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RESUMO 

 

Beer Furlan AL. Avaliação qualitativa e quantitativa de acessos cirúrgicos 
com microscopia e assistido por endoscopia à cisterna ambiens: estudo em 
cadáveres [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2019.  

INTRODUÇÃO: A cirurgia endoscópica é um campo em expansão e uma 
técnica amplamente aceita no tratamento de lesões intracranianas seguindo 
a tendência atual de procedimentos minimamente invasivos em 
neurocirurgia. No entanto, sua aplicação em cirurgias na região da cisterna 
ambiens ainda não foi estudada. Este trabalho tem como objetivo realizar 
análises qualitativa e quantitativa de diferentes acessos cirúrgicos à cisterna 
ambiens utilizando a microscopia com e sem  assistência da endoscopia. 
MÉTODOS: Utilizamos microscopia e assistência da endoscopia para 
conduzir uma análise objetiva de quatro acessos cirúrgicos comumente 
utilizados na cirurgia da cisterna ambiens: supracerebelar infratentorial (SC), 
occipital interhemisférico (OI), subtemporal (ST) e transcoróideo (TC). 
Adicionalmente, foi realizada ressecção do giro parahipocampal (STh) no 
contexto do acesso ST. Cada acesso cirúrgico (SC, OI, ST, TC) foi realizado 
em cadáveres. Após a dissecção anatômica microscópica, um endoscópio 
de 30 graus foi utilizado para explorar o campo cirúrgico.  Finalmente, o giro 
parahipocampal foi ressecado através do acesso ST e a exposição cirúrgica 
foi avaliada. A análise quantitativa foi baseada na exposição linear de 
estruturas vasculares e na área de exposição da região da cisterna ambiens. 
RESULTADOS: Foi encontrada diferença significativa (p<0.05) entre 
microscopia e assistência por endoscopia na exposição linear da artéria 
cerebral posterior (PCA) e artéria coróidea posterior (PChA) medial através 
do acesso ST. A assistência da endoscopia também melhorou exposição 
das áreas medial, superior e total através do acesso ST. CONCLUSÕES: 
Este estudo demonstrou que a assistência da endoscopia para cirurgia da 
região da cisterna ambiens é viável e melhorou a exposição através do 
acesso ST proporcionando exposição similar ao acesso STh. 

DESCRITORES: Cisterna ambiens; Endoscopia; Assistência Endoscópica; 
Anatomia; Microcirurgia; Microneurocirurgia; Cadáver. 

 

  



ABSTRACT 

 

Beer Furlan AL. Qualitative and quantitative analysis on microscopic and 
endoscopic-assisted surgical approaches to the ambient cistern: a cadaveric 
study [t e   ]. Sã  P ul : “F culd de de Med c   ; U  ver  d de de Sã  
P ul ”; 2019. 

INTRODUCTION: In the current minimally invasive trend in neurosurgery; 
endoscopic surgery is growing field and widely accepted as a mean of 
treating intracranial lesions. However; its application in the ambient cistern 
surgery has not been studied thus far. The objectives of the present study 
are to perform a qualitative and quantitative analysis of different 
microsurgical and endoscopic-assisted approaches to the ambient cistern. 
METHODS: We used microscopy associated with endoscopy assistance to 
conduct an objective analysis of four surgical approaches commonly used in 
the surgery of the ambient cistern: infratentorial supracerebellar (SC); 
occipital interhemispheric (OI); subtemporal (ST) and transchoroideal (TC). 
Additionally; we performed a parahypocamppal gyrus resection (STh) in ST 
context. Each approach (SC; OI; ST; TC) was performed in cadaveric heads. 
After the microscopic anatomical dissection; the 30-degree endoscope was 
used to explore the exposure. At last; the parahyppocampal gyrus was 
resected through a ST approach and the exposure evaluated. The 
quantitative analysis was based on the linear exposure of vascular structures 
(linear exposure) and the area of exposure of the ambient cistern region 
(area of exposure) RESULTS: There was significant difference (p<0.05) in 
linear exposure of the PCA and medial PChA between microsurgery and 
endoscopic assistance on the ST approach. It also improved the medial; 
superior and total exposure of the ambient cistern region when used on the 
ST approach. CONCLUSIONS: This study demonstrates that endoscope 
assistance improved exposure of the ambient cistern region when using the 
ST approach. Endoscopic assistance was feasible and provided similar 
surgical exposure compared with ST associated with parahippocampal gyrus 
resection. 

DESCRIPTORS: Ambient Cistern; Endoscopy; Endoscopic-Assistance; 
Anatomy; Microsurgery; Microneurosurgery; Cadaver. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A região da cisterna ambiens é um compartimento intracraniano único 

e representa um desafio para o neurocirurgião devido à sua localização 

profunda, presença de estruturas vitais, limites estreitos e anatomia 

tridimensional complexa. Diversos acessos cirúrgicos com as suas 

modificações e combinações têm sido descritos para acessar a região da 

cisterna ambiens e o segmento posterior da artéria cerebral posterior (PCA). 

No entanto, a escolha da via cirúrgica adequada permanece controversa e 

requer um entendimento preciso das limitações de cada acesso, bem como 

da anatomia da região 1-9. 

Nos últimos anos, a crescente utilização de endoscópios rígidos nas 

vias endonasal e transcraniana mudou a forma de manejo das lesões 

cerebrais e das de base do crânio. O endoscópio  melhorou a visibilização 

de estruturas anatômicas e reduziu a exposição e retração do cérebro, 

minimizando a morbidade cirúrgica. Nesta tendência atual da neurocirurgia 

minimamente invasiva, a cirurgia endoscópica é um campo crescente e 

amplamente aceito como um meio de tratar lesões intracranianas 10-18. 

Neste contexto, utilizamos a microscopia e a assistência da 

endoscopia para conduzir uma análise comparativa e objetiva de quatro 

acessos cirúrgicos comumente utilizados na cirurgia da cisterna ambiens: 

supracerebelar infratentorial (SC), occipital interhemisférico (OI), 

subtemporal (ST) e transcoroideo (TC) 19-22. Adicionalmente, realizamos e 
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avaliamos o papel da ressecção do giro parahipocampal (STh) no acesso 

microcirúrgico ST.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Anatomia da cisterna ambiens 

 

A cisterna ambiens é um compartimento aracnóideo complexo que, se 

visto de uma perspectiva coronal, tem a forma de um "C" ao redor do giro 

parahipocampal (Figura 1). Ela se estende da margem posterior da cisterna 

crural à borda lateral do colículo mesencéfalico 23. Alguns autores 

consideram a cisterna crural como parte da cisterna ambiens anterior pois 

não há um limite preciso ou separação entre os dois compartimentos 6. 

Definimos a região da cisterna ambiens como a área que é limitada 

anteriormente pela superfície póstero-lateral do pedúnculo cerebral; 

medialmente pela superfície lateral do mesencéfalo; lateralmente pela borda 

tentorial, giro parahipocampal, fímbria do fórnix e fissura coróidea e 

superiormente pelo pulvinar do tálamo, corpo geniculado lateral e tracto 

óptico 24, 25. 

 

Figura 1 -  Visão coronal mostrando o formato de “C” da cisterna ambiens 
ao redor do giro parahipocampal 
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Esta região contém a artéria coróidea anterior (AChA), os segmentos 

P2 e P3 da PCA com os seus ramos (incluindo as artérias coróideas 

posteriores), a veia basal de Rosenthal (BVR), e, raramente, segmento da 

artéria cerebelar superior.  

