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RESUMO 

Brígido MM. Emprego de técnicas de neurocirurgia minimamente invasiva 

para tratamento de aneurismas incidentais da circulação anterior [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

Introdução: A neurocirurgia minimamente invasiva já é uma realidade em 

muitos centros em todo o mundo. A aplicação de conceitos antigos com a 

incorporação de novas tecnologias permite o emprego de medidas menos 

invasivas, mas com a mesma eficácia e segurança. O real papel destas 

técnicas e o seu efeito sobre a evolução dos doentes ainda é nebuloso. 

Objetivos: avaliar a segurança e resultados da técnica minimamente 

invasiva na clipagem de aneurismas cerebrais de circulação anterior e 

determinar o momento seguro para alta hospitalar. Materiais: Cento e onze 
doentes adultos com diagnóstico de aneurismas não rotos de circulação 

anterior foram randomicamente distribuídos e submetidos a cirurgia por um 

acesso minimamente invasivo (grupo de estudo - 36 pelo acesso 

transpalpebral e 34 através de craniotomias minipterional reduzida) ou 

acesso pterional clássico (grupo controle - 41 doentes). O endoscópio 

acoplado a um telefone celular foi utilizado juntamente com o microscópio 

durante as cirurgias do grupo de estudo. Os doentes do grupo de estudo 

foram submetidos a um protocolo específico para avaliação da segurança da 

alta hospitalar precoce. Foram avaliados desfechos cirúrgicos, 

clínicos/funcionais, estéticos e sobre qualidade de vida. Resultados: Em 

ambos os grupos, os dados demográficos e as características dos 

aneurismas foram similares. O tempo médio das cirurgias foi menor no grupo 

de estudo (214 min. vs 292 min, p = 0,0008). A necessidade de transfusão 

sanguínea foi menor no grupo de estudo (1 doente vs 7 doentes, p = 0,018). 

O número de eventos isquêmicos foi menor no grupo de estudo (4 doentes 

vs 8 doentes, p = 0,07), mas os eventos com repercussão clínica foram 
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semelhantes (2 doentes vs 3 doentes, p = 0,53). A presença de colo residual 

na angiografia controle foi menor no grupo de estudo (6 doentes vs 11, p = 

0,021), mas foram todos colos pequenos, 1,75 ± 0,68 mm, sendo que 

apenas um doente do grupo controle foi reoperado. A paralisia do ramo 

frontal do nervo facial foi menor no grupo de estudo, tanto a temporária (3 vs 

14, p = 0,008) quanto a definitiva (0 vs 4, p = 0,032). A atrofia do músculo 

temporal foi menos frequente e mais leve no grupo de estudo (9 vs 14, p = 

0,012). No grupo de estudo, 91,4% dos doentes receberam alta precoce no 

dia seguinte da cirurgia e nenhum doente apresentou evento adverso por 

este motivo. Os doentes do grupo de estudo ficaram assintomáticos mais 

rapidamente no pós-operatório (pela avaliação da escala de Rankin, p = 

0,0026), mas não houve diferença entre os grupos dentre as pontuações 

acima de 1 na escala de Rankin modificada. Um doente do grupo controle 

faleceu no pós-operatório (0,9%). Conclusões: Os resultados demonstraram 

que as alternativas minimamente invasivas propostas são seguras e tem 

resultados clínicos e cirúrgicos iguais ou superiores ao tratamento clássico 

em vários quesitos. A alta precoce nestes doentes é possível e segura. O 

acesso nanopterional ou transpalpebral é uma alternativa melhor em relação 

à craniotomia pterional clássica para tratar aneurismas não rotos da 

circulação anterior. 

Descritores: procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos; aneurisma 

intracraniano; neuroendoscopia; craniotomia; neurocirurgia; 

qualidade de vida; microcirurgia 
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ABSTRACT 

Brígido MM. Employment of minimally invasive neurosurgical techniques for 

treatment of unruptured brain aneurysms of the anterior circulation [thesis]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

Introduction: Minimally invasive neurosurgery is already a reality in many 

centers across the world. The application of old concepts with the 

incorporation of new technologies allows the use of less invasive measures 

with the same effectiveness and safety. However, the real role of these 

techniques and their effect on the outcome of patients is still obscure. 

Objectives: To evaluate the safety and results of minimally invasive 

techniques in brain aneurysm clipping and determine the possibility of early 

hospital discharge. Methods: 111 adult patients with unruptured anterior 

circulation aneurysms were randomized and underwent a minimally invasive 

surgical approach, (36 by transpalpebral approach and 34 through a reduced 

minipterional craniotomy) or classical pterional approach (41 patients). The 

endoscope coupled to a smart phone was used along with the microscope 

during surgery (study group only). Patients in the study group were subjected 

to a specific protocol for assessment of early hospital discharge. Surgical, 

clinical/functional and aesthetic outcomes were evaluated along with long 

term quality of life. Results: In both groups, the demographics and 

characteristics of aneurysms were similar. The average time of surgery was 

lower in the study group (214 min. vs. 292 min, p = 0.0008). The need for 

blood transfusion was lower in the study group (1 patient vs 7 patients, p = 

0.018). The number of ischemic events was lower in the study group 

(patients 4 patients vs. 8, p = 0.07), but events with clinical significance were 

similar (3 patients vs. 2 patients, p = 0.53). The presence of residual neck on 

control angiography was lower in the study group (6 patients vs 11, p = 

0.021), but only small ones were found, 1.75 ± 0.68 mm, and only one control 



 

xxx 

group patient required reoperation for this reason. The paralysis of the frontal 

branch of the facial nerve was lower in the study group, both temporary (3 vs 

14, p = 0.008) and definitive (0 vs. 4, p = 0.032). The atrophy of the temporal 

muscle was less frequent and less severe in the study group (9 vs 14, p = 

0.012). Most patients in the study group (91.4%), were discharged on the 

next day of the surgery and no patients had any related adverse events. 

Patients in the study group got asymptomatic faster (assessed by the Rankin 

scale, p = 0.26), but there was no difference between the groups among 

scores above 1 on the modified Rankin scale. One control group patient died 

postoperatively (0,9%). Conclusions: The results showed that the proposed 

minimally invasive alternatives are safe. Clinical and surgical results are 

equal or superior to conventional treatment in several topics. Early discharge 

in these patients is possible and safe. The described approaches 

(nanopterional or transpalpebral) are better alternatives to the classical 

pterional craniotomy to treat unruptured aneurysms of the anterior circulation. 

Descriptors: minimally invasive surgical procedures; intracranial aneurysm; 

neuroendoscopy; craniotomy; neurosurgery; quality of life; 

microsurgerys 
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Todas as especialidades cirúrgicas caminham de forma convergente 

para realização de procedimentos menos invasivos1,2. Entretanto, cada 

especialidade apresenta particularidades, as quais levam a uma evolução 

temporal heterogênea. No início do Século XX, quando a neurocirurgia se 

tornou uma disciplina separada de outras especialidades cirúrgicas, as cirurgias 

com bons resultados eram aquelas realizadas através de grandes 

craniotomias1,3. Este conceito foi dogma até poucas décadas atrás, quando era 

comum enfrentar um cérebro intransponível pelo inchaço na abertura da dura-

máter. A melhora das condições cirúrgicas foi resultado de uma combinação de 

fatores, incluindo o uso de novos anestésicos, vasopressores seletivos e 

posicionamento adequado do doente4. Além disso, sem imagem pré-operatória 

precisa, era necessário expor a superfície cortical tanto quanto possível, visto 

que os marcadores de superfície eram imprecisos. Finalmente, a razão mais 

citada para rejeitar craniotomias menores era a incapacidade de controlar a 

hemorragia através de uma pequena trepanação. Coletivamente, esses medos 

compreensivelmente resultaram nos ensinamentos da neurocirurgia clássica5. 

Nos últimos 30 anos, os avanços tecnológicos praticamente eliminaram 

essas limitações e medos6. As más condições anestésicas são uma raridade 

hoje em dia. A imagem pré-operatória tornou-se sofisticada permitindo que o 

acesso cirúrgico possa ser planejado com precisão milimétrica7. Retalhos 
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osteoplásticos foram abandonados porque hoje retalhos ósseos livres são 

fixados de forma confiável e rápida com placas de titânio. Finalmente, o medo 

de que a hemorragia se torne incontrolável através de uma craniotomia 

pequena tem sido combatido com um microscópio e/ou endoscópio mais 

nítidos, coaguladores bipolares mais eficientes, antiaderentes, e agentes 

hemostáticos eficazes. 

Apesar das descrições e utilização de acessos minimamente invasivos 

terem aumentado drasticamente nos últimos anos8-11, estudos comparativos 

com acessos clássicos são raros12-15. A razão para isso é incerta, mas o temor 

de abrir mão da “segurança” é uma questão chave para muitos serviços. Por 

outro lado, os serviços que já utilizam técnicas menos invasivas como parte da 

sua “cultura” não conseguem voltar atrás. Não existe estudo clínico na literatura 

médica comparando a utilização de acesso transpalpebral ou acesso 

minipterional modificado com o acesso pterional clássico no tratamento de 

doentes com diagnóstico de aneurisma cerebral de circulação anterior não roto. 

Motivados por esse contexto e seguindo uma linha de pesquisa já 

instituída na Divisão de Clínica de Neurocirúrgica do Hospital de Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi desenvolvido um 

estudo prospectivo randomizado controlado com o objetivo de comparar os 

resultados clínico-cirúrgicos, estéticos e sobre qualidade de vida, utilizando as 

técnicas minimamente invasivas versus técnicas clássicas em cirurgias de 

aneurismas não rotos da circulação anterior. Além disso, foram introduzidas 

inovações técnicas e foram pontuados seus benefícios e indicações. 
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- Analisar a existência de diferenças entre os desfechos clínicos e 

funcionais de doentes submetidos a técnicas minimamente invasivas versus 

técnicas clássicas no tratamento de aneurismas cerebrais não rotos de 

circulação anterior. 

- Avaliar a segurança dos acessos menos invasivos através da 

comparação de resultados clínicos, cirúrgicos e estéticos pós-operatórios 

entre os acessos transpalpebral, mini pterional modificado (nanopterional) e 

pterional no tratamento de doentes com aneurismas cerebrais não rotos de 

circulação anterior. 

- Demonstrar diferenças na evolução de doentes submetidos a 

diferentes modalidades de tratamento através da comparação pós-operatória 

de qualidade de vida, de acordo com a escala World Health Organization 

Quality of Life (WHOQOL), dos doentes submetidos aos acessos 

transpalpebral, minipterional modificado (nanopterional) e pterional clássico 

para tratamento de aneurismas intracranianos da circulação anterior. 

- Demonstrar a segurança da alta precoce em doentes submetidas a 

acessos minimamente invasivos para tratamento de aneurismas cerebrais 

não rotos de circulação anterior, através de protocolo estruturado sobre 

condução e avaliação de possíveis complicações no pós-operatório 

imediato. 
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- Determinação da utilidade do endoscópio em neurocirurgia vascular 

através de acessos menos invasivos. Descrição de novo método de 

endoscopia intracraniana utilizando acoplamento com telefone móvel 

inteligente. 

- Avaliar o impacto das inovações técnicas do acesso transpalpebral e 

do acesso minipterional modificado (nanopterional) no tempo de internação 

hospitalar em doentes com aneurismas cerebrais de circulação anterior. 
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3.1 Aneurismas Cerebrais Incidentais (Não Rotos) 

Quando uma pessoa saudável é subitamente tomada por uma dor 
na cabeça, e desmaia no chão sem palavras, respirando com 
dificuldade, ela morre em 7 dias, a não ser que a febre apareça. 

(Hippocrates 460-370 AC, Aphorism VI 
51, primeira descrição de hemorragia 
subaracnoidea) 

Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) foi o primeiro a descrever como 

aneurismas poderiam originar-se da dilatação de uma artéria inerentemente 

fraca16. Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) descreveu dilatações do 

seguimento comunicante posterior das artérias carótidas internas, 

provavelmente representando aneurismas cerebrais em autópsias (Figura 

1)17. Entretanto, apesar da primeira descrição de Hipócrates há 2400 anos, e 

de várias observações sobre aneurismas ao longo dos séculos18, foi apenas 

no Século XX que a relação entre aneurismas saculares e hemorragia 

subaracnoidea aguda ficou clara. 
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Figura 1 - Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), anatomista e patologista italiano. O 

lado direito mostra a capa da quinta edição de “De sedibus et causis 
morborum per anatomen indagatis” [FONTE: Museu de História da 
Medicina, Roma, Itália] 

Em 1924, foi um neurologista londrino, Sir Dr. Charles P. Symonds 

(1890-1978), quem usou pela primeira vez o termo hemorragia 

subaracnóidea espontânea e descreveu uma completa lista de sintomas 

relacionados19 (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - “hemorragia subaracnoidea espontânea”, primeira descrição do termo 

[FONTE: Symonds26 
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A hemorragia subaracnóidea aguda (HSA) espontânea representa um 

quarto de todas as mortes por doenças cerebrovasculares20. Em 75% dos 

casos é secundária a ruptura de aneurismas saculares da circulação anterior 

do polígono de Willis. Apesar dos avanços no manejo dos doentes com 

HSA, a mortalidade ainda é relatada em torno de 25% a 50%, sendo que a 

maioria dos doentes morre como resultado do sangramento inicial ou 

complicações imediatas21. Um terço a metade daqueles que sobrevivem 

evoluem com sequelas graves e dependentes para atividades diárias 

rotineiras22. Com este prognóstico sombrio, existe um grande interesse na 

possibilidade de detecção e tratamento precoce, antes da ruptura. 

Aneurismas intracranianos estão presentes em aproximadamente 2% da 

população23. Aneurismas cerebrais não rotos são diagnosticados com uma 

frequência cada vez maior em vista da melhoria dos métodos diagnósticos24. O 

manejo de aneurismas cerebrais incidentais continua controverso devido à 

dificuldade de compreensão da sua história natural25-29. Como não existe um 

programa de triagem para aneurismas cerebrais, o cálculo da prevalência real e 

risco de ruptura são susceptíveis a vários vieses. No entanto, alguns grupos 

têm demonstrado informações importantes. 

Na Finlândia, devido a facilidade de acompanhamento ambulatorial no 

longo prazo, Juvela et al.30 publicaram em 2013 uma coorte sobre o 

seguimento de 142 doentes com 181 aneurismas incidentais, diagnosticados 

entre 1956 e 1978, quando esta doença não era tratada. Os doentes foram 

seguidos até 2012, com seguimento médio de 21 anos. Durante um período 

de 3064 pessoas-ano, ocorreram 34 episódios de hemorragia 
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subaracnóidea. Os fatores de risco para ruptura foram tabagismo, 

localização do aneurisma na artéria comunicante anterior e tamanho do 

aneurisma maior do que 7 mm. Em 2014, Korja et al.26 publicaram novos 

dados sobre a mesma série de doentes. Com um risco de ruptura anual de 

1,6% durante toda a vida, foram descritos os mesmos fatores de risco para 

ruptura, adicionando-se o gênero feminino. O dado mais interessante foi que 

dos 96 doentes com aneurismas pequenos (<7 mm), 24 (25%) tiveram HSA 

durante o seguimento. Sendo assim, concluíram que como mesmo 

aneurismas pequenos podem sangrar, a indicação de tratamento de doentes 

com aneurismas incidentais deve ser baseada em diversos pontos, 

correlacionando características clínicas com a arquitetura dos aneurismas. 

Ainda na Finlândia, Ronkainen et al.31 calcularam um risco relativo 4,2 

vezes maior para a presença de aneurisma incidental em doentes com dois ou 

mais parentes de primeiro grau que já tiveram HSA. Para aqueles com apenas 

um parente de primeiro grau com HSA, o risco relativo foi 1,8 vezes maior de 

possuir um aneurisma cerebral incidental. Logo, os autores concluíram que os 

parentes de primeiro grau de doentes que já tiveram HSA aneurismática 

constituem um grupo de risco e devem ser submetidos a uma triagem 

preventiva. Após estes estudos finlandeses, surgiram diversos consensos e 

escalas para cálculo de risco de sangramento em aneurismas incidentais, 

baseando-se principalmente em características intrínsecas dos doentes e do 

próprio aneurisma, além de hábitos e fatores de risco específicos. 

Em 2014, Etminan et al.32 publicaram um consenso com 39 especialistas 

de quatro diferentes subespecialidades médicas. Foram levantados os 
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seguintes fatores para decisão sobre o tratamento de aneurismas incidentais: 

(a) idade do doente, expectativa de vida e comorbidades; (b) HSA prévia, 

história familiar de HSA ou aneurisma incidental e uso de nicotina; (c) tamanho, 

localização e presença de irregularidades/lobulações nos aneurismas; (d) 

crescimento ou formação de novo de aneurismas em imagens seriadas; (e) 

sintomas relacionados com o aneurisma como compressão de nervos 

cranianos, eventos tromboembólicos e efeito de massa. Entretanto, apesar de 

ponderarem que todos estes fatores devem ser considerados para a indicação 

de tratamento de aneurismas incidentais, também pontuaram que a história 

natural continua desconhecida. 

No mesmo sentido, ainda em 2014, Greving et al.32 publicaram o 

estudo “PHASES” para tentar predizer o risco de ruptura de aneurismas 

incidentais através de dados de seis estudos tipo coorte prospectivos (8382 

doentes incluídos). Os fatores de risco para ruptura foram identificados como 

idade, hipertensão arterial, história de HSA, tamanho do aneurisma (< 7mm), 

localização do aneurisma (fossa posterior, artéria comunicante posterior ou 

anterior), e origem geográfica dos doentes. Doentes finlandeses e japoneses 

tiveram um risco relativo de sangramento duas a oito vezes maior quando 

comparados a outros países europeus ou Estados Unidos da América. Foi 

feita uma escala pontuando estes itens, predizendo assim o risco de 

sangramento. A grande crítica deste estudo foi não conseguir identificar 

outros fatores de risco conhecidos de demais estudos, como o tabagismo. 

Em 2015, o último consenso publicado por Etminan et al.33 contando 

com a opinião de 69 especialistas, formulou uma escala para determinação 
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da necessidade de tratamento dos doentes com aneurismas saculares 

incidentais (Figura 3). Esta foi a primeira escala que pontuou o abalo 

psicológico que a presença de um aneurisma causa ao doente. 

 
Figura 3 - Unruptured Intracranial Aneurysm Treatment Score (UIATS). Escala para 

determinação da necessidade de tratamento de doentes com aneurismas 
cerebrais incidentais. Quando a diferença entre a coluna de tratamento 
versus a coluna de seguimento conservador for maior ou igual a 3, a 
decisão deve ser tomada na direção da coluna com maior pontuação. 
Quando a diferença for menor do que 3, não existe clareza sobre a conduta 
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Apesar da indefinição sobre quando tratar aneurismas cerebrais 

incidentais, o tratamento é consenso: envolve a oclusão completa do saco 

aneurismático preservando o fluxo sanguíneo em todos os ramos arteriais 

relacionados com o mesmo. Durante décadas, a cirurgia aberta através da 

craniotomia pterional, descrita por Yasargil e Fox34, foi o “padrão ouro” para o 

oclusão de aneurismas cerebrais. Apoiado pela introdução do microscópio 

cirúrgico, a segurança do procedimento foi estabelecida. Entretanto, a partir da 

década de noventa, um dos maiores avanços no tratamento de aneurismas 

cerebrais foi o advento do tratamento endovascular. Balizado por ensaios 

clínicos controlados, como o International Subaracnhoid Aneurysm Trial35,36 e o 

Barrow Ruptured Aneurysm Trial37, as indicações aumentaram em vista do 

caráter menos invasivo. Por outro lado, os avanços tecnológicos na 

microcirurgia, como imagem mais nítida e de alta resolução, navegação 

intraoperatória e angiografia por fluorescência, permitiram aumentar a 

efetividade e a segurança dos procedimentos. Apenas recentemente alguns 

centros começaram a investir em técnicas menos invasivas com preocupação 

na tolerabilidade e nos efeitos estéticos sobre o doente38. 

3.2 Neurocirurgia Vascular e Sua Evolução 

Sir Victor Alexander Haden Horsley (1857-1916) foi o primeiro a 

realizar a ligação da artéria carótida para tratamento de um aneurisma 

intracraniano (publicado em 1890)39. Ele expôs incidentalmente um 

aneurisma gigante de fossa média e ligou a carótida interna no pescoço; o 

doente sobreviveu. 
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Dott, em 1933, foi o primeiro a realizar o tratamento cirúrgico bem-

sucedido de aneurismas cerebrais utilizando via de acesso subfrontal40,41. 

Entretanto, o tratamento proposto foi apenas envolver o aneurisma com 

músculo. 

 
Figura 4 - Ilustração de Dott. Primeira cirurgia para aneurisma cerebral. O aneurisma 

foi envolvido em músculo para evitar o ressangramento [FONTE: adaptador 
de Dott40] 

Walter Dandy foi quem preconizou craniotomia fronto-temporal para 

tratamento de aneurismas da circulação anterior, com exposição e retração 

extensa do lobo frontal para permitir acesso ao polígono arterial de Willis42,43. 

Apesar de Cushing já ter descrito o uso de clips de prata hemostáticos em 

191144, Dandy foi o primeiro a descrever o uso deste clip para a oclusão de 

aneurismas cerebrais43. 
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Figura 5 - Ilustração da primeira cirurgia de Dandy WE. Um doente com paralisia do 

terceiro nervo a direita foi submetido a clipagem do aneurisma de artéria 
comunicante posterior com sucesso [FONTE: Dandy43] 

Na década de 1940, com o aumento do número de cirurgiões 

dedicados ao tratamento dos aneurismas intracranianos, a necessidade da 

padronização de acessos frontotemporais tornou-se patente. Hamby45 foi o 

primeiro a cunhar o termo “pterional”, derivado da palavra grega “pterion”, 

que significa asa. Na mitologia Grega, Hermes, o mensageiro dos deuses, 
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era apto a voar pois tinha asas nas sandálias e na sua cabeça, justaposta ao 

pterion. Na Medicina, o pterion é um ponto craniométrico que corresponde à 

junção da asa maior do osso esfenoide com a escama temporal, ossos 

frontal e parietal. 

Porém, foi apenas com Yasargil et al.34, em 1975, que houve a 

padronização da craniotomia pterional. Foi proposto uma craniotomia 

frontotemporal centrada na fissura sylviana com menor exposição dos lobos 

temporal e frontal. Em comparação com a técnica proposta por Kempe et al.5,46, 

a técnica descrita por Yasargil et al.34 limitou a extensão posterior da 

craniotomia e adicionou a remoção dos dois terços laterais da asa menor do 

osso esfenoide, incluindo a dissecação e a abertura microcirúrgica da fissura e 

da cisterna Silviana, com o objetivo de reduzir a retração do lobo frontal. Estas 

inovações técnicas propostas por Yasargil et al.34 foram as responsáveis pela 

generalização do uso da craniotomia pterional devido à excelente exposição 

cirúrgica proporcionada. A principal desvantagem desta via de acesso é a 

dissecação completa do músculo temporal, o que causa alterações pós-

operatórias estéticas e funcionais. É comum a ocorrência de alteração no 

contorno craniofacial decorrente da lesão do ramo frontal do nervo facial, atrofia 

do músculo temporal e do tecido adiposo subcutâneo12,47. 

Com advento do tratamento endovascular de aneurismas na década 

de 1990, ocorreu um declínio acentuado no tratamento cirúrgico aberto2,48. 

Independentemente da menor durabilidade e resultados desfavoráveis em 

aneurismas complexos ou aqueles com algum ramo adjacente ao colo do 

aneurisma, a natureza menos invasiva de tratamento endovascular tem um 
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forte apelo para os doentes, tornando este método preferido em vários 

centros do mundo49. Os resultados do International Subarachnoid Aneurysm 

Trial, publicados em 200235,36, comparando o tratamento por embolização e 

cirurgia, favoreceram o tratamento endovascular, corroborando para o 

movimento contra procedimentos mais invasivos. Os mesmos autores 

publicaram em 200550 o seu acompanhamento de longo prazo confirmando 

vários resultados. Apesar das diversas críticas a esses estudos51,52, a 

combinação de uma tecnologia em expansão e medicina baseada em 

evidências levou a expansão do uso de técnicas endovasculares para o 

tratamento de aneurismas cerebrais. 

Neste sentido, a modalidade cirúrgica aberta foi forçada a reduzir o 

trauma cirúrgico. Os cirurgiões neurovasculares iniciaram a busca por uma 

solução descrevendo a aplicação de acessos minimamente invasivos tipo 

“buraco de fechadura”, incluindo numerosos trabalhos sobre a experiência 

do uso do acesso supraciliar ou transciliar para aneurismas intracranianos53-

56. Já o acesso transpalpebral no tratamento de aneurismas cerebrais foi 

descrito mais recentemente, ainda com poucas séries. 

Embora existam séries clínicas prospectivas que demonstraram a 

eficácia e segurança do tratamento endovascular de aneurismas intracranianos, 

ainda há um número significativo de casos que são tecnicamente desafiadores 

e não passíveis de tratamento endovascular57. Existem riscos no tratamento 

endovascular como a embolização parcial e complicações tromboembólicas, 

devido principalmente a dificuldades específicas, tais como: (a) elevada 

tortuosidade de vasos proximais, (b) navegação difícil com microcateter, devido 
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à morfologia do aneurisma e os ângulos agudos para acesso ao aneurisma, (c) 

aneurismas muito pequenos, menores de 3 mm de diâmetro, (d) aneurismas 

grandes ou gigantes, (e) aneurismas de colo largo que demandam assistência 

com stents ou balão, (f) aneurismas com um ramo arterial incorporado ao saco 

aneurismático e (g) aneurismas fusiformes ou de configuração complexa58. 

Sendo assim, ainda existe espaço para a neurocirurgia vascular “aberta”, desde 

que a mesma se molde às novas expectativas dos doentes. 

3.3 Neurocirurgia Minimamente Invasiva 

A neurocirurgia minimamente invasiva surgiu do reconhecimento que 

acessos extensos ofereciam exposições muitas vezes desnecessárias. “O 

acesso cirúrgico deve ser tão grande quanto necessário e tão pequeno 

quanto possível''59-61. Em 1978, Brock et al.62 propuseram um acesso 

subfrontal através de uma craniotomia frontal menor, com cerca de 3,0 cm 

em seu eixo craniocaudal, para o tratamento de aneurismas da circulação 

anterior do polígono arterial de Willis. Em 1984, Suzuki et al.63 propuseram 

uma craniotomia frontotemporal com menor remoção do osso temporal 

quando comparada à técnica proposta por Yasargil et al.34. Entretanto, 

Pernescky et al.59-61 foram os que personificaram e definiram de forma 

sistematizada os primeiros conceitos de acessos tipo keyhole (buraco de 

fechadura). A tradução para o português não traz uma noção completa sobre 

o termo. Keyhole não indica que os acessos devem ser apenas pequenos 

como um buraco de fechadura, mas que devem também estar posicionados 

de forma estratégica e personalizada para cada doente. 
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Os benefícios dos acessos menos invasivos e personalizados são 

amplos.  Menor tempo cirúrgico, ausência de transfusão sanguínea e rara 

ocorrência de hematomas epidurais no pós-operatório, são vantagens 

estatisticamente significativas do acesso supraciliar. Na literatura, Le Roux et 

al.64 relataram uma incidência de 13,2% e 27,2% sobre a necessidade de 

transfusão de sangue (média de duas unidades), durante a cirurgia para 

aneurismas intactos e rotos, respectivamente, quando se utilizada uma 

técnica convencional. Já nas séries com cirurgias minimamente invasivas, a 

taxa de transfusão é menor15,65. A ocorrência de um hematoma epidural no 

pós-operatório de uma craniotomia convencional não é incomum e pode ser 

uma complicação grave15. A literatura descreve reoperação de um 

hematoma epidural sintomático com taxa aproximada de 4,4% dos doentes. 

Em relato de Fukamachi et al.66, o hematoma epidural ocorreu em 46,8% 

dos doentes após a cirurgia convencional de aneurisma e reoperação foi 

necessária em 2,1% dos casos. Por outro lado, um acesso menos invasivo 

evita o risco de um hematoma epidural pós-operatório através do uso de 

uma craniotomia pequena e hemostasia meticulosa12-15. 

O ávido praticante de neurocirurgia minimamente invasiva se 

considera dentro de um paralelo histórico com a “microneurocirurgia”, na 

qual os usuários pioneiros do microscópio cirúrgico, como Kurze67 e 

Yasargil68, tiveram que convencer seus colegas céticos do valor da 

microscopia, que agora é aceito como padrão em muitos casos. Aderentes à 

filosofia minimamente invasiva, acreditam que excelentes resultados podem 

ser alcançados por procedimentos que associam acessos em buraco de 
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fechadura e o endoscópio. Neste contexto, a ideia de uma craniotomia sob 

medida, que se encaixa exatamente à condição patológica, em vez de uma 

técnica padrão ou one-size-fits-all, não deve parecer revolucionária. Da 

mesma forma, o endoscópio é simplesmente uma ferramenta para melhorar 

a visualização. Idealmente, o investimento em técnicas menos invasivas não 

deve caminhar em detrimento da eficácia e da segurança, mas deve ser 

trilhada através da redução do tempo cirúrgico, diminuição da dor pós-

operatória, diminuição do tempo de internação hospitalar e melhora dos 

resultados estéticos10,69. 

Neste contexto, atualmente identificam-se três formas básicas de 

acessos minimamente invasivos para aneurismas da circulação anterior: (a) 

Craniotomia minipterional e suas variações; (b) Craniotomia supraorbitária, 

através do acesso transciliar e (c) Minicraniotomia fronto-orbital pelo acesso 

transpalpebral. Obviamente, existem variantes sobre os mesmos acessos 

com pequenas alterações técnicas. 
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Figura 6 - Acessos minimamente invasivos para aneurismas cerebrais da circulação 

anterior. (A) Visão Súperolateral. (B) Visão frontal. (C) Visão superior com 
exposição da base do crânio e asa menor do esfenoide. Existem 
basicamente três tipos de acessos: Anterior (SO, supraorbitário), 
Anterolateral (T, transpalpebral) e lateral (PT, pterional ou minipterional) 

3.3.1 Acesso mini-pterional e suas variações 

À medida que o cirurgião compreendeu e visibilizou melhor a anatomia 

intracraniana, houve a possibilidade do desenvolvimento de técnicas cirúrgicas 

que reduziram o retalho ósseo da craniotomia pterional, assim como o trauma 

tecidual adjacente. Em 1996, Harland et al.70, propôs uma incisão cutânea 

temporal de 5,0 a 6,0 cm, que se complementa com a incisão linear do músculo 

temporal e com pequena craniectomia circunjacente à asa menor do osso 

esfenoide. Em 2005, Nathal et al.71 propuseram uma técnica muito semelhante 

à preconizada por Harland et al.70, mas adicionaram a ressecção da asa menor 

do osso esfenoide até o processo clinoide anterior. Os nomes destas 

craniotomias sempre variaram conforme a publicação não recebendo nome 
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padrão como a craniotomia pterional. 

 

 
Figura 7 - Variações do acesso minipterional. Incisão utilizada na publicação de 

Nathal et al.71, em 2005. A falta de padronização das variações reduzidas da 
craniotomia pterional fez com que diversos autores publicassem variações 
sobre o mesmo tema. Entretanto, o tamanho da incisão, estendendo-se da 
linha hemipupilar até 1 cm do tragus foi padronizada na publicação de 
Figueiredo et al.69 em 2007, descrevendo a Craniotomia MiniPterional. 
Incisões menores não foram descritas de forma padronizada 

Até 2006, não existiam trabalhos que determinassem a extensão da 

dissecação microcirúrgica da fissura e cisterna silviana necessária à exposição 

cirúrgica dos aneurismas da circulação anterior. Figueiredo et al.4 

demonstraram que a exposição anatômica é otimizada quando o limite posterior 

da dissecação é o ramo anterior ascendente da fissura de Sylvius. Não há 

benefícios com abertura adicional da fissura silviana. Baseado nesse trabalho 

pioneiro, os autores descreveram uma craniotomia menor (craniotomia 

minipterional), em que o ramo anterior ascendente da fissura silviana se 
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tornaria seu limite distal e posterior. Isto, em tese, não prejudicaria a exposição 

cirúrgica. Além disso, Figueiredo et al.69 demonstraram em estudos anatômicos 

que não há diferença estatisticamente significativa entre as áreas de exposição 

cirúrgica e a exposição angular propiciadas pelas craniotomias pterional e 

minipterional. Entretanto, apesar de existir um consenso na literatura sobre 

“padrão ouro” de exposição, a craniotomia pterional, não existe um consenso 

sobre o “padrão mínimo” de exposição para uma cirurgia segura. 

