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RESUMO 

 

Santana DPL. Anatomia microcirúrgica do cavo carotídeo lateral e recesso carotídeo 
lateral e sua correlação clínico – radiológica [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 
 
 
 
INTRODUÇÃO: a anatomia da artéria carótida interna e suas relações entre 
estruturas neurais, ósseas, vasculares e durais é extremamente complexa e de 
grande importância para o tratamento neurocirúrgico das lesões envolvendo esta 
região, principalmente os aneurismas. Apesar da extensa bibliografia relacionada 
ao cavo carotídeo medial existem poucos estudos descrevendo a anatomia cirúrgica 
da região lateral. OBJETIVOS: descrever a anatomia do cavo carotídeo lateral e do 
recesso carotídeo lateral e correlacionar os achados anatômicos com os exames 
radiológicos, enfatizando a sua significância clínica. MÉTODOS: estudo descritivo 
e observacional em que foram estudados 32 lados de cabeça de cadáver 
preparados previamente com injeção de silicone colorido nos vasos e infusão em 
formol para a realização do estudo anatômico, além da análise de todas as 
angiotomografias e angiografias realizadas no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo nos pacientes operados neste serviço 
com aneurismas da artéria carótida interna, entre os anos de 2012 e 2016 para a 
análise radiológica. Foram feitas medidas de frequência, de tendência central e 
dispersão. RESULTADOS: foram analisados 32 hemicrânios de cabeça de cadáver 
com idade média de 67 anos, sendo 60% do sexo feminino. O cavo carotídeo lateral 
e o recesso carotídeo lateral foram encontrados em 3 lados das peças anatômicas, 
sendo que foram concomitantes em 2 lados. O tamanho médio do recesso carotídeo 
lateral foi de 4mm de comprimento por 2mm de largura. Foram realizados 12884 
procedimentos neurocirúrgicos no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, 
sendo 489 destes procedimentos microcirurgias para tratamento de aneurismas 
intracranianos e destas, 117 eram para tratamento de aneurismas carotídeos. Neste 
trabalho 58 casos preencheram os critérios de inclusão e exclusão. A idade média 
dos pacientes foi de 54,5 anos (± 11,3DP) e 87,9% era do sexo feminino. O cavo 
carotídeo lateral foi encontrado em 3 pacientes, o recesso carotídeo lateral do lado 
esquerdo em 55,2% dos casos e o do lado direito em 51,7%. Não houve correlação 
entre a presença do recesso carotídeo lateral e complicações intraoperatórias. 
CONCLUSÃO: o cavo carotídeo lateral e o recesso carotídeo lateral são estruturas 
anatômicas que estão presentes tanto nas dissecções de espécimes cadavéricos 
quanto nos exames de angiotomografia dos pacientes analisados. 
 
Descritores: Aneurisma intracraniano; Artérias carótidas; Angiografia por tomografia 
computadorizada; Cadáver; Microcirurgia; Neurocirurgia. 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Santana DPL. Microsurgical anatomy of the lateral carotid cave and lateral carotid 
recess and their clinical-radiological correlation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 
 
 
INTRODUCTION: the internal carotid artery anatomy and its relationships between 
neural, bone, vascular and dural structures is extremely complex and of great 
importance for the neurosurgical treatment of lesions involving this region, especially 
aneurysms. Despite the extensive bibliography related to the medial carotid cave, 
there are few studies describing the surgical anatomy of the lateral region. 
OBJECTIVES: to describe the anatomy of the lateral carotid cave and lateral carotid 
recess and to correlate the anatomical findings with radiological exams, emphasizing 
their clinical significance. METHODS: descriptive and observational study in which 
32 hemicraniums of cadaver's head were studied, previously prepared with injection 
of colored silicone in the vessels and infusion in formalin to perform the anatomical 
study, in addition to the analysis of all computer tomography angiography and 
cerebral angiographies performed at Hospital das Clínicas from the Faculty of 
Medicine of the University of São Paulo in patients operated in this service with 
aneurysms of the internal carotid artery, between 2012 and 2016 for radiological 
analysis. Frequency, central tendency and dispersion measurements were made. 
Results: 32 cadaver hemicraniums with a mean age of 67 years were analyzed, 60% 
of which were female. The lateral carotid cave and the lateral carotid recess were 
found on 3 sides of the anatomical pieces and were concomitant on 2 sides. The 
average size of the lateral carotid recess was 4mm long by 2mm wide. A total of 
12884 neurosurgical procedures were performed from January 2012 to December 
2016, 489 of which were microsurgical procedures for the treatment of intracranial 
aneurysms and of these, 117 were for the treatment of carotid aneurysms. In this 
study, 58 cases met the inclusion and exclusion criteria. The mean age of patients 
was 54.5 years (±11.3SD) and 87.9% were female. The lateral carotid cave was 
found in 3 patients, the lateral carotid recess on the left side in 55.2% of the cases 
and the right side in 51.7%. There was no correlation between the presence of the 
lateral carotid recess and intraoperative complications. CONCLUSION: the lateral 
carotid cave and the lateral carotid recess are anatomical structures that are present 
both in dissections of cadaveric specimens and in the CTAs of the analyzed patients. 
 
Descriptors: Intracranial aneurysm; Internal carotid artery; Computed tomography 
angiograph; Cadaver; Microsurgical procedures; Neurosurgery.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A anatomia da artéria carótida interna (ACI) e suas relações entre estruturas 

neurais, ósseas, vasculares e durais é extremamente complexa e de grande 

relevância para o tratamento neurocirúrgico das diversas lesões envolvendo esta 

região, principalmente aneurismas intracranianos. Segundo a classificação 

proposta por Bouthilier1, a ACI é dividida em 7 segmentos respectivamente: C1 

cervical, C2 petroso, C3 lacerum, C4 cavernoso, C5 clinóide, C6 oftálmico e C7 

comunicante.  

Uma região de particular importância é o segmento clinóide, pois os 

aneurismas desta região - conhecidos como paraclinóides - passam a ser 

considerados intradurais e o seu rompimento apresenta grande grau de morbidade 

e mortalidade, requerendo muitas vezes conduta preventiva.  

Diversas classificações da ACI foram descritas na literatura na tentativa de 

abranger questões relacionadas à anatomia circunjacente1, 2, aos ramos arteriais3, 

à direção do fluxo sanguíneo cerebral3, ao desenvolvimento embriológico4 e 

também à formação de aneurismas na região. Estas diferentes nomenclaturas 

reforçam o fato do quão complexa é a anatomia e como o seu estudo ainda não se 

encontra esgotado.  
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Os aneurismas paraclinóides também foram adquirindo diferentes 

nomenclaturas e classificações ao longo dos anos, tendo como base referencial não 

apenas as relações com as origens arteriais, mas também a sua localização em 

relação a ACI. Eles foram descritos inicialmente por Drake5, seguidos por Yasargil6, 

Fox7, Nutik8, Day9 e, finalmente, por Kobayashi10. Tais autores determinaram 

diversas nomenclaturas para estes aneurismas como, por exemplo, carótido-

oftálmicos, da carótida interna ventral, paraclinóides, da artéria hipofisária superior 

e por fim os aneurismas do cavo carotídeo. 

A classificação proposta por Kisht et al.11 traz uma nova sugestão de divisão 

e denomina os aneurismas paraclinóides de acordo com 4 subcategorias, levando 

em consideração a sua posição na parede da ACI: superior, inferior, lateral ou 

medial. Esta classificação é a primeira referência de língua inglesa a citar 

especificamente os aneurismas da região lateral da carótida. Outros autores trazem 

uma classificação com termos que podem gerar dificuldades para interpretação, 

denominando-os como transicionais, subclinóides ou anteriores. No entanto, esta 

classificação proposta por Kristh et al.12 traz uma maneira prática e didática, 

facilitando o entendimento e a localização espacial dos aneurismas dessa região.  

Dentre as principais peculiaridades dos aneurismas paraclinóides laterais, 

destaca-se o fato de que alguns deles crescerem e erodirem o processo clinóide 

anterior, acrescentando um risco de ruptura do aneurisma durante sua brocagem. 

Alguns desses aneurismas  também são considerados como transicionais por 

apresentar uma parte intradural e outra extradural - o que pode trazer um risco de 

hemorragia subaracnóide espontânea por conta deste segmento intradural13. 
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 Para o tratamento microcirúrgico, é fundamental o conhecimento preciso da 

anatomia da região, bem como dos aspectos radiográficos. Os exames de imagem, 

como a angiografia digital, a angiotomografia e sua reconstrução tridimensional e 

ainda as diversas modalidades da ressonância nuclear magnética são importantes 

para localização do aneurisma, para estudo das peculiaridades anatômicas da 

região e sua relação com estruturas ósseas, neurais e vasculares 14, 15, 16, 17. 

 Para um melhor planejamento cirúrgico dos aneurismas de projeção lateral o 

advento da angiografia digital associada à angiotomografia com reconstrução 

tridimensional são fundamentais18. Recentemente, o uso de softwares que 

permitem o processamento de imagens em computadores portáteis, longe das 

plataformas de trabalho de radiologistas, como o OsiriXÒ, facilitaram a visualização 

pré-operatória das relações anatômicas, principalmente entre as estruturas ósseas 

e as estruturas vasculares, e permitiram a identificação de regiões que até então 

não tinham sido descritas anatomicamente, assim como suas variações 

anatômicas19, 20. O estudo caso a caso permitiu um entendimento melhor destas 

estruturas e no futuro o seu uso poderá ser amplamente difundido entre os 

neurocirurgiões. 

 Apesar da variada bibliografia relacionada ao cavo carotídeo medial, a 

anatomia cirúrgica da região lateral da ACI e suas relações durais não tem recebido 

a mesma atenção. Não há, até então, na literatura, estudos que investiguem a 

existência de um correlato lateral do cavo carotídeo. Diante disso, o objetivo do 

presente estudo é descrever a anatomia da região compreendida entre o aspecto 

lateral da ACI e o processo clinóide anterior (PCA), investigando a presença de cavo 
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carotídeo lateral e de recesso carotídeo lateral. Adicionalmente, fazer uma 

correlação destes achados anatômicos com os exames radiológicos, enfatizando a 

sua importância e significância clínica. 
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                                                                   2.OBJETIVOS 

 

 

 

• Primário 

Descrever a anatomia microcirúrgica da região do cavo carotídeo lateral e do 

recesso carotídeo lateral. 

 

• Secundário 

Descrever as correlações entre a anatomia e a radiologia da região paraclinóide, 

utilizando como métodos de imagem a angiotomografia e a angiografia digital 

arterial de vasos intracranianos, em pacientes com aneurismas paraclinóides. 
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                                          3.REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

3.1 A ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA E SEUS SEGMENTOS 

 

3.1.1 Histórico dos estudos da anatomia desta região 

 

O conhecimento humano acerca da circulação sanguínea é algo que vem 

progredindo desde o quarto milênio antes de Cristo. O coração era considerado o 

elemento do centro de um sistema de canais distribuídos ao longo do corpo que 

transportava sangue, urina, fezes, ar, sêmen e até mesmo a alma. Este 

conhecimento evoluiu muito ao longo dos séculos, até que em 1616, um estudante 

britânico da Universidade de Pádua, Willian Harvey, descreveu brilhantemente a 

circulação sanguínea e revolucionou a medicina, tornando-a uma ciência muito mais 

dinâmica 21; 22.  