A AChA tipicamente se origina do segmento supraclinoideo da artéria 

carótida interna como uma artéria única. Usualmente, o segmento inicial e 

cisternal da AChA cruza o trato ótico de uma posição lateral para medial. A 

AChA se estende ao longo do teto da cisterna ambiens e cruza novamente o 

trato ótico de medial para lateral na borda anterior do corpo geniculado 

lateral 26. Finalmente entra no corno temporal do ventrículo lateral através da 

fissura coróidea, entre as camadas piais do pedúnculo e o uncus, que se 

fundem para formar a tela coróidea 26-28. Vide Figura 2. 

 

Figura 2 -  Dissecação anatômica do hemisfério direito mostrando as 
relações entre as artérias carótida interna, coróidea anterior e 
cerebral posterior na região da cisterna ambiens. Imagem 
modificada – The Rhoton Collection (http://rhoton.ineurodb.org) 
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A PCA se origina da bifurcação da artéria basilar imediatamente após 

a origem da artéria cerebelar superior. Após um pequeno curso lateral, a 

PCA recebe a artéria comunicante posterior dentro da cisterna 

interpedencular e se direcionada posteriormente contornando o 

mesencéfalo. Neste trajeto ao redor do mesencéfalo, a PCA atravessa as 

cisternas interpeduncular, crural e ambiens para finalmente entrar na 

cisterna quadrigeminal onde se subdivide em artérias calcarina e parieto-

occipital 7. Diversos autores classificaram os segmentos da PCA de 

diferentes formas. No entanto, a classificação mais utilizada na literatura 

atual é a de Zeal e Rhoton, que subdivide a PCA em quatro segmentos (P1-

P4) 29. O segmento P1, historicamente chamado de artéria mesencefálica, 

pre-comunicante, circular, ou segmento penducular proximal, se refere a 

origem da PCA no topo da artéria basilar até a artéria comunicante posterior. 

O segmento P2 da PCA pode ser subdividido em P2a e P2p, que estão 

cercados pela borda posterior do pedúnculo. O P2a começa na junção da 

artéria comunicante posterior e cursa através da cisterna ambiens ou crural 

anterior ao longo da superfície superior da membrana perimesencefálica 

anterior. O segmento P2p começa no limite posterior da cisterna ambiens 

anterior ou cisterna crural e termina na borda lateral do colículo 

mesencéfalico. O P2p muitas vezes cursa superiormente e lateralmente 

dentro da cisterna ambiens, repousando sobre a superfície superior do giro 

parahipocampal. O segmento P3 prossegue posteriormente a partir da borda 

posterior da cisterna ambiens em direção a cisterna quadrigeminal até o 
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limite anterior da fissura calcarina. O segmentos P4 são os ramos de P3 

distais a fissura calcarina 29. Vide Figura 3. 

 

Figura 3 -  Dissecação anatômica do hemisfério esquerdo mostrando artéria 
cerebral posterior e sua relação com a artéria comunicante 
posterior; e seu trajeto em torno do mesencéfalo e sobre o giro 
parahipocampal. Imagem modificada – The Rhoton Collection 
(http://rhoton.ineurodb.org) 

 

A artéria coróidea posterior (PChA) medial normalmente se origina 

como um tronco único de P1 ou P2 e se estende através da cisterna 

ambiens. Ela cursa inferior e medial a PCA em seu trajeto nas cisternas 

crural e ambiens e se direciona medialmente para entrar na cisterna 

quadrigeminal. As PChA laterais surgem mais comumente a partir do 

segmento P2p como ramo único ou ramos múltiplos, cursam lateralmente ao 

longo da borda superior do giro parahipocampal dentro da cisterna ambiens, 
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e entram na parte posterior do corno temporal e átrio ventricular através da 

fissura coróidea (Figura 4) 30-33. 

 

Figura 4 -  Dissecação anatômica do evidenciando as relações entre os 
principais vasos ao redor da cisterna ambiens. Imagem 
modificada – The Rhoton Collection (http://rhoton.ineurodb.org) 

 

A BVR foi descrita pela primeira vez por Rosenthal em 1824 e é 

constituída pela confluência de quatro veias principais: veia cerebral anterior, 

formada pela veias límbica anterior e pericalosa; veia frontal (medial e 

inferior); veia sylviana profunda (veia cerebral média profunda); e veia 

estriada inferior 34. A BVR se origina anterior ao mesencéfalo, cursa 

lateralmente a substância perfurada anterior, passa ao redor do mesencéfalo 

superior e drena as paredes da cisterna ambiens. Ela sai da cisterna 
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ambiens e entra no envelope aracnóide na região da glândula pineal para se 

juntar a veia cerebral interna, veia de Galeno e seio reto (Figura 5) 34, 35.  

 

Figura 5 -  Dissecação anatômica do hemisfério direito mostrando a relação 

entre a veia basal de Rosenthal, mesencéfalo e lobo temporal. 

Imagem modificada – The Rhoton Collection 

(http://rhoton.ineurodb.org) 
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2.2 Acessos cirúrgicos à cisterna ambiens 

 

O acesso supracerebelar infratentorial (SC) foi inicialmente descrito 

por Oppenheim and Krause em 1923 e aprimorado com técnicas 

microcirúrgicas por Stein em 1971 19. Atualmente, o acesso SC mediano 

continua a ser o corredor cirúrgico mais comum e flexível para a região da 

glândula pineal, mesencéfalo póstero-lateral e ponte súpero-lateral. A 

variante paramediana do acesso SC descrito por Yasargil 36 proporciona 

exposição da cisterna ambiens, aspecto lateral da placa tectal e pedúnculo 

cerebelar superior. A variante extrema lateral do acesso SC, onde se expõe 

o seio sigmoide, permite acesso ao mesencéfalo póstero-lateral.  

O posicionamento cirúrgico do paciente no acesso SC pode ser 

variável e depende da preferência do cirurgião. As opções mais utilizadas 

são as posições sentada, lateral, três-quartos de prona ou prona. A incisão 

na pele pode ser linear mediana, linear paramediana ou em formato de C 

para a variante extrema lateral.  

A craniotomia pode ser realizada na linha média ou paramediana, 

equidistante do ínion e da mastoide. Uma trepanação é realizada abaixo do 

seio transverso e a dura mater é dissecada da superfície interna do osso. Se 

a dura mater sobre o seio venoso estiver firmemente aderida ao osso, 

trepanações adicionais podem ser realizadas ou o osso sobre o seio venoso 

pode ser brocado após a realização da craniotomia.  

Após a realização da craniotomia suboccipital, a durotomia é realizada 

de forma semi-circular seguindo as bordas da craniotomia e com a sua base 
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voltada para o seio transverso. Na posição sentada, a própria gravidade 

exerce a retração caudal no cerebelo, caso contrário, é necessário o uso de 

um retrator cirúrgico. Se houver veias em ponte se conectando com a tenda 

cerebelar, estas podem ser coaguladas e seccionadas. Suturas na superfície 

tentorial anterior ao seio transverso podem ser aplicadas e colocadas sob 

tensão retraindo o seio transverso superiormente. Esta manobra expande o 

corredor cirúrgico supracerebelar. A superfície cerebelar é suavemente 

retraída com a utilização de aspiradores, bipolares ou outros instrumentos 

microcirúrgicos. As membranas aracnóides são dissecadas com 

instrumentos cortantes ampliando o corredor cirúrgico 37. 