As principais vantagens da craniotomia minipterional seriam a menor 

dissecação do músculo temporal, a menor duração do ato operatório, a 

menor ressecção óssea, e os melhores resultados funcionais e estéticos8. 

Além disso, a craniotomia minipterional não se estende à região anterior do 

crânio, o que minimiza a possibilidade de abertura do seio frontal e, 

consequentemente, a ocorrência de fístula liquórica e infecção pós-

operatória. Como a área cortical exposta é menor, reduz-se o risco de lesão 

encefálica inadvertida. A principal desvantagem da craniotomia minipterional 

é a limitação para o acesso subfrontal anterior, uma vez que a exposição 

frontal da craniotomia é limitada13. Além disso, apesar de oferecer menos 

dano ao músculo temporal, algum dano sempre vai existir visto que a 

dissecção do mesmo é parte do procedimento cirúrgico. Apesar de relatos 

na literatura72, reduções da craniotomia minipterional não foram descritas de 

forma sistematizada. 

3.3.2 Acesso transciliar supraorbital 

Optou-se por incluir na revisão de literatura o tema acesso transciliar 
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pois existe um erro comum em considerar este acesso o mesmo ou igual ao 

acesso transpalpebral. Cada um possui suas particularidades como descrito 

neste item. 

Em 1913, Frazier73 descreveu a técnica supraorbital para tratar um 

adenoma pituitário na fossa anterior. Entretanto, a craniotomia transciliar 

supraorbital como é conhecida hoje é uma adaptação da técnica 

orbitozigomática proposta pela primeira vez por Jane et al.53, em 1982. Em 

1982 e 1984, o mesmo grupo em Baltimore, Jane et al.53 e Kaplan et al.54, 

usaram a craniotimia supraorbital para tratar tumores orbitais, aneurismas 

anteriores da artéria comunicante, adenomas da hipófise, craniofaringiomas, 

e meningiomas de tubérculo selar. Em 1985, Al-Mefty et al.74 modificaram o 

acesso incorporando as paredes superior e lateral da órbita. Delashaw et 

al.75,76, descreveram uma extensão temporal e orbital para a exposição 

supraorbitária. 

Popularizada por Perneczky et al.55,60,61, Reisch et. al.11,56,77,78, e Jho 

et al.79, a técnica feita através de uma incisão na sobrancelha tornou-se 

amplamente praticada por algumas escolas de neurocirurgia, mas não foi 

aceita universalmente. 
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Figura 8 - Acesso transciliar. Ilustração demonstra a minicraniotomia supraorbital 

para a clipagem de aneurismas da circulação anterior como o aneurisma de 
bifurcação da artéria carótida ilustrado de forma esquemática. [FONTE: 
adaptado de Park et al.80] 

A craniotomia supraorbitária oferece uma janela para o lobo frontal 

inferior, polígono de Willis e dissecção da fissura silviana, sem a 

necessidade de retração do cérebro. Com o advento da neuronavegação e 

melhores instrumentos de microcirurgia na década de 1990, o acesso tipo 

“buraco da fechadura” supraorbital tornou-se uma técnica mais aceita para 

aneurismas da artéria comunicante anterior, tumores de hipófise e 

craniofaringiomas11,38,56,77,78,81-84. 

Vários estudos já demonstraram excelentes resultados cirúrgicos ao 

usar uma técnica supraciliar para aneurismas da circulação anterior11,14,55,84-87. 

As limitações técnicas podem ser superadas por meio de indicações cirúrgicas 
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adequadas, uso de novos microinstrumentos e com o apuramento técnico do 

cirurgião com a curva de aprendizado. Em 1998, Van Lindert et al.55 

demonstraram que a clipagem de aneurismas foi realizada com sucesso em 

todos os doentes com morbidade cirúrgica mínima e menos trauma cirúrgico do 

que com o acesso pterional. Embora alguns doentes tenham experimentado 

déficits triviais, como a disfunção olfativa, atrofia temporal, e paralisia transitória 

do músculo frontal, apenas um doente (1,0%), apresentou déficit moderado 

pós-operatório em série recentemente descrita77. 

Em uma metanálise de Raaymakers et al.88, incluindo 61 estudos 

publicados de 1966-1996, envolvendo 2.460 doentes com aneurismas não 

rotos, a mortalidade e a morbidade permanente, relacionada com o tratamento 

cirúrgico foi de 0,8% e 1,9%, respectivamente. Assim, os resultados cirúrgicos 

do acesso supraciliar, com mortalidade e morbidade inferior a 1,0%, são 

comparáveis aos resultados para as técnicas cirúrgicas convencionais. A 

morbidade cirúrgica foi de 0% no trabalho de Czirja et al.87,89 incluindo 22 casos 

e de 2,5% no relato de Mitchell et al.84, incluindo 40 casos de aneurismas não 

rotos. Não houve mortalidade relacionadas à cirurgia nestas séries. 

 
Figura 9 - Incisão transciliar. Apesar de muitos autores relatarem bons resultados 

estéticos com este tipo de incisão, é importante salientar que a mesma 
sempre estará aparente. A figura demonstra um “excelente” resultado 
estético relatado pelo autor [FONTE: adaptado de Ormond et al.38] 
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Apesar das vantagens descritas, potenciais problemas cosméticos 

são uma preocupação inerente para um acesso transciliar, visto que existe 

uma ferida cirúrgica no rosto do doente. Portanto, atenção especial deve ser 

dada ao aspecto estético da técnica cirúrgica. Além disso, a elevação da 

sobrancelha pode resultar na interrupção das fibras de inserção do músculo 

frontal ou pode acarretar na lesão do ramo frontal do nervo facial, que está 

muito próximo da extensão lateral da linha de incisão. Em 2003, 2005 e 

2014, Reisch et al.56,77,78 avaliaram os resultados cirúrgicos, complicações e 

satisfação do doente após craniotomia supraorbitária usando uma incisão na 

sobrancelha. Em sua última série com 408 doentes com diversas patologias 

(240 eram doentes com aneurismas cerebrais), cinco doentes apresentaram 

fístula liquórica (1,2%). Paralisia do músculo frontal temporária foi observada 

em 13 doentes (3.5%) e definitiva em 8 (2,1%). Hipoestesia frontal transitória 

foi observada em 18 doentes (4,8%) e definitiva em 13 (3,4%). A perda 

temporária da sensação supraorbitária frequentemente ocorre após incisões 

sobrancelha, atribuída a tração sobre o nervo supraorbitário. 
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Figura 10 - Lesão do nervo facial. A paralisia do músculo frontal está relacionada a uma 

lesão do ramo frontal do nervo facial. Na figura observa-se em roxo o 
desenho da projeção do nervo facial em relação a incisão supraciliar (traço 
branco pontilhado). Em uma publicação de Perneczky et al.61 a paralisia 
permanente dos músculo frontal foi observada em 5,5% dos casos operados 
quando se utiliza uma técnica supraciliar. Tal complicação parece se 
desenvolver pela tração do ramo frontal do nervo facial, que cursa pouco 
acima da incisão na pele [FONTE: adaptado de Park et al.80] 

3.3.3 Acesso transpalpebral 

O conceito de acessos minimamente invasivas em cirurgias da base do 

crânio evoluiu durante as últimas duas décadas1. A minicraniotomia frontal 

supraorbitária, com ou sem o envolvimento do arco orbitário é uma das técnicas 

mais frequentemente utilizadas em procedimentos minimamente invasivos para 

lesões da fossa craniana anterior11,56,77,78,81-83,90. Atualmente, este acesso é 

realizado na grande maioria dos centros através de uma incisão na sobrancelha 

(ciliar ou supraciliar). Ambas as incisões podem oferecer um resultado estético 

aceitável77,78. No entanto, a incisão ciliar pode danificar os folículos da 
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sobrancelha e resultar em alopecia local. O corte através do músculo frontal, 

realizado na incisão supraciliar, pode resultar em uma assimetria das 

sobrancelhas. Por isso, ambas as incisões podem resultar em cicatrizes visíveis 

na pele. O acesso transpalpebral, realizado através de uma incisão no sulco 

natural da pele da pálpebra superior, permite ao cirurgião realizar uma 

minicraniotomia e exposição semelhante à incisão da sobrancelha. 

Em 2000, Ohjimi et al.91 descreveram o acesso transpalpebral para 

tratamento de três doentes com fraturas de órbita e tumores intraorbitários. A 

incisão, posicionada no sulco palpebral superior, tinha uma extensão por toda a 

pálpebra. Apesar de representar a primeira descrição na literatura, o objetivo 

dos autores não era realizar craniotomias ou acessos para patologias 

intracranianas. Apenas em 2008, Andaluz et al.92, descreveram o acesso 

transpalpebral para tratamento de doentes com aneurismas cerebrais (artéria 

comunicante anterior, artéria comunicante posterior e artéria oftálmica) e 

tumores intracranianos (adenomas e craniofaringioma). Em 2011, Aziz et al.93 

descrevem a maior séria já publicada com 40 doentes tratados através do 

acesso transpalpebral com diversas doenças, incluindo aneurismas cerebrais e 

meningiomas de fossa anterior. Os autores descreveram sucesso cirúrgico e 

estético em praticamente todos os casos. Em 2017, o autor da presente tese 

publicou uma variação deste acesso94. Foi descrita uma série de oito casos de 

doentes com epilepsia temporal submetidos a amigdalo-hipocampectomia 

operados por via transpalpebral endoscópica, baseados na publicação de 

Figueiredo et al.95. 
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Figura 11 - Acesso transpalpebral. A incisão transpalpebral é amplamente utilizada 

por cirurgiões plásticos e oftalmologistas para ressecar tumores orbitais 
e reparar fraturas orbitárias96. A camuflagem da incisão pela dobra de 
pele permite um resultado cosmético excelente. A pele extremamente fina 
permite cicatrização rápida e praticamente imperceptível. A extensão 
lateral da incisão na pálpebra no canto lateral (prega de pele, ou “pés de 
galinha”) acarreta um risco mínimo de lesão do ramo frontal do nervo 
facial em comparação com a extensão lateral da sobrancelha, que fica na 
vizinhança do ramo frontal [FONTE: Adaptado de Abdel Aziz93] 
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Figura 12 - Ângulos de visão. Uma craniotomia fronto-orbital em peça única pode ser 

realizada de maneira eficaz através da técnica transpalpebral. O retalho 
ósseo padrão estende-se desde a abertura do buraco no esfenoide 
medialmente, ao bordo lateral do entalhe supratroclear ou foramen 
medial; a extensão anteroposterior foi descrita incialmente como 2,5 cm 
do rebordo supraorbital, no sentido anteroposterior. A adição de uma 
orbitotomia melhora drasticamente a visualização e o ângulo de 
exposição. Como o ângulo de ataque para região de interesse é diferente 
no acesso transpalpebral, o diâmetro da craniotomia (C) pode ser muito 
menor do que o diâmetro da craniotomia pterional ou minipterional (D). 
No entanto, a visão e o espaço de trabalho acaba sendo a mesma para 
aneurismas de artéria cerebral média 

Entretanto, complicações são descritas. Aziz et al.93 descrevem em 

sua série de aneurismas um doente que desenvolveu hematoma de 

pálpebra no pós-operatório e foi reoperado sem qualquer complicação 

subsequente. Infecção de pele superficial pós-operatória ocorreu em um 
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doente e foi curada com antibióticos orais. Um doente desenvolveu fístula 

liquórica pela incisão, controlada com uma derivação lombar externa durante 

4 dias. AVC isquêmico assintomático pequeno no joelho da cápsula interna 

ocorreu em um doente. Outro doente realizou exercícios extenuantes 3 

semanas do pós-operatório e desenvolveu uma pseudomeningocele. A 

incisão da pálpebra teve de ser reaberta e a pequena abertura dural foi 

suturada. Os autores concluem que a técnica transpalpebral é uma 

excelente opção para tratamento de lesões da base do crânio anterior. O 

acesso minimamente invasivo através de uma incisão na pálpebra envolve 

dissecção em planos de tecido normal com trauma cirúrgico mínimo, menos 

dor pós-operatória e excelentes resultados estéticos. 

Apesar de existirem séries de casos descrevendo a aplicação do 

acesso transpalpebral para doentes com aneurismas de artéria comunicante 

anterior, artéria comunicante posterior, bifurcação de carótida e artéria 

oftálmica, entre outras patologias neurocirúrgicas79,92,93, não existe nenhuma 

publicação na literatura que descreva este acesso para aneurismas de 

artéria cerebral média. Também não há descrição de séries com alta 

precoce para estes doentes. 
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3.4 Cirurgia Assistida por Endoscopia e o Acoplamento de Telefones 
Celulares Inteligentes (Smartphones) 

A tecnologia está cada vez mais integrada com o atendimento 

médico7,97,98. O uso de telefones celulares inteligentes, smartphones, pela 

população e por profissionais de saúde está em nítida ascensão99-102. Os 

smartphones, definidos como telefones móveis capazes de realizar diversas 

funções comuns a computadores pessoais, tem se desenvolvido rapidamente 

na última década, tornando-se menores, mais rápidos e acoplados à câmeras 

de alta resolução103. Da mesma forma, os procedimentos neurocirúrgicos têm 

se tornado cada vez mais dependentes da tecnologia para atingir seus 

objetivos de forma menos invasiva104. Um exemplo é o uso da endoscopia de 

alta resolução em neurocirurgia, rotina em diversos serviços3,105,106. O que é 

inédito é a integração entre esses dois mundos. 

Telefones inteligentes de última geração com processadores de 

múltiplos núcleos, placas para gráficos, câmeras de alta resolução e 

sistemas operacionais inovadores são usados como plataforma portátil para 

programas sofisticados de triagem médica e podem oferecer serviços 

diagnósticos de baixo custo para doentes107,108. Relatos de aplicações de 

smartphones como monitores biomédicos incluem o uso como oxímetros, 

estetoscópios e microscópios. Na pratica anestésica, é utilizado de diversas 

formas: como distração de crianças na indução anestésica, medição de 

ângulos em anestesia obstétrica, educação e consulta de modelos 

farmacocinéticos durante o intraoperatório97,100,109. Nas disciplinas cirúrgicas, 

o uso de telefones inteligentes tem seu uso restrito a ferramentas de 

treinamento e como referência de conhecimento. 
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O conceito de se utilizar instrumentos ópticos para melhorar a 

visibilização de estruturas internas do corpo humano não é de maneira 

nenhuma novo110. Entretanto, o conceito de procedimentos neurocirúrgicos 

intra e extra endoscópicos é novo. Os procedimentos “intraendoscópicos” 

são aqueles realizados quando a manipulação cirúrgica é realizada dentro 

do eixo do endoscópio, pelas portas de trabalho. A neurocirurgia 

“extraendoscópica” acontece quando a manipulação cirúrgica é realizada 

fora do eixo do endoscópio, muitas vezes o cirurgião utiliza instrumentos 

comuns a cirurgia microscópica em uma mão, como o bipolar ou o aspirador, 

e na outra o endoscópio111-113. O uso de endoscopia proporcionou novas 

soluções menos invasivas e atualmente é vastamente aceita como uma 

forma segura de tratar inúmeras lesões do encéfalo105,114. Apesar de a 

maioria das aplicações de neuroendoscopia propostas atualmente terem se 

focado no tratamento de patologias intraventriculares106, a neurocirurgia 

“extraendoscópica” tem se mostrado relevante60,111. 

Como parte do piloto do presente estudo, foi descrito o uso  da 

endoscopia em doentes com epilepsia temporal na cirurgia transpalpebral 

para amigdalo-hipocampectomia via anterior115. Entretanto, a endoscopia 

deve ser vista apenas como mais uma ferramenta que aumenta a 

visibilização do campo cirúrgico, não como um concorrente ao 

microscópio7,114. Na neurocirurgia vascular, o uso de diversas ferramentas 

para checar a patência de artérias e preservação de vasos perfurantes só 

agrega segurança ao doente116. O endoscópio permite a observação de 

áreas consideradas como pontos cegos sob visibilização do microscópio, 

além de permitir a aproximação da visão dentro do campo cirúrgico117. 
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Em 1994, Fischer e Mustafa118 descreveram suas experiências 

preliminares do uso da endoscopia na neurocirurgia vascular de aneurismas 

cerebrais. Entretanto, foram Perneczky e Fries60 que elaboraram princípios 

gerais sobre a técnica de forma mais profunda. Após esta publicação, diversos 

autores reportaram suas experiências como séries de casos116,119,120. Taniguchi 

et al.121 publicaram, em 1999, uma série com 48 doentes operados com um 

total de 54 aneurismas. Apesar de considerar o endoscópio uma ferramenta 

importante pois permitiu um melhor entendimento da anatomia local em 81,5% 

dos casos, dois doentes apresentaram complicações como contusão cerebral e 

paralisia do nervo oculomotor por manobra inadvertida do endoscópio. Em 

2004, Profeta et al.122 relataram 52 casos e pontuaram que a endoscopia é 

particularmente útil para alguns aneurismas como aneurismas de artéria 

comunicante anterior, artéria coroidea anterior e artéria comunicante posterior. 

Também considerou interessante o fato de a visibilização inicial com o 

endoscópio permitir menos retração cerebral evitando a ruptura precoce do 

aneurisma durante a dissecção. 

Nesta corrente, propôs-se novas soluções para a endoscopia na 

neurocirurgia vascular. Apesar de que alguns endoscópios poderem gravar 

imagens e vídeo, eles geralmente são bem mais caros do que um 

smartphone. O sistema de vídeo padrão é grande, pode nem sempre estar 

disponível e não possui capacidade de telecomunicação. Por outro lado, os 

telefones móveis inteligentes são amplamente disponíveis, relativamente 

baratos e com certeza mais portáteis que os sistemas de vídeo utilizados 

atualmente. O conceito de apresentar um sistema de acoplamento entre o 

endoscópio e o smartphone para realizar uma neurocirurgia é inédito. 
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3.5 Momento da Alta Hospitalar 

A neurocirurgia teve um avanço considerável nas últimas décadas 

com a introdução da cirurgia minimamente invasiva de coluna, tratamento 

endovascular para doenças cerebrovasculares, navegação intraoperatória, 

técnicas endoscópicas para base do crânio e cirurgia ventricular104,110,111,123-

127. Estas novas alternativas técnicas para procedimentos tradicionalmente 

invasivos têm permitido aos neurocirurgiões gerar menos morbidade do que 

no passado. Os tempos de internação são encurtados e muitos 

procedimentos exigem agora um único pernoite128. A possibilidade de 

neurocirurgia ambulatorial surgiu recentemente. 

Alguns estudos já foram publicados sobre descompressão medular, 

biópsia cerebral, e craniotomia para tumores intra-axiais realizados de forma 

ambulatorial128. Em centros onde existe um grande volume de cirurgias já foi 

demonstrado um perfil de segurança adequado129-131. Mesmo quando 

ocorrem complicações, existe uma frequência e um tempo bem 

característico nos quais estas ocorrem131. Vários estudos mostraram que 

graves complicações pós-operatórias associadas com biópsias e 

craniotomias (em particular, hemorragia intracerebrais), ocorrem no prazo de 

seis horas ou mais de 24 horas do pós-operatório132,133. Esta é uma 

consideração importante ao determinar se a manutenção de um doente 

durante a noite fornece benefício adicional após 6 horas de observação, 

como é de rotina na cirurgia ambulatorial. Da mesma forma, os hematomas 

de pescoço após discectomia cervical anterior, outra complicação 

potencialmente catastrófica, geralmente ocorrem dentro de 6 horas ou em 
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mais de 24 horas do pós-operatório. Na primeira série132,133, examinando a 

segurança de craniotomia e biópsia ambulatoriais, nenhum doente sofreu 

evento adverso como resultado da alta precoce. As taxas de complicação 

foram comparáveis ao esperado em suas contrapartes de internação, e a 

taxa de sucesso variou entre 89% a 98%132,133. 

Procedimentos neurocirúrgicos ambulatoriais foram realizados por 

mais de uma década por outro grande centro128. Os primeiros relatos 

demonstraram a segurança e eficiência da craniotomia ambulatorial 

acordada, biópsia e procedimentos descompressivos da coluna cervical e 

lombar. Até o momento, não houve nenhum caso relatado de doente com 

um resultado negativo, como resultado da alta precoce. Estudos qualitativos, 

sobre percepção dos doentes submetidos a craniotomia ambulatorial, 

demonstraram alto de grau de satisfação. Isso também pode ser inferido a 

partir dos resultados deste estudo, em que apenas dois de 1003 doentes 

(0,2%) foram hospitalizados por causa da preferência por ficar mais do que 1 

dia no hospital128. Isto sugere que, em doentes que não exigem a internação 

por razões médicas/cardiológicas, mais de 99% ficaram suficientemente 

satisfeitos com o seu estado de pós-operatório, e ficaram confortáveis em 

deixar o hospital. Na verdade, para muitas pessoas, a possibilidade de 

receber alta no mesmo dia de sua operação, faz com que sua doença 

pareça menos grave. Particularmente nos casos de doentes com gliomas de 

alto grau ou metástases cerebrais, a alta precoce ajuda a aliviar o impacto 

psicológico do seu diagnóstico e tratamento, o que é importante para a 

qualidade de vida global128,129. 
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Estadias hospitalares mais curtas resultam em uma redução das 

infecções hospitalares, tromboembolismo e iatrogenia. Os eventos adversos 

ocorrem em cerca de 7,5% de todas as admissões hospitais, 21% dos quais 

resultam em morte134. Por isso, é importante não considerar internações como 

uma alternativa benigna para procedimentos que podem ser realizados de 

forma ambulatorial. Por exemplo, a taxa de complicações tromboembólicas em 

doentes internados após craniotomia varia de 0% a 19%135. Já nos doentes do 

protocolo de cirurgia ambulatorial, não foram observadas complicações 

tromboembólicas128. No entanto, para demonstrar uma verdadeira diminuição 

das complicações, doentes semelhantes, submetidos à cirurgia ambulatorial ou 

hospitalar tem de ser diretamente comparados. 

O conforto da casa no primeiro dia pós-operatório permite a observação 

durante a noite e de assistência por parte de familiares e amigos. Em estudos 

qualitativos anteriores, cerca de metade dos doentes acreditavam que iriam se 

recuperar mais rapidamente e mais confortavelmente em casa136. 

Nos sistemas de saúde com recursos finitos há uma pressão constante 

para criar um sistema mais eficiente e de baixo custo. O custo estimado de uma 

noite em uma cama de bloco cirúrgico é de 1200 dólares nos Estados Unidos 

da América (EUA)137. O tempo médio de permanência de internação eletiva no 

caso de uma discectomia lombar é de 1,6 dia. Singhal. et al.137 relataram que 

os 585 doentes que foram submetidos a cirurgia ambulatorial, economizaram 

um total de 936 dias de internação. Por uma análise semelhante, o tempo 

médio de permanência para biópsia e craniotomias em centros de grande 

volume foi caracterizado como entre 2,527 e 6,829 dias, respectivamente138. 
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Neste mesmo estudo, 143 doentes do grupo de biópsia e 231 doentes do grupo 

de craniotomia receberam alta no mesmo dia com sucesso, economizando um 

total de 1928,3 dias ou 2.313.960,00 de dólares. Apesar de este número 

fornecer uma estimativa aproximada da redução dos custos, uma análise 

financeira mais completa, abordando as variações institucionais, regionais e 

internacionais, no pós e peri operatórios, é necessária. Isso pode incluir os 

custos adicionais, tais como saúde aliada (fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais), taxas de consulta suplementares, despesas de readmissão 

inesperadas, custos médico-legais e custos de complicações ambulatoriais. 

Conclusões mais formais sobre economia de custos de neurocirurgia 

ambulatorial vão requerer um estudo futuro. 

O benefício da cirurgia de ambulatório vai além da redução de custos 

para o sistema de saúde. Operações requerem uma grande quantidade de 

planejamento por parte do doente. Arranjos ocupacionais e logísticos devem 

ser feitas com antecedência pelos doentes e seus familiares para ajudar na 

recuperação pós-operatória. Portanto, caso ocorra um cancelamento por 

consequência emocional ou financeiro, existe um grande significado para o 

doente. A cirurgia ambulatorial não precisa de um leito durante a noite, 

assim, as taxas de cancelamento de operação são reduzidas. Isso beneficia 

o doente, cirurgião, e o fluxo do sistema de saúde como um todo1,128,129. 

No entanto, neurocirurgia ambulatorial é algo difícil a ser adotado 

pelos neurocirurgiões. Em uma pesquisa com os membros da Associação 

Americana de Cirurgiões Neurológicos e do Congresso de Cirurgiões 

Neurológicos, apenas 6% realizaram cirurgia ambulatorial, embora a maioria 
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concordou que alta no mesmo dia da cirurgia é segura e razoável139. Isto 

provavelmente reflete a percepção continuada que a deterioração 

neurológica ocorre em uma frequência alta o suficiente para que o período 

de observação seja maior do que 6 horas. Na verdade, o reconhecimento 

tardio e tratamento de complicações pós-operatórias pode resultar em 

resultados devastadores10,128. Doentes submetidos a biópsia guiada por 

imagem e craniotomia estão em risco de edema perilesional, convulsões e 

aparecimento de hematomas intracerebrais128, 132, 139. Doentes submetidos à 

descompressão medular estão em risco de retenção urinária pós-operatória, 

hematomas de pescoço resultando em comprometimento das vias aéreas, 

potencialmente fatal, e a ocorrência rara, mas grave de lesão vascular130,137. 

Para justificar a cirurgia ambulatorial ao doente, deve ser demonstrado que 

doentes que receberam alta seis horas do pós-operatório não estão em 

maior risco de morbidade e mortalidade no longo prazo do que os doentes 

mantidos durante a noite10. 

A craniotomia ambulatorial tem sido demonstrada como segura e 

eficaz em doentes adequadamente selecionados128. No entanto, para ser 

devidamente instituída, exige a educação rigorosa e completa do doente, e 

uma equipe bem treinada de anestesistas, cirurgiões e enfermeiros140. Antes 

da alta, a equipe de cuidados de saúde deve estar ciente dos sinais e 

sintomas precoces de complicações raras, porém graves130. O doente e a 

família devem ter uma boa compreensão dos sintomas esperados e 

inesperados e um limite baixo para o retorno ao serviço de emergência128,141, 

142. 
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Existem numerosos obstáculos ao desenvolvimento do uso 

generalizado de neurocirurgia ambulatorial142. A grande preocupação é o 

risco médico-legal de iniciar um programa de neurocirurgia ambulatorial143. 

Existe a preocupação de que os doentes que apresentam uma complicação 

tardia, quando em casa, irão ter o tratamento atrasado e um resultado pior. 

Da mesma forma, a variabilidade regional e institucional tem significado no 

tempo e métodos de programação cirúrgica, particularmente nas 

craniotomias para ressecção de tumores cerebrais141. Isto, obviamente, afeta 

o número de doentes que podem realizar a cirurgia ambulatorial. Cabe, a 

critério do cirurgião e do serviço, determinar se a cirurgia ambulatorial é uma 

opção viável para os seus doentes, dada suas especificidades 

socioeconômicas e médico-legais141,143. Os casos devem ser considerados 

individualmente e procedimentos ambulatoriais devem ser apresentados 

como uma opção. Embora não apropriado para todos os cirurgiões e 

centros, um grupo de doentes pode se beneficiar dessa via. Protocolos 

objetivos para testar o nível de segurança devem ser bastante 

individualizados conforme cada patologia neurocirúrgica140,144. Não existe na 

literatura médica, nenhum trabalho sobre neurocirurgia vascular no 

tratamento de aneurismas cerebral incidentais de forma ambulatorial. 
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O estudo foi realizado nas dependências físicas do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP) somente após a aprovação do estudo pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq). Foram avaliados doentes 

selecionados no Ambulatório de Neurocirurgia Vascular, por demanda 

espontânea, sem diferenciação de raça ou gênero. A amostra foi composta 

por doentes com diagnóstico de aneurismas cerebrais de circulação anterior 

não rotos. 

4.1 Princípios Éticos 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de 

ética da instituição, aprovado em 21.08.2013 sob o registro CAPPesq 

368.558 e também baseado nas recomendações estabelecidas na 

Declaração de Helsinki (1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza 

(1983) e Hong- Kong (1989). Todos os doentes tiveram pleno conhecimento 

dos objetivos e métodos do experimento. Todos foram informados de que os 

dados fornecidos são estritamente sigilosos e concordaram em participar do 

projeto através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexos A e B). 
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4.2 Desenho do Estudo 

Realizou-se um estudo unicêntrico, analítico intervencionista 

controlado com amostras aleatórias, em que se avaliaram doentes com 

aneurismas na circulação anterior não rotos submetidos ao acesso 

transpalpebral ou minipterional modificado/nanopterional versus técnica 

pterional clássica, no período de agosto de 2013 a fevereiro de 2016. 

Os doentes foram inicialmente divididos em dois grupos: Estudo (1) e 

Controle (2). O grupo de estudo foi constituído de doentes submetidos a 

cirurgia minimamente invasiva com alta precoce. O grupo controle foi 

constituído de doentes submetidos a cirurgia clássica com alta no período 

padrão do referido serviço (quinto dia pós-operatório). A seleção técnica 

aplicada baseou-se em uma estratégia já utilizada no grupo através da 

randomização dos doentes na semana programada para a cirurgia12. Assim 

que os doentes eram admitidos no ambulatório de neurocirurgia vascular do 

HC-FMUSP, avaliava-se o preenchimento de determinados critérios de 

inclusão. Uma vez contemplados, os doentes eram randomicamente 

alocados na semana prevista para a cirurgia do mesmo. 

Para cadastro dos doentes e seguimento durante o estudo foi utilizada 

a plataforma informatizada Google Forms (Google Inc, Mountain View, EUA) 

(Anexo C). 
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4.2.1 Grupo Estudo 

Doentes com diagnóstico de aneurismas cerebrais não rotos de 

circulação anterior submetidos a cirurgia minimamente invasiva. Todos os 

doentes deste grupo foram operados pelo mesmo cirurgião (Dr. Mauricio 

Mandel Brígido). Os doentes deste grupo foram subdivididos de forma 

randomizada com um programa de computador (Randomness, Mint-USA, 

2013), na sala de cirurgia, antes da indução anestésica, em dois grupos de 

acordo com o acesso: Grupo 1A (acesso transpalpebral) versus Grupo 2B 

(craniotomia minipterional modificada/nanopterional). Todos os doentes 

deste grupo foram submetidos ao protocolo de alta hospitalar precoce. 