Sob a ótica de uma nova perspectiva científica acerca dos conhecimentos a 

respeito do corpo humano, coube a Thomas Willis, também no século XVII, 

consolidar os conhecimentos obtidos ao longo dos séculos. Através de dissecações 

e estudos em animais e humanos, foi criada a concepção de uma unidade chamada 

de sistema nervoso. Além dos extensos estudos na área da neurologia, Willis 

também descreveu de forma detalhada a circulação sanguínea desta região, que 
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ocorre por um complexo sistema de vasos, denominada de polígono de Willis em 

sua homenagem 22.  

Outros autores descreveram a anatomia dos vasos desta região antes de 

Willis. Herophilus de Chalcedon (335-280 a.C), também conhecido como o pai da 

anatomia, foi o primeiro a realizar dissecações e vivissecções do corpo humano de 

forma sistemática e descreveu a base do cérebro, o qual denominou de rete mirabile 

(rede maravilhosa), localizada ao redor da glândula pituitária. Galeno de Pergamum 

(131-231 d.C) retomou os estudos dessa região, chamando atenção para a 

complexa rede de vasos, os quais tinham uma função de transformar o spiritus 

vitalis (espírito vital) em spiritus animale (espírito animal). A realização de 

dissecações em cadáveres era algo inconcebível pela igreja naquela época, 

portanto os estudos anatômicos tiveram pouca evolução ao longo dos séculos 

subsequentes 23.  

 Durante o período da renascença, a anatomia voltou a ser reconhecida como 

um ramo distinto da ciência médica e a dissecação voltou a ser considerada um 

método científico. Leonardo da Vinci (1452-1519) produziu inúmeros desenhos 

anatômicos do cérebro e representou em alguns deles uma ramificação araneiforme 

na base do crânio que se estendia até a medula, o que poderia ser a representação 

do rete, previamente descrito por Herophilus 23. 

Durante o final do século XV e início do século XVI, Jacopo Berengario da 

Carpi foi o primeiro anatomista a discordar publicamente das afirmações de Galeno 

a respeito do rete. Ele afirmou, com base na dissecação de mais de 100 cadáveres, 

a inexistência de tal estrutura. Andreas Vesalius um grande anatomista e professor 
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da Universidade de Pádua, contemporâneo de Berengario (1514 - 1564), com seu 

belo trabalho desenvolvido através de inúmeras publicações ilustradas acerca da 

anatomia humana, acabou ofuscando o trabalho de Berengario e reafirmou a 

presença do rete mirable, mais uma vez citando a descoberta feita por Galeno, após 

demonstração de dissecação pública do cérebro humano. Anos depois, ele afirmou 

que essa demonstração foi equivocada e que na verdade foi demonstrada uma 

dissecação de um cérebro de ovelha. Após novos estudos realizados com cérebros 

humanos ele negou a existência do rete mirable 23. 

Após o desenvolvimento do conhecimento acerca dessa região, Vesalius 

publicou em seu livro VII, uma descrição pormenorizada da vascularização da base 

do crânio de uma forma mais próxima do real (Figura 1)24. Nos anos subsequentes, 

anatomistas como Casserio, em 1627, e Veslinge, em 1647, trouxeram 

contribuições adicionais22, porém coube a Johann Jakob Wepfer (162-1695) ser o 

primeiro a descrever textualmente de forma completa o círculo de Willis (Figura 2)23.  
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Figura 1 - Placa 24 de Andreas Vesalius e cerebri anatome 

 

Figura 1- A, Fábrica, Livro VII, Placa 24 de Andreas Vesalius. O tronco cerebral e os nervos são 
desenhados de forma imprecisa, devido a falta de fixação ou remoção insatisfatória do crânio. B, 
Cerebri Anatome, página 25. O cérebro e a haste com nervos e vasos, incluindo o círculo de Willis. 
Livro Fábrica cortesia de D. Garrison, Departamento de Clássicos, Northwestern University.Cerebri 
Anatome cortesia da Rubenstein Rare Book and Manuscript Library, Duke University.  
Modificado de: J.H. Scatliff and S. Johnston24. 
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Figura 2 - Figura III no sintagma de Vesling 
 
 

 
 
Figura 2- Figura III no sintagma de Vesling. “CC (indica) o maior ramo da artéria carótida, sendo 
unido à artéria vertebral (AA). CC: rete mirable. De Vesling J. Figura III. In: Syntagma Anatomicum, 
publicis dissectionibus in auditum usum diligenter aptatum. 2ª ed. Padua Frombotti; 1647,36 
Modificado de Royal College of Surgeons da Inglaterra. Modificado de: Lo, W.B. et al., 2010. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar de tantos anatomistas terem descrito os vasos da base do crânio 

antes de Willis, ele recebeu este reconhecimento universal pois trouxe algumas 
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peculiaridades no estudo do cérebro. Thomas Willis (1621-1675) foi bem-sucedido 

na sua missão por ter introduzido algumas diferenças técnicas na preparação dos 

seus estudos. Ele trouxe um novo método de dissecação do cérebro, removendo-o 

inteiro e intacto do crânio, trazendo muito menos deformidades para o estudo deste 

órgão. Além disso, ele foi o primeiro a adicionar técnicas de preservação dos 

espécimes cadavéricos utilizando álcool puro, evitando assim que o órgão 

apresentasse putrefação em um curto período de tempo. Ele também introduziu a 

técnica de injeção dos vasos com corante - o que inclusive permitiu visualizar que 

as artérias realmente formavam uma rede anastomótica. Finalmente, outros pupilos 

altamente talentosos, ajudaram-no a fazer os desenhos e colaboraram nas 

dissecações do cérebro. Com todos esses elementos somados, ele ainda foi o 

primeiro a entender a significância fisiológica da anastomose, fazendo cirurgias 

experimentais e necropsias de casos clínicos para comprovação das suas teorias23.   

Willis apresentou também outras contribuições, como a descrição da 

irrigação da glândula pituitária, da artéria oftálmica e da sua função de irrigar a 

região ocular, a emergência das ACIs e das artérias vertebrais na cavidade 

intracraniana, suas confluências e divisões subsequentes em ramos.22 

Após a imensa contribuição de Willis, outro ponto importante para a 

ampliação dos conhecimentos acerca da vascularização do cérebro, foi a 

descoberta da angiografia dos vasos intracranianos pelo professor Egaz Moniz. Ele 

foi um professor de neurologia em Lisboa e fez o primeiro uso da angiografia para 

avaliação dos vasos cerebrais. Seu primeiro caso foi realizado com sucesso em 

junho de 1927, após outras 2 tentativas fracassadas. Durante seu trabalho, publicou 
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61 artigos, entre 1927 e 1931, e em 1949, recebeu o prêmio Nobel, não por seus 

estudos angiográficos, mas por ter realizado a primeira lobotomia frontal.25  

 O estudo da circulação cerebral através de exames de imagem foi algo 

extremamente revolucionário e permitiu a descrição dos vasos de forma detalhada, 

bem como a expansão deste conhecimento anatômico in vivo, tanto da anatomia 

em indivíduos normais, como as suas variações fisiológicas e distorções 

secundárias a doenças como tumores cerebrais, mal formações arteriovenosas e 

aneurismas.26, 25, 27, 28 

 

3.1.2 Histórico da classificação dos segmentos da artéria carótida interna 

 

Em 1938, Fischer 28 publicou um artigo descrevendo os deslocamentos das 

diversas porções da ACI, artéria cerebral anterior (ACA) e artéria cerebral média 

(ACM) por tumores e outras anormalidades intracranianas com o uso de estudos 

angiográficos. Através de suas observações, ele apresentou uma proposta de 

classificação numérica dos segmentos da ACI de C1 a C5, que se seguiam 

contrariamente ao fluxo sanguíneo cerebral. Esta foi a primeira tentativa de 

classificação da ACI. Após seus estudos, outros grandes anatomistas trabalharam 

ao longo dos anos e pesquisaram sobre outras formas de classificar os segmentos 

da ACI.1 Nesta classificação proposta por Fischer, as relações da ACI com os 

compartimentos anatômicos próximos ao seu curso (clinóide, cavernoso, petroso), 

bem como os ramos arteriais, não foram levadas em consideração o que adicionou 

inacurácia à sua proposta de classificação. 23 
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Figura 3 - Representações das classificações dos segmentos da ACI 

 

 
Figura 3- Representações das classificações dos segmentos da ACI. A, classificação apresentada 
por Fischer, 1938 (9) (reimpressa com permissão de Johann Ambrosius Barth). Modificado de: 
Bouthillier et al. 1 
 

 

Algumas décadas depois, em 1981, Gibo et al. apresentaram uma nova 

proposta de classificação dos segmentos da ACI, desta vez com base em estudos 

de peças anatômicas de espécimes cadavéricas com o auxílio do microscópio. 

Nesta nova classificação, a ACI foi subdividida em 4 segmentos com base nas 
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relações anatômicas da região: C1 ou cervical, que se estende da junção da artéria 

carótida comum ao orifício externo do canal carotídeo; C2 ou petroso que cursa 

dentro do canal carotídeo e termina onde a artéria entra no seio cavernoso; C3 ou 

cavernoso, cursando dentro do seio cavernoso e terminando onde a artéria passa 

através da dura máter formando o teto do seio cavernoso e C4 ou supraclinóide que 

se inicia onde a artéria passa acima do PCA para entrar no espaço subaracnóide e 

termina na bifurcação da ACA e ACM3. 