O acesso occipital interhemisférico (OI) ou interhemisférico posterior, 

inicialmente descrito por Walter Dandy, e aperfeiçoado por Yasargil 38 

proporciona acesso a superfícies dos lobos parietais e occipitais, parte 

posterior do giro do cíngulo, parte superior do giro parahipocampal, esplênio 

do corpo caloso, e ventrículo lateral. Abaixo do esplênio do corpo caloso, a 

região da pineal e áreas para-pineais, pulvinar do tálamo, mesencéfalo 

dorsal e dorso-lateral e incisura tentorial podem ser expostas 39. O paciente 

pode ser colocado nas posições sentada, lateral, três-quartos de prona ou 

prona.  

Uma incisão em formato de U invertido é realizada com o ápice 

localizado 8 a 10 centímetros acima do ínion, imediatamente superior a 

intersecção das suturas lambdoide e sagital. O flap cutâneo é excêntrico ao 

lado de interesse se iniciando medial a mastoide e inferior a linha nucal 

superior. No lado contralateral, a incisão da pele cursa parassagitalmente, 
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aproximadamente 3 centímetros da linha média. O escalpo é refletido 

inferiormente e a musculatura cervical posterior (semispinalis capitis e 

splenius capitis) é mobilizada junto com o escalpo para expor o osso 

occipital abaixo do ínion.  

A craniotomia expõe o parte da tórcula, seio sagital superior, e seio 

transverso. Quando necessária exposição bilateral, o seio transverso é 

exposto do dois lados. Trepanações e a craniotomia podem ser realizadas 

sem exposição dos seios venosos, assim, a dissecção da dura mater na 

confluência dos seios venosos pode ser realizada sob visualização direta 

minimizando o risco de lesão venososa, embolia aérea e sangramento 

excessivo. Isto é particularmente importante nos casos em que a dura mater 

está firmemente aderida aos sulcos ósseos da tábua interna ou na presença 

de veias emissárias de tamanho significativo.  

A durotomia é realizada em forma de arco se estendendo do seio 

sagital superior até o seio transverso. Esse arco é dividido com um corte em 

direção ao encontro dos seios sagital e transverso na proximidade da 

torcula. Este corte cria dois folhetos durais, que quando refletidos com 

suturas, expões as superfícies medial e inferior do lobo occipital.  

Dependendo do posicionamento, a gravidade ou um retrator cirúrgico 

são usados para retrair o lobo occipital ipsilateral. A fissura interhemisférica 

e membranas aracnóides entre o lobo occipital e a foice cerebral são 

dissecadas e abertas com instrumentos microcirúrgicos cortantes. As veias 

em ponte do lobo parietal que drenam para o seio sagital superior tendem a 

ser grandes e é de extrema importância preservá-las. As veias em ponte do 
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lobo occipital tendem a ser em menor numero e o sacrifício de uma delas 

para acessar a fissura interhemisférica geralmente é bem tolerada.  

A foice e o tentório cerebelar são dissecados dentro da fissura 

interhemisférica até a incisura tentorial, onde a aracnóide da cisterna 

quadrigeminal e ambiens são visibilizadas 39. 

Uma variante do acesso subtemporal (extradural) foi descrita pela 

primeira vez em 1892 por Fedor Krause 40 para tratamento de neuralgia do 

trigêmeo. No entanto, o acesso subtemporal utilizado na neurocirurgia 

moderna foi desenvolvido e popularizado no tratamento de aneurismas 

cerebrais na década de 1960 por Charles Drake 41.  

O posicionamento da cabeça deve buscar manter o plano do arco 

zigomático paralelo ao chão e o vértex da cabeça ligeiramente direcionado 

ao chão. Isso facilita o retração do lobo temporal e trabalho microcirúrgico 

considerando a angulação do tentório. A incisão cirúrgica da pele é variável 

e pode ser em forma de “ponto de interrogação”, arco com a base voltada 

para a orelha ou uma incisão linear. A dissecção do músculo temporal 

também pode ser realizada de diversas maneiras. No entanto, é essencial a 

exposição da superfície superior da raiz arco zigomático e obtenção de 

retração suficiente do músculo temporal para expor a base do osso temporal 

e da fossa média 42. 

Uma craniotomia retangular é realizada abaixo da linha temporal 

superior e centrada no plano acima da raiz do arco zigomático. 

Preferencialmente, a craniotomia deve ser baixa junto ao base da fossa 

média. O osso temporal pode ainda ser drilado e removido com Kerrison 



Revisão da Literatura 17 

  
 

inferiormente, ampliando o corredor cirúrgico e consequentemente reduzindo 

a retração do lobo temporal. De forma geral, quanto mais anterior o centro 

da craniotomia, menor a chance de lesão da veia de Labbé e maior a 

necessidade de retração do lobo temporal. Vide Figura 6. 

 

Figura 6 -  Dissecação anatômica atráves do acesso subtemporal esquerdo 
mostrando a veia anastomótica de Labbé como fator limitante da 
retração do lobo temporal 

 

A durotomia é realizada em formato de C com a base voltada 

inferiormente em direção a fossa média. A retração do lobo temporal e 

dissecção com instrumentos cortante de membranas aracnoides da fossa 

média são realizados, visando a preservação da veia de Labbé. Outras veias 

tributárias menores que vão do lobo temporal para a fossa média, e que 

estiverem interferindo no corredor cirúrgico, podem ser seccionadas. A 

continuação da dissecção medialmente terminará na membrana aracnóide 

da cisterna ambiens.  
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O acesso transcoróideo (TC) consiste em uma craniotomia realizada 

da mesma forma que o acesso ST. No entanto, ao invés da dissecção 

temporal ser feita na base da fossa média, é necessária dissecção do 

parênquima do lobo temporal para acesso ao corno temporal do ventrículo 

lateral. Existem diversas descrições de acesso ao corno temporal, dentre 

elas o giro temporal médio, sulco temporal inferior, giro temporal inferior, 

sulco colateral ou sulco occipitotemporal.  

Uma vez dentro do ventrículo lateral, a cisterna ambiens é acessada 

com a dissecção da fissura coróidea entre a fimbria hipocampal e o plexo 

coróide 4, 43. 

 

 

2.3 Lesões na região da cisterna ambiens  

 

Existe um número relativamente pequeno de lesões cirúrgicas 

contidas exclusivamente dentro da cisterna ambiens. No entanto, este 

número aumenta significativamente quando incluímos as patologias dentro e 

ao redor da cisterna ambiens. Isto enfatiza a importância do conhecimento 

anatômico da região, estruturas anatômicas relacionadas e vantagens e 

limitações dos possíveis acessos cirúrgicos.  

Podemos dividir as lesões cirúrgicas em quatro grandes grupos: 

doenças cerebrovasculares, lesões tumorais intra-axiais, lesões tumorais 

extra-axiais e processos infecciosos. 
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As lesões cerebrovasculares incluem aneurismas cerebrais da PCA 

(segmento P2 e P3), mal formações arteriovenosas localizadas na cisterna 

ambiens ou na região mesial do lobo temporal, angioma cavernoso na região 

mesial do lobo temporal ou segmento ponto-mesencefálico do tronco 

cerebral.  

As lesões tumorais intra-axiais são essencialmente gliomas de baixo 

ou alto graus e tumores metastáticos localizados no lobo temporal mesial e 

tronco cerebral (mesencéfalo e transição ponto-mesencefalica). Estas lesões 

podem ser totalmente intra-axiais ou podem ter componentes exofíticos 

ocupando a cisterna ambiens.  