4.2.1.1 Protocolo para alta hospitalar precoce 

O objetivo deste protocolo foi realizar avaliação para uma possível 

alta no mesmo dia do procedimento cirúrgico. Entretanto, nenhum doente 

recebeu alta no mesmo dia. Os doentes que estiveram em condição clínica 

adequada, receberam alta no dia seguinte. O protocolo de estudo foi: 

a) Todas as cirurgias tiveram seu início entre 7:00 e 9:00 horas. 

b) Todos os doentes foram submetidos a uma tomografia de crânio 

seis a oito horas após o final do procedimento cirúrgico (em torno 

das 17:00 e 20:00 horas). 

c) Após a tomografia os doentes foram avaliados clinicamente através 

de escalas padronizadas (Postanesthesia Discharge Scoring 

System (PADSS), Escala de Alta Hospitalar da Danish Society of 

Anesthesiology and Intensive Care Medicine (DASAIM), Escala 
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Modificada de Aldrete, Escala de Rankin modificada), para 

comprovarmos se existia possibilidade para alta no mesmo dia 

(cirurgia ambulatorial) (Apêndices A e B). 

d) Todos os doentes que preenchessem critérios para alta hospitalar 

tiveram sua prescrição modificada: medicações foram prescritas 

apenas por via oral (como se tivessem recebido alta), e acesso 

venoso e sonda vesical de demora foram retirados. Estes doentes 

receberam alta da unidade de terapia intensiva (UTI) e foram 

mantidos no leito de enfermaria quando possível (em algumas 

situações os doentes foram mantidos em UTI durante a noite por 

falta de leito na enfermaria). 

e) A alta hospitalar ocorreu no dia seguinte da cirurgia se os doentes 

tivessem condições clínicas e não apresentassem nenhuma 

intercorrência neurológica. 

f) Todos os doentes que receberam alta no dia seguinte receberam o 

telefone celular do pesquisador para contato caso houvesse algum 

novo sintoma ou dúvida. 

g) O doente poderia ser reinternado para controle de sintomas não 

contornáveis ambulatorialmente a qualquer momento. 
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4.2.2 Grupo Controle 

Doentes com diagnóstico de aneurismas cerebrais não rotos de 

circulação anterior submetidos a craniotomia pterional clássica. Os doentes 

deste grupo foram operados pelos médicos assistentes do Grupo de 

Neurocirurgia Vascular do HC-FMUSP, sem critérios preferenciais. Todos 

receberam alta tardia no quinto dia pós-operatório, padrão no serviço. 

4.2.3 Fluxograma do Estudo 

Os doentes foram divididos conforme o fluxograma ilustrado na Figura 13. 

 

HC-FMUSP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Figura 13 - Desenho do estudo e fluxo para alta hospitalar 

 
Figura 14 - Reconstrução 3D de todos os acessos. Tomografias computadorizadas 

pós-operatórias de doentes exemplos, alocados nos três grupos. Da 
esquerda para direita: Grupo Estudo 1A (Transpalpebral), Grupo Estudo 
1B (craniotomia minipterional modificada/nanopterional) e Grupo Controle 
2 (craniotomia pterional) 
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4.3 Seleção dos Doentes 

O estudo realizou a seleção de doentes de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão descritos a seguir. 

Foram considerados aptos para estudo apenas os doentes em 

acompanhamento médico no Instituto Central do Hospital das Clínicas 

(ICHC), preferencialmente de forma continua e obedecendo apenas à ordem 

de entrada na instituição. Todos os doentes foram submetidos a avaliação 

clínica/cardiológica e pneumológica, conforme os protocolos da instituição 

utilizando escalas de avaliação pré-operatórias consagradas (Apêndice C). 

4.3.1 Critérios de inclusão 

a) Doentes adultos de ambos os gêneros (idade superior a 18 anos e 

inferior a 75 anos). 

b) Portadores de aneurismas não rotos de circulação anterior com 

indicação cirúrgica (maiores de 4 mm e menores do que 2,5 cm). 

c) Também foram considerados aneurismas incidentais aqueles 

achados em doentes que apresentarem HSA espontânea por ruptura 

de aneurismas contralaterais. Estes doentes foram incluídos no 

estudo caso o período do ictus da HSA fosse maior do que 2 meses. 
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4.3.2 Critérios de exclusão 

a) Contraindicações para a inclusão aleatória em um dos grupos de 

tratamento. 

b) Doentes que não tivessem atenção familiar adequada durante o 

período pós-operatório imediato (o familiar do doente deveria se 

comprometer a ficar com o doente nos primeiros 5 dias depois da 

alta hospitalar). 

c) Doentes que não tivessem a possibilidade de comunicação por 

telefone (no período pós-alta, os doentes recebiam ligações diárias 

dos pesquisadores para possível diagnóstico precoce de 

complicações). 

d) Portadores de doenças cardiovasculares, hepáticas ou insuficiência 

renal. Todos os doentes que tivessem indicação de ficar mais dias 

internados devido a algum antecedente pessoal, avaliados pelas 

escalas de avaliação pré-operatória (Apêndice C). 

e) Mulheres gestantes ou amamentando. 

f) Doentes sem condições clinicas para realizar o tratamento cirúrgico 

após avaliação pré-operatória pelas equipes de clínica médica e 

anestesia do ICHC. 
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4.3.3 Características clínicas e epidemiológica da amostra 

Foram incluídos 111 doentes neste estudo, divididos nos grupos já 

descritos (Anexo D). A média de idade de todos os doentes foi de 58 anos. A 

média do índice de massa corpórea (IMC) de toda a população foi de 24,91. 

As comorbidades clínicas mais comuns foram: hipertensão arterial sistêmica 

(68,75%), dislipidemia com necessidade de tratamento (27,67%), diabetes 

melittus tipo 2 (9,8%s) e hipotireoidismo (8,92%). A maioria dos pacientes 

apresentava história de tabagismo (66,9%), sendo que 18,75% eram 

tabagistas ativos e 48,21% eram ex-tabagistas. Entre os 54 doentes ex-

tabagistas, apenas 38 tinham suspendido o hábito tabágico há mais de 1 

ano. A seguir seguem gráficos sobre características clínicas e 

epidemiológicas (Gráficos de 1 a 15). 

Gráfico 1 - Distribuição (proporção) de gêneros na população estudada 
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Gráfico 2 - Distribuição (proporção) étnica entre todos os doentes 

 

Gráfico 3 - Estado civil entre todos os doentes 

 

Gráfico 4 - Escolaridade entre todos os doentes 
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Gráfico 5 - Profissão entre todos os doentes estudados 

 

Gráfico 6 - Escala ASA. Classificação do risco anestésico preconizado 
pela Sociedade Americana de Anestesiologia 

 

Gráfico 7 - Risco cardíaco segundo a Escala de Goldman modificada 
entre todos os doentes 
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Gráfico 8 - Índice de Detsky modificado (avaliação de risco pré-
operatório) entre todos os doentes 

 

Gráfico 9 - Risco de trombose venosa profunda no pós-operatório 
entre todos os doentes 

 

Gráfico 10 - Índice multifatorial de risco para insuficiência respiratória 
no pós-operatório, entre todos os doentes 
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Gráfico 11 - Localização dos aneurismas cerebrais não rotos entre 
todos os doentes 

 

Gráfico 12 - Lateralidade dos aneurismas cerebrais entre todos os 
doentes 

 

Gráfico 13 - Tamanho do colo do aneurisma em milímetros, entre todos 
os doentes 
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Gráfico 14 - Tamanho do domo dos aneurismas em milímetros, entre 
todos os doentes 

 

Gráfico 15 - Aneurismas complexos (aneurismas grandes e de base 
larga, calcificações, inclusão de M1, ramos saindo do 
aneurisma e aneurismas de artéria oftálmica com 
necessidade de drilagem da clinoide anterior). “Sim” 
corresponde aos aneurismas complexos 

 

4.4 Intervenção Cirúrgica 

As cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico do Instituto Central 

do HC-FMUSP. Todos os doentes selecionados foram submetidos a uma 

das modalidades de tratamento cirúrgico expostas a seguir. O tipo de 

cirurgia foi indicado de acordo com o grupo no qual os pacientes foram 

aleatoriamente alocados. Os cuidados peri-operatórios, como a avaliação 
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clínica e anestésica e a administração de medicamentos, foram realizados 

conforme os protocolos atuais da instituição. 

4.4.1 Intervenção cirúrgica no grupo de estudo 

Os doentes com aneurismas não rotos de circulação anterior foram 

submetidos a clipagem clássica dos aneurismas. Todas a cirurgias forma 

realizadas pelo mesmo cirurgião (Dr. Maurício Mandel Brígido). Os doentes 

foram alocados aleatoriamente em dois grupos: aqueles doentes submetidos 

ao acesso transpalpebral e aqueles submetidos a craniotomias minipterional 

modificada/nanopterional. 

4.4.1.1 Acesso transpalpebral 

Todos os doentes deste grupo foram submetidos a um procedimento 

padronizado. Foram modificadas as descrições iniciais do acesso 

transpalpebral como descrito abaixo e publicado pelo presente autor92,93,115. 

Enquanto o doente ainda estava acordado, o sulco superior da pálpebra foi 

marcado da linha hemipupilar até o epicanto do olho (Figura 15). Todos 

doentes foram submetidos a um neuroanestesia padrão sem colocação de 

dreno lombar externo. A cabeça foi presa em uma cabeceira tipo Mayfield. A 

cabeça não foi inclinada, mas defletida, tornando a eminência malar o ponto 

mais alto da face (Figura 16). As pálpebras superior e inferior e sobrancelha 

foram lavadas com clorexidina degermante e aquosa. Foi tomado cuidado 

para evitar o contato com a superfície ocular. 
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A incisão foi feita lâmina fria através da pele apenas no sulco superior 

da pálpebra. Em seguida, o músculo orbicular dos olhos foi incisado e o 

septo orbital exposto. O septo orbital foi dissecado na direção do periósteo 

do rebordo orbitário. O periósteo foi incisado até a exposição do osso e 

reparado com nylon 6-0 (Figura 17). Uma incisão transversal relaxante foi 

feita para melhorar a exposição óssea. Após uma delicada dissecção do 

músculo temporal, a região esfeno-orbitária, local da primeira trepanação, foi 

exposta. Esta primeira parte do procedimento foi realizada com auxílio de 

um cirurgião plástico do HC-FMUSP (Dr. Rafael Marmoru Tutihashi). 

 
Figura 15 - Acesso transpalpebral modificado. A incisão foi realizada no sulco 

palpebral superior A intenção era de que a incisão ficasse escondida 
oferecendo o melhor resultado estético possível ao doente. Entende-se 
que não há necessidade de extensão da incisão além dos limites 
descritos (linha hemipupilar até o epicanto do olho) 
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Figura 16 - Posicionamento. O doente teve sua cabeça defletida e mantida em 

posição neutra. Apesar de ter sido possível a extensão da incisão para 
além do epicanto do olho como marcado nesta figura, pode-se perceber 
que esta extensão foi totalmente desnecessária para o tratamento de 
aneurismas cerebrais não rotos de circulação anterior 

A mini craniotomia fronto-orbital já foi descrita por outros autores92,93. 

Depois de realizar os cinco cortes ósseos, o retalho ósseo fronto-orbital foi 

retirado como uma única peça sem dificuldades. Após a remoção do retalho 

ósseo, um triângulo foi revelado (Figura 18 e 19). Esta é a superfície frontal 

da asa menor do esfenoide. A ressecção desta superfície triangular permite 

a exposição da dura-máter frontal e temporal115. Com a dura-máter aberta, o 

segmento orbital da fissura silviana foi exposto. Desta forma, todos os 

aneurismas cerebrais da circulação anterior, incluindo aneurismas de artéria 

cerebral média, foram tratados. 
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Figura 17 - Prevenção de fístula liquórica. Quando o acesso foi descrito inicialmente, 

os autores relataram uma grande preocupação com o aparecimento de 
fístula liquórica no pós-operatório, visto que o fechamento hermético da 
dura-máter em acessos pequenos é difícil. Por este motivo, as series 
descritas até então utilizavam dreno lombar externo pós-operatório em 
todos os doentes. Foi descrita a utilização do plano do septo orbitário - 
periósteo como um plano cirúrgico para evitar a fístula liquórica pós-
operatória. (a) Doente preparado e incisão marcada no sulco palpebral 
superior. (b) Após a abertura da pele e do músculo orbicular, o septo 
orbital foi identificado. Ele se continua com o periósteo. (c) e (d) A 
estratégia adotada foi incisar este plano e mantê-lo integro para 
reconstrução no fechamento. Inicialmente, fechava-se este plano com fio 
absorvível. Entretanto, após observar o aparecimento de coleção 
liquórica em dois doentes, iniciou-se o fechamento deste plano com fios 
inabsorvíveis. Desde então, não se observou coleções subcutâneas ou 
fístulas externas. (e) Após a exposição do osso, a dissecção do músculo 
temporal expõe o local da primeira trepanação 
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Figura 18 - Craniotomia e ressecção da asa menor do osso esfenoide. Disseção 

passo-a-passo. (a) Após a abertura do septo orbital, esta foi a visão do 
campo cirúrgico. (b) A dissecção do musculo temporal permitiu a 
exposição do local onde foi realizada a primeira trepanação (c). (d) Depois 
desta etapa, foi realizada uma trepanação sob o arco zigomático. (e) O 
corte do arco zigomático pode ser realizado com um formão ou com uma 
broca reciprocante. (f) O osso frontal pode ser cortado com o craniótomo, 
como demonstrado. (g) Após a retirada do retalho ósseo, uma estrutura 
triangular foi exposta: a face frontal da asa menor do osso esfenoide. (h) 
Ao ressecar esta estrutura óssea pode-se expor a dura-máter temporal e 
frontal 
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Figura 19 - Acesso transpalpebral modificado, representação da craniotomia. O 

polígono verde demonstra a extensão frontal da craniotomia. Após a 
retirada do osso, observa-se uma estrutura triangular (polígono vermelho) 
que nada mais é do que a face frontal da asa menor do osso esfenoide. A 
sua retirada conjuntamente com a parede lateral da órbita (linha vermelha 
pontilhada), permite o tratamento de todos os aneurismas cerebrais da 
circulação anterior 

O fechamento hermético da dura-máter não foi possível em nenhum 

caso. As bordas foram aproximadas com fio prolene 4.0 e o defeito foi 

selado com cola de fibrina. O osso foi fixado com o auxílio de mini placas e 

parafusos de baixo perfil (Figura 20). O fechamento do plano septo orbital-

periósteo foi realizado com fio prolene 4.0. O fechamento da pele foi 

realizado com sutura continua com fio nylon 6.0 para melhor resultado 

estético pós-operatório. 
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Figura 20 - Reconstrução 3D da craniotomia. Tomografia computadorizada pós-

operatória de um doente submetido a clipagem de aneurisma cerebral via 
transpalpebral. Outra modificação aplicada foi a diminuição da extensão 
frontal da craniotomia, diminuindo a manipulação de partes moles e o 
inchaço pós-operatório da pálpebra. Como pode-se observar, a fixação do 
osso foi realizada com o auxílio de mini placas e parafusos de baixo 
perfil. Desta forma, a fixação não foi aparente 

4.4.1.2 Acesso minipterional modificado (nanopterional) 

A craniotomia minipterional foi descrita de forma sistematizada por 

Figueiredo et al.69. Entretanto, diversos autores já haviam descrito variações 

com outros nomes e detalhes técnicos da miniaturização da craniotomia 

pterional71. O que se realizou neste estudo foi sistematizar a redução da 

craniotomia minipterional. Desta forma foi adotada nova conotação: a 

craniotomia nanopterional. 
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O doente foi posicionado com cabeceira tipo Mayfield de forma neutra 

com a cabeça defletida. Após degermação com clorexidine degermante e 

alcoólico, a marcação da incisão foi realizada na linha de transição do 

cabelo. O início da incisão foi realizado na linha temporal superior, 

estendendo-se inferiormente 3 cm na direção do tragus. 

 
Figura 21 - Acesso nanopterional, marcação da incisão na pele. A incisão foi 

marcada na linha de transição do cabelo, iniciando-se na linha temporal 
superior, descendo 3 cm em direção ao tragus 

Após a abertura da pele, o músculo temporal foi incisado sem a 

realização da disseção interfascial. O músculo então foi rebatido com o 

auxílio de fios de nylon e a craniotomia de 1,5 cm a 2,5 cm de diâmetro foi 

realizada sobre a projeção da asa menor do esfenoide. A redução da incisão 

da pele impossibilitou a exposição do keyhole clássico. Desta forma, a 
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craniotomia acabou sendo posicionada mais posteriormente em relação a 

craniotomia minipterional ou craniotomia pterional clássica. Entretanto, a 

ressecção da asa menor do esfenoide e a subsequente drenagem de líquor 

possibilitou uma exposição adequada para o tratamento de todos os 

aneurismas cerebrais da circulação anterior. 

 
Figura 22 - Visão intraoperatória do acesso nanopterional. A incisão deve ter o 

comprimento suficiente para expor apenas o osso que será removido com 
a craniotomia. Após a realização da craniotomia, não foram observadas 
bordas ósseas no campo cirúrgico 
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Figura 23 - Diâmetro médio da craniotomia nanopterional. A craniotomia nanopterional 

deve ser centrada na asa menor do esfenoide para que se tenha uma 
exposição adequada da fissura silviana. Entretanto, para atingir este objetivo 
de forma menos invasiva, a incisão na pele já deve ser planejada para estar 
posicionada exatamente sobre a asa menor de esfenoide 

A dura-máter foi fechada de forma hermética e o osso foi fixado com o 

auxílio de mini placas e parafusos. O fechamento da pele foi realizado com 

sutura intradérmica para melhor resultado estético pós-operatório. 

2 cm 
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Figura 24 - Reconstrução 3D pós-operatória da craniotomia nanopterional. 

Tomografia computadorizada de doente submetido `a craniotomia 
nanopterional para clipagem de aneurisma cerebral de circulação 
anterior. Nota-se que a craniotomia acaba sendo posicionada posterior às 
craniotomias minipterional ou pterional clássica devido a menor 
exposição conferida pela redução da incisão na pele 

4.4.2 Intervenção cirúrgica no grupo controle 

A craniotomia pterional clássica foi realizada de acordo com a 

proposta de Yasargil et al. (1975)34. A realização da craniotomia pterional 

clássica já foi descrita por diversos autores de forma extremamente 

detalhada145,146. As intervenções cirúrgicas foram realizadas por 

neurocirurgiões da mesma equipe e com ampla experiência nos 

procedimentos de cirurgia cerebrovascular. 
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4.5 Utilização do Endoscópio 

Um dos objetivos do trabalho foi descrever e objetivar o uso do 

endoscópio (óptica) como ferramenta auxiliar na decisão sobre o melhor 

posicionamento do clip de aneurisma. Através de uma ideia original do 

pesquisador, foi utilizado a óptica do endoscópio acoplado a um “telefone 

inteligente”, no caso iPhone 4S, iPhone 5S ou iPhone 6S (Apple Inc, 

Cuppertino, EUA). O adaptador Clearscope (Clearwater, Ottawa, Ontário, 

Canadá) ou Adaptador Scope (ClearSight, Hannover, Alemanha) foi usado 

para acoplá-lo ao iPhone. Uma cobertura de plástico foi usada para isolar o 

iPhone do campo cirúrgico estéril. A iluminação foi fornecida por uma fonte 

de luz de xénon por meio de uma fibra óptica padrão ou uma fonte de luz 

portátil, como mostrado na Figura 25. A tela do smatphone também poderia 

ser exibida em uma tela maior via internet sem fio, se o cirurgião julgasse 

necessário. 

O cirurgião tinha a disposição ópticas de 0, 30 e 45 graus Karls Storz 

com 11 cm de comprimento e 2,7 mm de diâmetro. Foram utilizadas ópticas 

mais curtas e finas para permitir o apoio da mão do cirurgião, aumentando o 

controle sobre o objeto durante a inspeção do campo cirúrgico. 
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Figura 25 - Endoscópio acoplado ao iPhone. (a) Adaptador Clearscope. (b) iPhone 

acoplado ao endoscópio com o adaptador. (c) Outra visão do 
acoplamento. A seta azul mostra a possibilidade de utilização de uma 
fonte de luz portátil 

Após a dissecção inicial com o auxílio do microscópio cirúrgico, o 

endoscópio foi utilizado para visibilização antes e depois da aplicação do clip no 

aneurisma. O endoscópio foi utilizado apenas nos casos do grupo de estudo. A 

avaliação da sua utilidade foi aferida por perguntas objetivas ao cirurgião: 

a) A qualidade da imagem oferecida pelo endoscópio foi adequada? 

b) O endoscópio mostrou dados novos no entendimento da anatomia 

local para a clipagem do aneurisma? 

c) A visibilização oferecida pelo endoscópio foi chave para 

reaplicação do clip? (Caso existisse uma estenose ou clipagem de 

algum ramo arterial perfurante). 
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4.6 Seguimento e Instrumentos de Avaliação 

Todos os doentes foram avaliados clinicamente após a cirurgia 

através de uma entrevista e exame clinico estruturados, exames radiológicos 

e laboratoriais. Foram descritos e identificados sinais/sintomas que tenham 

eventualmente impedido a alta precoce no grupo de estudo (dor, febre, 

intercorrências clínicas cardiológicas). Mesmo depois da alta hospitalar, os 

doentes recebiam ligações telefônicas diárias nos primeiros 5 dias após a 

alta hospitalar para diagnóstico precoce de possíveis complicações. No 

seguimento tardio foram realizadas consultas ambulatoriais e avaliações 

específicas conforme o grupo de estudo. Os doentes realizaram consultas 

10 ou 15 dias após a alta hospitalar (retirada dos pontos), 3 meses pós-

procedimento (quando foi solicitada angiografia cerebral de controle) e uma 

última avaliação que ocorreu de 6 meses a 1 ano após a intervenção 

(controle tardio). Os pontos avaliados estão presentes no protocolo 

informatizado (Anexo C). 

4.6.1 Avaliação pelo examinador 

O examinador avaliou os seguintes pontos: 

a) Questões envolvidas com o ato cirúrgico: 

- tempo cirúrgico; 

- necessidade de transfusão sanguínea; 

- intercorrências intraoperatórias (como arritmias cardíacas, 

ruptura do aneurisma no intraoperatório, necessidade de 

clipagem temporária, tempo de clipagem temporária); 
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- utilidade do endoscópio para avaliação de clipagem dos 

aneurismas cerebrais; 

- extubação pós-operatória na sala de cirurgia. 

b) Tomografia controle realizada 6 horas após o procedimento: 

presença de contusões hemorrágicas, coleções extra-axiais e/ou 

lesões isquêmicas que deveriam ser monitoradas no pós-operatório. 

c) Necessidade de reoperação no pós-operatório recente. 

d) No Grupo de Estudo foi avaliada condição clínica, radiológica e 

laboratorial para planejamento de alta precoce. Foram utilizadas 

as seguintes escalas de avaliação para alta: PADSS, Escala de 

Alta Hospitalar DASAIM, Escala Modificada de Aldrete (Apêndice 

B); foram descritos sinais e sintomas que eventualmente 

impediram a alta precoce 

e) Ocorrência e descrição de déficits neurológicos novos. 

f) Infecção cirúrgica. 

g) Fístula liquórica. 

h) Paralisia facial. 

i) Ocorrência de atrofia do musculo temporal.  A atrofia temporal foi 

classificada em três grupos: grau I (leve) corresponde ao 

aplanamento da musculatura temporal; grau II (moderado), à 

atrofia evidente da musculatura temporal; e grau III (grave), à 

deformidade do contorno craniofacial (Quadro 1). 

j) Presença de colo aneurismático residual na angiografia controle e 

necessidade de reoperação tardia. 
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k) Complicações relacionadas com a angiografia controle. 

l) Escala de Rankin modificada com 15 dias, 3 meses e 6 a 12 

meses do pós-operatório. 

m) Mortalidade. 

Quadro 1 - Classificação objetiva (pelo examinador) da atrofia muscular 
de acordo com o contorno facial observado 

Classificação objetiva da 
atrofia muscular Características 

Grau I (leve) Aplanamento da musculatura temporal 

Grau II (moderado) Atrofia evidente da musculatura temporal 

Grau III (grave) Deformidade do contorno craniofacial 

4.6.2 Autoavaliação por parte do doente 

Utilizou-se a escala visual analógica com uma régua na qual há rostos 

desenhados. Na extremidade direita, havia o símbolo do rosto sorrindo e, na 

extremidade esquerda, o símbolo do rosto triste. Na face voltada para o 

examinador, a extremidade com o rosto sorrindo corresponde ao número 10 

e o rosto triste, ao número 0. Essa régua era escalonada e o doente era 

questionado a demonstrar, na régua, a satisfação com o resultado (Figura 

26). Os doentes se autoavaliaram sobre os seguintes itens no primeiro (15 

dias), segundo (3 meses) e terceiro (6 a 12 meses) retorno ambulatorial: 

a) Grau de incômodo com alterações mastigatórias pós-operatórias. 

Neste caso o doente foi orientado a apontar para o rosto sorrindo 

se não estava nada incomodado ou para os demais rostos a 
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depender do grau de incômodo, até rosto triste, caso estivesse 

muito incomodado. 

b) Grau de incômodo com alteração de sensibilidade de tátil/dolorosa 

do rosto (dormência). Neste caso o doente foi orientado a apontar 

para o rosto sorrindo se não estava nada incomodado ou para os 

demais rostos a depender do grau de incômodo, até rosto triste, 

caso estivesse muito incomodado. 

c) Grau de satisfação quanto ao resultado estético do procedimento. 

Neste caso, o doente era orientado a apontar para o rosto feliz 

casos estivesse muito satisfeito ou para os demais rostos a 

depender do grau de insatisfação, até o rosto triste, se estivesse 

totalmente insatisfeito. 

d) Grau de satisfação quanto ao resultado geral do procedimento. 

Neste caso, o doente era orientado a apontar para o rosto feliz 

casos estivesse muito satisfeito ou para os demais rostos a 

depender do grau de insatisfação, até o rosto triste, se estivesse 

totalmente insatisfeito. 

 
Figura 26 - Escala de satisfação utilizada na avaliação subjetiva dos resultados. A 

face mostrada ao doente encontra-se na parte superior da figura. O 
simbolismo do rosto sorrindo corresponde a escala numérica 10 que está 
voltada para o examinador. O simbolismo do rosto triste corresponde à 
escala numérica 0. O cursor pode ser mobilizado pelo doente de acordo 
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com a auto percepção e satisfação com o resultado 

4.6.3 Avaliação por observadores independentes 

Os doentes foram fotografados (câmera iPhone 6S) e a classificação 

ruim/regular ou bom/ótimo foi feita por dois médicos generalistas. Utilizou-se a 

mesma escala de avaliação já utilizada em estudos anteriores12 (Quadro 2). 

A avaliação foi dividida em ruim, regular, boa e ótima. Visando a 

padronizar a análise estética, classificou-se como resultado “ruim” quando 

ocorreu atrofia importante, cicatriz visível e deformidade nítida. O resultado 

“regular” foi assinalado quando a cicatriz era parcialmente visível, com 

presença de queloide e atrofia “moderada”; quando a cicatriz era 

parcialmente visível, não havia formação de queloide e a atrofia era discreta 

o resultado foi classificado como “bom”. O resultado “ótimo” foi considerado 

quando a cicatriz não era visível e não se observou queloide ou atrofia. Foi 

definido como queloide a resposta cicatricial intensa que extrapolava os 

limites da incisão cirúrgica. Por vezes endurecida, rósea, com prurido e por 

ora dolorosa. 

Foi utilizado o coeficiente de concordância interobservador kappa 

para comparação das impressões feita pelo examinador e pelos dois 

profissionais não envolvidos diretamente na pesquisa. 
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Quadro 2 - Classificação objetiva do resultado estético de acordo com 
a presença de cicatriz, presença de atrofia e de queloide 

Classificação objetiva do 
resultado estético Características 

“Ótimo” 
Cicatriz não visível 
Ausência de atrofia 
Ausência de queloide 

“Bom” 
Cicatriz parcialmente visível 
Atrofia discreta 
Ausência de queloide 

“Regular” 
Cicatriz parcialmente visível 
Atrofia moderada 
Presença de queloide 

“Ruim” 
Cicatriz visível 
Atrofia importante 
Deformidade nítida 

4.6.4 Avaliação de qualidade de vida 

Foram avaliadas medidas de qualidade de vida com 15 dias, três 

meses e de 6 a 12 meses após a cirurgia. A avaliação ocorreu através da 

aplicação do teste de WHOQOL abreviado (Apêndice D). Este instrumento 

traduzido e validado no Brasil, apresenta bom desempenho psicométrico e 

praticidade de uso, sendo uma alternativa para avaliar a qualidade de vida 

no país147. A escala é subdividida em domínios (físico, psicológico, relações 

sociais e ambiente), que são agrupamentos de facetas que caracterizam a 

qualidade de vida do indivíduo (Quadro 3). A Escala de Depressão de Beck 

foi utilizada como método de triagem para doentes com diagnóstico de 

depressão pré-operatória que pudessem causar um viés na análise final da 

qualidade de vida. (Apêndice E). 
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Quadro 3 - WHOQOL-bref é composto por quatro domínios: físico, 
psicológico, relações sociais e meio-ambiente. Cada 
domínio é composto pelas respectivas facetas 

Domínios Facetas 

Domínio I 
Domínio físico 

Dor e desconforto 

Energia e fadiga 

Sono e repouso 

Mobilidade 

Atividades da vida cotidiana 

Dependência de medicação ou de tratamentos 

Capacidade de trabalho 

Domínio II 
Domínio psicológico 

Sentimentos positivos 

Pensar, aprender, memória e concentração 

Autoestima 

Imagem corporal e aparência 

Sentimentos negativos 

Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

Domínio III 
Relações sociais 

Relações pessoais 

Suporte (Apoio) social 

Atividade sexual 

Domínio IV 
Meio-Ambiente 

Segurança física e proteção 

Ambiente no lar 

Recursos financeiros 

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 
Oportunidades de adquirir novas informações e 
habilidades 
Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 

Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 

Transporte 

Qualidade de vida 
global e percepção 
geral da saúde 

Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 
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4.7 Cálculo da Amostra 

O cálculo da amostra foi baseado em estudos recentes sobre a 

comparação entre acessos menos invasivos com acessos clássicos12,148. 

Um estudo do grupo de Neurocirurgia Vascular do HC-FMUSP utilizando 

uma amostra de 60 doentes (30 doentes operados com craniotomia 

minipterional e 30 doentes operados com craniotomia pterional clássica) 

demonstrou diferença estatística significativa quando comparando resultados 

estéticos entre os grupos12. Considerando-se a possibilidade de perda de 

seguimento de 10% a 20% de doentes durante o período de seguimento de 

12 meses, foram incluídos mais cinco a 10 doentes por grupo. 

4.8 Análise Estatística 

Todas as amostras foram testadas em relação à normalidade da 

distribuição (com o teste de Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-

Wilk e Ryan-Joiner). Para a comparação das médias, utilizou-se o teste de 

Wilcoxon pareado e Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras independentes. 

Para avaliação das variáveis categóricas, foram utilizados os testes de Fisher e 

do qui-quadrado com correção de Yates. Os valores de p <0,05 foram 

considerados significativos. Para averiguar-se a taxa de concordância 

interobservador, foi utilizado o coeficiente de correlação kappa, considerando 

como adequados resultados superiores a 0,7. 
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5.1 Análise e Estruturação da Casuística 

A amostra foi composta por 111 doentes; 41 foram submetidos à 

craniotomia pterional clássica, 34 à craniotomia minipterional modificada 

(nanopterional), e 36 doentes foram submetidos ao acesso transpalpebral 

(Gráfico 16). Não houve perda de acompanhamento de nenhum doente. O 

perfil do recrutamento realizado encontra-se registrado na Figura 27. 