Em 1984, alguns anos depois do artigo publicado por Gibo et al., outro autor, 

Lasjunias, com base em um estudo angiográfico do caso de um paciente com 

agenesia de ACI, trouxe uma nova perspectiva para a classificação dos segmentos 

da ACI sobre uma base embriológica. Na sua proposta de classificação, a ACI se 

dividiria em 6 segmentos de acordo com sua suposta origem embriológica, que 

seriam os seguintes: 1) cervical; 2) segmento inicial ascendente intrapetroso; 3) 

segmento distal horizontal intrapetroso; 4) segmento ascendente na fissura 

esfenóide e através do seio cavernoso; 5) segmento horizontal da flexura carotídea 

e 6) segmento clinóide. Essa proposta leva em consideração as descrições das 

agenesias segmentares, das rotas compensatórias vasculares e da embriogênese 

da formação de cada uma dessas regiões. Ela é muito útil para o conhecimento da 

agenesia segmental e da persistência de ramos arteriais primitivos, mas tem 

aplicabilidade limitada para condições clínicas comuns, pois não leva em 

consideração as relações anatômicas. 4 
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Figura 4- Classificação apresentada por Lasjunias et al., 1984 

 

Figura 4- Classificação apresentada por Lasjunias et al., 1984. 1 segmento cervical, 2 segmento 
inicial ascendente intrapetroso, 3 segmento distal horizontal intrapetroso, 4 segmento ascendente 
na fissura esfenóide (SF) e através do seio cavernoso, 5 segmento horizontal da flexura carotídea, 
6 segmento clinóide. Adaptado de Lasjunias et al. 4 
 

Finalmente, em 1996, Bouthilier et al. 1 propuseram uma nova classificação 

dos segmentos da ACI, desta vez levando em consideração as estruturas 

anatômicas ao redor, os compartimentos anatômicos por onde ela transita e a 

direção do fluxo sanguíneo cerebral.  Foram considerados para este estudo 
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espécimes cadavéricos fixados em formol, cadáveres frescos, cadáveres com 

injeção dos vasos com silicone colorido, dissecações e estudos com magnificação 

pelo microscópio, estudos de ossos do crânio seco, estudos histológicos em blocos 

de parafina com peças preparadas com corantes específicos, assim como 

observações feitas durante a realização de procedimentos cirúrgicos. Nesta 

classificação a ACI é dividida em 7 segmentos: C1 cervical, C2 petrosa, C3 lacerum, 

C4 cavernoso, C5 clinóide, C6 oftálmico e C7 comunicante. Esta classificação serve 

de base para a nomina anatômica mais atualizada e é a que foi utilizada para a 

elaboração desta tese.1 

 

3.2 A ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA E SEUS SEGMENTOS 

 

3.2.1 Anatomia carotídea  

 

Segmento cervical (C1): começa no nível da bifurcação da artéria carótida 

comum. Transita dentro da bainha carotídea com a veia jugular lateral, a artéria e o 

nervo vago, geralmente posterolateral. Dentro da bainha carotídea, a ACI possui 

tecido areolar ao redor com gordura, plexo venoso e nervos simpáticos pós-

ganglionares. A bainha carotídea tem sido considerada uma duplicação da fáscia 

pré-vertebral. Rostralmente, ao nível da entrada da ACI no canal carotídeo, a bainha 

se divide em duas camadas. A camada interna continua como o periósteo do canal 

carotídeo e a camada externa continua como o periósteo da superfície 

extracraniana (exocrânio) da base do crânio. O segmento cervical da ACI termina 
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quando ela entra no canal carotídeo do osso petroso, anterior ao forame jugular. A 

entrada do canal carotídeo está limitada antero-lateralmente pela lâmina de osso 

chamada de processo vaginal, que faz parte do osso timpânico. 

 

Segmento Petroso (C2): segmento dentro do canal carotídeo, termina na 

borda posterior do forame lacerado. Este forame consiste em um forame na 

superfície do exocrânio na qual a ACI passa por cima, não através, em um canal 

vertical formado parcialmente por osso e tecido fibrocartilaginoso. Na superfície do 

endocrânio uma deiscência do teto ósseo do canal carotídeo geralmente faz com 

que a identificação do término do segmento petroso seja difícil. Esse defeito ósseo 

é coberto por uma grossa fibrose, por tecido cartilaginoso ou ambos em 

continuidade com o periósteo do canal carotídeo. Considera-se que o segmento 

petroso termina numa linha vertical no lábio posterior do exocrânio do forame 

lacerado. Essa transição ocorre inferomedial a borda do gânglio trigeminal dentro 

do cavo de trigeminal.  A ACI percorre dentro do periósteo do canal carotídeo e é 

rodeada por tecido areolar, plexo venoso e nervos pós-gangliônicos simpáticos. A 

ACI petrosa tem 3 partes: porção vertical, uma curva (curva posterior da ACI) e uma 

porção horizontal que cursa ântero medialmente, os nervos petrosos maior e menor 

superficial correm em um canal ósseo distinto superficial e imediatamente lateral a 

porção horizontal. O músculo tensor do tímpano e a tuba auditiva também 

percorrem laterais a porção horizontal, mas mais profundos no osso petroso. A 

cóclea fica posterior a curva do segmento petroso.  
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Segmento Lacerum (C3): começa onde o canal carotídeo termina, o qual é a 

linha vertical na margem posterolateral ao exocrânio do forame lacerado. Este 

segmento cursa acima, mas não através do forame exocranial, contém a alça lateral 

da ACI e ascende no canal vertical do forame lacerado, em direção ao seio 

cavernoso posterior. O segmento lacerum da ACI é rodeado por periósteo. Essa 

camada de periósteo e tecido fibrocartilaginoso acima dele cobre o forame 

exocraniano que alguns autores chamam de forame lacerado ignorando a sua 

porção canalicular.  

A porção canalicular tem um assoalho fechado e um teto aberto através do 

qual a ACI sai. A ACI entra na porção canalicular do forame lacerado pelo canal 

carotídeo posterolateralmente. As paredes anterior, medial e posterior da porção 

vertical canalicular do forame lacerado são ossos basisfenóides que estão cobertos 

por periósteo, são considerados uma extensão posterior do sulco carotídeo. O 

segmento lacerum termina na margem superior do ligamento petrolingual. Esse 

ligamento percorre entre a língula do osso esfenóide anteriormente e o ápice 

petroso posteriormente. O ligamento petrolingual é uma continuação do periósteo 

do canal carotídeo. Distal a esse ligamento, a ACI entra no seio cavernoso. Como 

nos compartimentos posteriores, o segmento lacerum está rodeado de tecido 

areolar, plexo venoso e nervos simpáticos pós-ganglionares. O nervo petroso maior 

superficial cursa anteriormente atravessando o forame lacerado lateral a ACI e sai 

do forame para entrar no canal pterigóide.  
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Segmento cavernoso (C4): começa na margem superior do ligamento 

petrolingual e está coberto por tecido areolar, gordura, plexo venoso e nervos 

simpáticos pós-ganglionares. O segmento cavernoso geralmente tem uma porção 

vertical, uma curva posterior, uma porção horizontal e uma curva anterior. O 

segmento cavernoso termina no anel dural proximal que recobre incompletamente 

a ACI. O anel dural proximal é formado pela junção do periósteo medial e inferior do 

processo clinóide anterior (PCA).  

 

Segmento clinóide (C5): começa no anel dural proximal e termina no anel dural 

distal. O anel dural distal é o único anel completo que recobre inteiramente a ACI e 

se funde lateralmente com a adventícia da ACI. Esse anel é continuo com a dura 

máter adjacente do ligamento falciforme, o PCA e o teto do seio cavernoso. O 

segmento clinóide é parte da curva anterior da ACI, é curto, cursa obliquamente 

entre o PCA lateralmente e ao sulco carótico da base do esfenóide medialmente. O 

periósteo do PCA e do sulco carótico cobre boa parte desse segmento. Postero-

superiormente, o segmento clinóide é coberto por dura contínua com o teto do seio 

cavernoso. Se o processo clinóide médio (PCM) e o PCA se fundem, o segmento 

clinóide da ACI será completamente circundado por osso. Esse segmento da artéria 

é em forma de cunha, como ilustrado por Fischer, porque os anéis durais distal e 

proximal se fundem posteriormente no teto do seio cavernoso. Apesar desse 

segmento não ser intracavernoso, veias do seio cavernoso anterior geralmente 

estendem ao longo deste segmento através de um incompleto ou incompetente anel 

dural proximal.  
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Segmento oftálmico (C6): começa no anel dural distal e termina proximal a 

origem da artéria comunicante posterior (ACP). O segmento oftálmico proximal é a 

porção intradural da curva anterior da ACI. Dois grandes ramos arteriais geralmente 

saem deste segmento: a artéria oftálmica e as artérias hipofisárias superiores. A 

artéria oftálmica pode surgir como um ramo do tronco inferolateral do segmento 

cavernoso. A artéria hipofisária superior pode surgir como um único ou múltiplos 

ramos. A superfície lateral do segmento oftálmico proximal é obscurecida pelo PCA. 

Ocasionalmente uma evaginação dural ao longo do aspecto mesial do segmento 

oftálmico no nível do anel dural distal resulta em uma extensão do espaço intradural 

chamado de cavo carotídeo.  

 

Segmento comunicante (C7): começa proximal a origem da artéria 

comunicante posterior e termina na bifurcação carotídea. Dois grandes ramos saem 

desse segmento: a AComP e a artéria corióidea anterior 1. 

 

3.3 A REGIÃO PARACLINÓIDE 

 

Consiste nas estruturas ao redor do segmento C5 da ACI de acordo com a 

classificação proposta por Bouthilier et al.1 

3.3.1 Relações ósseas 

 

Importantes reparos anatômicos ósseos do segmento clinóide incluem 

estruturas das fossas cranianas média e anterior. O osso esfenóide consiste em um 
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cubo de onde surgem as asas maiores, dos seus lados e do seu aspecto anterior 

bilateralmente surgem as asas menores. O corpo consiste em duas partes 

inseparáveis: a porção anterior pré-esfenóide, que está nas fossas anterior e média 

e a porção posterior basisfenóide que constitui o centro da fossa média craniana. O 

aspecto posterior da porção pré-esfenóide é marcado pelo plano esfenoidal, limbo 

esfenoidal, sulco quiasmático e tubérculo da sela. As asas menores se abrem da 

porção pré-esfenóide e cobrem o ápice da órbita. A porção superior ou cerebral do 

corpo do esfenóide contém a fossa hipofisária (sela turca). Atrás da fossa hipofisária 

é o dorso da sela, um prato levantado de osso que é contínuo com o osso baso-

occipital ou clivo. Nos aspectos laterais do dorso da sela, apontando tanto 

anteriormente quanto posteriormente está o processo clinóide posterior ao qual a 

tenda do cerebelo é fixada. 

De cada superfície lateral do corpo do esfenóide está o sulco carotíco da ACI. 

Esse sulco é bem delimitado apenas no seu aspecto posterior onde a artéria entra 

no ápice petroso. O sulco carotíco é limitado medialmente por um pequeno 

tubérculo, o processo petroso, e lateralmente por uma projeção óssea, a língula, 

que se projeta posteriormente através do forame lacerado (Figura 5) 29. 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

Figura 5 -Características anatômicas ósseas da região selar 

 

Figura 5- Fotografias ilustrando as características anatômicas ósseas da região selar. ACP, 
processo clinóide posterior; PCP, processo clinóide posterior; OS, pilar óptico; TS, tubérculo da sela; 
DS, dorso da sela; IB, ponte interóssea; 1, forame óptico; 2, forame caroticoclinóide. A, configuração 
típica da região selar (reimpresso com permissão da Mayfield Clinic). B, aspecto superior da região 
selar, mostrando um espécime com um forame caroticoclinóide e uma ponte interóssea (reimpresso 
com permissão de, van Loveren HR, Guthikonda M, El-Kalliny M, Keller JT: Cirurgia do seio 
cavernoso, em Wilkins RH , Rengachary SS [eds]: Neurosurgery, New York, McGraw-Hill, 1996, vol 
2). Modificado de: Kim J.M. et al. 29 
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O PCP é uma continuação posterior e medial da asa menor do esfenóide e 

está conectada ao corpo do esfenóide por duas raízes: uma superior e outra inferior. 