O grupo de lesões tumorais extra-axiais é mais heterogêneo e 

incluem lesões malignas e benignas. Os tumores malignos são 

essencialmente  metástases extra-axiais para meninges ao redor da cisterna 

ambiens. As lesões benignas incluem meningiomas tentoriais, schwannomas 

do nervo troclear, cistos aracnoides, cistos epidermóides e dermóides. 

Os processos infecciosos nesta região são mais raros, porém sempre 

estão entre os diagnósticos diferenciais e incluem abscessos bacterianos, 

neurocisticercose, tuberculoma, entre outros.  
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2.4 Microcirurgia assistida por endoscopia 

 

No final da década de 1970, Apuzzo et al. 44, assim como Halves e 

Bushe 45, descreveram o uso do endoscópio como ferramenta auxiliar na 

ressecção microcirúrgica de lesões da hipófise com extensão extra-selar. O 

endoscópio tinha o papel de visualização de estruturas localizadas fora da 

linha de iluminação e visão do microscópio, estratégia  anteriormente 

alcançada com o uso de espelhos angulados 46. Em 1995, Matula et al. 

introduziu o conceito de micro neurocirurgia assistida por endoscopia no 

tratamento de lesões intracranianas na fossa posterior e região para-selar 47. 

No entanto, pode-se dizer que Axel Perneczky foi essencialmente o pioneiro 

e quem popularizou o uso do endoscópio em cirurgias intracranianas através 

da introdução do conceito de neurocirurgia minimamente invasiva 13, 48, 49. 

Durante procedimentos microcirúrgicos, o microscópio permite 

iluminação e magnificação do campo cirúrgico, principalmente de estruturas 

localizadas na mesma direção da fonte de luz. Dissecção e visibilização de 

estruturas mais profundas e parcialmente encobertas podem gerar lesões 

iatrogênicas secundárias a retração e manipulação inadvertida de estruturas 

anatômicas. A combinação de técnicas microcirúrgicas e assistidas por 

endoscopia podem melhorar a visualização destas estruturas que não estão 

no plano superficial de iluminação, permitindo um aumento de visibilização 

do campo cirúrgico de forma minimamente invasiva.  

Como qualquer outro instrumento microcirúrgico, os endoscópios 

usados em microneurocirurgia necessitam ser projetados especificamente 
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para este uso, especialmente em termos de robustez e rigidez. O uso de 

endoscópios semi-rígidos foi proposto para procedimentos assistidos por 

endoscopia. No entanto, endoscópios rígidos são mais apropriados devido a 

melhor qualidade de imagem e por permitirem o uso de suporte que prende 

o endoscópio a mesa operatória e o mantém fixo na posição desejada no 

campo operatório.  

Endoscópios rígidos usados em micro-neurocirugia são constituídos 

em um sistema de lentes em uma haste, conectados com um sistema 

externo de luz por um cabo de fibra-ótica. As imagens  de vídeo são obtidas 

por uma câmera digital e transmitidas para monitores 50, 51.  

Estes endoscópicos podem ser esterilizados em autoclave de forma 

segura. Existem diferentes tipos de angulação da lente sendo as mais 

comuns de 0, 30, 45 e 70 graus. Os endoscópios de 0 e 30 graus são os 

mais comumente usados pois ângulos de visão maiores que 30 graus 

distorcem a aparência das estruturas anatômicas de forma significativa.  

Os endoscópios de 30 graus proporcionam maior vantagem em 

relação ao microscópio pois tem a habilidade de visão “ao virar da esquina”. 

Isto significa uma visibilização de estruturas anatômicas além do plano 

cirúrgico superficial que se encontra na direção da fonte de luz.   

Apesar da crescente utilização de endoscópios rígidos na 

neurocirurgia moderna, a literatura é escassa de estudos objetivos e 

qualitativos do papel da endoscopia nos acessos transcranianos. 

Atualmente, nenhum estudo analisou de forma objetiva o papel da 

assistência da endoscopia nos diferentes acessos cirúrgicos à cisterna 
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ambiens. A importância deste tipo de trabalho é ainda maior considerando a 

anatomia tridimensional complexa da região e a controvérsia na escolha da 

melhor via cirúrgica à cisterna ambiens. 

Neste estudo, procuramos obter um entendimento preciso da 

anatomia e esclarecer as vantagens e limitações de cada acesso cirúrgico 

para região.  
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3 OBJETIVOS  

 

 

1- Realizar análise qualitativa e quantitativa de diferentes acessos 

cirúrgicos à cisterna ambiens utilizando a microscopia. 

2- Realizar análise qualitativa e quantitativa de diferentes acessos 

cirúrgicos à cisterna ambiens utilizando a assistência da 

endoscopia. 

3- Comparar as exposições cirúrgicas endoscópica e microscópica. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Foram estudados 10 cadáveres adultos (20 hemisférios cerebrais) 

provenientes do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (SVOC-USP). Os procedimentos 

foram realizados de acordo com as normas do SVOC-USP e da comissão de 

ética em pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

Adicionalmente, foram estudados 3 cabeças de cadáveres (6 

hemisférios) fixadas com formol e com vasos cerebrais injetados com 

silicone corados. As artérias com corante vermelho e as veias com corante 

azul. As dissecções nas cabeças foram realizados no Laboratório de 

Microcirurgia do Barrow Neurological Institute, Phoenix, Arizona. 

Os dados durante e imediatamente após o procedimento foram 

registrados e posteriormente estudados.  

 

Critérios de inclusão 

Cadáveres adultos. 

 

Critérios de exclusão 

Cadáveres que apresentaram óbito por lesão intracraniana. 
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Aspectos éticos 

O estudo foi desenvolvido de acordo com a Declaração de Helsinki e 

foi iniciado após sua aprovação pelo Comitê de Ética do HCFMUSP. O 

estudo foi conduzido em acordo com a legislação vigente no Brasil para as 

pesquisas em seres humanos (Resolução CONEP 196/96). 

 

 

4.2 Acessos cirúrgicos 

 

As cabeças foram submetidas a fixação rígida da cabeça com uma 

cabeceira de Mayfield (Codman, Inc., Raynham, Massachusetts) com o 

intuito de recriar o posicionamento cirúrgico. As craniotomias foram 

realizadas com o uso de craniótomo/drill cirúrgico (Midas Rex, L.P., Fort 

Worth, Texas) e instrumentos cirúrgicos habituais. As dissecções 

microcirúrgicas foram realizadas com o uso de instrumentos microcirúrgicos 

e microscópio cirúrgico  (Carl Zeiss, Germany).  

O endoscópio rígido de 30 graus (Minop System; Aesculap, 

Tuttlingen, Germany) foi utilizado no  acesso cirúrgico assistido por 

endoscopia. A unidade de vídeo era composta por vídeo câmeras (3 chips), 

gravador de vídeo e monitor (Sony Corp., San Jose, California). A técnica 

cirúrgica detalhada para cada acesso foram bem ilustradas e descritas 

anteriormente 19-22. 

Resumidamente, após a exposição do crânio, realizamos uma 

craniotomia subocciptal e uma craniotomia occipital com a preservação do 
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osso que recobre o seio transverso. O acesso SC foi realizado seguido do 

acesso OI, onde ambos forneceram uma via posterior à região cisterna 

ambiens.  