 
Figura 27 - Fluxograma dos doentes participantes do estudo 
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Gráfico 16 - Demonstração de porcentagem de doentes distribuídos 
pelos grupos do estudo. O total de doentes foi de 111 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos em 

relação a idade, gênero, estado civil, etnia, peso, IMC, profissão e 

escolaridade (Tabela 1). Todos os doentes foram submetidos a escalas de 

avaliação pré-operatória. Não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos nas escalas da American Society of Anesthesiologists 

(ASA), Goldman modificado, Detsky modificado, escala para avaliação de 

risco de TVP, escalas para avaliação de risco pulmonar (Tabela 2). 
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Tabela 1- Características dos doentes de ambos os grupos quanto ao 
gênero, etnia, escolaridade, profissão, prevalência de 
hipertensão arterial sistêmica e tabagismo 

Características dos doentes Grupo 
de estudo 

Grupo 
controle p 

Idade 57,5 anos 56,5 anos 0,29 
Gênero   1 

Masculino 15 8  
Feminino 55 33  

Estado Civil   0,3 
Solteiro 9 16  
Casado 40 19  
Relacionamento estável 1 3  
Divorciado 6 7  
Viúvo 7 3  

IMC 25,65 24,96 0,3 
Etnia   0,27 

Branco 53 25  
Pardo 9 10  
Negro 7 6  
Amarelo 1 0  

Escolaridade   0,57 
Analfabeto 4 4  
< 4 anos de estudo 6 2  
Fundamental incompleto 9 6  
Fundamental completo 14 14  
Médio incompleto 10 2  
Médio completo 16 8  
Superior incompleto 4 1  
Superior completo 6 4  
Pós-graduação 1 0  

Profissão   0,18 
Trabalho doméstico 17 13  
Trabalhador braçal 5 4  
Atividade intelectual 10 2  
Desempregado 4 7  
Aposentado 33 15  

Hipertensão arterial 47 31 0,52 
Tabagismo 45 30 0,63 
IMC = Índice de massa corpórea    
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Gráfico 17 - Distribuição (proporção) de gênero entre os grupos 

 

Gráfico 18 - Distribuição (proporção) étnica entre os grupos 
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Gráfico 19 - Distribuição (proporção) de estado civil entre os grupos 

 

Gráfico 20 - Distribuição (proporção) de escolaridade entre os grupos 
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Gráfico 21 - Distribuição (proporção) de profissão entre os grupos 

 

Gráfico 22 - Distribuição (proporção) de índice de tabagismo 
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Tabela 2 - Características dos doentes conforme escalas de avaliação 
clínica pré-operatória 

Escala de avaliação pré-operatória Grupo 
de estudo 

Grupo 
controle p 

ASA   0,32 

ASA I 2 4  

ASA II 55 33  

ASA III 3 4  

Goldman Modificado   0,19 

Baixo Risco 63 33  

Risco Intermediário 1 6 8  

Risco Intermediário 2 1 0  

Detsky Modificado   1 

Baixo Risco 66 39  

Risco Intermediário 4 2  

TVP   0,48 

Baixo 9 3  

Médio 56 33  

Alto 5 5  

Risco Pulmonar   1 

1 23 14  

2 47 27  

ASA - American Society of Anesthesiologists; TVP - Trombose venosa profunda  

Além disso, não houve diferença estatisticamente significativa entre 

antecedentes pessoais como tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus. Dentre os doentes tabagistas, a média de consumo foi de 

32,75 maços-ano ± 18,65 (desvio-padrão [DP]), sem diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (Gráfico 23). 
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Gráfico 23 - Características dos doentes em relação ao tabagismo. 
Todos os grupos somados 

 

Entre todos os doentes, sete doentes não apresentavam exame 

neurológico normal no momento do recrutamento. Cinco doentes (três no 

grupo controle e dois no grupo de estudo) apresentavam hemiparesia 

sequelar com força muscular grau IV secundária a acidentes vasculares 

isquêmicos (três relacionados a HSA prévias e dois não relacionados a HSA 

prévias). Um doente do grupo de estudo apresentava uma afasia leve 

secundária a uma HSA prévia e um doente do grupo de controle 

apresentava um déficit de terceiro nervo, motivo pelo qual ele fez o 

diagnóstico do aneurisma de artéria comunicante posterior (tomografia e 

exame de líquor não evidenciaram sangramento). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, neste quesito (p = 0,57). 
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5.1.1 Característica dos aneurismas tratados 

A maioria dos doentes recrutados tinha diagnóstico de aneurismas 

puramente incidentais (80,4% no grupo controle e 74,2% no grupo estudo). 

O restante dos doentes apresentava as seguintes características: 

aneurismas não rotos, contralaterais a um aneurisma roto tratado 

previamente (tempo sempre maior do que 2 meses) ou aneurismas “de 

novo” ipsilaterais a uma HSA prévia tardia (três doentes). Não houve 

diferença estatisticamente significativa neste quesito (p = 0,75) (Gráfico 24). 

Gráfico 24 - Tipos de aneurismas não rotos (proporção) 

 

A diferença entre a localização dos 122 aneurismas operados nos 111 

doentes não foi estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,258) 

(Gráfico 25). Se compararmos a proporção entre a localização de 

aneurismas entre os três grupos (acesso transpalpebral, acesso 
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nanopterional e pterional clássica), ainda assim não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas (p = 0,24) (Gráfico 26). No grupo 

controle foram tratados 3 (7,3%) aneurismas de bifurcação de carótida, 20 

(48,7%) aneurismas de artéria cerebral média, 8 (19,5%) aneurismas de 

artéria comunicante anterior, 6 (14,6%) aneurismas de artéria comunicante 

posterior, 2 (4,8%) aneurismas de artéria coroidea anterior e 2 (4,8%) 

aneurismas de artéria oftálmica. No grupo de estudo foram tratados 1 (1,4%) 

aneurisma de bifurcação de carótida, 42 (60%) aneurismas de artéria 

cerebral média, 4 (5,7%) aneurismas de artéria cerebral média no 

seguimento M1, 8 (11,4%) aneurismas de artéria comunicante anterior, 13 

(18,5%) aneurismas de artéria comunicante posterior, e 2 (5,7%) aneurismas 

de artéria oftálmica. 

Onze doentes apresentavam aneurismas múltiplos que também foram 

clipados (sete no grupo controle e quatro no grupo de estudo, sem diferença 

estatisticamente significativa, p = 0,10). Estes aneurismas eram menores, 

com média de 2 ± 1,2 mm (DP). No grupo controle eram dois aneurismas de 

oftálmica (que não demandaram drilagem da clinoide anterior pois se 

encontravam mais distais na artéria carótida), dois aneurismas de artéria 

cerebral média, um aneurisma de artéria cerebral média seguimento M1, um 

aneurisma de artéria comunicante anterior e um aneurisma de artéria 

comunicante posterior. No grupo de estudo foram dois aneurismas de artéria 

cerebral média, um de artéria comunicante anterior e um de artéria coroidea 

anterior. 
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O tamanho do colo e do domo dos aneurismas estudados foi 

homogêneo entre os grupos (colo com p = 0,83 e domo com p = 0,38). No 

grupo de estudo a média da medida do colo dos aneurismas foi de 3,85 ± 

1,57 mm (DP) e do domo foi de 6,91 ± 3,34 mm (DP). No grupo controle a 

média da medida do colo dos aneurismas tratados foi de 3,97 ± 1,63 mm 

(DP) e o domo foi de 6,26 ± 2,81 mm (DP). 

Gráfico 25 - Proporção de tipos de localização de aneurismas tratados 
por grupo. Estudo versus controle 
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Gráfico 26 - Proporção de localização de aneurismas tratados por 
grupo. Acesso transpalpebral versus acesso nanopterional 
versus acesso pterional clássico 
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Gráfico 27 - Proporção de presença de aneurismas múltiplos no 
mesmo doente entre os grupos. “SIM” indica a presença de 
mais de um aneurisma no doente. Todos os casos de 
aneurismas múltiplos apresentavam apenas dois 
aneurismas, nenhum doente apresentou mais do que dois 
aneurismas 

 

Foram considerados aneurismas complexos aqueles aneurismas 

grandes (maiores do que 1,5 cm) e de base larga, com calcificações, 

inclusão de M1, ramos saindo do aneurisma e aneurismas de artéria 

oftálmica com necessidade de drilagem da clinoide anterior. Oito aneurismas 

foram considerados complexos no grupo controle e nove aneurismas no 

grupo de estudo (p = 0,50) (Gráfico 28). 
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Gráfico 28 - Proporção de aneurismas complexos entre os grupos. Não 
houve diferença estatisticamente significativa. “SIM” indica 
a porcentagem de aneurismas complexos por grupo 

 

5.2 Resultados Cirúrgicos 

Todos os doentes do grupo de estudo (70 doentes) foram operados 

pelo presente pesquisador. Os doentes foram randomicamente alocados nos 

grupos como disposto anteriormente. Os doentes do grupo controle (41 

doentes) foram operados pelos médicos assistentes do grupo de 

neurocirurgia vascular do HC-FMUSP. Todos os integrantes têm experiência 

comprovada em neurocirurgia vascular. Todas as cirurgias tiveram a 

participação de residentes de neurocirurgia, como parte de seu treinamento. 

O tempo de duração médio de todas as cirurgias realizadas foi de 3 

horas e 57 minutos. O tempo foi contado a partir da indução anestésica até a 
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realização do curativo. Entretanto, o tempo médio de realização das cirurgias 

foi significativamente inferior no grupo de estudo (3 horas e 24 minutos de 

média com DP de 43 minutos) versus o grupo controle (4 horas e 52 minutos 

com DP de 47 minutos). Dividimos os tempos cirúrgicos em três grupos: (a) 

menos de 4 horas de cirurgia, (b) 4 a 6 horas de cirurgia e (c) mais do que 

seis horas de cirurgia. No grupo controle, apenas um doente foi operado em 

menos de 4 horas, 3 doentes se encaixaram no grupo (c) e a maioria foi 

enquadrada no grupo (b), com um tempo médio de realização de cirurgia 

entre 4 a 6 horas. No grupo de estudo, a maioria dos doentes foi operada em 

menos de 4 horas (62 doentes). Oito doentes foram operados com tempo 

médio de duração de 4 a 6 horas e nenhuma cirurgia passou o tempo de 6 

horas. A diferença foi estatisticamente significativa nas duas comparações (p 

= 0,00008) (Gráfico 29). 



RESULTADOS - 98 

 

Gráfico 29 - Tempo médio de duração das cirurgias a partir da indução 
anestésica até a finalização do curativo na pele 

 

Durante a cirurgia também foi registrada a ocorrência de ruptura 

aneurismática e a necessidade de clipagem temporária de vasos proximais. 

A ruptura do aneurisma foi um evento raro nos dois grupos, ocorrendo em 

dois doentes do grupo controle (4,8%) e três doentes do grupo de estudo 

(2,7%). Não houve diferença estatisticamente significativa, sendo p = 1. Já a 

necessidade de clipagem temporária de vasos proximais foi um evento 

intraoperatório mais frequente. Onze (26%) doentes do grupo controle e 9 

(12,8%) doentes do grupo de estudo foram submetidos a clipagem 

temporária de vasos proximais ao aneurisma. Esta diferença não foi 

estatisticamente significativa, sendo o p calculado em 0,11. Entre os doentes 

submetidos a clipagem temporária, o tempo médio foi de 5 minutos e meio, 

sem diferença entre os grupos (p = 0,71) (Gráfico 30). 
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Gráfico 30 - Proporção de doentes submetidos a clipagem temporária 
durante o ato cirúrgico. “SIM” indica a clipagem temporária 

 

Durante a cirurgia, sete doentes receberam transfusão sanguínea de 

concentrado de hemácias. As transfusões foram realizadas a critério do 

médico anestesista, baseado na perda sanguínea e evolução hemodinâmica 

intraoperatórias dos doentes. Foi observada uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos, visto que, seis doentes do grupo controle 

receberam transfusão de um a dois concentrados de hemácia e apenas um 

doente do grupo de estudo necessitou desta terapia (p = 0,018). O doente 

do grupo de estudo que teve que receber transfusão já apresentava 

hemoglobina (Hb) pré-operatória de 10,4 mg/dL (Gráfico 31). Não foi 

realizada nenhuma transfusão sanguínea pós-operatória em ambos os 

grupos. 
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Gráfico 31 - Proporção de doentes submetidos a transfusão de um a 
dois concentrados de hemácia no intraoperatório. “SIM” 
indica que o doente recebeu transfusão 

 

5.2.1 Resultado do aprimoramento da técnica cirúrgica 

Dentro do grupo de estudo pode-se padronizar alguns pontos técnicos 

dos acessos propostos, visando diminuir o trauma cirúrgico, ampliar as 

indicações dos acessos e melhorar o resultado estético final. 

a) Acesso minipterional modificado (nanopterional): o acesso 

minipterional foi reduzido. A incisão de 3 cm realizada na linha do cabelo, com 

início na linha temporal em direção ao tragus, foi suficiente para a realização de 

craniotomias com diâmetro médio de 2,2 ± 0,4 cm (DP). Não houve dificuldade 

técnica especifica em nenhum caso operado, entretanto, considerou-se que 
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exista uma curva de aprendizado em cirurgias com craniotomias menores. Um 

exemplo é a ausência de exposição do keyhole (buraco-chave) clássico. Não 

houve também dificuldade na visibilização do campo cirúrgico e clipagem dos 

aneurismas visto que com a modificação do ângulo de ataque e ressecção 

extensa da asa menor do esfenoide, a visão cirúrgica não é comprometida. 

Apesar de técnicas muito semelhantes já terem sido descritas no sentido de 

padronizar a nomenclatura desta redução da craniotomia minipterional, foi 

utilizada a conotação “craniotomia nanopterional”. 

b) Acesso transpalpebral: o acesso transpalpebral já foi descrito 

para a cirurgia de aneurismas de artéria comunicante anterior e posterior, 

aneurismas de bifurcação de carótida e artéria oftálmica93. Entretanto, para 

este estudo foram propostas algumas mudanças técnicas na descrição 

inicial permitindo a cirurgia de aneurismas de artéria cerebral média. Abaixo 

são descritas algumas modificações técnicas realizadas pelo pesquisador e 

suas consequências imediatas: 

- A incisão proposta inicialmente estendia-se da linha hemipupilar até 

marcas de expressão no rosto (“pé-de-galinha”). No presente 

trabalho o foi considerada desnecessária a extensão lateral além do 

epicanto lateral do olho. Logo, a incisão utilizada estende-se da linha 

hemipupilar até o epicanto lateral, oferecendo melhor cobertura para 

a cicatriz, com consequente melhor resultado estético final. 

- Não foi utilizada derivação lombar externa em nenhum doente. A 

drenagem de líquor pelo próprio acesso foi suficiente para realizar 

todas as cirurgias. 
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- A extensão frontal da craniotomia foi reduzida a 1,5 cm, pois uma 

exposição maior foi considerada desnecessária. A diminuição da 

craniotomia diminui a manipulação da pele melhorando a 

cicatrização final. A redução da craniotomia foi possível pela 

padronização da ressecção da asa menor do esfenoide em todos os 

casos, independente do aneurisma. Sua ressecção não oferece 

prejuízo estético ao doente e aumenta o campo de visão. Este 

aumento do campo de visão foi responsável pela possibilidade de 

tratamento de aneurismas de artéria cerebral média pelo acesso 

transpalpebral, inédito na literatura médica. 

- O fechamento da dura-máter não foi realizado de forma hermética 

em nenhum caso. Para evitar a fístula liquórica considerou-se que o 

melhor plano de fechamento seria o plano do septo-orbitário com o 

periósteo (Figura 18). O fechamento deste plano com fios não 

absorvíveis permitiu que a taxa de fístula liquórica desta casuística 

caísse a zero. Apenas dois doentes apresentaram coleção liquórica 

no pós-operatório, mas tratavam-se de doentes do início da série, no 

qual a sutura deste plano foi feita com fios absorvíveis. Após a 

instituição de fechamento deste plano com fios não absorvíveis, não 

foram observadas mais coleções liquóricas ou fístulas liquórica 

abertas. 
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5.2.2 Utilidade do endoscópio no grupo de estudo 

Após a drenagem de líquor inicial e a dissecção inicial do aneurisma, 

foi utilizado o endoscópio acoplado com o smartphone para observação e 

entendimento da anatomia local antes da clipagem do aneurisma. Após a 

clipagem do aneurisma, o endoscópio foi novamente posicionado dentro do 

campo operatório para checar se a clipagem do aneurisma estava adequada 

ou se existia estenose ou clipagem inadvertida de algum ramo arterial 

perfurante. Esta metodologia foi aplicada em 65 (92%) dos doentes do grupo 

de estudo. Foi realizado um questionário para tentar inferir a real utilidade do 

endoscópio na cirurgia minimamente invasiva de doentes com aneurismas 

cerebrais não rotos da circulação anterior: 

a) O endoscópio mostrou dados novos no entendimento da anatomia 

local para a clipagem do aneurisma? 

Esta resposta foi positiva em 20 (30,7%) dos doentes operados no 

grupo de estudo. Entretanto, quando se comparou a proporção dos tipos de 

aneurismas nos quais o endoscópio foi classificado como útil com a 

proporção de aneurismas operados no grupo de estudo, foi possível 

observar uma diferença estatisticamente significativa (p = 0,005). O 

benefício da visão endoscópica foi percebido com mais frequência nos 

aneurismas de artéria comunicante anterior e artéria comunicante posterior. 
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Gráfico 32 - O endoscópio mostrou dados novos no entendimento da 
anatomia local para a clipagem do aneurisma? Proporção 
de tipos de aneurismas que mostraram benefício com a 
visão endoscópica 

 

b) A visibilização oferecida pelo endoscópio foi chave para 

reaplicação do clip? Ou seja, senão existisse o endoscópio, o clip 

não seria reaplicado. 

Esta pergunta foi positiva em três doentes do grupo de estudo. Dois 

deles tinham diagnóstico de aneurisma de artéria comunicante anterior e o 

endoscópio foi útil para visibilizar a presença de colo residual. Um doente 

apresentava um aneurisma de artéria coroideia anterior e comunicante 

posterior. O endoscópio foi útil para visibilizar uma possível estenose da 

artéria coroidea anterior após a clipagem do aneurisma. 

c) A utilidade qualitativa do endoscópio para a realização do 

procedimento cirúrgico foi avaliada por meio de três itens (Gráfico 30): 

- Identificação da localização e configuração anatômica do aneurisma. 

- Identificação de origem e/ou trajeto de vasos perfurantes. 

- Identificação de oclusão completa ou incompleta do aneurisma com 

o clipe (Gráfico 33). 
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Gráfico 33 - Utilidade do endoscópio no Grupo de estudo (qualitativa). 
Foi utilizado do endoscópio em 65 doentes. Vinte doentes 
se beneficiaram de três formas com a utilização do 
endoscópio como descrito no gráfico 

 

5.2.3 Pós-operatório Imediato 

No serviço de Neurocirurgia Vascular do HC-FMUSP é padrão a prática 

da extubação precoce do doente submetido a clipagem de aneurismas cerebral 

ainda na sala de cirurgia. Há um consenso de que a extubação precoce pode 

diminuir o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva. Além disso, 

o controle clínico/neurológico é mais apurado no doente desperto. Sendo 

assim, quantificou-se quantos foram os doentes que puderam ser extubados na 

sala operatória. A indicação de manter a ventilação mecânica e transportar o 

doente sob intubação orotraqueal para a UTI foi baseada na ocorrência de 

intercorrências clinicas/ anestésicas e cirúrgicas. Na presente casuística, sete 

doentes do grupo controle foram encaminhados a UTI ainda sob ventilação 

mecânica e apenas um doente do grupo de estudo. Esta diferença foi 

significativa do ponto de vista estatístico (p = 0,007). 
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Gráfico 34 - Proporção de doentes que foram extubados na sala de 
cirurgia logo após o término da cirurgia. “SIM” indica a 
extubação em sala operatória de forma adequada após o 
término da cirurgia 

 

5.2.4 Tomografia de crânio controle pós-operatória 

Todos os doentes foram submetidos a tomografia de crânio sem 

contraste no pós-operatório imediato. O grupo controle seguiu a rotina do 

Departamento de Neurocirurgia do HC-FMUSP, ou seja, o doente era 

submetido a tomografia 1 a 4 horas após a realização do procedimento, 

conforme a disponibilidade do setor de radiologia do hospital. Antes da alta 

hospitalar, como já estabelecido no serviço, o doente realizava mais uma 

tomografia de crânio controle. O grupo de estudo seguiu o protocolo 

proposto para determinação da possibilidade de alta precoce. Logo, todos os 
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doentes foram submetidos a tomografia controle entre 6 a 8 horas do fim do 

procedimento. O tempo médio para realização de tomografia nestes doentes 

foi de 6 horas e 37 minutos ± 29 minutos (DP). Considerou-se este tempo 

adequado para identificação de eventos adversos relacionados a cirurgia. 

Foram catalogados a ocorrência dos seguintes achados: eventos isquêmicos 

relacionados ao procedimento cirúrgico (corticais, subcorticais), presença de 

hematomas contusionais, hematomas epidurais ou subdurais de leito 

cirúrgico. 

a) Presença de eventos isquêmicos relacionados ao p procedimento. 

Foram identificados dois tipos de eventos isquêmicos distintos nos doentes: 

áreas de isquemia cortical ou subcortical pequenas que não tiveram 

contrapartida clínica (sem alteração do exame neurológico pré-operatório do 

doente) e áreas de isquemia cortical ou subcortical com repercussão clínica 

(presença de déficits neurológicos relacionados aos mesmo). No grupo 

controle foram observados oito eventos isquêmicos, sendo 3 (2,7%) com 

repercussão clínica e 5 (4,5%) sem repercussão clínica. No grupo de estudo 

foram observados quatro eventos isquêmicos, sendo 2 (1,8%) com 

repercussão clínica e 2 (1,8%) sem repercussão clínica. No caso, a 

repercussão clínica observada nos cinco doentes (grupo controle mais grupo 

de estudo) foi hemiparesia. Esta diferença não foi estatisticamente 

significativa (p = 0,071). 
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Gráfico 35 - Ocorrência (proporção dos doentes por grupo) de eventos 
isquêmicos relacionados ao procedimento cirúrgico, 
observados nas tomografias de crânio pós-operatórias. 
“SIM” representa a ocorrência do evento 

 

c) Ocorrência de hematomas contusionais: quatro doentes 

apresentaram hematomas contusionais relacionados ao procedimento 

(provavelmente relacionados a espatulação/manipulação excessiva do 

parênquima cerebral). Todos os doentes pertenciam ao grupo controle. Esta 

diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,032). Nenhum doente 

precisou de nova cirurgia para ressecção destes hematomas. 

d) Ocorrência de hematomas epidurais ou subdurais de leito cirúrgico: 

apenas um doente do grupo controle apresentou um hematoma epidural na 
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tomografia controle pós-operatória. Não necessitou de reoperação, mas foi 

mantido mais dias em observação e realizou mais tomografias controle até 

que o hematoma foi considerado estável, apresentando boa evolução. 

Nenhum doente apresentou hematoma subdural no leito cirúrgico entre os 

dois grupos estudados. No entanto dois doentes do grupo de estudo 

apresentaram hematomas subdurais crônicos durante a evolução, fato que 

será discutido adiante. 

5.2.5 Efetividade cirúrgica 

O protocolo estabelecido para o presente estudo descreve a 

realização de angiografia controle em todos os doentes entre três a 12 

meses do procedimento cirúrgico. Apenas três doentes (dois do grupo 

controle e um do grupo de estudo) se recusaram a realizar a angiografia 

controle. Todos os outros 108 doentes realizaram o exame. 

Na presente casuística foi observado um total de 17 (15,3%) doentes 

com colo residual na angiografia controle. Onze (26,8%) foram observados 

no grupo controle e 6 (8,5%) no grupo de estudo. Esta diferença foi 

estatisticamente significativa (p = 0,021). Como a maioria dos colos 

aneurismáticos residuais observados eram pequenos, com média de 1,75 ± 

0,68 mm (DP), não foi necessária reoperação. Apenas um doente do grupo 

controle foi reoperado, pois apresentava um colo residual de 6 mm. Tratava-

se de um aneurisma complexo de artéria cerebral média de 12 mm. 



RESULTADOS - 110 

 

Gráfico 36 - Presença de colo aneurismático residual na angiografia 
controle pós-operatória. “SIM” indica a presença de colo 
aneurismático residual 

 

5.3 Resultados do Seguimento Clínico 

Como estabelecido no protocolo inicial, o seguimento dos doentes foi 

realizado com consultas ambulatoriais no prédio dos ambulatórios (PAMB), 

Setor de Neurologia do HC-FMUSP. O seguimento clínico foi observado em 

três momentos: primeiro retorno pós-operatório (15 a 30 dias do pós-

operatório), segundo retorno pós-operatório (3 a 4 meses do pós-operatório) 

e terceiro retorno pós-operatório (6 a 12 meses da cirurgia). O pesquisador 

foi quem realizou todas as consultas ambulatoriais de todos os doentes 

envolvidos no estudo. Caso o doente perdesse a consulta por motivos 
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particulares, o pesquisador ligava para os mesmos convocando-os para 

próxima semana. Na impossibilidade de atendimento ambulatorial nas 

consultas tardias, o pesquisador realizou entrevista por telefone com alguns 

doentes (11 doentes) e convocou os mesmo para avaliação estética 

posteriormente. 

5.3.1 Paralisia do ramo frontal do nervo facial 

A paralisia do ramo frontal do nervo facial foi identificada e catalogada 

nos três momentos da avaliação clínica. A paralisia temporária ocorreu em 

14 (34%) doentes do grupo controle e 3 (4,2%) dos doentes do grupo de 

estudo (todos foram doentes operados pela craniotomia nanopterional). Esta 

diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,0008). A paralisia definitiva 

ocorreu em 4 (9,7%) dos doentes do grupo controle e não ocorreu em 

nenhum doente do grupo de estudo. Esta diferença também foi 

estatisticamente significativa (p = 0,032) (Gráficos 38, 39 e 40). 

Gráfico 37 - Ocorrência (proporção entre os grupos) de Paralisia 
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temporária do ramo frontal do nervo facial. “SIM” indica 
que ocorreu a paralisia 

 

Gráfico 38 - Ocorrência (proporção entre os grupos) de Paralisia 
definitiva (um ano de evolução) do ramo frontal do nervo 
facial. “SIM” indica que ocorreu a paralisia 
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Gráfico 39 - Evolução da paralisia do ramo frontal do nervo facial ao 
longo do tempo 

 

5.3.2 Atrofia da musculatura temporal 

A presença de atrofia do músculo temporal foi analisada e graduada 

conforme descrito anteriormente. Esta avaliação ocorreu no terceiro retorno 

ambulatorial realizado em 6 a 12 meses da cirurgia. A atrofia ocorreu em 14 

(34,1%) dos doentes do grupo controle e 9 (8,1%) dos doentes do grupo de 

estudo. Esta diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,015). Quando 

foi analisada a atrofia do musculo temporal por gradação, também foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p = 

0,012), sendo que existe uma tendência para casos mais graves no grupo 

controle. Foram observados no grupo controle 5 (12,1%) casos de atrofia 
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leve, 5 (12,1%) de atrofia moderada e 4 (9,7%) de atrofia grave. No grupo de 

estudo foram observados 6 (8,5%) de casos leves e 3 (4,2%) de casos 

moderados (Gráfico 41). Como contraprova, as fotografias dos doentes 

também foram mostradas a dois médicos generalistas. Quando confrontados 

os resultados obtidos pelo examinador com os resultados fornecidos pelos 

dois observadores independentes, o coeficiente kappa encontrado foi de 

0,74, validando os dados apresentados. 

Gráfico 40 - Atrofia do músculo temporal (Análise qualitativa) 
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5.3.3 Ocorrência de fístula liquórica 

Foi observada fístula liquórica contida (sem extravasamento de líquor 

para o meio externo), em quatro doentes no estudo (dois do grupo controle e 

dois doentes do grupo de estudo). Esta diferença não foi estatisticamente 

significativa (p= 0,63). Os doentes do grupo de estudo que apresentaram 

fístula liquórica contida foram doentes do grupo de cirurgia transpalpebral 

que foram submetidos ao procedimento antes de fazermos a modificação 

técnica de fechamento cirúrgico como descrito no item “técnica cirúrgica”, 

em resultados operatórios. Após a modificação, não foram mais observadas 

coleções. Nenhum doente precisou ser reoperado por conta do 

aparecimento de coleções, todos foram tratados conservadoramente. Foi 

observada resolução espontânea em todos os casos. 

5.3.4 Alterações mastigatórias 

Todos os doentes foram submetidos aos questionários (quantitativo e 

qualitativo) sobre a sensação de incômodo mastigatório no pós-operatório 

como descrito anteriormente. 

Na avaliação qualitativa, na qual foi perguntado ao doente se ele 

apresentava ou não alteração mastigatória ou dor a mastigação, existiu 

diferença estatisticamente significativa em todos os três momentos de 

avaliação, com uma clara tendência de pior evolução no grupo controle (p 

primeiro retorno = 0,0002, p segundo retorno = 0,005 e p terceiro retorno = 

0,004). No gráfico a seguir pode-se observar a evolução temporal das 

queixas (Gráfico 41 e Tabela 3). 
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Gráfico 41 - Presença de alterações mastigatórias. Autoavaliação do 
doente 

 

Na avaliação quantitativa, na qual o doente graduava o incômodo 

gerado pela alteração mastigatória, existiu diferença estatisticamente 

significativa em todos os três momentos de avaliação, com uma clara tendência 

de pior evolução no grupo controle. No primeiro retorno, os doentes do grupo 

controle relataram uma média de 4,56 (± 2,68) para seu desconforto com a 

alteração mastigatória observada no pós-operatório, e os doentes do grupo de 

estudo relataram uma média de 2,44 (± 2,10). Esta diferença foi 

estatisticamente significativa (p = 0,014). No segundo retorno, os doentes do 

grupo controle relataram uma média de 2,56 (± 2,04) versus 1,41 (± 1,12) dos 

doentes do grupo de estudo. Esta diferença também foi significativa do ponto 

de vista estatístico (p = 0,001). No terceiro retorno, a superioridade do grupo de 

estudo 1,07 (± 0,42) foi mantida em relação ao grupo controle (1,78 ± 1,29), 

sempre com significância estatística (p = 0,0001). 
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5.3.5 Alteração de sensibilidade e dor 

Todos os doentes foram submetidos ao questionário sobre a sensação 

de incomodo/ausência de sensibilidade no rosto, no pós-operatório, como 

descrito anteriormente e avaliados por meio do exame neurológico. 

Na avaliação quantitativa, existiu diferença estatisticamente significativa 

em todos os três momentos de avaliação, com uma clara tendência de pior 

evolução no grupo controle [p (primeiro retorno) = 0,0004, p (segundo retorno) 

= 0,0005 e p (terceiro retorno) = 0,0004]. No gráfico a seguir pode-se observar 

a evolução temporal das queixas (Gráfico 42 e Tabela 3). 

Gráfico 42 - Presença de alterações de sensibilidades. Autoavaliação 
do doente 
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Na avaliação quantitativa, na qual o doente graduava o incômodo 

gerado pela alteração de sensibilidade no rosto, existiu diferença 

estatisticamente significativa em todos os três momentos de avaliação, com 

uma clara tendência de pior evolução no grupo controle. No primeiro retorno, os 

doentes do grupo controle relataram uma média de 4,02 (± 2,32) para seu 

desconforto com a alteração de sensibilidade (dormência) observada no pós-

operatório, e os doentes do grupo de estudo relataram uma média de 1,74 (± 

1,37). Esta diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,015). No segundo 

retorno, os doentes do grupo controle relataram uma média de 2,78 (± 1,90) 

versus 1,50 (± 1,28) dos doentes do grupo de estudo. Esta diferença também 

foi significativa do ponto de vista estatístico (p = 0,001). No terceiro retorno, a 

superioridade do grupo de estudo 1,02 (± 0,17) foi mantida em relação ao grupo 

controle 2,02 (± 1,52), sempre com significância estatística (p = 0,0001). 

Quando a queixa de sensibilidade avaliada foi dor em face e cabeça, 

também foi observada a superioridade do grupo de estudo versus o grupo 

controle, mas que perdeu significância estatística no último momento de 

avaliação. No primeiro retorno, a dor incomodava os doentes do grupo 

controle com uma intensidade média de 3,02 (± 1,86) versus 2,31 (± 1,86) no 

grupo de estudo, diferença esta estatisticamente significativa (p = 0,0146). 