A raiz superior é plana, forma o teto do canal óptico e continua com o plano 

esfenoidal. A raiz inferior (pilar óptico) forma as paredes lateral e ventral do canal 

óptico e conecta a asa menor ao osso basisfenóide. O PCP é normalmente 

composto por uma casca fina de osso cortical e um osso trabecular interno. 

Ocasionalmente o PCA contém células aéreas que se comunicam com o seio 

esfenoidal via pilar óptico. O seu comprimento a partir do nível do teto do canal 

óptico até a ponta do processo possui em média 7.7mm e uma espessura de 4mm. 

O processo clinóide médio (PCM) é uma projeção óssea muitas vezes 

esquecida que surge da superfície lateral do corpo do osso esfenóide, 

aproximadamente 1 a 2 mm abaixo do tubérculo da sela. Uma fusão completa entre 

o PCA e o PCM pode existir, formando o forame caroticoclinóide, mas mais 

comumente esta fusão é incompleta. 

Uma ponte óssea interclinóide pode se formar entre o PCA e o PCP. Essa 

conexão está associada a um forame caroticoclinóide tanto completo quanto 

incompleto. 

 

3.3.2 Relações durais  

 

O teto do seio cavernoso é formado por duas camadas de dura máter. A 

camada dural externa cobre a superfície superior do PCA e a camada dural interna 

cobre a superfície inferior desse processo. Essas duas camadas durais então se 
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separam para cobrir o PCA. Uma clinoidectomia anterior cria um espaço no qual é 

referido como espaço clinóide. Este espaço é estritamente um espaço potencial 

preenchido pelo processo clinóide. 

A camada dural externa do teto do seio cavernoso que recobre a superfície 

superior do PCA se continua medialmente e se funde com a adventícia da ACI para 

formar o anel dural  ̀ distal. Além do anel dural distal, a camada dural externa cobre 

o plano esfenoidal e o tubérculo da sela e forma o ligamento falciforme, a bainha 

dural do nervo óptico e o diafragma da sela. 

O anel dural distal é firmemente aderido à ACI, portanto dissecações 

intempestivas do anel dural distal da ACI são praticamente impossíveis sem lacerar 

a camada adventícia. O ligamento anterior petroclinóide é uma dobra dural que 

conecta o ápice petroso ao PCA, funde-se com o anel dural distal no seu aspecto 

lateral e reforça essa porção do anel. O anel distal não é um círculo verdadeiro, mas 

excêntrico, o que geralmente resulta na criação de um pequeno recesso 

subaracnóide ao longo do aspecto medial da ACI, assim que ela penetra na dura. 

Essa bolsa subaracnóide é conhecida como cavo carotídeo. 

 

3.3.3 O cavo carotídeo 

 

O cavo carotídeo é um recesso ou bolsa descrito inicialmente por Kobayashi 

et al.10 em 1989, caracterizado como um espaço formado por um anel dural distal 

redundante que se estende para baixo do nível do anel dural distal no aspecto 

medial da parede da ACI no seu segmento clinóide30. Ele está posicionado no lado 
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posteromedial da ACI, no aspecto anterolateral do diafragma da sela, logo abaixo 

do anel dural distal. Ele se estende para baixo entre a parede externa da ACI, o anel 

dural distal e o colar carotídeo. A origem da artéria hipofisária superior e o colo dos 

aneurismas da artéria hipofisária superior podem surgir do cavo carotídeo31. Esta 

região é de relevante importância anatômica pois aneurismas desta região podem 

ser erroneamente considerados como extradurais, o que pode postergar o seu 

tratamento e ocasionar hemorragia subaracnóide nestes pacientes não tratados30. 

 

3.3.4 Ramos arteriais do segmento C5  

 

Geralmente o segmento clinóide não emite ramos. Em geral as artérias 

oftálmicas se originam distalmente ao anel dural distal e em poucos casos a artéria 

oftálmica surge do segmento C5. 

 

3.4 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

3.4.1 Arteriografia carotídea fase arterial 

 

A arteriografia digital é o exame padrão ouro para detecção de aneurismas 

cerebrais. Seu uso já é consagrado desde a década de 1920 quando Egas Moniz 

fez os primeiros experimentos em seres humanos para validar esta técnica. 

Inicialmente este exame era realizado através da cateterização da ACI, porém a 
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técnica foi aprimorando ao longo dos anos, passando a ser feita prioritariamente 

com a cateterização femoral, com uso do contraste iodado e da radioscopia. 

A partir da bifurcação da carótida, geralmente no nível de C4, a ACI passa 

para a base do crânio sem emitir nenhum ramo. Ela entra no crânio através do canal 

carotídeo, se curva ântero-medialmente no sulco carótico e então superiormente 

para entrar no seio cavernoso. O segmento cavernoso é geralmente tortuoso e na 

projeção anteroposterior (AP) suas curvas superpostas não devem ser confundidas 

com aneurismas. A artéria carótida cavernosa termina lateral ou inferolateral à sela 

turca. Pequenos ramos arteriais que surgem da artéria carótida cavernosa suprem 

os componentes da sela turca, seios cavernosos e tentório medial e podem ser 

normalmente visíveis ao exame.  

A persistência da artéria trigeminal é um vaso anômalo ocasionalmente visto 

surgindo proximal à artéria carótida cavernosa, conectando-se à artéria basilar. 

Essa é a mais comum de várias artérias persistentes possíveis que juntam os dois 

sistemas arteriais no embrião.  

A artéria carótida cavernosa se curva superiormente, penetra na dura medial 

ao PCA e dá origem a artéria oftálmica. Esse vaso passa através do canal óptico 

abaixo do nervo óptico e cruza para o aspecto supero medial da órbita. Ramos 

terminais se anastomosam na região nasal e frontal com ramos da artéria carótida 

externa, providenciando um caminho de suprimento sanguíneo colateral para o 

cérebro no caso de oclusão da ACI proximal. Os ramos orbitais são tortuosos e 

variáveis e existem anomalias interessantes envolvendo a artéria oftálmica como a 

origem a partir da artéria meníngea média e vice e versa.  
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Após passar posteriormente por uma curta distância além da origem da artéria 

oftálmica, a ACI se curva superiormente até o ponto em que a AComP emerge. Essa 

artéria é variável no seu curso, usualmente é fina e a transição para uma ACP mais 

larga é abrupta. A ACP pode surgir diretamente da ACI e nesse caso a sua 

comunicação com a artéria basilar é ausente ou hipoplásica.  

A artéria corióidea anterior é um vaso muito fino que surge logo acima da 

AComP, passa através do espaço subaracnóide para-selar e então entra no corno 

temporal através da fissura coriódea. Na arteriografia lateral ela aparenta ser um 

vaso fino cursando posteriormente em uma séria de curvas suaves que se tornam 

mais amplas e indistintas assim que ela opacifica o plexo corióide do lobo temporal. 

Na projeção AP padrão ela passa superiormente e medialmente, faz uma curva 

relativamente aguda lateral e então uma curva longa superior e medialmente. Após 

originar a artéria coriódea a ACI se bifurca então em ACA e ACM formando um T 

na projeção AP.  

Apesar de ser um exame de extrema importância para o diagnóstico dos 

aneurismas cerebrais, ainda existem limitações em relação ao seu uso para 

diferenciação dos aneurismas da região paraclinóide que estão em situação intra 

ou extradural. Diversos estudos têm sido realizados para avaliar qual o melhor tipo 

de exame de imagem para conseguir obter esse tipo de diferenciação.  

 

 

 

 



 
 

48 

3.4.2 Angiotomografia  

 

A angiotomografia computadorizada dos vasos intracranianos é um exame 

de imagem que vem sendo utilizado para o estudo da vascularização cerebral desde 

a década de 195033. Tomografias de crânio simples são métodos radiológicos muito 

utilizados para avaliação de doenças intracranianas pela sua rapidez e 

disponibilidade em diversos centros, porém pela sua limitação técnica possuem 

pouca sensibilidade para detecção de aneurismas cerebrais outros além dos 

aneurismas gigantes34. Com o desenvolvimento da técnica tridimensional o seu 

papel se tornou de significativa importância como parte do planejamento pré-

operatório dos pacientes com aneurismas paraclinóides pois desta forma é possível 

a excelente visualização do aneurisma, seu colo, sua relação com a artéria parental 

e estruturas ósseas adjacentes 35, 34.  

Neste tipo de exame é feita uma varredura do crânio pelo aparelho de 

tomografia no paciente em posição supina com a linha órbito-meatal perpendicular 

ao solo após administração de contraste iodado. Em geral são realizados cortes 

finos de cerca de 3mm do crânio cerca de 30 segundos após a injeção de contraste. 

Estas imagens são transferidas para uma estação gráfica de trabalho que permite 

uma reconstrução tridimensional. Através deste tipo de técnica é possível uma 

melhor resolução do estudo, o que permite a detecção de lesões pequenas, 

próximas a base do crânio, além de ser possível a rotação do estudo até 180o, 

tornando possível a avaliação das relações entre as estruturas ósseas e 

vasculares36. 
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3.4.3 Ressonância nuclear magnética 

 

O uso da ressonância nuclear magnética para estudo das patologias 

intracranianas é algo que vem sido utilizado e vem se desenvolvendo desde a 

década de 198037. Com as novas técnicas de aquisição de imagens e o uso de 

equipamentos de 3-tesla tem sido possível o seu uso para avaliar estruturas 

anatômicas importantes para o planejamento cirúrgico de aneurismas da região 

paraclinóide como o anel dural distal.  Com a análise desta estrutura é possível 

avaliar se os aneurismas desta região são intra ou extradurais, o que pode definir o 

potencial risco para hemorragia subaracnóide, o que modifica o grau de morbidade 

e mortalidade destes aneurismas 38. 

 

3.5 ANEURISMAS 

 

3.5.1 Aneurismas da região paraclinóide 

 

Os aneurismas da região paraclinóide receberam diversas nomenclaturas e 

diferentes classificações ao longo das décadas. À medida que o conhecimento 

anatômico da região foi sendo aprofundado, essas nomenclaturas foram sofrendo 

modificações sendo difícil até hoje manter um consenso sobre este assunto. 

A maioria dos aneurismas saculares intracranianos ocorre devido a uma 

associação hemodinâmica do ramo de um vaso parental, a partir da sua curva, no 

ângulo entre ele e outro ramo arterial significativo. Em geral eles apontam na direção 
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que o fluxo no vaso parental deveria ter continuado caso a curva não estivesse 

presente9. Os primeiros relatos de caso de aneurismas da região paraclinóide, ora 

denominados aneurismas carótido-oftálmicos, foram descritos por Drake et al.5 em 

1968. Na sua casuística ele descreve este tipo de aneurisma como localizado em 

uma íntima relação com o nervo óptico que o cobre e esconde a sua origem, o que 

pode ser um fator de dificuldade para a sua oclusão cirúrgica. Em quase todos os 

casos relatados por este autor, os aneurismas surgiram do aspecto superior ou 

supero-medial da ACI num ângulo obtuso em relação a origem da artéria oftálmica. 