No mesmo lado da cabeça do cadáver, uma craniotomia temporal 

baixa proporcionou acesso às abordagens ST e TC. O acesso subtemporal 

requer o posicionamento da sutura sagital paralela ao chão, com o vértice da 

cabeça angulado inferiormente para permitir a visualização máxima ao longo 

da superfície tentorial até cisterna ambiens. As adesões aracnóideas que 

ligam o lobo temporal mesial até a borda tentorial foram dissecadas e 

removidas para expor as estruturas subjacentes. 

Para o acesso TC, foi utilizado o sulco temporal inferior para acessar 

o corno temporal do ventrículo lateral e abrir a fissura coróidea entre as 

fímbrias do hipocampo e o plexo coróide.  

Após a dissecção anatômica microscópica, o endoscópio rígido de 30 

graus foi usado para explorar a exposição em cada acesso cirúrgico (Figura 

7). Finalmente, o giro parahipocampal foi ressecado através do acesso 

microcirúrgico ST, a fim de melhorar a exposição da região cisterna 

ambiens. 
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Figura 7 -  Perspectiva endoscópica dos diferentes acessos cirúrgicos. A, B 
- PCA e BVR vistas através do acesso transcoróideo do lado 
direito. C,D – PChA medial e BVR vistas através do acesso 
subtemporal do lado direito. E – PCA, PChA medial e BVR vistas 
através do acesso supracerebelar do lado direito. F, PCA, PChA 
medial e BVR vistas através do acesso occipital interhemisférico 
do lado direito. 
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4.3 Análise qualitativa 

 

A análise qualitativa foi feita com base em observações anatômicas 

da exposição cirúrgica e limitações dos diferentes acessos durante 

dissecações de cadáveres. 

 

 

4.4 Análise quantitativa 

 

A análise quantitativa foi baseada na exposição linear de estruturas 

vasculares (exposição linear) e na área de exposição da região cisterna 

ambiens (área de exposição).  

 O sistema Optotrak 3020 (Northern Digital, Waterloo, Canadá) com 

uma sonda de seis marcadores digitais e software que acompanha o sistema 

foi utilizado para a coleta de dados (Figura 8) 52-54. A cabeça foi fixada em 

uma cabeceira de três pontos para garantir a permanência nas mesmas 

coordenadas cartesianas do sistema Optotrak. Um computador conectado 

ao sistema Optotrak foi usado para armazenar os dados na forma de 

coordenadas x, y, e z (em milímetros) de cada vértice estudado.  

Um retrator cirúrgico foi utilizado para garantir a firme retração do 

tecido cerebral, evitando erros de medição enquanto os pontos eram 

localizados espacialmente. Os dados de um ponto foram obtidos pelo toque 

da ponta da sonda digital nos pontos anatômicos de interesse e gravação 

concomitante da sua posição.  
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Figura 8 -  Sistema Optotrak 3020 (Northern Digital, Waterloo, Canadá) 
utilizado para aquisição de coordenadas espaciais 

 

 

Cálculo de exposição linear 

A exposição linear das estruturas vasculares PCA, PChA e BVR 

foram avaliadas em cada abordagem microcirúrgica.  A sonda de navegação 

foi utilizada para obtenção de coordenadas x, y, e z (em milímetros) das 

exposições anterior e posterior máximas de cada vaso. Desta forma, a 

distancia linear entre os dois pontos pode ser calculado proporcionando uma 

boa estimativa de exposição linear do vaso estudado.  

 

Cálculo de área de exposição  

A área de exposição cirúrgica também foi medida e calculada em 

cada acesso cirúrgico. 

Dividimos a área total em três componentes: áreas anterior, medial e 

superior. Em cada um dos componentes, quatro pontos foram selecionados 

formando um quadrilátero ou dois triângulos com um lado comum. A área de 

exposição das regiões anterior, medial e superior foram calculadas pela 
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soma das áreas formadas pelos dois triângulos (Figura 9). As áreas dos 

triângulos foram calculadas como a metade da grandeza do produto vetorial 

de quaisquer dois vetores que formam dois lados do triângulo. Vide  

Figura 10.  

A região anterior foi definida como a região imediatamente lateral ao 

pedúnculo cerebral e anterior ao sulco mesencefálico lateral. Os pontos 

selecionados na região anterior foram: 1) o ponto de exposição cirúrgica 

mais inferior e anterior (ponto 1); 2) o ponto de exposição cirúrgica mais 

superior e anterior (ponto 2); 3) o ponto mais inferior no sulco mesencefálico 

lateral (ponto 3); 4) o ponto mais superior no sulco mesencefálico lateral 

(ponto 4) (Figura 9).  

A área medial foi definida como a região imediatamente lateral ao 

mesencéfalo e posterior ao sulco mesencefálico lateral. Os pontos 

selecionados na área medial foram: 1) o ponto mais inferior no sulco 

mesencefálico lateral (ponto 3); 2) o ponto mais superior no sulco 

mesencefálico lateral (ponto 4); 3) o ponto de exposição cirúrgica mais 

inferior e posterior (ponto 5); 4) o ponto mais superior e posterior da 

exposição cirúrgica (ponto 6) (Figura 9). 

A área superior será definida como a região do "teto" da cisterna 

ambiens, o que corresponde ao pulvinar do tálamo, corpo geniculado lateral 

e trato óptico. Os pontos selecionados na área superior foram: 1) o ponto 

mais lateral, anterior no teto da cisterna (ponto 7); 2) o ponto mais medial 

anterior no teto da cisterna (ponto 8); 3) o ponto mais lateral, posterior do 
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teto da cisterna (ponto 9); 4) o ponto mais medial posterior do teto da 

cisterna (ponto 10) (Figura 11).  

 

 

Figura 9 -  Perspectiva lateral da região da cisterna ambiens. A figura 
ilustra os pontos de referência usados na obtenção das áreas 
anterior e medial 
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Figura 10 -  Metodologia do cálculo das áreas de exposição 

 

 

Figura 11 -  Perspectiva infero-superior da cisterna ambiens. A figura ilustra 
os pontos de referência usados na obtenção da área superior 
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4.5 Desfechos 

 

1- Área de exposição cirúrgica e exposição linear dos diferentes 

acessos cirúrgicos à cisterna ambiens utilizando a microscopia. 

2- Área de exposição cirúrgica e exposição linear dos diferentes 

acessos cirúrgicos à cisterna ambiens utilizando a assistência da 

endoscopia. 

 

 

4.6 Estatística 

 

 Neste estudo, a análise das diferenças na exposição linear  e  na 

exposição de área de interesse cirúrgico foram feitas por análise repetida de 

variância  (ANOVA) seguida pelo Método de Holm-Sidak e o Método de 

Dunn. Em todos os casos, um valor de P menor que 0,05 foi considerado 

significativo. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise qualitativa 

 

5.1.1  Acessos Supracerebelar Infratentorial (SC) e Occipital 

Interhemisférico (OI)  

Os acessos SC e OI proporcionaram uma via póstero-lateral a 

cisterna ambiens. Apesar da trajetória superior do acesso OI e da trajetória 

inferior do acesso SC, a exposição de estruturas anatômicas foi similar em 

ambas vias cirúrgicas (Figura 12). A maior diferença  é o angulo de visão do 

complexo venoso na região da glândula pineal.  

Os segmentos P3 e P2p foram facilmente acessados. O segmento 

distal P2a pode ser exposto e os segmentos proximais da PCA não puderam 

ser expostos através destes acessos cirúrgicos. Similarmente, os segmentos 

distais da PChA medial (cisternas ambiens e quadrigeminal) puderam ser 

expostas.   