No segundo retorno, as médias se aproximaram (estudo com 1,24 ± 0,78 e 

controle com 1,56 ± 0,86), mas foi mantida a diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,001). Já no terceiro retorno, o p foi calculado em 0,124, 

sendo as médias observadas de 1,08 (± 0,60) para o grupo de estudo versus 

1,26 (± 0,86) no grupo controle (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Avaliação de queixas mastigatórias, sensibilidade do rosto e 
dor e respectivos impactos subjetivos sobre qualidade de 
vida dos doentes 

 
Grupo Controle Grupo de estudo p 
N Nota N Nota N Nota 

ALTERAÇÕES MASTIGATÓRIAS 

Primeiro Retorno 32 
(78%) 4,56 ± 2,68 28 

(40%) 2,44 ± 2,10 0,0002 0,014 

Segundo Retorno 17 
(41,4%) 2,56 ± 2,04 11 

(15,7%) 1,41 ± 1,12 0,005 0,001 

Terceiro Retorno 11 
(26,8%) 1,78 ± 1,29 2 

(2,8%) 1,07 ± 0,42 0,004 0,0001 

ALTERAÇÕES DE SENSIBILIDADE 

Primeiro Retorno 30 
(73,1%) 4,02 ± 2,32 22 

(31,4%) 1,74 ± 1,37 0,0004 0,015 

Segundo Retorno 23 
(56%) 2,78 ± 1,90 12 

(17,1%) 1,50 ± 1,28 0,0005 0,001 

Terceiro Retorno 14 
(34,1%) 2,02 ± 1,52 3 

(4,2%) 1,02 ± 0,17 0,0004 0,0001 

DOR 

Primeiro Retorno 30 
(73,1%) 3,02 ± 1,86 32 

(45,7%) 2,31 ± 1,86 0,018 0,0146 

Segundo Retorno 13 
(31,7%) 1,56 ± 0,86 9 

(12,8%) 1,24 ± 0,78 0,03 0,001 

Terceiro Retorno 4 
(9,7%) 1,26 ± 0,86 2 

(2,8%) 1,08 ± 0,60 0,26 0,124 
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5.3.6 Escala de Rankin modificada 

Todos os doentes foram avaliados conforme a escala de Rankin 

modificada nos três momentos da avaliação clínica ambulatorial, como 

descrito anteriormente. Foram feitos dois tipos de avaliação, uma 

discriminando cada grau da escala como um item separado e a outra 

agrupando os dois primeiros graus da escala (Rankin 0 e 1) como um único 

item na avaliação. Foi feita esta subanálise visto que, os graus 0 e 1 da 

escala de Rankin correspondem a um bom prognóstico, sendo a diferença 

apenas a presença ou não de sintomas. 

Na primeira avaliação (com todos os graus da escala sob o mesmo 

peso), pode-se observar diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos visto que os doentes do grupo de estudo tiveram uma tendência 

maior a ficarem assintomáticos durante o seguimento ambulatorial (p = 

0,026, p = 0,1, p = 0,001, p = 0,0002), desde a alta até o terceiro r retorno, 

observando que no segundo retorno não foi encontrada diferença 

significativa entre os grupos (Gráfico 43). 
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Gráfico 43 - Escala de Rankin modificado. Primeira análise 

 

Entretanto, quando foram agrupadas as duas primeiras gradações da 

escala de Rankin modificada, a diferença entre os grupos perde a 

significância estatística (p = 0,26, p = 0,34, p = 0,28, p = 0,1), nas 

respectivas avaliações desde a alta até o terceiro retorno. 
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5.4 Protocolo de alta hospitalar precoce 

O protocolo estruturado para alta hospitalar precoce foi realizado 

apenas no grupo de estudo. O intuito não era comparativo. A única 

comparação entre grupo de estudo e grupo controle feita no pós-operatório 

imediato foi incidência de necessidade de complementação da analgesia 

com medicação endovenosa após a tomografia (até as 8 horas da manhã do 

dia seguinte). Todos os doentes, independente do grupo, tinham prescritos 

dipirona e anti-inflamatórios (quando não contraindicado), de horário na 

prescrição médica. Os doentes recebiam complementação analgésica com 

morfina ou tramal, caso solicitado. A diferença é que no grupo controle as 

medicações foram administradas por via endovenosa e no grupo de estudo 

as medicações foram administradas via oral. No grupo controle, 12 (29,2%) 

doentes solicitaram analgesia complementar endovenosa. No grupo de 

estudo 3 (4,2%) solicitaram complementação analgésica após a tomografia. 

Esta diferença foi estatisticamente significativa, com p = 0,0006 (Gráfico 45). 
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Gráfico 44 - Necessidade de complementação analgésica. Proporção 
entre os grupos controle e grupo de estudo. “SIM” indica a 
necessidade de complementação analgésica após a 
tomografia controle pós-operatória 

 

Todos os doentes foram submetidos a sequência de eventos já 

descrita anteriormente com intuito de se determinar a segurança da alta 

hospitalar precoce neste tipo de doente, identificando possíveis sinais de 

alerta para complicações. Todos os doentes foram avaliados por escalas de 

avaliação pós-operatória anestésica para determinação da possibilidade de 

alta hospitalar e/ou alta da unidade de terapia intensiva. Como não existem 

escalas específicas para pós-operatório neurocirúrgico, foram utilizadas 

várias escalas para abranger vários aspectos do pós-operatório. As 

avaliações ocorreram após a realização da tomografia (aproximadamente 6 

horas e 37 minutos depois do termino da cirurgia). 
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A primeira escala utilizada foi a “FAST TRACK TOOL”149 (Apêndice 

B). Esta escala pontua seis itens de 0 a 2. Se o doente obtém nota maior do 

que 12 ele não precisa ficar na recuperação pós-anestésica. A maioria dos 

doentes (88,6%) apresentaram nota suficiente para a alta hospitalar. Por 

esta escala, oito doentes não poderiam receber alta hospitalar/alta da UTI, 

sendo que o sintoma mais comum a impedir a alta foi dor (Gráficos 46 e 47). 

Gráfico 45 - FAST TRACK TOOL149. A maioria dos pontos foram 
perdidas no quesito dor 

 

OBS. O eixo y representa o número de doentes 

Gráfico 46 - FAST TRACK TOOL149. A maioria dos doentes 
apresentaram uma nota maior do que 12, suficiente para 
alta da UTI 

 



RESULTADOS - 125 

 

A segunda escala para avaliação pós operatória utilizada foi a 

“PADSS”150 (Apêndice B). Esta escala utiliza seis itens pontuados de 0 a 2 

para estimar a possibilidade de alta hospitalar. Os doentes que recebe nota 

maior ou igual a 9 podem receber alta. Utilizando esta escala, apenas três 

doentes não poderiam receber alta no momento da avaliação. Os sintomas 

mais comuns para impedir a alta foram a associação de dor e náuseas. 

Gráfico 47 - PADSS150 

 

OBS. O eixo y representa o número de doentes 

Gráfico 48 - PASS150. Porcentagem de doentes que receberam os 
respectivos diagnósticos. Os doentes precisavam de uma 
nota maior ou igual a nove para receber alta 
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A terceira escala utilizada para conhecermos o perfil de recuperação 

dos doentes do grupo de estudo no período pós-operatório imediato. Não foi 

uma escala propriamente dita, mas uma série de critérios descritos por 

Brown et al.151 para alta precoce unidade de recuperação pós-anestésica. 

Apenas três doentes não preencheram critérios adequados para alta. 

A quarta escala utilizada foi a “DASAIM DISCHARGE ASSEMENT 

TOOL”152 (Apêndice B). Esta escala possui seis itens para avaliação do doente 

sendo que quando o doente se apresenta bem ele recebe nota 0 no item. O 

doente que recebe nota geral maior ou igual a 4 não poderia ter alta, ou se 

tivesse uma nota maior do que 1 em qualquer um dos itens.  Apenas três 

doentes não poderiam receber alta da UTI por esta escala (Gráficos 50 e 51). 

Gráfico 49 - DASAIM DISCHARGE ASSEMENT TOOL152 

 

OBS. O eixo y representa o número de doentes 
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Gráfico 50 - DASAIM DISCHARGE ASSEMENT TOOL152. Doentes que 
receberam alta foram aqueles com notas menores do que 
4. Entretanto doentes com nota maior do que 1 em um dos 
subitens não poderia receber alta também 

 

A última escala utilizada foi a “Aldrete Criteria” modificada153 

(Apêndice B), uma escala feita para análise da recuperação psicomotora dos 

doentes. Esta escala pontua cinco itens de 0 a 2. O doente que recebe nota 

10 pode receber alta, qualquer valor menor impede a alta. Por esta escala, 

dois doentes não poderiam receber alta porque receberam nota 8. 

Gráfico 51 - Escala modificada “Aldrete Criteria”153 

 

OBS. O eixo y representa o número de doentes 
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Após a tomografia e a avaliação pelas escalas descritas acima, 65 

(92,8%) doentes receberam alta da UTI e tiveram os acessos venosos e 

sonda vesical sacados e encaminhados para a unidade de enfermaria. A 

partir deste momento esses doentes receberam apenas medicações via oral 

como se estivessem em casa. Entretanto, apenas 30 doentes realmente 

foram encaminhados a enfermaria devido à dificuldade administrativa do 

hospital por falta de leitos durante o período da noite. 

Na avaliação inicial após tomografia, com a pontuação nas escalas e 

exame neurológico, 5 (7,1%) doentes não foram considerados elegíveis para 

alta para enfermaria. Dois (2,8%) doentes apresentaram hemiparesia 

secundária a evento isquêmico por estenose de artérias perfurantes. Um 

doente com história prévia de fibrilação atrial, apresentou novo episódio no 

intraoperatório, logo, foi mantida na UTI. Uma doente com antecedente de 

hipertensão arterial sistêmica evoluiu com necessidade de controle 

pressórico com Nipride endovenoso no intraoperatório, logo, foi mantida na 

UTI para desmame do mesmo. Uma doente apresentou quadro de cefaleia 

refratária com necessidade de medicação endovenosa de forma repetitiva e 

por esse motivo foi mantida na UTI. 

No dia seguinte a cirurgia, 64 (91,4%) doentes receberam alta 

hospitalar. Cinco doentes tiveram suas altas atrasadas pelos motivos já 

expostos. Uma doente apresentou um pico isolado de febre (38ºC) e foi 

mantida no hospital mesmo após já ter recebido alta da UTI. Ela não teve 

novo episódio febril e recebeu alta no dia seguinte. Nenhum dos 64 doentes 

que receberam alta precoce tiveram que ser reinternados por qualquer 
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motivo no período pós-operatório inicial. Apenas a doente que teve cefaleia 

e não recebeu alta da UTI foi reinternada 7 dias após a cirurgia por novo 

quadro de cefaleia. A tomografia de crânio não demonstrou alterações, foi 

prescrita analgesia e alta no dia seguinte. 

Não ocorreu nenhuma complicação cirúrgica ou clínica relacionada a 

alta precoce. 

Gráfico 52 - Causas para o atraso da alta nos seis doentes nos quais 
isto foi observado 
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5.5 Resultados Estéticos 

5.5.1 Auto avaliação 

Como exposto anteriormente, o grau de satisfação dos doentes foi 

medido através de uma régua com gradação de 0 a 10. O nível de satisfação 

médio foi calculado nos três momentos da avaliação clínica. Houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos nos três momentos, com clara 

tendência para pior avaliação no grupo controle (p = 0,0001). As médias e 

desvio padrão observadas nos grupos são demonstradas no Gráfico 53. Foi 

observada uma tendência de piora da avaliação nos grupos no terceiro 

retorno ambulatorial. No grupo de estudo esta queda no terceiro retorno 

ambulatorial não foi estatisticamente significativa (p = 0,7). Entretanto, no 

grupo controle esta queda na autoavaliação estética foi estatisticamente 

significativa (p = 0,004). Entende-se que esta diferença ocorreu porque a 

atrofia o músculo temporal se desenvolve e se estabelece mais tardiamente 

em alguns casos, e o doente percebe que aquela alteração não é 

temporária, mas definitiva. 
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Gráfico 53 - Auto avaliação em relação ao grau de satisfação com o 
resultado estético 

 

5.5.2 Avaliação por observadores independentes 

As fotografias dos doentes foram exibidas para dois médicos 

generalistas não envolvidos diretamente na pesquisa. O coeficiente kappa 

entre os dois observadores foi de 0,72 quando avaliados os doentes do 

grupo estudo e 0,74 quando avaliados os doentes do grupo controle 

(Gráficos 54 e 55). 

Calculadas as médias, o resultado estético do grupo de estudo foi 

melhor do que o grupo controle (p = 0,007). No grupo de estudo, 98% dos 

doentes tiveram um resultado ótimo ou bom e apenas 2% apresentaram um 

resultado regular. Nenhum doente do grupo de estudo apresentou um 

resultado ruim do ponto de vista estético. Já no grupo controle, 77% dos 

doentes apresentaram um resultado ótimo ou bom, 16% apresentaram um 

resultado regular e 7% tiveram uma nota ruim na escala de avaliação 
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estética proposta. Entretanto, é importante salientar que a proporção entre 

ótimos e bons nos dois grupos também foi diferente, sendo que os doentes 

do grupo de estudo apresentaram proporcionalmente mais resultados ótimos 

do que o grupo controle (Gráfico 56). 

Gráfico 54 - Avaliação por observadores independentes: grupo de 
estudo. Cada círculo representa a proporção entre as notas 
realizadas por cada observador. O coeficiente kappa entre 
os observadores foi de 0,72 neste grupo 
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Gráfico 55 - Avaliação por observadores independentes: Grupo 
Controle. Cada círculo representa a proporção entre as 
notas realizadas por cada observador. O coeficiente kappa 
entre os observadores foi de 0,74 neste grupo 

 

Gráfico 56 - Avaliação por Observadores independentes: média de 
comparação entre os grupos 
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5.6 Complicações 

Algumas complicações cirúrgicas e clínicas já foram descritas ao 

longo dos outros itens. No entanto, foi considerado interessante agrupá-las 

para melhor descrição de alguns itens, ponderando os riscos envolvidos com 

os procedimentos propostos (Tabela 3). 

5.6.1 Complicações cirúrgicas 

Foram consideradas as complicações diretamente envolvidas com o 

ato cirúrgico em si. Estas foram: 

a) Lesões Isquêmicas: foram observados eventos isquêmicos com 

repercussão clínica em 5 (4,5%) doentes. Destes, uma doente do grupo 

controle veio a óbito. Esta era uma doente de 70 anos de idade, hipertensa e 

ex-tabagista (ASA 2) que tinha um diagnóstico de um aneurisma de artéria 

cerebral média esquerdo complexo com colo de 6 mm e domo de 9 mm. 

Infelizmente ela evolui com infarto do território de artéria cerebral média e óbito 

7 dias após a cirurgia. Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

o número lesões isquêmicas com repercussão clínica (p = 0,53). 

Os outros quatro doentes evoluíram com hemiparesia: 

- Dois doentes eram do grupo controle: o primeiro doente tinha 57 anos, 

hipertenso (ASA 2), com diagnóstico de um aneurisma de artéria 

cerebral média esquerdo com 5 mm de colo e 6 mm de domo. 

Apresentou lesão isquêmica cortico-subcortical provavelmente 

decorrente da estenose do ramo frontal da artéria cerebral média. O 

doente evoluiu inicialmente com hemiparesia força muscular grau 2, na 
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alta já apresentava hemiparesia grau 3 e após 6 meses de 

acompanhamento mantinha uma hemiparesia grau 4. A segunda 

doente, 67 anos, hipertensa e ex-tabagista (ASA 2) tinha um aneurisma 

de artéria cerebral posterior esquerda com 2 mm de colo e 14 mm de 

domo. Apresentou hemiparesia grau I e afasia motora leve após lesão 

isquêmica na capsula interna. No último retorno ambulatorial mantinha 

hemiparesia grau 3, sem alterações objetivas de linguagem. 

- Dois doentes eram do grupo de estudo. A primeira doente de 48 

anos, hipertensa e ex-tabagista (ASA 2) com diagnóstico de um 

aneurisma de artéria cerebral média no seguimento M1, entre 

artérias perfurantes (3 mm de colo e 6 mm de domo). Apresentou 

hemiparesia grau II após lesão isquêmica em capsula interna, 

provavelmente por estenose de ramo arterial perfurante. Após 12 

meses de evolução mantinha hemiparesia grau 4, sendo capaz de 

deambular sem ajuda apesar do déficit predominantemente em 

membro superior. A segunda doente de 58 anos, tabagista, 

hipertensa e dislipidêmica (ASA 2), com diagnóstico de aneurisma 

de artéria cerebral média (3 mm de colo e 8 mm de domo). Esta 

doente apresentou hemiparesia grau 2 após identificação de 

múltiplas lesões isquêmicas em capsula interna e gânglios da base, 

provavelmente embólica pela manipulação do aneurisma. Após 12 

meses de evolução mantinha hemiparesia grau 4, capaz de 

deambular sem ajuda apesar do déficit com predomínio braquial. 

Ainda neste item, pode-se descrever as lesões isquêmicas sem 
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repercussão clínica. No grupo controle foram observados oito eventos 

isquêmicos, sendo 3 (2,7%) com repercussão clínica e 5 (4,5%) sem 

repercussão clínica. No grupo de estudo foram observados quatro eventos 

isquêmicos, sendo 2 (1,8%) com repercussão clínica e 2 (1,8%) sem 

repercussão clínica. Esta diferença (quando contabilizado todos os casos de 

isquemia), não foi estatisticamente significativa (p = 0,071). A repercussão 

clínica que nos referimos é a presença de déficits objetivos ao exame 

neurológico. Entretanto, como os doentes não foram submetidos a avaliação 

neuropsicológica, não houve conhecimento se as lesões isquêmicas 

realmente não tiveram repercussão cognitiva nestes doentes. 

b) Hematomas intracranianos: também foram consideradas 

complicações cirúrgicas a ocorrência de hematomas contusionais, hematomas 

epidurais ou hematomas subdurais. Como já descrito no item “Tomografia de 

Crânio controle pós-operatória” foram observados quatro doentes com 

hematomas contusionais e um doente com hematoma epidural no pós-

operatório imediato. Nenhum doente precisou ser reoperado. Nenhum doente 

do grupo de estudo apresentou hematomas no pós-operatório imediato. Esta 

diferença foi estatisticamente significativa (p = 0,032). Entretanto, no 

seguimento pós-operatório, dois doentes do grupo de estudo (acesso 

transpalpebral) apresentaram hematomas subdurais crônicos em tomografia de 

controle após queixa de cefaleia progressiva. Ambos foram submetidos a 

drenagem do hematoma sem intercorrência com ótima evolução. Nenhum 

doente do grupo controle apresentou hematoma subdural crônico tardio. Esta 

diferença não foi estatisticamente significativa (p = 0,72). 
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c) Infecção cirúrgica: apenas uma doente do grupo controle apresentou 

infecção de ferida cirúrgica (osteomielite crônica) sendo submetida a limpeza 

cirúrgica com retirada do osso. Nenhum doente do grupo de estudo apresentou 

infecção do sitio cirúrgico (sem diferença estatisticamente significante). 

d) Fístula liquórica, atrofia do músculo temporal e paralisia do ramo 

frontal do nervo facial, alteração de sensibilidade no rosto e alteração 

mastigatória já foram extensamente descritas em itens anteriores. 

e) Outras intercorrências: uma doente do grupo controle apresentou 

dificuldade de extubação após a cirurgia e na tomografia foi observado 

inchaço cerebral difuso. A única intercorrência que ocorreu nesta doente foi 

a ruptura intraoperatória do aneurisma, mas sem repercussão 

hemodinâmica. A interpretação do inchaço do o excesso de volume ofertado 

ao doente (8L) associado a certa vasoplegia pela clipagem temporária de 7 

minutos. A doente foi submetida a monitorização da pressão intracraniana 

por 5 dias e evoluiu com melhora. Recebeu alta 7 dias após, sem déficits. 

5.6.2 Complicações clínicas 

Foram consideradas complicações clínicas todos os eventos adversos 

clínicos que ocorreram até 30 dias do procedimento cirúrgico. Estas foram: 

a) Trombose venosa profunda: apesar de todos os doentes 

receberem profilaxia medicamentosa e física adequada no pós-operatório, 

uma doente apresentou trombose venosa profunda no grupo controle, ainda 

durante a internação. Recebeu anticoagulação por 6 meses e teve ótima 

evolução. Nenhum doente do grupo de estudo apresentou TVP. 
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b) Broncopneumonia: Dois doentes do grupo controle apresentaram 

BCP ainda durante a internação. Receberam tratamento endovenoso com 

antibioticoterapia adequada, apresentando ótima evolução. Nenhum doente 

do Grupo de Estudo apresentou BCP. 

c) Intercorrências cardiológicas: uma doente do grupo de estudo 

apresentou fibrilação atrial no intraoperatório. Ela já havia apresentado 

episódios de fibrilação atrial no passado revertidos de forma 

medicamentosa. Como ela evoluiu com três recidivas durante a internação, 

foi submetida a anticoagulação com marevan. 
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Tabela 4- Complicações por grupos 

Complicações Grupo 
de estudo 

Grupo 
Controle p 

Lesões isquêmicas    

Com repercussão clínica 2 2 0,53 

Sem repercussão clínica 2 5 0,071 

Hematomas    

Contusão 0 4 0,031 

Epidural 0 1 0,72 

Subdural crônico 2 0 0,43 

Infecção 0 1 0,72 

Fístula liquórica 2 2 0,63 

Paralisia facial    

Temporária 3 14 < 0,001 

Definitiva 0 4 0,032 

Hipoestesia face    

Temporária 22 30 < 0,001 

Definitiva 3 14 <0,001 

Alteração mastigatória    

Temporária 28 32 <0,001 

Definitiva 2 11 <0,001 

Atrofia Temporal   0,015 

Leve 6 5 0,012 

Moderada 3 5  

Grave 0 4  

TVP 0 1 0,72 

BCP 0 2 0,32 

Cardiológicas 1 0 0,54 

BCP - Broncopneumonia; TVP - Trombose venosa profunda    
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5.7 Qualidade de Vida 

5.7.1 Inventário de depressão de Beck pré-operatória 

Todos os doentes foram submetidos a uma avaliação através da 

escala de depressão de Beck antes do procedimento cirúrgico (Apêndice E). 

O intuito da avaliação seria realizar triagem dos doentes que já 

apresentassem sintomas depressivos, podendo confundir a avaliação pós-

operatória de qualidade de vida. Desta forma, doentes classificados com 

diagnóstico de depressão foram excluídos da avaliação geral de qualidade 

de vida pós-operatória. 

A escala de depressão de Beck classifica os doentes em cinco 

categorias (normal, distúrbio de humor leve, depressão borderline, 

depressão moderada e depressão grave). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (estudo e controle), sendo p = 

0,255. Um doente do grupo controle apresentava depressão moderada no 

pré-operatório. No grupo de estudo, um doente apresentava depressão 

borderline e um doente apresentava depressão grave, sendo que o 

tratamento antidepressivo foi imediatamente instituído. Estes três doentes 

foram excluídos da avaliação geral da evolução da qualidade de vida pós-

operatória (Gráfico 57). 
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Gráfico 57 - Avaliação pré-operatória através da Escala de Depressão 
de Beck. Resultados proporcionais por grupo 

 

5.7.2 WHOQOL abreviado 

O WHOQOL-bref é a versão abreviada do WHOQOL-100, composta 

por 26 questões. A primeira questão refere-se à qualidade de vida de modo 

geral e a segunda, à satisfação com a própria saúde. As outras 24 estão 

divididas nos domínios físico, psicológico, das relações sociais e meio 

ambiente. O questionário foi aplicado nas três fases de avaliação pós-

operatória propostas em todos os doentes: primeiro retorno (15 a 30 dias), 

segundo retorno (2 a 4 meses) e terceiro retorno (6 a 12 meses). Apenas 

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

DEPRESSAO BORDERLIN
E

DEPRESSAO GRAVE

DEPRESSAO M
ODERADA

DISTU
RBIO HUMOR LE

VE

NORMAL

Pr
op

or
çã

o

GRUPO CONTROLE
GRUPO ESTUDO

Gráfico da Tabela Cruzada por Linha



RESULTADOS - 142 

 

quatro doentes não foram incluídos nesta análise: três com diagnóstico de 

depressão no pré-operatório e o doente do grupo controle que foi a óbito 

ainda durante a internação. 

Em relação à forma de administração do questionário, 63% foram 

auto administrados, 27% foram assistidos pelo entrevistador e 9,9% foram 

administrados pelo entrevistador. Nos questionários auto administrados, o 

doente não precisou orientação do entrevistador; nos assistidos, o 

entrevistador relia a pergunta não entendida de forma pausada, sem 

nenhuma outra explicação ou utilização de sinônimos. Os questionários 

administrados pelo entrevistador foram realizados em doentes que por 

algum motivo (clínico ou não), não tinham condições de ler o questionário. 

Foram realizadas análises comparativas dentro do mesmo grupo 

(primeiro versus segundo versus terceiro retornos) e entre os grupos sobre 

os momentos de avaliação (estudo versus controle) (Tabela 4). 
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Tabela 5 - WHOQOL. Notas médias por grupo em cada momento de 
avaliação 
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5.7.3 WHOQOL - Grupo de estudo 

Foi observada melhora na qualidade de vida dos doentes entre o 

primeiro e segundo retornos ambulatoriais. A significância estatística foi 

observada quando comparadas as médias da avaliação geral de qualidade 

de vida (p = 0,0007). Quando comparadas as médias dos domínios 

específicos agrupados, a diferença foi limítrofe para ser considerada 

significante do ponto de vista estatístico (p = 0,067). No terceiro retorno 

ambulatorial também foram observadas pontuações melhores, mas a análise 

estatística não demonstrou diferença significativa quando comparados os 

dados do segundo e terceiro retornos ambulatoriais (p = 0,38 quando 

comparadas as médias da avaliação geral da qualidade de vida e p = 0,588 

quando comparadas as médias entre os domínios específicos agrupados) 

(Gráfico 58). Mesmo quando comparados individualmente, nenhum domínio 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre o segundo e 

terceiro retorno ambulatoriais. 
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Gráfico 58 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo de estudo 

 

QV - Qualidade de vida 

5.7.4 WHOQOL - Grupo controle 

Os resultados sobre a evolução temporal da qualidade de vida dos 

doentes ao longo do tempo foi semelhante neste grupo do que o observado no 

grupo de estudo. Foi observada melhora na qualidade de vida dos doentes 

entre o primeiro e segundo retornos ambulatoriais. A significância estatística foi 

observada quando comparadas as médias da avaliação geral de qualidade de 

vida (p = 0,0008) e entre as médias dos domínios específicos agrupados (p = 

0,012). No terceiro retorno ambulatorial também foram observadas pontuações 

melhores, mas a análise estatística não demonstrou diferença significativa 

quando comparados os dados do segundo e terceiro retornos ambulatoriais (p 

= 0,10 quando comparadas as médias da avaliação geral da qualidade de vida 
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e p = 0,488 quando comparadas as médias entre os domínios específicos 

agrupados) (Gráfico 58). Apesar de não ser significativa a diferença entre os 

resultados observados no segundo versus o terceiro retorno, a diferença foi 

proporcionalmente maior quando comparada à diferença observada na análise 

dos resultados do grupo de estudo. 

Quando comparados individualmente os domínios entre o segundo e 

terceiro retornos ambulatoriais, o domínio físico e domínio autoavaliação de 

qualidade de vida mostraram diferença estatisticamente significante (p = 

0,03 e 0,04). Os demais domínios não demonstraram diferença significante 

entre estes momentos de avaliação. 

Gráfico 59 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo controle 

 

QV - Qualidade de vida 
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5.7.5 WHOQOL - Comparação entre os grupos 

Como demonstrado pelos dados da Tabela 4, pode-se observar que 

os doentes do grupo de estudo apresentaram consistentemente pontuações 

médias maiores entre os domínios, na autoavaliação de qualidade de vida e 

na média entre os domínios (total). Todas as comparações, realizadas nos 

três momentos de avaliação, demonstraram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. Entretanto, quando foram analisadas as 

médias e seus respectivos desvios padrão, observou-se que existe uma 

grande superposição de valores, como observado nos Gráficos 60 a 64. 

Apesar das médias serem consistentemente diferentes entre os grupos, foi 

observada uma grande variabilidade de respostas a intervenção, como é 

comum em estudos de qualidade de vida. No entanto, esta variabilidade, 

medida pela amplitude e o coeficiente de variação, foi caindo conforme os 

doentes eram avaliados nos sucessivos retornos ambulatoriais (Tabela 4). 

No Anexo E estão dispostos os Gráficos dos grupos de estudo e 

controle por momento de avaliação separando os itens (facetas) de cada 

domínio para uma interpretação pormenorizada de cada item. 
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Gráfico 60 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo controle 

 

Nota obtida no domínio físico com os respectivos desvios padrão 

Gráfico 61 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo controle 

 

Nota obtida no domínio psicológico com os respectivos desvios padrão 
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Gráfico 62 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo controle 

 

Nota obtida no domínio relações sociais com os respectivos desvios padrão 

Gráfico 63 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo controle 

 

Nota obtida no domínio meio ambiente com os respectivos desvios padrão 
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Gráfico 64 - Evolução temporal da avaliação pelo WHOQOL Abreviado 
dentre os doentes do grupo controle 

 

Nota obtida no domínio auto avaliação de qualidade de vida, com os respectivos desvios 
padrão 

5.8 Comparações Entre os Subgrupos do Grupo de Estudo 

Estes dados serão apresentados em trabalho futuro de Pós-

Doutorado. 
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Um dos maiores desafios da neurocirurgia moderna é reduzir o 

traumatismo tecidual mantendo-se a efetividade e a segurança do doente. 

Quem impõe este desafio é o próprio doente que observa técnicas 

potencialmente menos agressivas como a cirurgia endovascular 

despontarem com a crescente incorporação de tecnologia2,154-156. O presente 

estudo demonstrou que a utilização de técnicas de neurocirurgia 

minimamente invasiva para aneurismas cerebrais não rotos da circulação 

anterior é segura e efetiva quando comparada com a cirurgia clássica. 

A casuística apresentada, constituída de 111 doentes se mostrou 

homogênea entre as diversas formas de avaliação pré-operatória. Nenhum 

dos itens avaliados, referentes às características intrínsecas de cada 

indivíduo, como idade, gênero, estado civil, IMC, etnia, escolaridade, 

profissão, doenças pregressas como hipertensão arterial e diabetes mellitus, 

além de hábitos como o tabagismo, mostrou-se estatisticamente diferente 

entre os grupos estudados. Da mesma forma, os resultados de escalas de 

avaliação pré-operatória (ASA, Goldman modificado, Detsky modificado, 

escala de risco para TVP e escala de risco pulmonar no pós-operatório) não 

demonstraram diferença estatística significativa entre os grupos. 

Outro ponto importante para a interpretação dos resultados foi a 

homogeneidade sobre a localização e complexidade dos aneurismas 
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tratados. A avaliação estatística não mostrou resultados diferentes sobre a 

proporção entre a localização dos aneurismas. Além disso, dentre os 

critérios usados, os dois grupos foram homogêneos em relação a 

complexidade dos aneurismas operados. Todos estes dados foram 

corroborados pela homogeneidade observada sobre o tamanho do colo e do 

domo dos aneurismas em cada grupo. 

Desta forma, foi feita randomização adequada que permite 

conclusões efetivas sobre a comparação dos desfechos cirúrgicos, clínicos, 

estéticos e sobre qualidade de vida. Neste mesmo sentido, a validade sobre 

a interpretação de alterações de técnicas operatórias torna-se legítima visto 

que a maioria dos doentes operados tinham diagnósticos de aneurismas 

incidentais, o que enfraquece os vieses referentes à dificuldade técnica da 

cirurgia. 

6.1 Técnica Cirúrgica 

A extensão da craniotomia pterional requer extensa dissecação 

subperiosteal do músculo temporal e exposição desnecessária de extensas 

áreas de tecido encefálico não relacionadas à área de trabalho 

microcirúrgico, o que aumenta a possibilidade de lesões inadvertidas do 

parênquima cerebral157. A despeito de terem sido idealizadas muitas 

técnicas de dissecação do músculo temporal visando minimizar a atrofia158-

161, frequentemente ocorre depressão da fossa temporal resultando em 

assimetria do contorno craniofacial, podendo também ocorrer disfunção da 

articulação temporomandibular162. 
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Neste estudo foi feita a padronização de dois tipos distintos de acesso 

minimamente invasivo para tratamento de aneurismas cerebrais da 

circulação anterior: o acesso transpalpebral e o acesso nanopterional. 