Nas duas exceções o saco surgiu da porção infraclinóide da carótida, abaixo e 

medial a origem da artéria oftálmica. Os aneurismas pequenos estavam projetados 

para cima, mas com uma tendência do saco a se estender medialmente 

provavelmente por conta da restrição sobrejacente que o nervo óptico exercia sobre 

eles5. 

Três anos após a descrição de Drake et al., Kothandaram et al. 39, do 

departamento de neurocirurgia de Salford, Inglaterra, trouxeram uma primeira 

tentativa de classificar os aneurismas carótído-oftálmicos de acordo com sua 

localização em relação ao quiasma óptico, baseada em uma série de 19 casos 

tratados pelo seu grupo. Abaixo segue a classificação dos aneurismas sugerida:  

 

1. Tipo 1 ou sub-quiasmático: o aneurisma passa horizontalmente e 

medialmente em angulo reto à ACI parental e comprime a superfície abaixo do 

nervo óptico. Raramente sangra e pode causar alteração visual. Nestes casos 
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existe uma dificuldade para dissecar o saco aneurismático do nervo óptico e 

definir seu colo para clipagem. 

2. Tipo 2 ou supra-quiasmático: o aneurisma aponta para cima e 

medialmente em direção ao complexo comunicante anterior e repousa acima da 

superfície superior do nervo óptico e quiasma. O sangramento nestes casos é 

comum. 

3. Tipo 3 ou paraquiasmático: o aneurisma aponta para frente a partir 

da parede anterior da ACI parental e sobre o PCA, para dentro da fossa anterior. 

O seu sangramento é comum, o saco do aneurisma repousa lateralmente ao 

nervo óptico e ele pode crescer bastante e erodir o PCA. Ele raramente causa 

sintomas de compressão do nervo óptico e o acesso cirúrgico é menos difícil do 

que os outros dois aneurismas descritos anteriormente39.  

Nas décadas subsequentes surgiram diversas outras classificações baseadas 

em observações anatômicas, radiológicas e intraoperatórias. Com esses estudos, 

percebeu-se que muitos aneurismas desta região não apresentam relação direta 

com os ramos arteriais e como resultado, essas lesões foram sendo denominadas 

e descritas de acordo com a sua relação entre os marcos anatômicos adjacentes, 

produzindo termos variados como aneurismas paraoftálmicos, supraoftálmicos, 

infraoftálmicos, da ACI proximal, globais paraclinóides, supraclinóides, 

subquiasmáticos, paraquiasmáticos, supraquiasmáticos, dorsais e ventrais9. 

Algumas propostas de classificação foram se sobrepondo ao longo dos anos: 

em 1976 Almeida et al.40 classificaram os tipos de aneurismas em 2 grupos também 
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levando em consideração a sua posição com relação ao quiasma óptico: 

aneurismas latero-optoquiasmáticos e sub-optoquiasmáticos. Neste mesmo ano 

Thurel et al. adicionaram dois outros grupos à classificação proposta por Almeida et 

al.: supraquiasmal e tipo global 41. 

Na classificação proposta por Day et al. em 19909, aneurismas que surgem de 

uma relação clara com a artéria oftálmica são denominados aneurismas da artéria 

oftálmica. Essas lesões surgem da ACI apenas distal à origem da artéria oftálmica 

e inicialmente se projetam dorsalmente ou dorsomediais a partir da superfície da 

ACI, em direção à metade lateral do nervo óptico. Aqueles que se originam mais 

distalmente dentro do segmento incorporam os ramos perfurantes para a hipófise e 

são, portanto, chamados de aneurismas da artéria hipofisária superior. Estes 

aneurismas são então subdivididos em variantes paraclinóides e supra-selar, 

baseando-se na direção do aneurisma e limitados pelo tamanho do cavo carotídeo 

medial, da ACI e da altura da parede lateral selar. A variante paraclinóide se projeta 

inferiormente ou ínfero-medialmente em direção e abaixo do PCA enquanto a 

variante supraselar se estende medialmente ou supero-medialmente acima do 

diafragma da sela no espaço supraselar. Raramente o tipo paraclinóide pode 

continuar lateralmente e alcançar proporções gigantes sem comprimir as vias 

visuais. Como o espaço abaixo esse segmento carotídeo é limitado, a maioria das 

lesões paraclinóides vão eventualmente se projetar na direção do espaço 

supraselar, quando crescem, e poderão apresentar características tanto de 

variantes paraclinóides quanto de supraselares. Para fins de categorização esses 
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aneurismas serão classificados de acordo com o seu maior componente 

(geralmente supraselar)9. 

Al-Rodhan et al. em 1993 classificaram os aneurismas paraclinóides em 5 

grupos baseados em angiografias e observações intra-operatórias, relacionando a 

posição do colo e do domo do aneurisma. Esses grupos são: supra-oftálmicos, 

oftálmicos, infraoftálmicos/supracavernosos, transicionais e cavernosos42. Em 1994 

Batjer et al. trouxeram uma nova proposta de classificação em 3 grupos: aneurismas 

de artéria oftálmica, de artéria hipofisária superior e de parede posterior proximal da 

ACI43. Em 1997 Fries et al. adicionaram um novo grupo denominado de aneurismas, 

parcialmente intracavernosos a essa classificação de Batjer et al. 44. Em 1997 

Kumon et al. classificaram os aneurismas paraclinóides em 5 grupos: 

subquiasmáticos, lateral quiasmáticos, supraquiasmáticos, de cavo carotídeo e 

paraclinóides45. Em 1999 De Jesus et al. dividiram os aneurismas em 4 grupos: 

clinóide, oftálmico, de hipofisária superior e paraclinóide posterior46. 

A partir de uma análise de 61 casos tratados cirurgicamente, Barami et al. 47 

em 2003 trouxeram um novo esquema de classificação, na sua proposta os 

aneurismas são classificados de acordo com o aspecto angiográfico e agrupados 

de acordo com a relação do colo do aneurisma, o segmento da ACI de origem e na 

direção em que ele se projeta. Os tipos são os seguintes:  

 

Ia - Surgem do segmento oftálmico superior e são relacionados à artéria 

oftálmica, são ou mediais ou laterais ao nervo óptico e projetados 

superiormente.   
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Ib - Surgem do segmento oftálmico superior, não tem ramos 

relacionados, projetados superiormente e laterais ao nervo óptico.  

II - Surgem do segmento oftálmico ventral e não tem ramos 

relacionados, o domo do aneurisma geralmente está projetado inferiormente 

para o teto do seio cavernoso. 

IIIa - Surgem do segmento oftálmico medial e relacionados a artéria 

hipofisária superior, projetados medialmente acima do dorso da sela turca. 

IIIb - Surgem do segmento clinóide medial, acima da reflexão dural, são 

relacionados à artéria hipofisária superior infradiafragmática e projetados 

medialmente 

IV - Geralmente largos e envolvem os segmentos clinóide ventral e 

oftálmico, não tem ramos relacionados e alargam o anel dural distal47 

 

Em 2008, surgiu uma nova proposta de classificação trazida por Krisht et al., 

baseada em aspectos cirúrgicos, anatômicos e radiológicos. Nesta classificação os 

aneurismas paraclinóides são divididos em: aneurismas paraclinóides superiores ou 

verdadeiramente oftálmicos, aneurismas paraclinóides inferiores ou ventrais, 

aneurismas paraclinóides laterais ou subclinóides e aneurismas paraclinóides 

mediais ou do cavo carotídeo/hipofisária superior. Esta classificação é a primeira 

referência de língua inglesa a citar especificamente os aneurismas da região lateral 

da carótida, além de ser mais prática e didática em relação às outras descritas 

anteriormente11.  
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4 MÉTODOS                                                                                                                                       

 

 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Estudo descritivo e observacional.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP) em colaboração com o Barrow Neurological Institute e Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (InRad) 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

4.3.1 Estudo anatômico 

 

 Trinta e dois hemicrânios de cadáveres estudados em colaboração com o 

Barrow Neurological Institute e a Universidade de São Paulo (USP), preparados 

previamente com injeção de silicone colorido nos vasos e infusão em formol para o 

objetivo primário do estudo. 
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4.3.2 Estudo radiológico 

 

  Todas as angiotomografias e angiografias realizadas no HCFMUSP nos 

pacientes operados neste serviço com aneurismas da ACI, entre os anos de 2012 

e 2016, para o objetivo secundário. Foram escolhidos como objeto de estudo 

apenas os pacientes com aneurismas da ACI, por conta da íntima relação destes 

aneurismas com as áreas anatômicas estudadas no objetivo primário. Aneurismas 

de outras topografias ou de segmentos mais distais ou proximais da ACI não 

apresentam relação com as estruturas estudadas na presente tese e, portanto, 

fogem do objetivo deste estudo. 

 

4.3.2.1 Critérios de inclusão no estudo radiológico 

 

1. Aneurismas incidentais ou rotos da ACI submetidos a tratamento microcirúrgico 

no HCFMUSP, no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2016. 

2. Ter realizado angiotomografia e angiografia pré-operatória no InRad no período 

supracitado. 

3. Localização angiográfica do aneurisma na ACI e seus segmentos confirmada 

por laudo do radiologista. 

4. Localização intraoperatória do aneurisma da ACI confirmada pelo cirurgião 

principal. 

5. Caso o paciente tenha realizado mais de uma angiotomografia pré-operatória o 

exame analisado foi realizado mais próximo da data da cirurgia. 
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4.3.2.2 Critérios de exclusão do estudo radiológico 

 

1. Paciente operado no HCFMUSP, mas que não tenha realizado 

angiotomografia ou angiografia no InRad 

2. Angiotomografia e angiografia realizadas fora do período estipulado. 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Questionário preenchido pela investigadora principal com base na análise dos 

exames de imagem realizados pelos pacientes da pesquisa, bem como dados 

demográficos e cirúrgicos retirados do prontuário (Anexos A e B). 

 

4.5 PLANO DE TRABALHO 

 

A análise da anatomia microcirúrgica da região foi feita através da observação, 

medição e fotografia dos cadáveres preparados. A criação do banco de dados desta 

etapa do estudo foi elaborada após a avaliação da ficha de coleta de dados 

anatômicos. 

 Com base no instrumento de coleta de dados previamente elaborado para a 

etapa radiológica, foram realizadas as definições dos termos e parâmetros do 

preenchimento dos dados do protocolo, utilizando para isso o preenchimento dos 

10 primeiros questionários em comum acordo com o orientador do projeto. A seguir 

desta etapa inicial os dados foram coletados através do preenchimento dos 
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questionários exclusivamente pela pesquisadora principal, com o objetivo de 

uniformizar a coleta dos dados e diminuir os possíveis vieses. Os dados foram 

compilados e armazenados no banco de dados. 

