentando a morbimortalidade23.
Apesar de alguns estudos divergirem quanto às vantagens e à
superioridade da abordagem endoscópica25, tanto na facilidade
para o neurocirurgião, quanto para a recuperação precoce do
paciente, é inegável que esta abordagem vem se demonstrando
cada vez mais eficiente e com resultados plausíveis e aplicáveis.

Conclusões
A partir dos resultados apresentados, concluímos que a técnica
endoscópica para o tratamento de adenomas hipofisários tem
apresentado vantagens e benefícios no seu emprego, tanto
para a equipe cirúrgica quanto para o paciente, reduzindo a
morbidade e melhorando a qualidade no tratamento.
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