Apesar de já descritos na literatura de alguma forma71,92,93, considerou-se 

introduzir novos conceitos técnicos a cada um dos acessos aumentando sua 

efetividade, diminuindo o número de complicações e diversificando as 

indicações cirúrgicas94,163. 

6.1.1 Acesso nanopterional 

O ponto ideal da dissecação da fissura silviana tem sido matéria de 

debate. Figueiredo et al.4,69,95 demonstraram que a exposição microcirúrgica 

é maximizada quando a dissecação da fissura silviana atinge seu ramo 

anterior ascendente. Neste estágio da cirurgia, a retração cerebral pode 

tornar-se dispensável. A abertura da cisterna silviana distal ao ramo anterior 

ascendente não proporciona aumento adicional da exposição cirúrgica do 

polígono arterial de Willis e circunjacências. Na face lateral do cérebro, o 

ramo anterior ascendente corresponde aproximadamente à topografia do 

ptério164. Deste modo, a racional da craniotomia minipterional seria incluir o 

ptério como limite distal e posterior, proporcionando exposição microcirúrgica 

comparável àquela da craniotomia pterional. 

Entretanto, todos os trabalhos anatômicos utilizados para descrever o 

melhor ponto para centralização da craniotomia não levam em conta o 

posicionamento intraoperatório e a drenagem de líquor intraoperatório, 

essencial à neurocirurgia minimamente invasiva. O cérebro fixado não se 
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comporta da mesma forma do cérebro in vivo. Logo, nem todas as 

conclusões anatômicas podem ser diretamente levadas ao centro cirúrgico. 

Após a drenagem do líquor em um doente com a cabeça posicionada em 

extensão, o efeito gravitacional leva a um deslocamento posterior do 

cérebro. Sendo assim, quando se considera a redução das dimensões de 

uma craniotomia, isso deve ser levado em conta. 

Ao idealizar a padronização da redução da craniotomia minipterional 

foi considerado que a incisão deveria ser a menor possível, garantindo 

também um resultado estético adequado. Consequentemente, a incisão 

deveria ter como limite anterior a linha do cabelo. Como a proposta era 

padronizar uma craniotomia para todos os aneurismas de circulação 

anterior, incluindo aneurismas de artéria cerebral média, a fissura silviana 

deveria ser o ponto central da craniotomia. Desta forma, foi idealizada uma 

incisão de 3 cm na linha do cabelo com ponto inicial na linha temporal 

superior se estendendo inferiormente na direção do tragus. Esta incisão 

permite uma craniotomia de 1,5 cm a 2,5 cm. Como consequência da 

incisão, a primeira impressão é que o posicionamento da craniotomia é mais 

posterior do que o adequado. O keyhole, por exemplo, não é visibilizado 

nesta craniotomia. Entretanto, após a craniotomia, realiza-se uma extensa 

ressecção da asa menor do esfenoide mantendo-se a tabua externa do 

osso. Isto permite a criação de um corredor para que o cirurgião seja capaz 

de drenar líquor resultando no alinhamento do cérebro com a 

“nanocraniotomia”. É possível ver um exemplo na Figura 24. A Figura 28 

mostra de forma esquemática o posicionamento da craniotomia. 



DISCUSSÃO - 157 

 

 

 
Figura 28 - Posicionamento da craniotomia nanopterional. A localização posterior 

permite a cirurgia pois o doente é posicionamento com a cabeça em 
extensão. Após a ressecção da asa menor do esfenoide e drenado o 
líquor, o cérebro se desloca e a fissura silviana fica alinhada com a 
craniotomia [FONTE: adaptado de www.netter3danatomy.com165] 

No presente estudo, a padronização desta variação reduzida da 

craniotomia minipterional permitiu o tratamento adequado de todos os 

aneurismas de circulação anterior sem necessidade de uma curva de 

aprendizado muito extensa. Apesar da descrição de Nathal et al.71 ser bastante 

semelhante, a padronização deste estudo impõe uma incisão menor, uma 

craniotomia menor e posterior, sem necessidade de exposição do keyhole. 

Outro ponto bastante importante a se enfatizar é que a redução da 

craniotomia leva a uma dinâmica cirúrgica diferente. Na craniotomia pterional 

clássica, o microscópio e a mesa cirúrgica são dispostos em uma posição 
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que muda muito pouco durante toda a cirurgia, muitas vezes apenas o foco 

deve ser corrigido durante a dissecção microcirúrgica. Na craniotomia 

nanopterional, o cirurgião é obrigado a mudar constantemente a altura da 

maca cirúrgica, alterar o ângulo de ataque: primeiro para a drenagem do 

líquor e depois para a dissecção microcirúrgica. Mesmo durante a dissecção 

microcirúrgica, o ângulo de visão do microscópio deve ser modificado 

diversas vezes. Isto torna o procedimento menos confortável ao cirurgião, 

mas como o foco deve ser o doente, a adaptação é imperativa. 

6.1.2 Acesso transpalpebral 

Neste estudo foram realizadas 36 cirurgias de diferentes localizações 

de aneurismas cerebrais da circulação anterior com ótimos resultados 

cirúrgicos, clínicos/funcionais e estéticos. Utilizou-se a descrição inicial 

disponível na literatura92,93. A seguir foi realizado um estudo piloto com a 

intenção de ganhar experiência com este acesso94. Entretanto, além da 

familiaridade com o acesso, foram incorporadas variações técnicas 

inovadoras que proporcionaram um menor índice de fístula liquórica, menor 

tempo de internação hospitalar e ampliação das indicações cirúrgicas para 

todos os aneurismas da circulação anterior163. 

O diferencial introduzido no presente estudo foi a sistematização da 

ressecção da asa menor do esfenoide após a retirada do retalho ósseo da 

minicraniotomia fronto-orbito-zigomática. Este passo permitiu uma exposição 

anterior maior, fazendo com que a extensão frontal da craniotomia pudesse 

ser reduzida (1,5 cm), e, consequentemente permitiu que a extensão da 
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incisão fosse menor. Foi observado que a extensão além do epicanto lateral 

do olho não é necessária. Isto garantiu um melhor resultado estético final, 

principalmente naqueles doentes sem marcas de expressão. Além disso, a 

ressecção da asa menor do esfenoide permitiu uma drenagem de líquor 

intraoperatório mais efetiva, o que tornou desnecessária a derivação lombar 

externa. 

Outro ponto importante foi a padronização do fechamento. Como a 

dura-máter não pode ser fechada de forma hermética na totalidade dos 

casos, os autores buscaram uma nova solução para evitar a ocorrência de 

fístula liquórica. Entende-se que o melhor plano cirúrgico para se evitar o 

aparecimento de fístula liquórica no pós-operatório é a sutura do septo 

orbitário com o periósteo. Inicialmente este plano foi hermeticamente 

fechado com pontos separados com fios absorvíveis. No entanto, dois 

doentes apresentaram coleções liquóricas no subcutâneo. Após cinco casos 

e dois doentes com coleção, optou-se pelo fechamento do mesmo plano 

com pontos separados com fios não absorvíveis. Após esta mudança técnica 

não foi observado nenhum outro caso de fístula liquórica. Sendo assim, 

nenhum doente necessitou de derivação lombar externa e todos puderam 

ser encaixados no protocolo de alta hospitalar precoce. 
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6.1.3 Acesso transpalpebral para aneurismas de artéria cerebral média 

A artéria cerebral média se origina da bifurcação da artéria carótida 

interna e corre paralelamente a asa menor do osso esfenoide dentro da porção 

esfenoidal da fissura silviana166. Logo, a maioria dos aneurismas de artéria 

cerebral média tem uma relação muito próxima com a asa menor do esfenoide. 

Neste contexto, uma cirurgia menos invasiva para aneurismas desta topografia 

deveria se preocupar em escolher o melhor ângulo de ataque para ressecção 

da asa menor do esfenoide (Figura 12). Entendendo que a asa menor do 

esfenoide pode ser considerada como uma pirâmide com a base voltada para o 

epicanto lateral do olho (Figura 19), a remoção parcial do rebordo orbitário 

superior oferece o melhor ângulo de ataque. Neste sentido, o acesso mais 

direto e esteticamente adequado ao rebordo orbitário superior seria o acesso 

transpalpebral. Com uma incisão de 2 cm no sulco palpebral superior e uma 

minicraniotomia fronto-orbito-zigomática de 1 cm a 1,5 cm de diâmetro, o 

acesso oferece uma visão frontal à bifurcação da artéria cerebral média, o que 

não ocorre nos acessos laterais, como a craniotomia pterional. 

O presente estudo encontrou bons resultados ao usar o acesso 

transpalpebral para aneurismas não rotos da artéria cerebral média. A 

clipagem do aneurisma foi realizada em todos os doentes propostos, com 

pouca morbidade e de uma forma minimamente invasiva quando comparada 

aos acessos clássicos. Não existe descrição na literatura do uso deste 

acesso e das modificações propostas para clipagem de aneurismas de 

artéria cerebral média163. Enfatiza-se que o melhor ângulo de ataque à 

bifurcação da artéria cerebral média proporciona uma de trabalho suficiente 
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para a cirurgia de aneurismas complexos desta topografia. Obviamente, a 

redução do campo cirúrgico demanda uma curva de aprendizado ao 

cirurgião. A neurocirurgia minimamente invasiva pode ser mais desafiadora 

ao cirurgião, mas não ao doente. A diminuição do tempo cirúrgico, menos 

dor pós-operatória, diminuição do tempo de internação e resultados estéticos 

interessantes preenchem as premissas da cirurgia minimamente invasiva 

para doentes selecionados. 

6.1.4 Endoscópio acoplado ao telefone inteligente (smartphone) 

O termo “microcirurgia assistida por endoscopia” foi cunhado por Hopf 

e Perneczky167. Desde então, a microcirurgia assistida por endoscopia para 

aneurismas cerebrais se tornou uma rotina em vários serviços, mas apenas 

algumas séries de casos foram publicadas descrevendo seus benefícios em 

cirurgias neurovasculares116,119,121,122,168. Usualmente, o cirurgião principal 

tem que realizar a endoscopia através do olhar guiado do microscópio, e o 

assistente olha o monitor do endoscópio116. Com objetivo de solucionar este 

problema, algumas companhias desenvolveram um modo de picture-in-

picture para o microscópio120. Entretanto, alguns cirurgiões preferem gravar 

as imagens endoscópicas, observá-las e depois realizar a clipagem guiada 

pelo microscópio. Observa-se neste estudo que a experiência com o uso do 

smartphone acoplado ao endoscópio melhora a percepção espacial do 

cirurgião, tornando mais segura a navegação no campo cirúrgico, diminuindo 

a probabilidade de lesão de estruturas importantes como artérias, veias ou 

nervos. Não foi observado evento adverso com o uso do endoscópio. 
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Constata-se que a nova ferramenta, com aumento do campo de visão, 

deixou o cirurgião mais confortável trabalhando em campos mais restritos. 

Entretanto, o endoscópio não foi útil em todos os casos e o maior 

determinante desta diferença foi a localização do aneurisma tratado. Nos 

aneurismas de artéria cerebral anterior o papel do endoscópio foi apreciado 

pelo pesquisador para identificação dos ramos arteriais que fazem parte da 

complexa anatomia da região, além de caracterizar com mais clareza se o 

clip de aneurisma foi efetivo em ocluir totalmente o aneurisma. Nos 

aneurismas de carótida (segmento comunicante posterior e coroideo 

posterior), o endoscópio teve como papel principal detectar ramos 

perfurantes e analisar melhor a anatomia das artérias comunicante posterior 

e coroidea anterior. Nos outros aneurismas, como o aneurisma de cerebral 

média, não foi observado benefício real do uso do endoscópio visto que a 

topografia da bifurcação da artéria cerebral média é muito bem apreciada 

pelo microscópio nos acessos menos invasivos propostos. 

Acredita-se que a monitorização multimodal para discriminação da 

patência arterial em cirurgia de aneurismas cerebrais é importante e torna a 

cirurgia segura. Isto é particularmente verdadeiro na cirurgia de aneurismas 

cerebrais incidentais, onde o ambiente cirúrgico é mais homogêneo. Apesar 

do endoscópio ser utilizado com frequência em vários centros para checar a 

segurança na clipagem dos aneurismas cerebrais, o presente estudo é o 

primeiro a introduzir o telefone inteligente, smartphone, como o visor frontal 

do endoscópio. Em três doentes, o resultado cirúrgico seria diferente senão 

tivesse sido checado a presença de perfurantes e a clipagem adequada do 
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aneurisma com o endoscópio. Apesar de representar uma pequena fração 

dos doentes, frente ao resultado devastador que seria uma oclusão de 

artéria perfurante com consequente déficit motor, conclui-se que a 

endoscópio tem seu papel. Esta nova ferramenta permitiu uma percepção 

espacial mais adequada e intuitiva do campo cirúrgico. Entretanto, como o 

serviço não dispõe de angiografia intraoperatoria por fluorescência (ICG, 

filtro para indocianina verde), houve limitação para concluir e comparar qual 

seria o real benefício da nova técnica, principalmente em relação a literatura 

médica disponível no momento. 

6.2 Desfechos Cirúrgicos 

Neste estudo foram considerados como desfechos o tempo de cirurgia, 

necessidade de clipagem temporária, ruptura aneurismática, necessidade de 

transfusão e presença de colo residual na angiografia controle. 

O tempo cirúrgico foi claramente menor no grupo de estudo do que no 

grupo controle, com significância estatística. O tempo das cirurgias no grupo 

de estudo foi em média 30% menor do que o grupo controle. Apesar de 

estatisticamente significativa, a diferença está sob a influência de diversos 

vieses. A presença de residentes em treinamento em ambos os grupos seria 

um destes fatores. Apesar de estarem presentes nas cirurgias de ambos os 

grupos, como a curva de aprendizado para realização de cirurgia 

minimamente invasiva é maior, a participação do residente é menor. Além 

disso, existe uma variação imponderável entre a participação do residente 

versus o julgamento técnico de cada assistente sobre a capacidade do 
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residente em prosseguir com a dissecção microcirúrgica. Relatos da 

literatura em serviços sem residentes em treinamento mostram tempos 

menores, 70 a 160 minutos em cirurgias minimamente invasivas versus 120 

a 240 minutos em cirurgias clássicas15,169. 

De qualquer forma, apesar dos vieses, entende-se que o tempo 

cirúrgico médio de 3 horas e 24 minutos oferecido pela técnica minimamente 

invasiva é adequado. Como a cirurgia deste grupo representou uma curva 

de aprendizado ao pesquisador, também foi observado uma diminuição 

significativa do tempo cirúrgico nos últimos casos operados. Um estudo 

recente publicado por Dasenbrock et al.170 mostrou resultados cirúrgicos de 

626 doentes operados de aneurismas incidentais entre 2007 e 2014 e 

descreveu que o tempo cirúrgico maior do que 330 minutos estava 

associado com aumento da mortalidade , aumento do tempo de internação 

hospitalar e  aumento de complicações (acidente vascular, coma, 

complicações cardíacas, trombose venosa profunda, infecções). No grupo 

controle, 21% dos doentes tiveram cirurgias mais longas do que 330 

minutos. No grupo de estudo, nenhum doente teve cirurgia com duração 

maior do que 330 minutos. 

Sobre eventos intraoperatório como ruptura do aneurisma e clipagem 

intraoperatória de artéria controle proximal, notam-se resultados 

semelhantes, sem diferenças estatisticamente significativas. Estes dados 

reforçam os dados sobre a homogeneidade dos grupos em relação a 

localização, tamanho e complexidade dos aneurismas. Uma das principais 

críticas às técnicas minimamente invasivas é o pequeno espaço para 
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manipulação das estruturas anatômicas caso ocorra alguma intercorrência, 

como, por exemplo, ruptura aneurismática. Entretanto, nos dois casos nos 

quais isto ocorreu nos acessos menos invasivos, não houve dificuldade em 

controlar o sangramento visto que o controle arterial proximal - princípio 

básico da neurocirurgia vascular - foi seguido em todas as cirurgias. Apesar 

da diferença sobre necessidade de clipagem temporários não ter atingido 

significância estatística (p = 11), entende-se que a diferença observada pode 

ser muitas vezes decorrente da preferência pessoal do cirurgião, 

principalmente em casos nos quais não ocorreu ruptura do aneurisma. 

A maior necessidade de transfusão sanguínea no grupo controle foi 

um achado com significância estatística (p = 0,018). Outros autores que 

compararam acesso menos invasivos e acessos clássicos já demonstraram 

diferenças semelhantes. Shin et al.15 relataram que 21% dos doentes 

submetidos a cirurgia pterional clássica receberam transfusão de um a dois 

concentrados de hemácias. Nenhum doente do grupo de cirurgia 

minimamente invasiva precisou receber transfusão sanguínea. Na presente 

série, 17% dos doentes do grupo controle receberam transfusão e apenas 

um do grupo de estudo recebeu transfusão. A crítica a estes números está 

no fato de não se ter adequado critérios mais objetivos para transfusão. A 

necessidade de transfusão intraoperatória foi resultado do julgamento clínico 

do anestesista, a depender da evolução hemodinâmica e laboratorial do 

doente durante a cirurgia. 

O último item avaliado como desfecho cirúrgico foi a efetividade da 

cirurgia quando analisado a oclusão completa dos aneurismas na 
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angiografia controle. Na literatura, os números são escassos. Choi et al.171 

relataram incidência de 2,2% de colos aneurismáticos residuais em uma 

série de 137 doentes com aneurismas pequenos e não complexos. 

Raftopoulos et al.172 relataram uma taxa de oclusão total dos aneurismas de 

93,2%. Já em um estudo envolvendo aneurismas rotos e não rotos, Spetzler 

et al.37 relataram uma taxa de obliteração total dos aneurismas de 85 %. No 

presente estudo foram observados 17 doentes com colos residuais na 

angiografia controle, sendo onze (26,8%) no grupo controle e seis (8,5%) no 

grupo de estudo. Esta diferença foi significativa do ponto de vista estatístico 

com p = 0,021. Entretanto, a grande maioria dos colos residuais foi 

considerada insignificante do ponto de vista clínico e os doentes 

continuaram sendo seguidos ambulatoriamente. Apenas um doente do grupo 

controle teve que ser reoperado por conta de um colo residual de 6 mm em 

um aneurisma complexo. Não existem estudos clínicos consistentes para 

identificar de forma objetiva a significância destes colos residuais pequenos 

que são encontrados nas reconstruções 3D das novas angiografias. Antes 

da grande disponibilidade de exames com alta resolução, muitos eram 

subdiagnosticados. De qualquer forma, o grupo de estudo mostrou dados 

consistentes com resultados encontrados na literatura. 
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6.3 Desfechos Clínicos 

Neste estudo foram avaliados os desfechos clínicos como ocorrência 

de paralisia do ramo frontal do nervo facial, atrofia do musculo temporal, 

presença de alterações mastigatórias, ocorrência de fístula liquórica, 

presença de hipoestesia em face e a escala de Rankin modificada. 

O ramo frontal ou fronto-temporal do nervo facial é especialmente 

vulnerável a lesões durante procedimentos neurocirúrgicos, tais como 

craniotomia pterional clássica, craniotomia minipterional e craniotomia 

supraorbital, que envolvem uma incisão e dissecção de tecido frouxo nas 

regiões frontal e temporal8. No caso do acesso pterional, a dissecção do 

músculo temporal, usando uma técnica interfascial, subfascial, ou método 

submuscular, na sequência de uma incisão começando um centímetro 

anterior ao tragus, na raiz do arco zigomático, é uma precaução técnica para 

evitar lesões do ramo frontal do nervo158,159. A incidência real de paralisia do 

ramo frontal definitiva em craniotomias pterionais é sub-relatada12,173. Em 

acessos menos invasivos como a craniotomia supraorbitária, Reisch e 

Perneczky78 relataram 5,5% de doentes com paralisia facial definitiva. Mais 

recentemente, Reisch et al.77 relataram uma incidência de 2,2% de casos de 

paralisia facial definitiva. 

No presente estudo, a diferença entre os grupos foi significativa. No 

grupo controle foi observado 34% de doentes com paralisia facial temporária 

versus 4,2% de paralisia facial temporária no grupo de estudo. Mas quando 

foi analisado o subgrupo, todos os casos de paralisia facial temporária do 

grupo de estudo são representados por casos do grupo de craniotomia 
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nanopterional. Nenhum doente do grupo de craniotomias transpalpebral 

apresentou paralisia do ramo frontal do nervo facial. Entende-se que a 

diminuição da necessidade de extensão lateral da incisão palpebral 

associada a menor retração do tecido subcutâneo diminuem drasticamente a 

chance de um doente apresentar paralisia facial. A paralisia definitiva do 

ramo frontal do nervo facial ocorreu em 9,7% dos casos de craniotomia 

pterional e nenhum do grupo de estudo. A menor retração e menor tempo 

cirúrgico podem ser responsáveis por estes dados estatisticamente 

significativos. 

A atrofia do músculo temporal é outra complicação potencialmente grave 

e muitas vezes desfigurante dos doentes submetidos a acessos laterais ao 

crânio. Esta é uma complicação comum mesmo após craniotomias realizadas 

na forma tecnicamente recomendada70,160. Pode ser secundária a denervação, 

comprometimento do suprimento vascular ou lesão direta das fibras 

musculares162,174,175. Observou-se que a técnica minipterional modificada 

(nanopterional) não expõe a região mais inferior do lobo temporal, minimizando 

as chances de lesão do pedículo neurovascular. Já no acesso transpalpebral, a 

manipulação do músculo temporal é mínima. Entretanto, como desinsere-se o 

músculo no processo frontal do arco zigomático, um cuidado no final do 

procedimento é a sutura do músculo no osso com fios não absorvíveis. 

Inicialmente foi realizada a sutura do músculo com o osso no acesso 

transpalpebral com fios absorvíveis. Na evolução dos doentes foram 

observados dois casos de atrofia leve do temporal. Por esse motivo, durante o 

estudo, foi trocado o fio de sutura para fio não absorvível, com melhora dos 
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resultados. A partir desta mudança no quinto doente operado, não foi 

observado mais nenhum caso com depressão na topografia do processo frontal 

do arco zigomático. Mesmo contabilizando todos os casos, a diferença entre o 

grupo de estudo e o grupo controle é imensa. Além do número de casos ser 

maior no grupo controle (34% versus 8,1%), a gravidade da atrofia no grupo 

controle também é desproporcionalmente mais alta. Observou-se 9,7% de 

casos com atrofia grave, desfigurante. No grupo de estudo, apenas 4,2% de 

casos de atrofia moderada e nenhum caso de atrofia grave. Todos estes dados 

tiveram significância estatística e são concordantes com a literatura atual. 

Apesar de várias descrições de técnicas para diminuir a atrofia do músculo 

temporal162,174,175, esta é uma característica intrínseca dos acessos laterais. 

Neste sentido, o acesso transpalpebral oferece uma nítida vantagem. 

A atrofia do músculo temporal pode causar disfunção da articulação 

temporomandibular, levando a dor e limitação da movimentação176,177. Dor 

ou dificuldade para mastigar são queixas comuns de doentes submetidos a 

craniotomia pterional162,177. Muitos doentes queixam-se de dificuldade ou 

diminuição da amplitude de abertura da boca176. O presente trabalho não 

tinha como escopo avaliar de forma objetiva as alterações mastigatórias pós-

operatórias relacionadas aos procedimentos em questão. O objetivo maior 

seria avaliar a presença de queixas relacionadas a mastigação e o quanto 

isto interferia na qualidade de vida do indivíduo, ou seja, o quanto esta 

alteração mastigatória incomodava o doente. Desta forma foi realizada uma 

pergunta simples sobre a presença de dor ou alterações mastigatórias 

percebidas e o quanto isso incomodava, em uma escala de 0 a 10. 
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Os resultados das duas análises mostraram uma clara superioridade do 

grupo de estudo sobre o grupo controle. As queixas álgicas ou funcionais 

relacionadas a mastigação caíram em número e intensidade durante os 

momentos de avaliação, mas sempre houve uma preponderância do grupo 

controle tanto no número de doentes com queixas, quanto com piores notas na 

avaliação do incômodo gerado por estas alterações. Estes dados são 

compatíveis com a literatura77,162,176. Brazoloto et al.176 relataram incidência de 

dor orofacial de 80% em uma série pequena de 15 doentes submetidos a 

craniotomia pterional clássica. Vinte e seis por cento dos doentes apresentaram 

dor prolongada, número exatamente igual ao observado no presente estudo (11 

doentes do grupo controle, 26,8%, queixaram de dor ou alteração mastigatória 

no terceiro retorno ambulatorial). Rocha-Filho et al.177 relataram uma incidência 

muito semelhante, 28,2%, em uma série maior de 71 doentes avaliados 4 a 6 

meses após a craniotomia pterional. Entretanto, é importante salientar que a 

técnica da craniotomia pterional utilizada no presente estudo compreendia a 

técnica com dissecção interfascial clássica descrita por Yasargil34. Este ponto é 

importante porque de Andrade Junior et al.162 demonstraram pior evolução dos 

doentes submetidos esta técnica quando comparados àqueles doentes 

submetidos a técnica por rotação em plano único do músculo temporal. 

Dentro do espectro de doentes submetidos a procedimentos 

minimamente invasivos, a literatura é muito escassa a respeito da avaliação 

de dor e/ou alterações mastigatórias observadas no período pós-operatório 

precoce e tardio. Entretanto, existem dados sobre craniotomias 

minipterionais, compatíveis com os achados deste trabalho. Sturiale et al.178 
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publicaram um estudo comparativo com 37 doentes submetidos a 

craniotomia pterional e 31 doentes submetidos a craniotomia minipterional 

para tratamento de aneurismas de artéria cerebral média. No grupo de 

doentes submetidos a craniotomia pterional, sete doentes (18,9%), 

apresentaram alterações funcionais ou dor a mastigação no final do 

seguimento (37 meses na média). No grupo de doentes submetidos a 

craniotomia minipterional, apenas 1 (3,2%) doente, apresentou este tipo de 

limitação (21 meses de acompanhamento médio). No presente estudo 

observa-se uma incidência semelhante e decrescente das queixas. No grupo 

controle, 32 (78%) doentes queixaram de alterações mastigatórias 

inicialmente e 11 (26,8%) doentes continuaram com as mesmas queixas no 

terceiro retorno. No grupo de estudo 27 (38%) doentes relataram alterações 

temporárias, e apenas 2 (2,8%) apresentaram queixas relacionadas a 

mastigação no terceiro retorno (6 a 12 meses). Estes dois doentes eram do 

grupo de craniotomia nanopterional, nenhum doente submetido ao acesso 

transpalpebral teve alterações mastigatórias no final do seguimento. 

Ainda sobre este tópico, não existem dados na literatura sobre o acesso 

transpalpebral, apenas sobre o acesso transciliar. Reisch et al.77 analisaram a 

presença de alterações mastigatórias em uma série de 418 doentes 

submetidos a craniotomia supraorbitária através de uma incisão supraciliar, 

apenas 8 (2,1%) doentes relataram dificuldade mastigatória temporária e 

nenhum apresentou dificuldade tardia. A diferença entre os dados de alterações 

mastigatórias temporárias visto na literatura versus o observado no presente 

estudo é resultado da análise conjunta de doentes submetidos a craniotomia 
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nanopterional (acesso lateral) e doentes submetidos ao acesso transpalpebral 

dentro do mesmo grupo. Apesar do acesso nanopterional ser considerado um 

acesso minimamente invasivo e a manipulação do músculo temporal ser menor 

do que no acesso pterional clássico, a dissecção do músculo é algo inerente 

aos acessos laterais e esta manipulação gera uma incidência maior de queixas 

mastigatórias. Não existe trabalho na literatura sobre alterações mastigatórias 

em acessos reduzidos (minipterional). 

Os acessos frontais (transciliar ou transpalpebral) apresentam uma 

nítida e intrínseca superioridade neste quesito. No presente estudo apenas 

cinco doentes submetidos ao acesso transpalpebral tiveram queixas leves 

relacionadas a mastigação no primeiro retorno, e nenhum nos retornos 

subsequentes. A queixa no primeiro retorno pode ser justificada pela 

desinserção do músculo temporal do processo frontal do arco zigomático. 

Entretanto, como a dissecção e coagulação do músculo é mínima, não foram 

observadas alterações funcionais significativas no acompanhamento de 

longo prazo. 

Seguindo nos quesitos avaliados e relacionados, encontrou-se a 

ocorrência de dor (cefaleia e dor local), e alterações de sensibilidade no 

rosto (hipoestesia predominantemente). Mais uma vez foi nítida e 

estatisticamente significativa a diferença entre os grupos avaliados, sendo 

que o grupo de estudo apresentou resultados claramente superiores quando 

comparados aos resultados observados dentro do grupo controle. O 

presente trabalho não tinha como objetivo avaliar detalhes específicos das 

alterações de sensibilidade e dor pós-operatórias. Como nos outros quesitos 
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avaliados, as perguntas aferidas aos doentes eram simples e tinham como 

objetivo avaliar a presença e quantificar de forma simples o impacto 

subjetivo causado pelas mesmas na qualidade de vida, ou seja, o quanto 

aquela alteração realmente incomodava o indivíduo. 

No quesito sensibilidade do rosto, em ambos os grupos foi notada 

queda gradual no número e intensidade das queixas durante os 

subsequentes períodos de avaliação. Entretanto, sempre houve diferença 

significativa, com queixas menos frequentes e mais brandas no grupo de 

estudo. No terceiro retorno, entre 6 meses e 1 ano do pós-operatório, 34,1% 

dos doentes do grupo controle mantinham queixas versus apenas 2,8% dos 

pacientes do grupo de estudo. Apesar dos dados sobre este tipo de 

avaliação serem escassos na literatura, estes são compatíveis com os 

achados do presente estudo. Brazoloto et al.176 demonstraram incidência de 

69,2% de dormência no rosto 30 dias após a cirurgia pterional clássica, 

número muito parecido com a porcentagem de 73,1% encontrada no grupo 

controle durante a primeira avaliação (entre 15 e 30 dias do pós-operatório). 

Apesar de não existirem estudos na literatura sobre este quesito em doentes 

submetidos ao acesso transpalpebral e acesso minipterional, Reisch et al.77 

relataram uma incidência de hipoestesia em face definitiva (3,4%), em 

doentes submetidos a craniotomia supraorbitária, muito semelhantes aos 

4,2% observados no presente estudo (grupo de estudo). 

No quesito dor pós-operatória os resultados comparativos seguiram a 

mesma tendência dos demais quesitos: superioridade do grupo de estudo 

apesar da queda gradual do número e intensidade das queixas nos 
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subsequentes momentos de avaliação. Entretanto, a presença e intensidade da 

dor como queixa se iguala na terceira avaliação quando não foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Já no segundo retorno 

ambulatorial as médias das notas já têm uma superposição importante quando 

avaliado o desvio padrão conjuntamente. Sugere-se que os doentes 

submetidos ao acesso transpalpebral e ao acesso nanopoterional 

experimentaram menos dor em decorrência da menor manipulação tecidual e 

menor tempo cirúrgico, diminuindo o processo inflamatório secundário ao 

trauma cirúrgico. A menor manipulação do músculo temporal também deve ser 

ponto fundamental para explicar estas diferenças. Após 3 a 6 meses da 

cirurgia, praticamente todos os fatores relacionados diretamente a craniotomia 

e o trauma tecidual estão resolvidos, logo, a congruência de resultados entre os 

grupos neste período é facilmente explicada. 

Os dados do presente estudo são reforçados pela compatibilidade 

com os achados na literatura, apesar de trabalhos específicos sobre 

craniotomias pterionais, minipterionais e supraorbitárias serem 

raros77,78,176,177,179,180. Em doentes submetidos a craniotomia pterional, 80% a 

91% apresentam dor orofacial quando avaliados no primeiro mês pós-

operatório176,179,180. No presente estudo, 73,1% apresentaram dor orofacial 

no primeiro retorno, sendo que este número caiu para 9,7% dos doentes no 

terceiro retorno. Sobre craniotomias menores, Resich et al.77 publicaram que 

77% dos seus doentes não apresentavam dor como queixa pós-operatória 

quando submetidos a craniotomia supraorbitária através de acesso 

transciliar. Apesar do trabalho ser retrospectivo e não especificar o momento 
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exato da avaliação, os dados prospectivos deste estudo mostram 

porcentagens parecidas ou melhores no segundo (87,2% dos doentes sem 

dor) e terceiro (97,2% dos doentes sem dor) retornos ambulatoriais. 