 

4.6 DURAÇÃO 

 

 A coleta dos dados radiológicos e a análise das peças anatômicas foram 

realizadas por 24 meses a partir da aprovação pela comissão de análise de projetos 

de pesquisa (CAPPesq) e pela diretoria do HCFMUSP. O banco de dados foi 

elaborado logo após a coleta dos dados assim como a sua análise estatística.  

 

4.7 VARIÁVEIS 

 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: 

 

4.7.1 Variáveis primárias 

A avaliação das peças anatômicas foi realizada através da observação 

seguida do preenchimento dos instrumentos de coleta de dados. Foi observada a 

presença ou a ausência do cavo carotídeo lateral e do recesso carotídeo lateral, 

caso estes achados anatômicos estivessem presentes eles eram medidos com uso 

do paquímetro, fotografados e os dados devidamente anotados na ficha de coleta. 
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Também foram obtidos os dados referentes ao sexo e a idade dos cadáveres 

estudados. 

 A partir da análise das angiografias os seguintes dados foram obtidos: 

localização do aneurisma, sua posição em relação ao PCA, direção do colo e o seu 

tamanho em milímetros. Com base na análise do prontuário foi verificada a 

localização do aneurisma conforme avaliação do cirurgião no ato operatório e se 

houve alguma intercorrência durante a cirurgia, após a avaliação das 

angiotomografias foi avaliada a presença ou a ausência do recesso carotídeo 

lateral, seu tamanho em milímetros e a presença ou ausência do cavo carotídeo 

lateral. 

 

4.7.2 Variáveis secundárias 

 

 Os dados epidemiológicos coletados foram: gênero, idade, etnia, histórico de 

tabagismo e morbidades associadas.  

Também foram obtidos dados relacionados à modalidade de tratamento 

cirúrgico, lateralidade da cirurgia e do aneurisma, se houve ou não hemorragia 

subaracnóide e se existiam ou não aneurismas associados. 
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4.8 ANÁLISE DAS PEÇAS ANATÔMICAS 

 

A etapa de análise anatômica foi realizada no laboratório de Neurocirurgia do 

Barrow Neurological Institute, St Josephs Hospital and Medical Center (Phoenix, 

Arizona, EUA) pelo orientador desta tese (EGF). Nos espécimes utilizados os vasos 

sanguíneos foram lavados, injetados com formol e fixados. Os cérebros foram 

removidos e as artérias carótidas foram seccionadas. As artérias carótidas e 

vertebrais foram dissecadas em seu segmento cervical, canuladas e injetadas com 

solução de silicone, solvente, catalizador e corante em pó na cor vermelha (75 ml 

para injeção nas artérias) e azul (100ml para injeção nas veias). As cabeças foram 

submersas em solução alcoólica pelo período mínimo de 48 horas antes do início 

das dissecações.  

 

4.8.1 Definições anatômicas preliminares  

 

a) Recesso carotídeo lateral: foi definido como um espaço localizado entre a 

parede lateral da ACI clinóide e o PCA (Figuras 6 e 7). Este é um espaço curto, 

oblíquo, que se estende de medial para lateral, se inicia na borda óssea a partir da 

emergência da ACI, após a sua saída na metade da porção medial da margem 

inferior do ponto clinóide anterior e tem como limite posterior a borda posterior do 

PCA. 
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Figura 6- Vista superior Peça anatômica do recesso carotídeo lateral 
 

 
. 
Figura 6- Fotografia da peça anatômica demonstrando a localização do recesso carotídeo lateral. 
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Figura 7- Ilustração da região da carótida clinóide, cavernosa e oftálmica 
 
 

 
 
 
Figura 7- Ilustração da região da carótida clinóide, cavernosa e oftálmica (C4, C5 e C6) 
demonstrando os diversos tipos de aneurisma da região clinóide intradural e a relação entre as 
estruturas ósseas, vasculares, durais e neurais (corte coronal) com ênfase ao recesso carotídeo 
lateral e ao cavo carotídeo lateral. Abreviação: Superior = Sup.  
 

 

b) Cavo carotídeo lateral: definido como um pequeno recesso ou bolsa 

formada por uma inflexão dural, que se estende na região lateral da ACI, formando 

uma pequena cavidade na parede medial do PCA, correspondendo a um análogo 

lateral do chamado “cavo carotídeo” descrito como uma estrutura medial à ACI 
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(Figuras 7 e 8). Ele está situado abaixo da zona de emergência ACI clinóide, medial 

ao PCA e sua melhor visualização anatômica requer uma pequena tração medial e 

superior da carótida.  Relações ósseas: está localizado ínfero-lateralmente ao pilar 

óptico, medialmente ao PCA e lateral PCM. 

 

 

Figura 8- Peça anatômica do cavo carotídeo lateral 
 

 

 
Figura 8- Fotografia da peça anatômica demonstrando a localização do cavo carotídeo lateral. 

Vista superior com tração medial da carótida 
 
 
 

 



 
 

64 

4.9 ANÁLISE DOS EXAMES RADIOLÓGICOS 

 

Inicialmente todos os exames de imagem dos pacientes foram extraídos da 

plataforma Philips do InRad, do HCFMUSP no formato DICOM e exportados para 

análise através do software OsiriXÒ Lite versão 10.0.3. As angiografias foram 

avaliadas através das suas aquisições bidimensionais, nos planos AP e perfil. No 

plano AP foi realizada a medida da direção do colo do aneurisma com o uso da 

ferramenta Angle, tomando-se três pontos: o primeiro ponto na linha média do 

domus do aneurisma (ponto A), o segundo no ponto médio da base do aneurisma 

(ponto B) e o terceiro ponto na linha média estimada do exame (ponto C), 

perpendicularmente ao ponto da base do aneurisma (Figura 9). O ângulo obtido era 

anotado em graus e era considerado positivo caso estivesse acima do zero no eixo 

vertical e negativo caso estivesse abaixo do zero no eixo vertical (Figura 10). No 

perfil foi obtida a posição do aneurisma em relação à clinóide conforme as figuras 

11 e 12. 
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Figura 9– Angiografia digital AP 

 

 
 

Figura 9– Angiografia digital AP evidenciando aneurisma da ACI e como foi medida a direção do 
colo do aneurisma, utilizando os pontos A, B e C. Ponto A: linha média do domus do aneurisma. 
Ponto B: ponto médio da base do aneurisma. Ponto C: linha média estimada do exame, 
perpendicular ao ponto da base do aneurisma. O ângulo entre estes três pontos foi considerado 
como a direção do colo do aneurisma. 
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. 
              Figura 10- Direção do colo do aneurisma em graus 

                                
 
                      Figura 10- Direção do colo do aneurisma em graus (adaptado de Tanaka Y et al 2002) 
 

 
 

                      
                            11- Posição do aneurisma em relação ao PCA 
 
 

 
 

           Figura 11- Posição do aneurisma em relação ao PCA (adaptado de Tanaka Y et al. 2002). 
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Figura 12- Recorte de angiografia digital em perfil 
 
 

 

 
 
Figura 12- Recorte de angiografia digital em perfil evidenciando a posição do aneurisma em relação 
ao PCA, neste exemplo com localização supraclinóide 

 

 

As angiotomografias foram analisadas inicialmente através da sua 

reconstrução tridimensional, foi escolhido o exame contrastado com maior número 

de cortes e em seguida foi utilizada a ferramenta 3D Volume Rendering. O passo 

seguinte foi a utilização da ferramenta Crop, para selecionar a área de interesse do 

exame que era a região do PCA na zona de emergência da ACI. Com a ferramenta 
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WL/WW, o exame era corrigido até a obtenção da melhor imagem, onde fosse nítida 

a relação vascular e óssea. Após ampliação e análise da imagem tridimensional 

formada foi obtida a informação sobre a presença ou ausência do recesso carotídeo 

lateral (Figura 13).  

 

                   Figura 13- Recorte de angiotomografia digital em 3D 
 

 

 
 

Figura 13- Recorte de angiotomografia digital com reconstrução tridimensional 3D volume rendering 
evidenciando a relação entre a ACI (seta maior), o PCA (seta menor) e a presença do recesso 
carotídeo lateral (seta dupla). 
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Além da reconstrução volumétrica da angiotomografia, foi obtida também a 

reconstrução tridimensional Curved Planar Reformation (3D Curved-MPR). Com 

esta reconstrução foi possível realizar a medida da distância entre o PCA e a ACI 

sendo, portanto, estabelecido o tamanho do recesso carotídeo lateral. Para esta 

mensuração anatômica foi escolhido o plano coronal e, a partir da visualização do 

pilar óptico, o ponto onde a ACI cruzava perpendicularmente ao PCA, foi 

estabelecida a distância entre estes dois pontos, utilizando a ferramenta Length 

(Figura 14). Em caso de dúvidas em relação a posição do PCA, foi utilizada a 

ferramenta Axis para comparar o ponto no plano coronal em relação ao plano sagital 

e axial (Figura 15).  
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              Figura 14- Recorte de angiotomografia digital 3D plano coronal 
 

 
Figura 14- Recorte de angiotomografia digital 3D Curved MPR (reconstrução multiplanar), plano 
coronal, demonstrando a medida do recesso carotídeo lateral tendo como base a distância entre o 
PCA e a ACI. 
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Figura 15- Imagem nos 3 planos de aquisição: sagital, coronal e axial 
 
 
 

 
 
Figura 15- Exemplo de reconstrução 3D curved MPR (reconstrução multiplanar) da 
angiotomografia digital ddemonstrando a imagem nos 3 planos de aquisição simultaneamente: 
sagital (A), coronal (B) e axial (C). 

 
 
 

O último ponto anatômico a ser analisado na angiotomografia foi a presença 

ou ausência do cavo carotídeo lateral. Como a presença ou ausência desta 

alteração no exame de imagem só pode ser estimada a partir da presença de um 

aneurisma desta topografia, só foram analisados os exames de pacientes cujos 

aneurismas estavam localizados na artéria carótida interna proximal. Com base na 

reconstrução 3D Curved-MPR (reconstrução multiplanar), também no plano 

coronal, foi analisado se o colo do aneurisma ultrapassava o limite inferior de uma 

linha imaginária estabelecida entre o PCA e a parede medial da ACI, a partir da sua 

visualização no pilar óptico (Figura 16). 
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Figura 16- Análise do colo do aneurisma com base em uma linha imaginária entre 
o PCA e a ACI 

 

 

 
Figura 16- Angiotomografia com reconstrução 3D Curved-MPR (reconstrução multiplanar), plano 
coronal, análise do colo do aneurisma com base em uma linha imaginária entre o PCA e a parede 
medial da ACI (linha preta) a partir do pilar óptico (PO). 