A AChA não pode ser dissecada pois entra no ventrículo no ponto 

coróideo inferior (ponto plexal). A PChA lateral é inacessível pois se 

direciona para o corno temporal acima do giro parahipocampal.  
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Figura 12 -  Perspectivas microscópica dos acessos SC (A) e OI (B) 
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5.1.2  Acesso Subtemporal (ST) e Ressecçao do Giro Parahipocampal 

(STh) 

O acesso ST proporciona uma via látero-inferior à cisterna ambiens 

(Figura 13). A dissecção da aracnóide e retração do lobo temporal 

permitiram a exposição da metade ou terço inferior da cisterna ambiens 

onde puderam ser identificados o topo da artéria basilar, parte do segmento 

cisternal da AChA, PChA medial, e os segmentos P1 and P2a da PCA. O 

segmento P2p proximal da PCA pode ser acessado, no entanto, retração 

temporal adicional foi necessária para expor P2p distal a medida que a 

artéria se direciona superiormente e lateralmente sendo encoberta pelo giro 

parahipocampal. A BVR foi parcialmente exposta. A PChA lateral e o 

segmento P3 da PCA não foram acessáveis através desta via cirúrgica.  

A veia de Labbé e o giro parahipocampal limitaram o acesso cirúrgico 

à cisterna ambiens. A veia de Labbé limitou a retração do lobo temporal e 

exposição cirúrgica da porção supero-posterior da cisterna ambiens. A borda 

medial do giro parahipocampal bloqueou o acesso ao terço superior da 

cisterna.  

A ressecção do giro parahipocampal melhorou e aumentou a 

exposição da região superior da cisterna ambiens. Consequentemente, 

houve melhor acesso à BVR e ao segmento P2p da PCA.  
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5.1.3 Acesso Transcoróideo (TC) 

O acesso transtemporal transcoróideo proporcionou uma via látero-

superior à cisterna ambiens (Figura 13). A abertura da fissura coróidea entre 

a fímbria hipocampal e o plexo coróide expôs facilmente a cisterna ambiens, 

onde a BVR e o corpo geniculado lateral podem ser identificados no 

teto/região superior da cisterna. 

A retração caudal da formação hipocampal proporciona o acesso ao 

terço superior da cisterna ambiens, onde os segmentos P2p e P3 são 

observados. A cisterna crural não pode ser alcançada através da fissura 

coróidea, ao não ser que seja feita uma incisão anterior a partir do ponto 

coróideo inferior. A AChA e os ramos da PChA lateral foram expostos no seu 

trajeto para o sistema ventricular através da fissura coróidea.  

A realização de retração caudal e dissecção adicional permitiu melhor 

exposição inferior da cisterna ambiens e exposição da região posterior da 

cisterna crural e da região anterior da cisterna quadrigeminal. A limitação 

deste acesso cirúrgico é a exposição da PChA medial (localizada 

abaixo/caudal à PCA) e dos segmentos cisternais da AChA, P1 e P3. 
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Figura 13 -  Perspectiva coronal da diferença dos acessos ST e TC à 
cisterna ambiens 
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5.2 Análise quantitativa 

 

5.2.1 Exposição linear 

 

PCA 

A exposição linear da PCA em cada acesso microcirúrgico foram: 

ST=5.95±3.52 mm, TC=13.8±4.04 mm, SC=16.37±5.93 mm, OI=13.7±2.75 

mm e STh=13.6±5.78 mm (Figura 14). A exposição linear da PCA, com a 

utilização da assistência da endoscopia, foram: ST=17.10±4.15 mm, 

TC=14.23±3.05 mm, SC=18.76±3.75 mm e OI=17.66±4.73 mm. Observamos 

diferença estatisticamente significativa (p< 0.05) entre microscopia e 

endoscopia na exposição linear da PCA apenas no acesso ST (Figura 15). 

 

PChA Medial 

A exposição linear microcirúrgica da PChA medial através de cada 

acesso cirúrgico foram: ST=11.47±4.81 mm, TC=8.6±4.54 mm, 

SC=12.93±5.44 mm, OI=13.42±6.64 mm e STh=13.95±4.51 mm (Figura 7). 

Após a aplicação do endoscópio, foi obtido ST=16.30±6.11 mm, 

TC=10.64±4.48 mm, SC=15.87±2.93 mm e OI=13.97±4.31 mm. Houve 

diferença com significância estatística (p< 0.05) na exposição entre 

microscopia e endoscopia na exposição linear da PChA medial apenas no 

acesso ST (Figura 16).  
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BVR 

Não foi possível expor a BVR através do acesso microscópico ST em 

três lados e através do acesso TC em dois lados.  Com a assistência do 

endoscópio, não foi possível expor a BVR através do acesso TC em apenas 

um lado.  

A exposição linear da BVR nos acessos microscópicos foram 

ST=11.5±8.3 mm, TC=7.34±4.2 mm, SC=9.03± 2.33 mm, OI=8.6±4.7 mm e 

STh=7.48±2.3 mm (Figura 7). A exposição linear da BVR nos acessos com 

assistência do endoscópio foram ST=8.66±3.51 mm, TC=13.11±10.11 mm, 

SC=13.60±5.99 mm e OI=13.16±6.83 mm. No entanto, não houve diferença 

estatística entre microscopia e endoscopia na exposição linear da BVR 

(Figura 17).  
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Figura 14 -  Exposição linear microcirúrgica das artérias cerebral posterior 
(PCA), coróidea posterior medial (PChA) e veia basal de 
Rosenthal (BVR) através de diferentes acessos cirúrgicos 
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Figura 15 -  Comparação entre microscopia e endoscopia da exposição 
linear da artéria cerebral posterior (PCA) nos diferentes 
acessos cirúrgicos. *P<0.05 
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Figura 16 -  Comparação entre microscopia e endoscopia da exposição 
linear da artéria coróidea posterior (PChA) medial nos 
diferentes acessos cirúrgicos. *P<0.05. 
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Figura 17 -  Comparação entre microscopia e endoscopia da exposição 
linear da veia basal de Rosenthal (BVR) nos diferentes acessos 
cirúrgicos.  
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5.2.2 Áreas de exposição cirúrgica  

 

 Área Superior  

Os resultados obtidos com microcirurgia na área de exposição 

superior são as seguintes: ST=7.9±11.1 mm2, TC=65.8±24.5 mm2, SC: 

24.2±15.9 mm2, OI=31.3±35.1 mm2 e STh=60.3±19.9 mm2. Assistência 

endoscópica  proporcionou as seguintes áreas de exposição: ST=95.1±62.2 

mm2, TC=117.8±92.4 mm2, SC=62.7±46.7 mm2 e OI=54.8±40.2 mm2. Foi 

observada diferença estatística significativa (p< 0.05) entre microscopia e 

endoscopia na exposição da área superior através do acesso ST. Não foram 

encontradas diferenças (p>0.05) entre microscopia e endoscopia nos 

acessos TC, SC e OI. Também foi observada diferença estatística 

significativa (p< 0.05) entre os acessos microscópicos  ST e STh (Figura 18).  
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Figura 18 -  Comparação entre microscopia e endoscopia da área de 
exposição superior nos diferentes acessos cirúrgicos. *P<0.05 
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Área Medial   

A exposição da área medial em cada acesso microscópico foram 

ST=54.3±17.6 mm2, TC=46.8±30.5 mm2, SC=55.5±27.5 mm2, OI=44.6±13.8 

mm2, e STh=81.0±10.5 mm2. A exposição da área medial com assistência 

de endoscopia foram ST=176.2±97.6 mm2, TC=88.6±57.0 mm2, 

SC=72.6±51.7 mm2 e OI=92.7±57.4 mm2 (Figura 19).  