Entretanto, a crítica à este trabalho é que não foi utilizada nenhuma 

padronização específica para caracterização da dor e do tipo de cefaleia 

como preconizado pela Sociedade Mundial de Cefaleia181. Mas como o 

objetivo primário deste e dos demais quesitos avaliados era determinar o 

impacto na qualidade de vida do doente e não caracterizar a ocorrência de 

cefaleia secundária, pode-se dizer que esta análise é suficiente para 

demonstrar a superioridade do acesso minimamente invasivos sobre a 

craniotomia pterional clássica. 

Outro desfecho avaliado foi a ocorrência de fístula liquórica, que 

apesar de ser um evento diretamente relacionado com a técnica cirúrgica, foi 

um fenômeno observado no ambulatório durante o seguimento clínico, 

sendo assim contemplado nesta sessão. Foram observados quatro casos de 

doentes com fístula liquórica, dois em cada grupo. Não houve diferença 

estatística. Nenhum doente paciente apresentou exteriorização da fístula, 

apenas coleções, e todos os doentes foram tratados de forma conservadora, 

sem necessidade de reoperação. Apesar de sub-relatado na literatura173, 

este é um evento relativamente frequente nas craniotomias pterionais, 

principalmente em idosos, nos quais a dura-máter é naturalmente mais 

aderida ao osso, e frequentemente lesada durante a craniotomia. 

Os dois casos observados no grupo de estudo pertenciam ao grupo do 

acesso transpalpebral. Estes doentes também faziam parte dos cinco primeiros 
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doentes operados. No acesso transpalpebral o fechamento hermético da dura-

máter é impossível. Como a experiência na realização deste acesso94, 

entendeu-se que o plano cirúrgico que evita a fístula liquórica nestes doentes é 

o plano de fechamento do septo orbital com o periósteo. Em todos os doentes 

foi realizado o fechamento criterioso deste plano. Entretanto, após estes dois 

casos de fístula contida (coleção sem vazamento de líquor), foi trocada a sutura 

com fios absorvíveis por sutura com fios não absorvíveis, e, 

consequentemente, não foi observado mais nenhum caso de fístula/coleção. 

Esta descrição também não foi relatada na literatura. 

Como desfecho clínico final, foi utilizada a escala de Rankin 

modificada. Como os déficits neurológicos podem melhorar durante a 

evolução ambulatorial dos doentes, entende-se que seria interessante 

observar esta evolução de forma mais objetiva, aplicando a escala na alta 

hospitalar, primeiro, segundo e terceiro retornos ambulatoriais. Quando foi 

analisada a escala com todos os graus em separado (0 a 6), encontrou-se 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Entretanto, quando 

foi analisada a ocorrência de eventos adversos graves como óbito e déficits 

neurológicos, não existe diferença estatística entre os grupos. No grupo de 

estudo foram observados dois eventos adversos graves (dois doentes 

apresentaram déficits neurológicos) versus três no grupo controle (um óbito 

e dois pacientes com déficits neurológicos). 

Logo, é possível dizer que a diferença evolutiva entre os grupos quanto 

a pontuação da escala de Rankin modificada foi decorrente de diferenças entre 

os dois primeiros grupos de doentes da escala (doentes pontuados em 0 e 1). 

O doente pertencente ao grupo de estudo, submetido a um procedimento 
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menos invasivo, ficou assintomático mais rapidamente e em maior proporção, 

recebendo pontuação 0. Já o grupo controle apresentou vários doentes 

sintomáticos (cefaleia, alteração mastigatória, alteração de sensibilidade do 

rosto, entre outros), por mais tempo, recebendo pontuações 1 em maior 

proporção. Quando foi feita a subanálise, agrupando as pontuações 0 e 1, não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Isto é facilmente 

observado no Gráfico 44. Os dados do presente estudo são comparáveis as 

evoluções encontradas na literatura49,170,182-186. 

6.4 Desfechos de Resultados Estéticos 

A estética (do grego aisthésis: percepção, sensação, sensibilidade) é 

um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza da beleza e 

dos fundamentos da arte187. Apesar de muitos filósofos da estética 

pressuporem que existe uma estética verdadeira, quando se confronta o 

cotidiano, o horizonte é mais cinzento. Desta forma optou-se por analisar 

este tema sob duas perspectivas: a autoavaliação do doente e a avaliação 

por dois observadores independentes. A avaliação do próprio doente nos 

leva a um lado mais subjetivo e relacionado a quanto eventuais alterações 

estéticas observadas realmente influenciam o cotidiano daquele indivíduo. A 

avaliação realizada pelos observadores tentou buscar mais objetividade, 

utilizando uma escala pré-definida (Quadro 2). Historicamente, com a 

melhora dos desfechos clínicos após procedimentos invasivos, o foco se 

volta a outras maneiras de se medir o sucesso da intervenção. A 

mensuração do resultado estético se firma neste contexto. 
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Em todos os três momentos de avaliação, o grupo de estudo foi aquele 

no qual os doentes ficaram mais satisfeitos com os resultados estéticos 

observados. Esta diferença foi estatisticamente significativa. O objetivo de aferir 

esta percepção dos doentes em todos os momentos do acompanhamento 

ambulatorial foi apreciar se efeitos relacionados com o processo inflamatório 

e/ou inchaço do rosto e pálpebra influenciariam a percepção do resultado 

estético, principalmente no primeiro retorno ambulatorial. Isto é particularmente 

importante, porque em alguns doentes submetidos ao acesso transpalpebral, o 

inchaço da pálpebra perdurou por até 30 a 60 dias do pós-operatório. 

Foi observado que o inchaço do rosto visto nos doentes submetidos a 

craniotomia nanopterional é menos intenso e se dissipa mais rapidamente do 

que aquele observado nos doentes submetidos ao acesso transpalpebral 

(Anexo F). A mesma observação é válida quando se compara os doentes 

submetidos a craniotomia pterional e acesso transpalpebral: o inchaço da 

pálpebra, apesar de leve, perdura mais do que o inchaço provocado pela 

rotação da pele na craniotomia pterional. Entretanto, mesmo assim, talvez 

porque os doentes compreendam que estas são alterações temporárias, a 

avaliação sempre foi melhor no grupo de estudo. A única crítica que deve ser 

levantada foi que não existiu padronização no grupo controle sobre corte do 

cabelo: alguns doentes tiveram seu cabelo totalmente raspado e outros tiveram 

apenas a porção diretamente envolvida com a incisão raspada. Isto claramente 

deve influenciar o julgamento do resultado estético no primeiro retorno 

ambulatorial. No entanto, no longo prazo, isto não é mais um viés e os 

resultados se mantem totalmente díspares. Inclusive, é interessante observar 
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que no último retorno ambulatorial, os doentes do grupo controle apresentaram 

uma satisfação pior do que no segundo retorno ambulatorial (a média caiu de 

6,76 para 5,98, com p = 0,004 quando comparadas). Isto ocorreu muito 

provavelmente porque em alguns doentes a atrofia completa do músculo 

temporal se deu mais tardiamente e outros perceberam apenas neste momento 

que estas seriam alteração estéticas definitivas e não apenas temporárias. 

A avaliação por observadores independentes mostrou resultados 

congruentes aos resultados encontrados observados na autoavaliação. Da 

mesma forma, a congruência interobservadores foi adequada e confirmada 

estatisticamente com um coeficiente kappa maior do que 0,7 em ambos os 

grupos estudados. Entretanto, a avaliação dos observadores foi realizada 

apenas após o último retorno ambulatorial, não houve observação evolutiva. 

Apesar da porcentagem de resultados ótimos ou bons ser grande em ambos os 

grupos (98% no grupo de estudo e 77% no grupo controle), a proporção de 

resultados ótimos versus bons foi significativamente diferente. No grupo de 

estudo, 77% dos doentes apresentaram resultados ótimos versus 21% com 

resultados bons. No grupo controle, 49% apresentaram resultados ótimos e 

28% apresentaram resultados bons. Além disso, apenas doentes do grupo 

controle apresentaram resultados ruins, 7% (p = 0,007). Estes resultados ruins 

foram decorrentes principalmente de atrofia importante do músculo temporal, 

sendo que a crítica que se impõe é que nenhum doente (grupo controle ou 

estudo) foi submetido a técnicas de reconstrução com uso de próteses (titânio 

ou cimento ósseo), que tem se mostrado interessante por alguns autores188. 

Apesar de existirem diversos trabalhos na literatura sobre técnicas 

para melhorar os resultados estéticos da craniotomia pterional145,174,175,189,190, 
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e sobre resultados estéticos da craniotomia minipterional13,178 e craniotomia 

supraorbitária77, estudos comparativos com técnicas minimamente invasivas 

são raros12. Welling et al.12 foram os primeiros a publicar um estudo 

prospectivo e randomizado comparando 28 doentes submetidos a 

craniotomia minipterional e 30 doentes submetidos a técnica pterional 

clássica. Os resultados estéticos foram avaliados da mesma forma pela qual 

aferimos no presente estudo: autoavaliação e por observadores 

independentes. No grupo de doentes submetidos a craniotomia 

minipterional, 87% relataram resultados ótimos ou bons. Já no outro grupo, 

apenas 48% relataram resultados semelhantes. 

Apesar do número crescente de publicações demonstrando excelentes 

resultados estéticos em doentes submetidos ao acesso transpalpebral92-94,163, o 

presente estudo é o primeiro a comparar resultados objetivos e satisfação dos 

doentes com doentes submetidos a técnica tradicional e uma variação menos 

invasiva da craniotomia minipterional. Nenhum dos estudos já publicados 

também se ateve a qualificar e quantificar a satisfação dos doentes quanto ao 

resultado estético. Existem apenas dois estudos sobre acessos minimamente 

invasivos semelhantes que buscaram qualificar a satisfação dos doentes. 

Beseoglu et al.191 publicaram em 2011 uma série de 71 doentes submetidos a 

uma craniotomia fronto orbito zigomática muito parecida com a descrita no 

presente estudo. Contudo, a incisão utilizada foi a fronto-temporal padrão e o 

tamanho da craniotomia era consideravelmente maior. Foi relatado um índice 

de satisfação entre muito bom e bom por 90,7% dos doentes. Reisch et al.77 

publicaram uma série de 418 doentes submetidos a craniotomia supraorbitária 

através de acesso transciliar, descrevendo uma porcentagem de 84% de 



DISCUSSÃO - 181 

 

doentes extremamente satisfeitos com o resultado cosmético pós-operatório. 

No entanto, é sempre importante salientar que apesar dos resultados do 

acesso transciliar serem considerados ótimos por muitos doentes, a incisão 

sempre é visível. No acesso transpalpebral, após 6 meses da cirurgia, é 

praticamente impossível saber qual lado o doente operou apenas pela 

observação do rosto do mesmo, ou seja, a cicatriz não é visível, o que coloca o 

resultado estético em outro patamar, apesar da satisfação dos doentes ser 

semelhante. 

6.5 Qualidade de Vida 

6.5.1 Escolha das escalas 

A qualidade de vida é definida como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que 

vive em relação a expectativas, padrões e preocupações, de acordo com 

World Health Organization Quality of Life Group (WHOQOL Group)192. Tal 

conceito baseia-se na própria definição de saúde proposta pela Organização 

Mundial da Saúde, interpretada como a percepção individual de completo 

bem-estar, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença. 

Os instrumentos de avaliação de qualidade de vida podem ser 

genéricos ou específicos193. Os genéricos avaliam vários aspectos da 

qualidade de vida e estado de saúde, podendo ser utilizados para doentes 

independentemente da doença ou condição e também para pessoas 

saudáveis. Contudo, podem falhar na sensibilidade para detectar aspectos 

particulares e específicos da qualidade de vida de determinada doença. Os 
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específicos podem detectar particularidades da qualidade de vida em 

determinadas doenças e em relação a efeitos de tratamentos, podendo 

fornecer informações de relevância para o manejo dos doentes, mas podem 

apresentar dificuldade no processo de validação psicométrica do instrumento 

pelo reduzido número de itens194,195, além de falha na habilidade para 

comparar qualidade de vida em diferentes condições clínicas196. 

Segundo Orley et al.197, se o objetivo é avaliar a influência da doença 

ou tratamento na qualidade de vida, a inclusão desses itens serve somente 

para confundir as variáveis dependentes e independentes. Por esta razão, 

há fortes argumentos em favor do uso de instrumentos genéricos em 

avaliações de qualidade de vida. Neste sentido, optou-se por usar uma 

escala de qualidade de vida genérica para avaliação pós-operatória dos 

doentes do presente estudo. 

A Organização Mundial de Sáude (OMS) desenvolveu um instrumento 

baseado em 100 questões para avaliar a qualidade de vida (o WHOQOL-

100)198, inclusive com uma versão em português199. Contudo, a necessidade de 

instrumentos curtos de rápida aplicação, mas com características psicométricas 

satisfatórias, fez com que o Grupo de Qualidade de Vida da OMS 

desenvolvesse uma versão abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref200. 

Uma versão em português também foi apresentada e validada147. O WHOQOL-

bref consta de 26 questões, sendo duas questões gerais de qualidade de vida e 

as demais representantes de cada uma das 24 facetas que compõe o 

instrumento original. Optou-se por utilizar o WHOQOL abreviado por ser de fácil 

aplicação e pelo fato de ter um caráter transcultural, permitindo comparar os 

resultados entre diferentes países e populações147,199. 
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Entretanto, a maioria dos trabalhos na literatura que avaliam 

qualidade de vida em doentes operados de aneurismas cerebrais incidentais 

utilizaram o formulário “Short Form 36” (SF-36) ou sua versão reduzida, o 

“Short Form Healthy Survey” (SF-12)201-205. Poucos são os estudos que 

comparam o uso do SF-36 versus o WHOQOL abreviado no que diz respeito 

ao objetivo da escolha entre um formulário ou outro(206-208). Huan et al.208 

estudaram uma base nacional de entrevistas em Taiwan, com 11.440 

doentes que foram submetidos a ambos os questionários. A conclusão do 

estudo foi que o SF-36 mede mais uma qualidade de vida relacionada 

apenas a saúde do doente e o WHOQOL abreviado mede a qualidade de 

vida global do indivíduo. Conclusão semelhante foi encontrada por Castro et 

al.209. Além disso, todos os estudos comparativos mostraram um efeito teto e 

efeito chão maiores no SF-36 do que no WHOQOL206-208. Desta forma, a 

escolha do WHOQOL abreviado para o presente estudo foi óbvia porque o 

efeito teto do SF-36 poderia homogeneizar os grupos, principalmente no 

acompanhamento de longo prazo. Soma-se a isso, o fato de que o objetivo 

inicial do estudo era avaliar a qualidade de vida global dos indivíduos 

submetidos a determinado procedimento, não apenas a qualidade de vida 

relacionada a saúde. 

Outra escala utilizada no presente estudo foi a Escala de Depressão de 

Beck210. Entretanto, o objetivo foi usá-lo como método de avaliação de doentes 

com depressão pré-operatória que poderiam representar um viés na avaliação 

de qualidade de vida pós-operatória. Chang et al.211,212 demonstraram que 

depressão reduz as pontuações de todos os domínios e facetas do questionário 
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WHOQOL abreviado. A escala de depressão de Beck foi desenvolvida e 

testada diversas vezes com a finalidade de triagem213-215. Neste sentido, a 

escolha por esta escala é óbvia e soma-se o fato de ser de fácil aplicação. Três 

doentes (2,7%) tiveram diagnóstico de depressão e foram excluídos da análise 

geral de qualidade de vida. Como dois doentes eram do grupo de estudo e um 

do grupo controle, este número não foi suficiente para alterar qualquer análise 

da escala WHOQOL abreviada. 

6.5.2 Escala WHOQOL abreviada 

O planejamento inicial seria que todos os doentes fizessem o 

autopreenchimento do questionário WHOQOL abreviado em uma sala 

separada, sem nenhum integrante do grupo de pesquisa presente para que o 

doente não fosse intimidado em relatar situações desagradáveis relacionadas 

com o procedimento pelas quais estivesse passando, causando um claro viés 

na avaliação. Entretanto, como a população de doentes compreendia 7,2% de 

doentes analfabetos, 7,2% de doentes com menos do que quatro anos de 

estudo, 13,5% com ensino fundamental incompleto e 25,2% com apenas o 

ensino fundamental completo, houve dificuldade de cumprir o objetivo inicial. 

Desta forma, apenas 63% dos questionários foram auto-administrados. O 

restante, 27%, foi assistido pelo entrevistador e 9,9% administrado pelo 

entrevistador, no caso o próprio pesquisador. Obviamente, isto pode contribuir 

para um viés, visto que alguns doentes podem ter ficado inibidos de relatar 

sintomas ruins dentro do grupo de estudo visto que o próprio cirurgião estava 

fazendo questões ou explicando questões em 36,9% dos doentes. 
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Quando analisados os resultados exclusivos do grupo de estudo, foi 

observada uma nítida e marcante evolução nas pontuações de todas as facetas 

avaliadas entre o primeiro e segundo retorno. Já entre o segundo e terceiro 

retornos não foram observadas diferenças estatisticamente significantes. Estes 

dados sugerem que o tempo médio para recuperação completa pós-operatória 

dos doentes é estimada dentro do período de três meses. Este dado é 

corroborado pela observação do pesquisador que o resultado estético final e a 

satisfação é consolidada no segundo retorno ambulatorial. 

O mesmo foi observado no grupo controle. Diferenças marcantes 

entre o primeiro e segundo retornos ambulatoriais e diferenças sem 

significância estatística entre o segundo e terceiro retornos, sempre com 

uma melhora progressiva nas pontuações. Entretanto, apesar das médias 

não apresentarem diferenças estatisticamente significativas, nos últimos 

momentos de avaliação, a diferença foi proporcionalmente maior quando 

comparadas as diferenças com o grupo de estudo, indicando que 

possivelmente o tempo de recuperação total pode ser mais prolongado em 

alguns doentes do grupo controle. Isto é corroborado pelas diferenças nos 

valores de p do grupo de estudo (0,38) e grupo de controle (0,10), quando 

comparadas as médias da avaliação geral de qualidade de vida entre o 

segundo e terceiro retornos ambulatoriais. Quando avaliadas 

separadamente as facetas domínio físico e autoavaliação de qualidade de 

vida, observa-se diferenças estatisticamente significativas entre o segundo e 

terceiro retornos, comprovando a tese de que no grupo controle os doentes 

demoraram mais para se recuperar integralmente do procedimento cirúrgico. 
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Quando comparados os resultados entre os grupos, os doentes do 

grupo de estudo apresentaram uma melhor evolução caracterizada por 

pontuações maiores em todos os momentos de avaliação, sempre com 

diferença estatisticamente significativa. Entretanto, é interessante observar que 

existe uma grande variabilidade de resposta em ambos os grupos, comprovada 

pela grande superposição de valores quando analisados os desvios padrão das 

médias das pontuações em todos os domínios analisados. Isto também é 

caracterizado pelos valores maiores de amplitude e coeficiente de variação no 

primeiro retorno ambulatorial, que decresce nas sucessivas avaliações. 

Outro ponto importante a ser esclarecido é que não existe um ponto de 

corte claro no WHOQOL abreviado que defina o que é uma boa qualidade de 

vida. Logo, apesar das diferenças observadas e melhores pontuações 

observadas no grupo de estudo, não se pode assumir que os doentes do grupo 

controle tiveram uma qualidade de vida ruim após o tratamento, principalmente 

no terceiro retorno, no qual os resultados e superposições são muito próximos. 

O único estudo que tentou determinar um ponto de corte para determinação da 

qualidade de vida no questionário WHOQOL abreviado foi Silva et al.216, mas 

apenas em idosos. O teste com ponto de corte da qualidade de vida geral ≥ 60 

foi modesto, com sensibilidade moderada, para o diagnóstico de indivíduos com 

qualidade de vida boa/satisfatória, em idosos brasileiros. Em contrapartida, o 

teste com ponto de corte da qualidade de vida geral < 60 teve ótima 

sensibilidade e valor preditivo negativo para o rastreamento de idosos com 

qualidade de vida ruim/insatisfeitória. Neste contexto, no presente estudo, 

apenas no primeiro retorno, alguns doentes do grupo controle poderiam ser 

classificados como indivíduos com qualidade de vida ruim/insatisfeitória. A nota 
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do grupo controle foi limítrofe no primeiro retorno60,68. Em todos os outros 

momentos, tanto o grupo controle quanto o grupo de estudo tiveram notas 

melhores, apesar de sempre observarmos notas superiores no grupo de estudo 

(Anexo E). 

Na literatura não existem estudos comparativos avaliando qualidade 

de vida de doentes submetidos a craniotomia pterional clássica versus 

acessos menos invasivos no tratamento de aneurismas cerebrais de 

circulação anterior incidentais. Existem diversos estudos descritivos sobre 

resultados de qualidade de vida em doentes operados por craniotomia 

pterionais clássica217-219 e acesso menos invasivos77,205, ou estudos 

comparativos entre a cirurgia pterional clássica e métodos 

endovasculares203,220,221. O único trabalho com resultados semelhantes ao 

do presente estudo foi de Jang et al.222. Foi relatada uma série com 99 

doentes tratados com aneurismas da circulação anterior e avaliada a 

qualidade de vida pós-cirúrgica dos mesmos. Destes, 57 doentes tinham 

diagnóstico de aneurismas incidentais. Todos os doentes foram avaliados 

através do questionário WHOQOL com tradução para o coreano. Apesar de 

não ser um estudo comparativo, a análise de subgrupos mostrou que 

doentes submetidos a craniotomias menores (acesso minipterional ou 

acesso supraorbital) apresentaram melhores pontuações nas facetas 

“recursos financeiros” e “lazer”, quando comparados a doentes submetidos a 

craniotomia pterional clássica.  

No presente estudo a diferença nas pontuações das facetas foi 

marcante entre os grupos. Se for considerado 60 como um ponto de corte216 
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para bons ou maus resultados, no primeiro retorno, o grupo controle teve 

pontuações médias ruins em 11 de 24  facetas (“dor e desconforto”, 

“atividade de vida cotidiana”, “dependência de medicação ou de 

tratamentos”, “capacidade de trabalho”, “imagem corporal e aparência”, 

“atividade sexual”, “recursos financeiros”, “cuidados de saúde”, “novas 

informações ou habilidades”, “recreação e lazer” e “transporte”). Ainda no 

primeiro retorno, no grupo de estudo, apenas três de 24 facetas tiveram 

pontuação média menores do que 60 (“atividade sexual, “recursos 

financeiros” e “recreação e lazer”). No segundo e terceiro retornos, houve 

uma queda considerável de médias ruins no grupo controle (quatro de 24 

facetas e duas de 24 facetas, respectivamente, apresentaram pontuações 

médias menores do que 60). Já no grupo de estudo, não foram observadas 

pontuações médias menores do que 60 no segundo e terceiro retornos 

(Anexo E). Logo, é notável que a diferença observada entre os grupos no 

primeiro retorno ambulatorial deve-se ao caráter menos invasivo da 

intervenção do grupo de estudo. 

Também é notável que apesar da qualidade de vida dos doentes do 

grupo controle nos demais momentos de avaliação não ser considerado 

ruim, o resultado superior do grupo de estudo provavelmente nos remete aos 

achados superiores dos demais itens avaliados (paralisia facial, hipoestesia 

e dor em face, alterações mastigatórias, atrofia temporal e resultados 

estéticos). Desta forma pode-se dizer que os acessos menos invasivos 

proporcionaram uma qualidade de vida melhor aos doentes no curto prazo 

pelo caráter menos invasivo, e, no longo prazo, pela melhor qualidade e 

menor número de complicações. 
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6.6 Protocolo de Alta Hospitalar Precoce 

Os doentes do grupo de estudo foram submetidos ao protocolo de alta 

hospitalar precoce. Nenhum dos doentes do grupo controle foi submetido a este 

protocolo pois estes doentes seguiram estritamente a assistência padrão do 

serviço que impõe a alta no quinto dia pós-operatório após realização de exame 

tomográfico controle. O intuito do protocolo foi determinar fatores de risco e 

fatores de impedimento para uma alta precoce. Além disso, o protocolo teve 

como objetivo provar que os doentes submetidos a técnicas minimamente 

invasivas podem receber alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia, se 

obedecerem aos pré-requisitos apontados a seguir. Por esse motivo, todos os 

doentes (tanto do grupo controle quanto do grupo de estudo), foram 

extensivamente avaliados e graduados conforme as escalas de avaliação pré-

operatório. Nenhum doente integrado ao estudo apresentava contraindicação 

para alta hospitalar precoce do ponto de vista clínico. 

Houve o entendimento de que os doentes que não poderiam receber 

alta seriam aqueles que apresentassem intercorrências cirúrgicas e ou clínicas 

no pós-operatório e aqueles que apresentassem sintomas que não pudessem 

ser controlados com medicação via oral. Logo, o protocolo foi montado para 

identificar precocemente cada um destes pontos. Nenhum doente recebeu alta 

no mesmo dia da cirurgia pois o protocolo queria mostrar a segurança deste 

feito sem prejudicar a segurança dos doentes do estudo. No total, 64 (91,4%) 

doentes receberam alta no dia seguinte da cirurgia por volta das 9:00 horas da 

manhã. Nenhum doente apresentou qualquer evento adverso que demandasse 

retorno ao hospital no pós-operatório recente. Apenas três doentes do grupo de 
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estudo receberam complementação analgésica endovenosa após a tomografia 

de crânio. Estes três doentes fizeram parte do grupo de seis que não recebeu 

alta precoce. Todas as intercorrências mais graves (questões cardiológicas ou 

déficits neurológicos), foram observadas no intraoperatório ou no período de 

observação (6 horas até a tomografia). Nenhum doente apresentou evento 

adverso grave após este período. A doente que teve febre no dia seguinte ao 

da cirurgia não apresentou nenhum novo episódio no período de observação 

intrahospitalar subsequente, logo, teoricamente, poderia ter recebido alta 

precoce. A doente que teve sua alta adiada por dor já apresentava dor refratária 

logo após ganhar consciência da anestesia. Sendo assim, o período de 

observação foi mais do que suficiente para identificar eventuais problemas que 

impedissem alta hospitalar no mesmo dia. 

Todos os doentes do grupo de estudo foram submetidos a tomografia 

de crânio aproximadamente 6 horas e 37 minutos do final da cirurgia. Este 

tempo foi suficiente para demonstrar na tomografia as lesões isquêmicas 

nos dois doentes que apresentaram déficits pós-operatórios. Após a 

tomografia, os doentes foram submetidos a escalas de avaliação pós-

operatória. As escalas não eram padronizadas para o pós-operatório de 

cirurgia neurológica mas serviram de guias sobre quais os pontos poderiam 

eventualmente impedir a alta do doente. A “FAST TRACK TOOL”149 foi a 

mais criteriosa, impedindo a alta em 8 (11,4%) dos doentes. Ela foi capaz de 

identificar os dois doentes que apresentaram déficits e impediu a alta em 

outros seis devido a sintomas como dor e náuseas. As outras escalas 

utilizadas foram mais homogêneas e impediriam a alta em três doentes (nos 
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dois que apresentaram déficits e na doente com cefaleia refratária que 

necessitou de complementação endovenosa em vários momentos). De 

qualquer forma, mesmo utilizando a escala mais rígida, 88,6% dos doentes 

poderiam receber alta no mesmo dia. 

Não existe estudo na literatura médica sobre a alta precoce em 

doentes submetidos acessos minimamente invasivos para aneurismas 

cerebrais não rotos de circulação anterior. No entanto, os dados do presente 

estudo são compatíveis com a literatura, a qual aponta que a alta precoce é 

segura para doente submetidos a craniotomias128,129-131. Vários grandes 

estudos mostraram que graves complicações pós-operatórias associadas 

com biópsias e craniotomias (em particular, hemorragia intracerebrais), 

ocorrem no prazo de 6 horas132,133. Os resultados deste trabalho apontam 

para a segurança da alta no mesmo dia da cirurgia de aneurismas cerebrais 

não rotos em doentes hígidos. Os riscos para a eventual alta são 

intercorrências relacionadas com a cirurgia (déficits neurológicos), 

intercorrências clínicas (alterações pressóricas e/ou intercorrências 

cardiológicas), e sintomas refratários ao tratamento com medicações via oral 

(dor e náuseas). Felizmente, a ocorrência de todos estes eventos adversos 

se deu no período de observação e nenhum doente que receberia alta teve 

evento grave após a observação. 
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6.7 Complicações 

As complicações avaliadas foram a presença de lesões isquêmicas na 

tomografia controle e suas repercussões clinicas, ocorrências de hematomas 

intracranianos no pós-operatório, infecção do sitio cirúrgico, ocorrência de 

trombose venosa profunda, pneumonia pós-operatória e intercorrências 

cardiológicas. Outros eventos que poderiam se encaixar neste item já foram 

discutidos (fístula liquórica, atrofia do músculo temporal e paralisia do ramo 

frontal do nervo facial, alteração de sensibilidade no rosto e alteração 

mastigatória). Os resultados do presente estudo estão em concordância com 

relatos de séries recentes publicadas mostrando uma mortalidade de 0% a 

1,6% (neste estudo a mortalidade geral foi de 0,9%, sem diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos) e 6,2% a 9,4% de morbidade 

(4,5% no presente estudo), para tratamento cirúrgico de aneurismas não 

rotos185,223,224. 

O número de complicações que determinou repercussão clínica não 

se mostrou diferente, proporcionalmente, entre os grupos. Entretanto, existe 

um grupo de complicações sem manifestação clínica que são responsáveis 

por um tempo de internação hospitalar maior. A presença de hematomas, 

(hematoma contusional ou hematoma epidura/subdural) na tomografia 

controle, foi desproporcionalmente maior no grupo controle (p = 0,032). No 

entanto, nenhum destes hematomas evoluiu e nenhum doente precisou ser 

reoperado. Apesar disso, todos estes doentes tiveram suas internações 

prolongadas e tomografias controle tiveram que ser realizadas com maior 

frequência. Pode-se inferir que a presença de hematomas contusionais 
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(quatro no controle versus um no estudo) é relacionada com o uso da 

espátula no intraoperatório. Este fenômeno já foi descrito na literatura6. 

Como no grupo de cirurgia minimamente invasiva o uso da espátula não é 

possível (não existe espaço), observa-se menor incidência deste tipo de 

evento. 

Ainda sobre a presença de hematomas no pós-operatório, fato 

interessante foi uma maior incidência de hematomas subdurais crônicos no 

grupo de estudo. Foram observados dois casos. Apesar de não representar 

diferença estatística significativa (p = 0,72), outros autores já relataram 

eventos semelhantes em cirurgia menos invasivas. Park et al.225 relataram 

que doentes com idade avançada (maior do que 60 anos), do sexo 

masculino e com aneurismas de artéria cerebral média ou aneurismas 

múltiplos (com maior necessidade de dissecção do espaço subaracnóideo), 

tem uma maior chance de apresentar coleções como higromas ou 

hematomas subdurais crônicos no pós-operatório. Apesar de ter sido 

observada maior incidência nos doentes submetidos a acesso supraorbitário 

quando comparado ao acesso pterional clássico, esta diferença não foi 

estatisticamente significativa, com p = 0,13. Os casos do presente estudo 

são congruentes com os resultados de Park et al.225, visto que os dois 

doentes que apresentaram hematomas subdurais crônicos tinham 69 e 70 

anos e eram homens. 