 
 
 
 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A criação do banco de dados e sua análise estatística, foram realizados 

através do software estatístico IBM SPSS versão 22.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences 22.0 for Mac, Chicago, IL). 
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 A descrição das variáveis foi feita por meio do cálculo de medidas de 

frequência, medidas de tendência central e dispersão. Para análise comparativa 

entre os achados intraoperatórios e os achados radiológicos foi realizada análise de 

concordância pelo Kappa de Cohen, com a seguinte interpretação: k< 0 sem 

concordância; 0 - 0,19 concordância pobre; 0,20 - 0,39 fraca; 0,40 - 0,59 moderada; 

0,60 - 0,79 substancial; e 0,80 - 1,00 concordância quase perfeita48. 

 

4.11 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

4.11.1 Riscos e benefícios 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP, sob o protocolo no CAAE: 

51105415.0.0000.0068.  Ele foi realizado com peças de cadáver e por meio de 

análise retrospectiva de exames de imagens e dados do prontuário, a identificação 

se deu apenas por meio de número de registro do prontuário e pelas letras iniciais 

do nome e sobrenome dos pacientes envolvidos. Não foram realizados 

procedimentos, nem existiram riscos físicos ou psíquicos aos pacientes envolvidos 

nesta pesquisa, quanto aos benefícios, este estudo propiciará o conhecimento de 

uma região anatômica que ainda não foi descrita na literatura, bem como as 

características radiológicas dos aneurismas desta região. Isso possibilitará uma 

aplicação clínica direta para um melhor planejamento cirúrgico das patologias desta 

topografia. 
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4.11.2 Responsabilidade e sigilo 

 

O pesquisador tem se responsabilizado pelo sigilo das informações obtidas, 

assim como pela não identificação dos pacientes envolvidos, respeitando a 

resolução 196, que trata dos aspectos éticos da pesquisa em seres humanos. 
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5.RESULTADOS 

 

 

 

5.1 ESTUDO ANATÔMICO 

 

 Foram analisados 32 hemicrânios de cadáver com idade média de 67 anos, 

sendo 60% do sexo feminino. O cavo carotídeo lateral foi encontrado em 3 lados 

e o recesso carotídeo lateral também foi encontrado em 3 lados (9,37%), sendo 

que em 2 lados o achado dessas duas alterações anatômicas foi concomitante 

(6,23%), o tamanho médio do recesso carotídeo lateral foi de 4mm de 

comprimento por 2mm de largura. 

 Descrição dos achados anatômicos: 

 

1. Recesso carotídeo lateral: é um espaço localizado entre a 

parede lateral da ACI clinóide e o PCA (Figuras 17, 18, 19 e 20). Este é um 

trajeto curto, oblíquo, que se estende de medial para lateral, seu início se dá a 

partir da emergência da ACI, no ponto em que ela adentra o espaço 

subaracnóide acima do anel dural distal, tem como limite ânterosuperior o pilar 

óptico e como limite posterior a borda posterior do PCA. 
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Figura 17- Fotografia da peça anatômica e as relações ósseas na região do 
recesso carotídeo lateral 

 

 
 
 
Figura 17- Fotografia da peça anatômica mostrando as relações ósseas presentes na região onde 
está localizado o recesso carotídeo lateral. Vista superior. 
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Figura 18- Fotografia da peça anatômica mostrando a anatomia regular da região 

paraclinóide 
 

 

Figura 18- Fotografia da peça anatômica mostrando a anatomia regular da região paraclinóide. Vista 
superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

78 

 
 
 
Figura 19- Fotografia da peça anatômica e a localização do recesso carotídeo em 

relação ao PCA 
 

 
 

Figura 19- Fotografia da peça anatômica demonstrando a localização do recesso carotídeo e sua 
relação com o PCA. Vista superior. 
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Figura 20- Fotografia da peça anatômica e a localização do recesso carotídeo 
lateral em relação com o PCA, por vista do ângulo superior com tração medial e 

superior da artéria carótida 

 
 
Figura 20- Fotografia da peça anatômica demonstrando a localização do recesso carotídeo lateral e 
sua relação com o PCA. Vista superior com tração medial e superior da ACI. 

 

 

2. Cavo carotídeo lateral: é um pequeno recesso ou bolsa formada por 

uma inflexão dural, que se estende na região lateral da ACI formando uma pequena 

cavidade na parede medial do PCA (Figuras 21 e 22). Ele está situado abaixo da 

zona de emergência da ACI após a sua saída pelo anel dural distal e sua melhor 

visualização anatômica, requer uma pequena tração medial e superior da ACI.  
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Relações ósseas: está localizado ínfero-lateralmente ao pilar óptico, medialmente 

ao PCA e lateral ao PCM. 

Figura 21- Fotografia da peça anatômica mostrando a localização do cavo 
carotídeo lateral, por vista superior com tração medial da ACI 

 

 

Figura 21- Fotografia da peça anatômica demonstrando a localização do cavo carotídeo lateral. Vista 
superior com tração medial da ACI. 
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Figura 22- - Fotografia da peça anatômica mostrando a localização do cavo  
carotídeo lateral, a partir de vista superior com tração supero-medial da ACI 

 

 

Figura 22- Fotografia da peça anatômica demonstrando a localização do cavo carotídeo lateral. Vista 
superior com tração supero-medial da ACI. 

 

 

5.2 ESTUDO RADIOLÓGICO 

 

Foram realizados 12.884 procedimentos neurocirúrgicos no período de 

janeiro de 2012 a dezembro de 2016, sendo 489 destes procedimentos 
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microcirurgias, para tratamento de aneurismas intracranianos e destas 117 eram 

para tratamento de aneurismas carotídeos. Neste trabalho 58 casos preencheram 

os critérios de inclusão e exclusão e houve uma perda dos dados relativos a 

descrição cirúrgica de 8 casos por não localização dos prontuários físicos. Nestes 

8 casos conseguiu-se obter os dados do prontuário eletrônico, perdendo-se 

apenas as informações relativas à cirurgia, incluiu-se no presente estudo os dados 

epidemiológicos dos 58 casos.  

A idade média dos pacientes foi de 54,5 ± 11,3 (média ± DP), 87,9% eram do 

sexo feminino e 70,7% caucasianos. Dentre os pacientes estudados 48,3% tinham 

histórico de tabagismo, 65,5% eram hipertensos e 12,1% eram diabéticos (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Porcentual de hábitos de vida/comorbidades entre os pacientes estudados. N=58 
Hábitos de vida/comorbidades Porcentual N 

Tabagismo 48,3% 28 

HAS 65,5% 38 

Diabetes Melitus 12,1% 7 

Dislipidemia 10,3% 6 

Obesidade 3,4% 2 

Pneumopatia 3,4% 2 
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A frequência de hemorragia subaracnóide espontânea foi de 63,8% e o tipo 

de tratamento mais frequentemente utilizado foi a clipagem com 69% seguido de 

clipagem + embolização com 13,8%, conforme a Tabela 2. Os aneurismas de 

artéria comunicante posterior (CoP) foram os mais encontrados no intraoperatório, 

com 60% dos casos seguido dos aneurismas de artéria oftálmica e de artéria 

corióidea anterior com 12 e 6% respectivamente. Em relação às intercorrências 

intraoperatórias, a falha na tentativa de clipagem foi a mais encontrada junto com 

a clipagem temporária, com 5,9% cada, conforme o Gráfico1. 

 

Tabela 2. Frequência do tipo de tratamento dos aneurismas (cirurgia aberta: clipagem, wraping, 
trapping/by-pass ou cirurgia endovascular: embolização, stent) 
Tratamento Frequência Porcentagem 

Clipagem 40 69% 

Wrapping 2 3,4% 

Trapping-bypass 1 1,7% 

Clipagem + embolização 8 13,8% 

Embolização 1 1,7% 

Clipagem + wrapping 1 1,7% 

Clipagem + trapping/by-

pass 

1 1,7% 

Trapping + embolização 1 1,7% 

Wrapping + stent 

endovascular 

1 1,7% 

Wraping + embolização 1 1,7% 
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Outros 1 1,7% 

Total 58 100% 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 1. Frequência de intercorrências durante a cirurgia. Total = 11 
 
 

 
 

 

Com relação aos achados radiológicos, os aneurismas de AComP foram os 

mais encontrados nas angiografias, seguido dos aneurismas de artéria oftálmica e 

de artéria corióidea anterior, com 62,1%, 24,1% e 8,6% respectivamente (Gráfico 

2). Os aneurismas associados não paraclinóides mais frequentes, foram os de 

artéria cerebral média (ACM) com 25,9%. O cavo carotídeo lateral foi encontrado 

em 3 casos (6%) (Figuras 23, 24 e 25), o recesso carotídeo lateral do lado 

1

3
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Sangramento do aneurisma Clipagem temporária

Falha na tentativa de clipagem Sangramento + Clipagem temporária
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esquerdo foi encontrado em 31 casos (53,44%) e do lado direito em 29 casos 

(50%), após a análise da reconstrução tridimensional volumétrica (Figura 26 e 

Tabela 3). Com a análise da reconstrução multiplanar (3D curved MPR), o recesso 

carotídeo lateral apresentou um tamanho médio, considerando o diâmetro latero-

medial, à esquerda de 1,58mm e à direita de 1,29mm (Figura 27).  

 

 
 

Gráfico 2. Porcentual dos tipos de aneurismas encontrados nas angiografias dos pacientes 
operados. N = 58 
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Figura 23- Caso clínico 5: Angiotomografia de vasos intracranianos 
 

 

 
Figura 23- Caso clínico 5: Angiotomografia de vasos intracranianos corte coronal no nível do pilar 
óptico, demonstrando cavo carotídeo lateral à direita e erosão PCA à direita. 
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         Figura 24- Caso clínico 37: Angiotomografia de vasos intracranianos 
 

 
 
Figura 24- Caso clínico 37: Angiotomografia de vasos intracranianos, corte coronal demonstrando 
cavo carotídeo lateral à esquerda (seta branca). 
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Figura 25- Caso clínico 52: Angiotomografia de vasos intracranianos 
 

 
 
Figura 25- Caso clínico 52: Angiotomografia de vasos intracranianos, corte coronal no nível do 

pilar óptico demonstrando cavo carotídeo lateral à direita e a erosão do PCA. 
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Figura 26- Angiotomografia de vasos intracranianos com reconstrução volumétrica 
 

 
 
Figura 26- Angiotomografia de vasos intracranianos com reconstrução volumétrica, vista supero 
lateral demonstrando recesso carotídeo lateral bilateral (setas brancas) 
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Tabela 3. Achados radiológicos em angiotomografias com reconstrução multiplanar (3D curved-
MPR) para avaliação da presença do cavo carotídeo lateral e com a reconstrução tridimensional 
para avaliação da presença do recesso carotídeo lateral. N=58 

Achados radiológicos Porcentual N 

Cavo carotídeo lateral esquerdo 3,4% 2 

Cavo carotídeo lateral direito 1,72% 1 

Recesso carotídeo lateral esquerdo 53,44% 31 

Recesso carotídeo lateral direito 50% 29 

 
 