Diferenças entre microscopia e endoscopia foram estatisticamente 

significativas (p< 0.05)  na exposição da aérea medial através do acesso ST. 

Também foi observada diferença estatística significativa (p< 0.05) entre os 

acessos microscópicos  ST e STh (Figura 19).  

 

Figura 19 -  Comparação entre microscopia e endoscopia da área de 
exposição medial nos diferentes acessos cirúrgicos. *P<0.05  
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Área Anterior  

A exposição da área anterior em cada acesso microscópico foram 

ST=42.6±9.9 mm2, TC=45.6±18.3 mm2, SC=48.7±15.3 mm2, OI=42.6±14.3 

mm2, e STh=69.2±9.6 mm2. A exposição da área anterior com assistência de 

endoscopia foram ST=119.9±58.4 mm2, TC=110.6±55.4 mm2, SC=63.3±32.1 

mm2, e OI=96.5±58.8 mm2 (Figura 20).  

Diferenças entre microscopia e endoscopia foram estatisticamente 

significativas (p< 0.05)  na exposição da aérea anterior através dos acessos 

TC e OI. Não foram observadas diferenças (p>0.05)  nos acessos ST e SC. 

Também foi observada diferença estatística significativa (p< 0.05) entre os 

acessos microscópicos  ST e STh. 

 

Figura 20 -  Comparação entre microscopia e endoscopia da área de 
exposição anterior nos diferentes acessos cirúrgicos. *P<0.05 
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Área Total  

A área total de exposição para cada acesso cirúrgico é resultado da 

soma das áreas superior, medial a anterior. As exposições de acessos 

microscópicos foram ST=104.8 ± 19.8 mm2, TC=158.2 ± 51.2 mm2, 

SC=137.2 ± 47.7 mm2, OI= 118.5 ±40.0 mm2, e STh=210.5±31.9 mm2 

(Figura 21). As exposições com assistência de endoscopia foram 

ST=391.3±186.6 mm2, TC=308.8±186.7 mm2, SC=198.7±114.8 mm2 e 

OI=243.9±132.8 mm2. 

Diferenças entre microscopia e endoscopia foram estatisticamente 

significativas (p< 0.05) na exposição da área total através do acesso ST. 

Também foi observada diferença estatística significativa (p< 0.05) entre os 

acessos microscópicos  ST e STh. Não foram observadas diferenças 

(p>0.05)  entre os acessos TC, SC, e OI (Figura 22). 

 

Figura 21 -  Comparação das áreas de exposição microcirúrgica entre os 
diferentes acessos cirúrgicos 
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Figura 22 - Comparação entre microscopia e endoscopia da área total de 
exposição nos diferentes acessos cirúrgicos. *P<0.05 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 





Discussão 61 

  
 

6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, optamos pela utilização da nomenclatura clássica da 

neuroanatomia cirúrgica ao invés da nomina anatomica recentemente 

estabelecida. Entendemos que a nomina anatomica é mais ultilizada por 

anatomistas. Sendo este um estudo de diferentes acessos cirúrgicos a uma 

região anatômica complexa, concluímos que a utilização da nomenclatura 

clássica da neuroanatomia faz mais sentido por ser perfeitamente 

compreendida pelos neurocirurgiões. 

 

  

6.1 Acessos microcirúrgicos 

 

A anatomia tridimensional complexa e densidade de estruturas vitais 

fazem da região da cisterna ambiens um compartimento cerebral singular e 

desafiador pois não pode ser completamente exposto por um acesso 

cirúrgico único 1-9. 

Os diferentes acessos cirúrgicos descritos neste estudo expõe de 

forma distinta a região da cisterna ambiens. O acesso ST proporcionou boa 

exposição da porção inferior da cisterna e dos segmentos proximais da PCA. 

A maior desvantagem desta via cirúrgica é o acesso a porção superior da 

cisterna, que é limitado pelo giro parahipocampal e pela retração do lobo 

temporal (veia de Labbé). Impediu a exposição da BRV em 3 lados.  
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A área de exposição melhorou em todos os componentes após a 

ressecção do giro parahipocampal (STh), em particular a área superior. A 

exposição linear da PChA medial e PCA (maior exposição da P2p) no 

acesso STh também foram maiores quando comparados ao acesso ST. A 

despeito da menor média na exposição linear da BRV, foi possível expor a 

BVR e todos os lados através do acesso STh.  

O acesso TC proporcionou a melhor exposição da área superior 

quando comparado com os outros acessos cirúrgicos. As maiores 

desvantagens do acesso TC são a necessidade de corticectomia no lobo 

temporal e a exposição limitada da região inferior da cisterna ambiens. A 

exposição linear da PChA medial no acesso TC foi a menor em relação a 

todos os outros acessos, pois a artéria  se localiza caudal/inferior à PCA. 

Adicionalmente, mesmo com uma boa exposição da área superior, não foi 

possível expor a BVR em 2 lados no acesso TC devido a variações 

anatômicas. A anatomia venosa interfere diretamente na exposição cirúrgica 

porque pode limitar a visualização ou exposição de estruturas criticas. A 

complexidade da anatomia venosa pode ser parcialmente responsável pelos 

resultados encontrados, principalmente relacionados aos acessos OI e SC. 

Contudo, limitamos nossa avaliação apenas à exposição linear da BVR pois 

é a principal veia na cisterna ambiens.  

Os acessos póstero-laterais (SC e OI) à cisterna ambiens 

proporcionaram exposição similar das estruturas anatômicas. No geral, 

esses acessos proporcionaram melhor exposição linear que os acessos ST 

e TC, e exposição linear similar ao acesso STh. Apesar da dificuldade de 
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acessar a PCA proximal, os números da área de exposição anterior foram 

similares aos acessos ST e TC. As principais desvantagens dos acessos SC 

e OI são a longa distância de trabalho até a cisterna ambiens e a inabilidade 

de ter controle da PCA proximal. 

Os resultados mostraram que a seleção dos acessos TC, STh ou SC 

ao invés do acesso ST pode melhorar a exposição linear da PCA. Este fato 

pode ser relevante no planejamento cirúrgico para tratar lesões vasculares 

ou tumorais envolvendo a PCA na região das cisterna ambiens. Quando 

realizada a análise estatística das diferenças, significância estatística em 

exposição linear foi encontrada apenas entre os acessos ST/TC  e ST/SC. 

Estes resultados demonstram que a ressecção do giro parahipocampal não 

aumenta significativamente as áreas de exposição na técnica ST. Utilizar o 

acesso TC ao invés do acesso ST para lesões que região superior da 

cisterna pode prevenir a ressecção do giro parahipocampal.  

 

 

6.2 Papel da assistência da endoscopia 

 

Cirurgia endoscópica e assistida por endoscopia é um campo 

crescente na neurocirurgia. É uma técnica amplamente aceita no manejo de 

lesões cerebrais e de base de crânio, com morbidade mínima. A melhora 

nos endoscópios proporcionou melhor qualidade de imagem, iluminação e 

uma visão ampla do campo cirúrgico. A maior limitação da técnica, que é o 

alcance cirúrgico das estruturas visualizadas, tem sido superada com o 
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desenvolvimento de instrumentais cirúrgicos específicos para procedimentos 

endoscópicos 10-18. 