Em relação aos eventos isquêmicos, oito doentes apresentaram 

isquemias na tomografia controle versus quatro no grupo de estudo. Destes, 

cinco doentes do grupo controle não tiveram repercussão clínica (não 



DISCUSSÃO - 194 

 

tiveram déficits objetivos). No grupo de estudo foram dois doentes que 

apresentaram lesões isquêmicas sem repercussão clínica. Estes números 

não foram estatisticamente significativos apesar de um p = 0,07. Esta 

diferença pode ser explicada em parte pelo uso do endoscópio no grupo de 

estudo para a observação da clipagem adequada do aneurisma e 

preservação de ramos perfurantes, além da questão já discutida relacionada 

ao uso da espátula, visto que três dos cinco eventos isquêmicos sem 

repercussão clínica provavelmente são contusões isquêmicas por 

espatulação, ou manipulação excessiva do córtex. 

Outras complicações como infecção de sitio cirúrgico, trombose 

venosa profunda e pneumonia ocorreram apenas no grupo controle. Apesar 

de não existir diferença estatisticamente significativa, estas ocorrências 

podem estar relacionadas com o maior tempo cirúrgico e o maior tempo de 

internação hospitalar. 

 

 

 



 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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a) Os resultados clínicos, funcionais e estéticos foram superiores no 

grupo de estudo. A ocorrência de complicações foi maior no grupo controle. 

b) Acessos menos invasivos (acessos transpalpebral e mini pterional 

modificado (nanopterional) são métodos seguros para tratamento de doentes 

com aneurismas cerebrais não rotos de circulação anterior, quando 

comparados ao acesso clássico pterional. 

c) A qualidade de vida de acordo com a escala WHOQOL abreviada 

observada pelos doentes submetidos aos acessos transpalpebral e 

minipterional modificado (nanopterional) é melhor e sustentada quando 

comparada aos doentes submetidos a craniotomia pterional clássica. 

d) Existe segurança da alta precoce em doentes submetidas a 

acessos minimamente invasivos para tratamento de aneurismas cerebrais 

não rotos de circulação anterior. 

e) O endoscópio acoplado com o telefone inteligente móvel é uma 

ferramenta útil no tratamento de doentes com aneurismas cerebrais de 

circulação anterior, especialmente naqueles doentes com aneurismas de 

artéria comunicante anterior, artéria comunicante posterior e artéria coroidea 

anterior. 
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f) Inovações técnicas no acesso transpalpebral diminuem o número 

de complicações e tempo de internação hospitalar. O acesso transpalpebral 

é uma alternativa segura para tratamento de doentes com aneurismas 

cerebrais de artéria cerebral média. 

g) Inovações técnicas como a redução da craniotomia minipterional 

(nanopterional) permitem o tratamento de aneurismas cerebrais da 

circulação anterior de forma segura e eficiente. 
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Anexo A - Aprovação do protocolo de pesquisa na CAPPesq 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO-HCFMUSP 
 __________________________________________________________________________ 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
1. NOME: ..............................................................................................................................  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................. SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO  ................................................... . Nº  ...................... . APTO: .....................  
BAIRRO: ................................................... CIDADE ............................CEP: .....................  
TELEFONE: DDD (............) ..............................  

2. RESPONSÁVEL LEGAL  ..................................................................................................  
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)  .......................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................................................. SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO  ................................................... . Nº  ...................... . APTO: .....................  
BAIRRO: ................................................... CIDADE ............................CEP: .....................  
TELEFONE: DDD (............) ..............................  

II. DADOS SOBRE A PESQUISA 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  
“Análise Técnica do Emprego da Neurocirurgia Minimamente Invasiva” 

2. PESQUISADOR : Mauricio Mandel 
CARGO/FUNÇÃO: Médico neurocirurgião  
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 116095 
INSTITUIÇÃO: Instituto Central da Faculdade de Medicina da USP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO X 
RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos 
IV. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR AO PACIENTE SOBRE 

GARANTIAS DO SUJEITO DA PESSOA DA PESQUISA CONSIGNANDO: 
1 - Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa avaliar o benefício do emprego de técnicas de neurocirurgia 
minimamente invasiva em pacientes com aneurismas cerebrais não rotos. 

O proposito do estudo é aplicar técnicas menos invasivas para cirurgia de pacientes com 
aneurismas cerebrais. Será feira comparação de dois grupos de pacientes: um grupo 
realizará cirurgia convencional e outro realizará cirurgia minimamente invasiva (muitos 
pacientes realizaram cirurgia com acesso pela pálpebra, sempre quando o cirurgião achar 
adequado).  

Se você realizar a cirurgia menos invasiva poderá ter alta hospitalar no dia seguinte 
caso esteja bem, sendo avaliado por uma equipe de médicos independentes do hospital. 
Você terá acesso telefônico aos membros do estudo e poderá procurar o hospital caso 
tenham alguma intercorrência. 
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Se você for sorteado para o grupo de cirurgia convencional terá garantido o tratamento 
padrão-ouro para aneurismas em um centro de excelência. Se você for sorteado para o 
grupo de cirurgia   menos invasiva poderá se beneficiar por ser tratado por um método já 
descrito em outros centros no mundo, com menos agressão cirúrgica e com efeito 
cosmético mais adequado. 

Os riscos para realização do estudo são divididos pelos dois grupos:  

Se você fizer a cirurgia tradicional terá riscos inerentes a um procedimento cirúrgico com 
anestesia geral, risco de um AVC (com possíveis sequelas motoras e cognitivas), risco de 
uma eventual infecção e risco de a cicatriz não ser cosmeticamente adequada por ser 
maior (apesar de ser o modo habitual para realização desta cirurgia na maioria dos centros 
do mundo e do Brasil).  

Se você fizer a cirurgia menos invasiva terá os mesmos riscos do grupo de realizará a 
cirurgia tradicional. Entretanto será somado o risco da alta precoce , ou seja, o risco de 
você apresentar uma complicação tardia da cirurgia como o surgimento de coágulos. 
Entretanto, você terá acesso direto a equipe de médicos cirurgiões por telefone para 
eventuais descrições de sintomas antes que ocorram problemas mais graves. Existirá o 
risco que a cicatriz na pálpebra não tenha um resultado adequado. Você também receberá 
acompanhamento do grupo de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP. 

7 - Garantia de acesso: em qualquer momento os participantes do estudo ou seus 
responsáveis terão acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O pesquisador responsável e investigador principal é 
o Dr. Eberval Gadelha e o Dr Mauricio Mandel, que pode ser encontrado diariamente (em 
dias úteis) no Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP (ICHC), ou contatado 
pelo email mauricio.mandel@gmail.com ou telefone celular 996299224. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5o andar – tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

8 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável  ______________________  

Rubrica do pesquisador _________________________________________  

9 - Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;  

11 - Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 
relacionada à sua participação. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável _________________________  

Rubrica do pesquisador _________________________________________  
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTOS 
Declaro que após devidamente esclarecido e informado conforme detalhado acima e 
esclarecido em minhas dúvidas, autorizo a minha inclusão voluntária na pesquisa 
intitulada “Emprego de Técnicas de Neurocirurgia Minimamente Invasiva para 
Aneurismas Incidentais da Circulação Anterior” 

 
------------------------------------------------------------------------ 
Assinatura do paciente ou, 
 
Assinatura do representante legal  Data ___/___/___ 
Para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 
auditiva ou visual. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
Assinatura do representante legal  Data ___/___/___ 
Para casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 
auditiva ou visual. 
 
 
(Somente para o responsável do projeto) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------  
Assinatura do pesquisador responsável pelo estudo              Data    /     /     
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Anexo C - Protocolo de pesquisa computadorizado (Google Forms) 
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Anexo D - Casuística 

NÚMERO 
DOENTE 

IDADE ALTURA 
(mm) IMC SEXO ETNIA 

1C 53 1,63 22,6 FEMININO BRANCO 
2C 48 1,63 25,2 FEMININO BRANCO 
3C 46 1,61 22,4 FEMININO NEGRO 
4C 68 1,67 21,5 FEMININO BRANCO 
5C 62 1,61 25,1 FEMININO NEGRO 
6C 62 1,53 20,1 FEMININO BRANCO 
7C 43 1,65 25,3 FEMININO NEGRO 
8C 54 1,59 25,7 FEMININO BRANCO 
9C 41 1,68 19,8 MASCULINO BRANCO 
10C 60 1,68 23,0 FEMININO NEGRO 
11C 61 1,51 36,8 FEMININO BRANCO 
12C 49 1,56 24,7 FEMININO BRANCO 
13C 50 1,7 24,9 FEMININO BRANCO 
14C 61 1,48 22,8 FEMININO PARDO 
15C 57 1,65 36,7 FEMININO BRANCO 
16C 44 1,66 27,2 FEMININO PARDO 
17C 60 1,6 23,4 FEMININO BRANCO 
18C 59 1,63 23,0 FEMININO BRANCO 
19C 61 1,69 24,5 FEMININO PARDO 
20C 60 1,51 22,8 FEMININO PARDO 
21C 70 1,6 23,4 FEMININO PARDO 
22C 45 1,69 23,8 MASCULINO PARDO 
23C 55 1,61 32,0 FEMININO BRANCO 
24C 54 1,72 30,1 FEMININO BRANCO 
25C 58 1,57 26,4 FEMININO BRANCO 
26C 60 1,58 27,2 FEMININO NEGRO 
27C 51 1,72 25,0 MASCULINO BRANCO 
28C 56 1,62 25,5 FEMININO BRANCO 
29C 59 1,64 25,3 FEMININO BRANCO 
30C 47 1,49 22,1 FEMININO BRANCO 
31C 63 1,62 21,0 FEMININO BRANCO 
32C 50 1,63 27,1 FEMININO BRANCO 
33C 70 1,6 20,3 FEMININO BRANCO 
34C 57 1,63 27,9 MASCULINO NEGRO 
35C 70 1,67 24,4 MASCULINO BRANCO 
36C 57 1,55 23,3 FEMININO PARDO 
37C 54 1,6 31,3 FEMININO PARDO 
38C 59 1,7 27,7 MASCULINO PARDO 
39C 52 1,72 23,0 MASCULINO PARDO 
40C 67 1,63 19,6 FEMININO BRANCO 
41C 67 1,65 20,6 MASCULINO BRANCO 
1E 52 1,63 20,3 FEMININO BRANCO 
2E 62 1,57 28,4 FEMININO PARDO 
3E 55 1,65 21,7 FEMININO BRANCO 
4E 58 1,7 21,5 FEMININO BRANCO 
5E 46 1,67 19,4 FEMININO PARDO 
6E 62 1,67 21,5 FEMININO BRANCO 
7E 61 1,54 25,7 FEMININO BRANCO 
8E 49 1,55 26,6 FEMININO BRANCO 
9E 48 1,58 22,0 FEMININO PARDO 
10E 70 1,6 19,5 FEMININO BRANCO 
11E 50 1,72 23,7 MASCULINO BRANCO 
12E 60 1,72 29,1 MASCULINO BRANCO 
13E 43 1,53 21,4 FEMININO BRANCO 
14E 44 1,65 20,2 FEMININO BRANCO 
15E 39 1,67 29,8 FEMININO PARDO 
16E 49 1,66 36,3 FEMININO NEGRO 
17E 67 1,56 28,8 FEMININO BRANCO 
18E 69 1,65 22,8 MASCULINO BRANCO 
19E 51 1,65 21,3 FEMININO NEGRO 

     Continua 
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     Conclusão 

NÚMERO 
DOENTE 

IDADE ALTURA 
(mm) IMC SEXO ETNIA 

20E 70 1,64 24,9 MASCULINO BRANCO 
21E 68 1,5 24,9 FEMININO BRANCO 
22E 60 1,5 25,3 FEMININO PARDO 
23E 55 1,61 30,9 FEMININO BRANCO 
24E 54 1,49 27,9 FEMININO BRANCO 
25E 69 1,72 22,0 MASCULINO BRANCO 
26E 45 1,54 27,8 FEMININO PARDO 
27E 45 1,55 23,7 FEMININO BRANCO 
28E 66 1,6 27,3 FEMININO BRANCO 
29E 33 1,56 29,6 FEMININO PARDO 
30E 60 1,5 25,3 FEMININO BRANCO 
31E 70 1,62 25,5 MASCULINO BRANCO 
32E 44 1,5 28,0 FEMININO BRANCO 
33E 57 1,63 25,6 FEMININO BRANCO 
34E 64 1,52 20,8 FEMININO BRANCO 
35E 54 1,5 30,2 FEMININO BRANCO 
36E 50 1,65 36,7 FEMININO NEGRO 
37E 54 1,63 19,2 FEMININO BRANCO 
38E 70 1,6 24,6 FEMININO BRANCO 
39E 62 1,57 26,8 FEMININO BRANCO 
40E 61 1,58 26,0 FEMININO NEGRO 
41E 56 1,64 23,1 MASCULINO NEGRO 
42E 47 1,54 26,1 FEMININO BRANCO 
43E 69 1,62 24,8 FEMININO BRANCO 
44E 70 1,62 22,5 MASCULINO BRANCO 
45E 63 1,69 34,3 FEMININO BRANCO 
46E 68 1,72 23,0 MASCULINO BRANCO 
47E 70 1,66 21,8 FEMININO BRANCO 
48E 61 1,56 23,0 FEMININO BRANCO 
49E 64 1,63 30,5 FEMININO NEGRO 
50E 58 1,78 27,8 MASCULINO NEGRO 
51E 62 1,55 30,8 FEMININO PARDO 
52E 68 1,66 24,0 FEMININO BRANCO 
53E 70 1,56 31,2 FEMININO PARDO 
54E 70 1,66 29,0 FEMININO BRANCO 
55E 62 1,77 23,3 MASCULINO BRANCO 
56E 62 1,65 27,2 MASCULINO BRANCO 
57E 44 1,52 25,1 FEMININO BRANCO 
58E 39 1,65 35,3 FEMININO BRANCO 
59E 55 1,55 26,2 FEMININO BRANCO 
60E 70 1,45 19,0 FEMININO BRANCO 
61E 66 1,65 25,3 FEMININO BRANCO 
62E 34 1,8 31,5 MASCULINO BRANCO 
63E 29 1,65 20,6 FEMININO BRANCO 
64E 55 1,55 28,3 FEMININO BRANCO 
65E 70 1,65 23,9 MASCULINO BRANCO 
66E 63 1,58 28,8 FEMININO BRANCO 
67E 60 1,73 22,4 MASCULINO BRANCO 
68E 53 1,65 27,2 FEMININO BRANCO 
69E 55 1,58 25,6 FEMININO BRANCO 
70E 66 1,64 21,6 FEMININO AMARELO 

C - Grupo controle; E - Grupo estudo     
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NÚMERO 
DOENTE 

COMORBIDADES ANEURISMA - LOCALIZACAO 

1C HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
2C HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
3C HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
4C HAS, NEURALGIA DO TRIGEMEO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
5C HAS, ANEURISMA DE AORTA CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
6C DLP, AVC PREVIO COMUNICANTE POSTERIOR 
7C HAS, IRC CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
8C HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
9C  BIFURCAÇÃO DE CAROTIDA 
10C LUPUS BIFURCAÇÃO DE CAROTIDA 
11C DM, HAS, Plaquetopenia CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
12C  COROIDEA 
13C HAS, AVC PREVIO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
14C HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
15C HAS, Prolactinoma COMUNICANTE ANTERIOR 
16C HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
17C HIPOTIREOIDISMO, DEMENCIA CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
18C DM, HIPOTIREOIDISMO, HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
19C LUPUS OFTÁLMICA 
20C  COMUNICANTE POSTERIOR 
21C HAS COMUNICANTE ANTERIOR 
22C  COMUNICANTE ANTERIOR 
23C DM, HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
24C HAS OFTÁLMICA 
25C DM, HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
26C HAS, DLP, TROCA DE AORTICO BIFURCAÇÃO DE CAROTIDA 
27C HAS COMUNICANTE ANTERIOR 
28C HIPOTIREOIDISMO, HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
29C  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
30C HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
31C HIPOTIREOIDISMO, HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
32C HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
33C HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
34C HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
35C HAS COROIDEA 
36C HAS, DLP COMUNICANTE ANTERIOR 
37C DM, HAS COMUNICANTE ANTERIOR 
38C CANCER (< 5 ANOS), CA DE LARINGE COMUNICANTE ANTERIOR 
39C HAS, CANCER (< 5 ANOS) COMUNICANTE ANTERIOR 
40C HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
41C HAS, DLP, ICO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
1E  COMUNICANTE POSTERIOR 
2E DM, HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
3E HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
4E HIPOTIREOIDISMO, HAS, DLP, AVC PREVIO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
5E HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
6E HAS, DLP, MENINGIOMA OPERADO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
7E HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
8E HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
9E HAS CEREBRAL MEDIA (M1 - ENTRE PERFURANTES) 
10E  COMUNICANTE POSTERIOR 
11E HAS, DLP BIFURCAÇÃO DE CAROTIDA 
12E  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
13E  COMUNICANTE ANTERIOR 
14E DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
15E EPILEPSIA CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
16E HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
17E HAS, CANCER (< 5 ANOS), CA DE UTERO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
18E HAS, DLP, AVC PREVIO COMUNICANTE ANTERIOR 
19E HAS, IRC, DOENCA RENAL POLICISTICA CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
20E HAS, DLP, ESTENOSE D CAROTIDA CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 

  Continua 
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  Conclusão 

NÚMERO 
DOENTE 

COMORBIDADES ANEURISMA - LOCALIZACAO 

21E HIPOTIREOIDISMO, HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
22E HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
23E HAS, DLP, CANCER (< 5 ANOS) COMUNICANTE ANTERIOR 
24E HIPOTIREOIDISMO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
25E HAS COMUNICANTE ANTERIOR 
26E HAS COMUNICANTE POSTERIOR 

27E  
CEREBRAL MEDIA (M1 - ENTRE 
PERFURANTES) 

28E HAS, ARTRITE REUMATOIDE CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
29E  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
30E HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
31E HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
32E HAS, DLP, ICC CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
33E HAS, DEPRESSAO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
34E DM, HAS, DLP, ESTENOSE DE CAROTIDA COMUNICANTE ANTERIOR 
35E HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
36E HAS, TUMOR DE HIPOFISE COMUNICANTE ANTERIOR 
37E HIV / HEPATITE C CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
38E HIPOTIREOIDISMO COMUNICANTE POSTERIOR 
39E HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
40E HAS, DLP COMUNICANTE POSTERIOR 
41E CA DE LINGUA CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
42E HAS, esquistossomose CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
43E HAS, DLP COMUNICANTE POSTERIOR 
44E HAS, DLP, ICO, POT REVASC CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
45E HAS, ARTROSE QUADRIL CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
46E HAS, DLP COMUNICANTE POSTERIOR 
47E  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
48E DEPRESSAO COMUNICANTE POSTERIOR 
49E HAS, CANCER (< 5 ANOS) CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
50E DM, HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 

51E DM, HAS CEREBRAL MEDIA (M1 - ENTRE 
PERFURANTES) 

52E  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
53E DM, HAS, DLP, AVC PREVIO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
54E DM, HAS, DLP, ICO, DPOC, DEPRESSAO COMUNICANTE ANTERIOR 
55E  COMUNICANTE ANTERIOR 
56E DM, HEPATITE C CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
57E  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
58E HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
59E HAS, CA de Mama CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
60E osteoporose COMUNICANTE POSTERIOR 
61E HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
62E  OFTÁLMICA 
63E  OFTÁLMICA 
64E  CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 

65E HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (M1 - ENTRE 
PERFURANTES) 

66E HAS, DLP CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
67E HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
68E HIPOTIREOIDISMO, HAS CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 
69E HAS COMUNICANTE POSTERIOR 
70E HIPOTIREOIDISMO, HAS, DEPRESSAO CEREBRAL MEDIA (BIFURCAÇÃO) 

AVC - Acidente vascular cerebral; CA - Câncer; DLP - Dislipidemia; DM - Diabetes mellitus; DPOC - Doença pulmonar obstrutiva 
crônica; HAS - Hipertensão arterial sistêmica; HIV - Human immunodeficiency virus; ICC - Insuficiência cardíaca congestiva; ICO - 
Insuficiência coronariana; IRC - Insuficiência renal crônica; POT REVASC - Pós-operatório tardio de cirurgia de revascularização 
cardíaca 
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NÚMERO 
DOENTE 

LATERALIDADE TAMANHO 
DO COLO (mm) 

TAMANHO 
DOMO (mm) GRUPO CIRURGICO 

1C ESQUERDA 3 3 PTERIONAL CLÁSSICA 
2C DIREITA 4 10 PTERIONAL CLÁSSICA 
3C ESQUERDA 4 4 PTERIONAL CLÁSSICA 
4C ESQUERDA 6 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
5C ESQUERDA 3 13 PTERIONAL CLÁSSICA 
6C ESQUERDA 4 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
7C ESQUERDA 3 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
8C ESQUERDA 3 9 PTERIONAL CLÁSSICA 
9C ESQUERDA 4 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
10C ESQUERDA 3 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
11C DIREITA 4 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
12C ESQUERDA 4 4 PTERIONAL CLÁSSICA 
13C ESQUERDA 3 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
14C ESQUERDA 3 3 PTERIONAL CLÁSSICA 
15C ESQUERDA 8 8 PTERIONAL CLÁSSICA 
16C DIREITA 2 3 PTERIONAL CLÁSSICA 
17C ESQUERDA 3 3 PTERIONAL CLÁSSICA 
18C ESQUERDA 2 4 PTERIONAL CLÁSSICA 
19C DIREITA 4 4 PTERIONAL CLÁSSICA 
20C DIREITA 3 8 PTERIONAL CLÁSSICA 
21C ESQUERDA 6 8 PTERIONAL CLÁSSICA 
22C DIREITA 4 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
23C DIREITA 10 15 PTERIONAL CLÁSSICA 
24C ESQUERDA 4 8 PTERIONAL CLÁSSICA 
25C ESQUERDA 4 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
26C DIREITA 4 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
27C DIREITA 3 4 PTERIONAL CLÁSSICA 
28C DIREITA 2 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
29C DIREITA 4 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
30C DIREITA 2 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
31C DIREITA 3 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
32C ESQUERDA 6 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
33C ESQUERDA 6 9 PTERIONAL CLÁSSICA 
34C ESQUERDA 5 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
35C DIREITA 3 5 PTERIONAL CLÁSSICA 
36C DIREITA 3 4 PTERIONAL CLÁSSICA 
37C ESQUERDA 3 8 PTERIONAL CLÁSSICA 
38C DIREITA 4 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
39C ESQUERDA 5 7 PTERIONAL CLÁSSICA 
40C ESQUERDA 2 14 PTERIONAL CLÁSSICA 
41C ESQUERDA 4 6 PTERIONAL CLÁSSICA 
1E DIREITA 3 5 NANO PTERIONAL 
2E ESQUERDA 3 5 NANO PTERIONAL 
3E DIREITA 3 6 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
4E ESQUERDA 8 6 NANO PTERIONAL 
5E ESQUERDA 4 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
6E ESQUERDA 4 3 NANO PTERIONAL 
7E ESQUERDA 3 6 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
8E DIREITA 3 8 NANO PTERIONAL 
9E ESQUERDA 3 6 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
10E ESQUERDA 3 4 NANO PTERIONAL 
11E DIREITA 4 7 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
12E DIREITA 2 5 NANO PTERIONAL 
13E DIREITA 3 9 NANO PTERIONAL 
14E DIREITA 3 4 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
15E DIREITA 3 4 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
16E ESQUERDA 2 4 NANO PTERIONAL 
17E ESQUERDA 3 6 NANO PTERIONAL 
18E DIREITA 3 10 NANO PTERIONAL 
19E ESQUERDA 3 4 NANO PTERIONAL 
20E ESQUERDA 2 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 

    Continua 
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    Conclusão 

NÚMERO 
DOENTE 

LATERALIDADE TAMANHO 
DO COLO (mm) 

TAMANHO 
DOMO (mm) GRUPO CIRURGICO 

21E DIREITA 4 9 NANO PTERIONAL 
22E ESQUERDA 4 13 NANO PTERIONAL 
23E DIREITA 4 10 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
24E DIREITA 7 11 NANO PTERIONAL 
25E ESQUERDA 5 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
26E ESQUERDA 2 7 NANO PTERIONAL 
27E ESQUERDA 5 10 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
28E DIREITA 3 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
29E DIREITA 3 3 NANO PTERIONAL 
30E ESQUERDA 4 4 NANO PTERIONAL 
31E DIREITA 4 4 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
32E ESQUERDA 4 4 NANO PTERIONAL 
33E DIREITA 5 6 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
34E ESQUERDA 3 3 NANO PTERIONAL 
35E DIREITA 3 8 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
36E ESQUERDA 2 6 NANO PTERIONAL 
37E ESQUERDA 2 4 NANO PTERIONAL 
38E ESQUERDA 4 6 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
39E ESQUERDA 5 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
40E ESQUERDA 6 15 NANO PTERIONAL 
41E ESQUERDA 3 4 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
42E DIREITA 3 9 NANO PTERIONAL 
43E DIREITA 3 12 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
44E ESQUERDA 7 10 NANO PTERIONAL 
45E DIREITA 3 8 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
46E DIREITA 5 14 NANO PTERIONAL 
47E DIREITA 3 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
48E ESQUERDA 3 8 NANO PTERIONAL 
49E DIREITA 5 7 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
50E ESQUERDA 4 5 NANO PTERIONAL 
51E ESQUERDA 7 8 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
52E DIREITA 3 5 NANO PTERIONAL 
53E DIREITA 5 7 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
54E ESQUERDA 7 9 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
55E ESQUERDA 5 9 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
56E ESQUERDA 3 9 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
57E ESQUERDA 3 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
58E DIREITA 3 4 NANO PTERIONAL 
59E ESQUERDA 6 15 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
60E ESQUERDA 3 10 NANO PTERIONAL 
61E DIREITA 2 4 NANO PTERIONAL 
62E ESQUERDA 4 4 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
63E ESQUERDA 4 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
64E DIREITA 3 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
65E DIREITA 4 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
66E ESQUERDA 9 10 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
67E ESQUERDA 8 21 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
68E DIREITA 2 7 NANO PTERIONAL 
69E DIREITA 3 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
70E ESQUERDA 3 5 ACESSO TRANSPALPEBRAL 
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Anexo E - WHOQOL - Gráficos (Facetas e Domínios) 
1 - PRIMEIRO RETORNO - GRUPO CONTROLE. As médias das pontuações das 

questões (facetas) e domínios foram convertidas em uma escala de 0 a 100. O 
primeiro gráfico expõe as facetas e o segundo, os domínios. (Os valores das 
facetas “dor e desconforto”, “dependência de medicação ou de tratamentos” e 
“sentimentos negativos” estão demonstradas de forma invertida (x = 100 – y), 
ou seja, quanto maior o número, pior a avaliação) 
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2 - PRIMEIRO RETORNO - GRUPO DE ESTUDO. As médias das 
pontuações das questões (facetas) e domínios foram convertidas em uma 
escala de 0 a 100. O primeiro gráfico expõe as facetas e o segundo, os 
domínios. (Os valores das facetas “dor e desconforto”, “dependência de 
medicação ou de tratamentos” e “sentimentos negativos” estão 
demonstradas de forma invertida (x = 100 – y), ou seja, quanto maior o 
número, pior a avaliação) 
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3 - SEGUNDO RETORNO - GRUPO CONTROLE. As médias das 
pontuações das questões (facetas) e domínios foram convertidas em 
uma escala de 0 a 100. O primeiro gráfico expõe as facetas e o segundo, 
os domínios. (Os valores das facetas “dor e desconforto”, “dependência 
de medicação ou de tratamentos” e “sentimentos negativos” estão 
demonstradas de forma invertida (x = 100 – y), ou seja, quanto maior o 
número, pior a avaliação) 
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4 - SEGUNDO RETORNO - GRUPO DE ESTUDO. As médias das 
pontuações das questões (facetas) e domínios foram convertidas em 
uma escala de 0 a 100. O primeiro gráfico expõe as facetas e o segundo, 
os domínios. (Os valores das facetas “dor e desconforto”, “dependência 
de medicação ou de tratamentos” e “sentimentos negativos” estão 
demonstradas de forma invertida (x = 100 – y), ou seja, quanto maior o 
número, pior a avaliação) 
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5 - TERCEIRO RETORNO  GRUPO CONTROLE. As médias das 
pontuações das questões (facetas) e domínios foram convertidas em 
uma escala de 0 a 100. O primeiro gráfico expõe as facetas e o segundo, 
os domínios. (Os valores das facetas “dor e desconforto”, “dependência 
de medicação ou de tratamentos” e “sentimentos negativos” estão 
demonstradas de forma invertida (x = 100 – y), ou seja, quanto maior o 
número, pior a avaliação) 
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6 - TERCEIRO RETORNO - GRUPO DE ESTUDO. As médias das 
pontuações das questões (facetas) e domínios foram convertidas em 
uma escala de 0 a 100. O primeiro gráfico expõe as facetas e o segundo, 
os domínios. (Os valores das facetas “dor e desconforto”, “dependência 
de medicação ou de tratamentos” e “sentimentos negativos” estão 
demonstradas de forma invertida (x = 100 – y), ou seja, quanto maior o 
número, pior a avaliação) 
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Anexo F - Exemplos de Resultados Estéticos e Complicações 
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Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e
outras áreas de sua vida.  Por favor,  responda a todas as questões . Se você não tem
certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas
últimas semanas . Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão
poderia ser:

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.
muito
ruim

ruim nem ruim
 nem boa

boa muito
boa

1 Como você avaliaria sua qualidade de
vida?

         1   2            3       4        5

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito
satisfeit

o

2 Quão satisfeito(a) você está
com a sua saúde?

       1        2           3      4     5

As questões seguintes são sobre o quanto  você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

nada muito
pouco

mais ou
menos

bastant
e

extremamente

3 Em que medida você acha que sua dor
(física) impede você de fazer o que você
precisa?

    1         2          3     4  5

4 O quanto você precisa de algum
tratamento médico para levar sua vida
diária?

    1         2          3     4            5

5 O quanto você aproveita a vida?     1         2          3      4            5

6 Em que medida você acha que a sua vida
tem sentido?

    1         2          3      4            5

7 O quanto você consegue se concentrar?     1         2          3      4            5

8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida
diária?

    1         2           3      4            5

9 Quão saudável é o seu ambiente físico
(clima, barulho, poluição, atrativos)?

    1         2           3      4            5

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente  você tem sentido ou é capaz de fazer
certas coisas nestas últimas duas semanas.

nada muito
pouco

médio muito completamente

10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?    1      2     3    4            5

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física?    1      2     3    4            5

12 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas
necessidades?

   1      2     3    4            5

13 Quão disponíveis para você estão as
informações que precisa no seu dia-a-dia?    1      2     3    4            5

14 Em que medida você tem oportunidades de
atividade de lazer?

   1      2      3    4            5
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito  você se sentiu a respeito de vários
aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

muito

ruim

ruim nem ruim

 nem bom

bom muito

bom

15 Quão bem você é capaz de se locomover?       1    2        3   4        5

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito
satisfeito

16 Quão satisfeito(a) você está com o seu
sono?

1 2 3 4 5

17 Quão satisfeito(a) você está com sua
capacidade de desempenhar as atividades
do seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5

18 Quão satisfeito(a) você está com sua
capacidade para o trabalho?

1 2 3 4 5

19 Quão satisfeito(a) você está consigo
mesmo?

1 2 3 4 5

20 Quão satisfeito(a) você está com suas
relações pessoais (amigos, parentes,
conhecidos, colegas)?

1 2 3 4 5

21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida
sexual?

1 2 3 4 5

22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio
que você recebe de seus amigos?

1 2 3 4 5

23 Quão satisfeito(a) você está com as
condições do local onde mora?

1 2 3 4 5

24 Quão satisfeito(a) você está com o seu
acesso aos serviços de saúde?

1 2 3 4 5

25 Quão satisfeito(a) você está com o seu
meio de transporte?

1 2 3 4 5

As questões seguintes referem-se a com que freqüência  você sentiu ou experimentou certas coisas nas
últimas duas semanas.

nunca algumas
vezes

freqüentemente muito
freqüentemente

sempre

26 Com que freqüência você tem
sentimentos negativos tais como mau
humor, desespero, ansiedade,
depressão?

   1     2          3          4      5

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?..................................................................

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?..................................................

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO
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