 
 

Figura 27- - Angiotomografia de vasos intracranianos com reconstrução   
multiplanar 

 

 
 

Figura 27- Angiotomografia de vasos intracranianos com reconstrução multiplanar (3D curved-
MPR), corte coronal no nível do pilar óptico demonstrando recesso carotídeo lateral a esquerda 
(linha preta) e o seu tamanho em milímetros (2,36mm). 
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Não foram descritos aneurismas de cavo carotídeo lateral nem de recesso 

carotídeo lateral propriamente ditos, porém em um caso o cirurgião principal 

descreveu o aneurisma como paraclinóide, localizado no segmento clinóide, 

variação ântero-lateral à direita (Figura 28). Neste caso, na avaliação angiográfica 

deste aneurisma, ele foi denominado como de artéria oftálmica pelo radiologista, 

foi classificado como supraclinóide, de acordo com a classificação angiográfica da 

posição do aneurisma em relação ao PCA na sua projeção perfil, o colo estava a 

+124º e media 7,4 x 3,8mm. Já na avaliação angiotomográfica foi determinada a 

presença do cavo carotídeo lateral, porém não havia recesso carotídeo lateral. 
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Figura 28- Caso clínico 52 evidenciando a presença de aneurisma de cavo 
carotídeo lateral 

 

   

Figura 28- Caso clínico 52 evidenciando a presença de aneurisma de cavo carotídeo lateral à direita 
(setas brancas). A: angiografia digital projeção AP. B: angiografia digital posição perfil. C: angiografia 
digital projeção oblíquo anterior esquerda. D: reconstrução tridimensional da angiografia digital 
posição AP, notem o formato em chapéu de cogumelo com o domo achatado. E: angiotomografia de 
vasos intracranianos, corte coronal no nível do pilar óptico. 

 
 

 

Na descrição cirúrgica deste caso clínico, foi relatada a realização de 

cervicotomia com reparo e identificação da artéria carótida comum para controle 

proximal. Após a craniotomia e abertura dural, foi realizada a dissecação da fissura 

silviana com exposição do nervo óptico, PCA, ACM, ACA e ACP à direita. O domus 

do aneurisma foi identificado parcialmente e em seguida foi realizada a abertura 

dural lateral a ACI com brocagem intradural do PCA, canal e pilar óptico. Após esta 
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etapa foi feita a abertura do anel dural distal com exposição do colo do aneurisma 

seguida de dissecação do domus do aneurisma, que estava orientado lateralmente 

ao segmento clinóide, sendo necessária a abertura do teto do seio cavernoso. Foi 

feita a clipagem do aneurisma com clipe angulado 90º, sem intercorrências e com 

oclusão transitória da ACI. No seguimento deste caso, a angiografia de controle 

pós-operatória evidenciou a presença de um colo residual de 3mm, porém não 

houve relatos de novos sangramentos aneurismáticos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 

A anatomia microcirúrgica da ACI sempre foi alvo de muitas discussões no 

meio neurocirúrgico, pois é nesta região onde estão mais comumente localizados 

os aneurismas intracranianos49. A frequência de aneurismas na população geral 

varia de 0,2 a 9,9% e a incidência de hemorragia subaracnóide (HSA) secundária a 

ruptura de aneurisma é em torno de 10 casos por 100.000 pessoas por ano49,50,51. 

Quando a HSA ocorre, geralmente é um fenômeno catastrófico, com alto índice de 

morbidade e mortalidade mesmo após o tratamento cirúrgico do aneurisma que 

ocasionou a hemorragia52.   

 A localização do aneurisma é um dos fatores que pode acrescentar uma 

dificuldade técnica para a realização do tratamento, sendo os aneurismas da ACI 

proximal um exemplo disso. Ao longo da história foram descritas técnicas cirúrgicas 

com o objetivo de minimizar estas dificuldades, como a realização de cervicotomia 

com controle da artéria carótida comum para oclusão temporária e a brocagem intra 

e extradural do PCA para uma melhor visualização do colo do aneurisma54. O 

advento das técnicas endovasculares e os seus aprimoramentos foram um divisor 

de águas no tratamento dos aneurismas, com diversos estudos na literatura 

ratificando a ampliação do seu uso ao longo dos anos53, além disso o uso das 
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diversas modalidades de métodos de imagem para a programação e planejamento 

terapêutico têm sido primordiais e essenciais para a tomada de decisão20,55. 

 No presente estudo o achado de uma região anatômica até então não 

reconhecida, nos mostra o quanto é importante o aprendizado no laboratório de 

dissecação. A partir desta análise em conjunto ao estudo dos diversos métodos de 

imagem, em especial a angiotomografia com suas diversas formas de reconstrução 

tridimensional, foi permitida a evidenciação clínica de uma possível existência desta 

variação anatômica.  

 O estudo de Krisht et al. é o primeiro que apresenta uma nova proposta de 

classificação que inclui os aneurismas da região lateral ao PCA. De acordo com 

esta proposta estes aneurismas paraclinóides laterais estão localizados 

parcialmente dentro do PCA, com uma porção distal do domus no espaço intradural. 

Na série de casos de Krisht et al., os aneurismas desta topografia contam como 

13% e outros autores os classificariam como transicionais, subclinóides, justadurais 

ou anteriores, sendo as classificações previamente existentes portanto restritas, 

controversas e com muitas limitações13, 55.  No presente estudo o único aneurisma 

visualizado que apresentava projeção lateral foi considerado por nós como de cavo 

carotídeo lateral, era totalmente intradural e tinha um aspecto bilobulado como o 

apresentado no trabalho de Krisht et al., entretanto foge ao escopo deste trabalho 

uma nova proposta de classificação.  

 Um outro relato de caso descrito por Korosue et al. apresenta um aneurisma 

da ACI com erosão do PCA56, neste caso o paciente se apresentou clinicamente 

com uma HSA e na descrição da angiografia realizada foi revelado um pequeno 
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aneurisma da ACI direita, no segmento oftálmico, com direção supero-lateral e com 

uma aparência não usual de cabeça de cogumelo por conta de um domus 

relativamente achatado. Este aneurisma estava completamente confinado abaixo 

do PCA e não havia sido percebido na tomografia realizada antes da cirurgia que 

existia uma erosão do PCA direito. Neste caso, após a abertura dural e dissecação 

intradural do aneurisma, ele não pôde ser visto completamente, sendo, portanto, 

procedida a brocagem do PCA após a remoção da sua dura máter. Logo após a 

brocagem houve uma hemorragia maciça por conta de uma laceração do aneurisma 

visualizada num segundo tempo cirúrgico realizado após tamponamento da 

hemorragia e angiografia controle. Este paciente evoluiu para óbito e este caso 

poderia ter um desfecho diferente, caso houvesse um maior entendimento da 

anatomia do aneurisma e das estruturas ao redor. Neste caso a particularidade do 

aneurisma foi o seu crescimento súperolateral abaixo do PCA com erosão, o que 

se assemelha com o aneurisma de cavo carotídeo lateral que o presente estudo 

descreve.  

Apesar de um número pequeno de pacientes incluídos nesta casuística e 

consequentemente o achado de apenas um caso de um provável aneurisma de 

cavo carotídeo lateral, é importante mencionar que este é o primeiro relato na 

literatura e a partir do entendimento desta região será possível a descrição de novos 

casos, com suas peculiaridades e dificuldades no tratamento. 

Neste trabalho não foram estudados os aneurismas submetidos a tratamento 

endovascular, devido a importância de ser observada a localização intraoperatória 
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do aneurisma, bem como a necessidade de ser estudada a relação óssea x vascular 

destes casos, através da angiotomografia. 

Uma outra dificuldade que tivemos neste estudo foi a realização de 

correlações estatísticas, entre os achados cirúrgicos e os achados radiológicos, 

principalmente relacionando a presença do recesso carotídeo lateral e as 

dificuldades técnicas intraoperatórias. Este fato provavelmente ocorreu por conta do 

pequeno número de casos, entretanto, este não era o objetivo do trabalho. 

Outro fato que destacamos foi a diferença encontrada entre o número de 

casos em que era presente o recesso carotídeo lateral nos espécimes cadavéricos 

e nos exames radiológicos, uma possível justificativa para essa diferença é o fato 

de terem sido utilizados apenas cadáveres saudáveis enquanto que os exames de 

imagem foram realizados em pacientes com patologia. Além disso é possível que o 

fato dos exames de angiotomografia serem processados digitalmente possa ter 

causado alguma distorção na imagem, que possa ter considerado um aumento 

virtual do espaço presente entre as estruturas vasculares e as estruturas ósseas. 

Os espécimes cadavéricos também foram submetidos a um processo de injeção 

com silicone colorido, o que pode ter distendido o vaso e criado uma falsa impressão 

de uma menor distância entre a sua parede lateral e o PCA.  

O uso do OsiriXÒ como ferramenta de reconstrução da imagem e 

consequentemente para o planejamento cirúrgico foi fundamental para a realização 

deste trabalho, trata-se de uma ferramenta gratuita de utilização fácil e intuitiva e de 

ampla possibilidade de acesso para os neurocirurgiões. Outros autores também 

utilizaram este e outros programas de reconstrução tridimensional, para 
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planejamento pré-operatório em neurocirurgia com resultados promissores19,57,58,59. 

Ambientes de simulação cirúrgica podem ser ferramentas com excelente uso para 

neurocirurgiões pois podem auxiliar no refinamento de habilidades, treinamento 

sem limites de repetição e ser um recurso a mais, aliado ao uso da realidade virtual 

e a realidade aumentada associado a estações práticas60,61,62. Nos dias atuais é 

possível inclusive aliar estas técnicas ao uso de impressoras 3D e simular a cirurgia 

previamente, utilizando como fonte as imagens do próprio paciente e assim propiciar 

uma análise pormenorizada da anatomia cirúrgica de forma totalmente 

individualizada e possivelmente diminuir falhas técnicas intraoperatórias62,63. 
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      7 CONCLUSÃO 

 

 

 

 Os resultados deste estudo demonstram que o cavo carotídeo lateral e o 

recesso carotídeo lateral são estruturas anatômicas que estão presentes tanto nas 

dissecações de espécimes cadavéricos, quanto nos exames de angiotomografia 

dos pacientes analisados. A presença de aneurismas do cavo carotídeo lateral 

também foi encontrada neste estudo, e este tipo de localização requer cuidados 

tanto na indicação e planejamento de procedimentos endovasculares, quanto no 

planejamento pré-operatório com exames de imagem e no transoperatório com 

cervicotomia e dissecação da carótida cervical para controle proximal e brocagem 

do PCA para se obter exposição adequada do colo do aneurisma. 
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ANEXOS 

Anexo A - Instrumento de coleta de dados anatômicos 
 

 
 

Anexo B - Instrumento de coleta de dados radiológicos 
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ANEXO C - Termo de aprovação 
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