O papel da endoscopia na cirurgia da cisterna ambiens não havia sido 

estudado objetivamente no passado. Neste estudo, foram avaliados as 

diferenças em exposição cirúrgica com a assistência de um endoscópio de 

30 graus. Existem endoscópios de 0, 45 e 70 graus disponíveis 

comercialmente, no entanto, optamos pelo uso da ótica de 30 graus se 

baseando na nossa experiência prévia em estudos anatômicos. O 

endoscópios de 0 grau apresenta vantagem limitada em acessos 

transcranianos pois o campo de visão cirúrgica é similar ao uso do 

microscópio. Os endoscópios angulados de 45 e 70 graus ampliam de forma 

significativa o campo de visão da área de estudo. Entretanto, a visualização 

de estruturas em pontos cegos do campo cirúrgico não significa 

possibilidade de dissecção microcirúrgica simples ou segura.  

Houve diferença com significância estatística (P < 0.05) entre 

microscopia e endoscopia através do acesso ST na exposição linear da PCA 

e da PChA medial. Este aumento em exposição através do acesso ST 

provavelmente é resultado do eixo de exposição, permitindo a 

movimentação do endoscópio perpendicular a quase toda extensão da 

PChA e PCA na região da cisterna ambiens.  

Entre os acessos cirúrgicos estudados, apenas no acesso ST houve 

diferença entre microscopia e endoscopia no eixo de exploração da cisterna 

ambiens. A assistência da endoscopia no acesso ST permitiu uma inspeção 

transversa da cisterna ambiens, ao passo que o endoscópio permitiu uma 
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inspeção longitudinal da cisterna similar ao acesso microscópico. 

Consequentemente, o endoscópio não  melhorou a exposição linear para os 

outros acessos.  

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre microscopia e endoscopia para exposição de área total através dos 

acessos TC, SC, e OI (P > 0,05). No entanto, a assistência da endoscopia 

melhorou a exposição das áreas medial, superior e total da cisterna ambiens 

quando utilizada através do acesso ST. Estes achados foram similares aos 

achados de exposição linear. Os ângulos de ataque do acesso ST 

favorecem a assistência da endoscopia, permitindo maior amplitude de 

movimentação ao longo do eixo da cisterna ambiens e melhorando a área de 

exposição cirúrgica.   

As vantagens do uso do endoscópio no acesso ST não foram 

observados quando comparados com o acesso microscópico STh. As 

estruturas que eram bem expostas pelo endoscópio, puderam ser 

visualizadas diretamente com o microscópio apos a resseção do giro 

parahipocampal. Portanto, a assistência da endoscopia pode prevenir a 

ressecção de parênquima cerebral quando acesso ST está sendo utilizado. 

A preservação de parênquima cerebral é particularmente importante no lobo 

temporal. Estudos de tratamento cirúrgico de epilepsia do lobo temporal 

refratária a tratamento medicamentoso evidenciaram que pacientes 

submetidos a ressecção do hipocampo, giro parahipocampal e córtex 

entorinal apresentam pior aprendizado verbal e alterações na memória 55-58.  
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Benefícios adicionais da assistência da endoscopia incluem maior 

exposição da superfície lateral do pedúnculo cerebral (área anterior) através 

dos acessos TC e OI (P<0.05).   

As vantagens da assistência de endoscopia incluem a habilidade de 

visão “ao virar da esquina”, visualização de pontos cegos, e fornecimento de 

uma outra perspectiva da anatomia. A cirurgia na cisterna ambiens é um 

procedimento desafiador e a assistência da endoscopia é um recurso que 

pode ser usado em beneficio do cirurgião e do paciente. Os resultados deste 

estudo podem ajudar a identificar situações cirúrgicas reais em que a 

assistência da endoscopia pode ou não ser útil. Este estudo também dá 

informações práticas valiosas que podem auxiliar nos resultados da cirurgia 

da cisterna ambiens e guiar o uso do endoscópio neste contexto.  

 

 

6.3  Limitações do estudo 

 

As propriedades visco-elásticas do tecido cadavérico fixado com 

formol não replicam aquelas do tecido in vivo. Esses fatores podem afetar os 

resultados em termos de retração ou encolhimento de estruturas 

anatômicas. É difícil de predizer como essas diferenças possam ter 

influenciado o resultado final do estudo, mesmo com todos os esforços em 

manter a retração consistente. As vantagens do uso da gravidade no 

posicionamento da cabeça, drenagem de liquor, congestão venosa e 

elasticidade do tecido cerebral não podem ser reproduzidos.  
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O número de cabeças para a análise quantitativa é apenas uma 

limitação relativa. Problemas éticos e econômicos em todo mundo tem 

restringido cada vez mais o números de espécimes disponíveis para estudo 

e diversos trabalhos foram publicados com número similar de cabeças sem 

detrimento da análise estatística 52-54. 

A escolha de qualquer acesso cirúrgico deve ser primeiramente 

baseada na exposição anatômica que o mesmo proporciona. Todavia, a 

experiência cirúrgica e familiaridade com a utilização de acesso cirúrgico 

especifico também tem papel decisivo. Entretanto, dados objetivos e 

anatômicos como proporcionados deste estudo nos ajuda a entender as 

vantagens e limitações de cada acesso cirúrgico e da assistência da 

endoscopia. Pode ainda auxiliar a escolha do neurocirurgião, que não deve 

ser baseada somente na intuição ou impressão pessoal.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A análise de diferentes acessos cirúrgicos à cisterna ambiens 

utilizando a microscopia com e sem assistência endoscópica revelaram: 

1- A análise qualitativa mostrou que os diferentes acessos 

microcirúrgicos tem vantagens e limitações expondo de maneira 

diferente as regiões da cisterna ambiens.  A análise qualitativa 

mostrou que os acessos microcirúrgicos SC e OI favoreceram a 

exposição da porção posterior da cisterna ambiens de forma 

similar. A diferença principal foi ângulo de visão do complexo 

venoso na região da glândula pineal. Adicionalmente, a análise 

qualitativa evidenciou que o acesso microcirúrgico ST 

proporcionou uma exposição látero-inferior da metade ou terço 

inferior da cisterna ambiens. A ressecção do giro parahipocampal 

melhorou e aumentou a exposição da região superior da cisterna. 

O acesso microcirúrgico TC, com retração caudal da formação 

hippocampal, proporcionou uma via látero-superior ao terço 

superior cisterna ambiens. 

2- A análise quantitativa de exposição linear da PCA e PChA medial 

mostrou diferença estatisticamente significativa entre microscopia 

e endoscopia apenas no acesso ST. A exposição linear da BVR 

não evidenciou diferença estatisticamente significativa entre 

microscopia e endoscopia em nenhum dos acessos cirúrgicos.  
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Houve diferença estatística significativa entre as áreas de exposição 

cirurgica dos acessos microscópicos ST e STh para todas as regiões 

estudadas (superior, medial, anterior e total).  

Diferença estatística significativa foi observada entre microscopia e 

endoscopia na exposição das áreas superior, medial e total através do 

acesso ST. Adicionalmente, a análise quantitativa de áreas de exposição 

mostrou diferença estatística significativa entre microscopia e endoscopia na 

exposição da aérea anterior através dos acessos TC e OI. 
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8 ANEXOS  

ANEXO A 

ACEITAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA MÉDICA 
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ANEXO B 

DADOS BRUTOS: MICROSCOPIA 
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ANEXO C 

DADOS BRUTOS: ENDOSCOPIA VERSUS MICROSCOPIA 
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