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Fig. 1: Demonstra a
exposição da calota
craniana. Necessita da
dissecção interfascial para
maior exposição da região
temporal. Krisht et al
descreve a remoção de
parte do arco zigomático
como forma de fazer um
maior deslocamento do
músculo temporal.

Fig. 2: Demonstra
as vias que podem
ser utilizadas na
craniotomia Pré-
temporal de
Oliveira et al. São
elas: Transsilviana,
Temporopolar e
Subtemporal.

Introdução
A craniotomia Pré-temporal criada por Oliveira et al
foi derivada a partir da craniotomia pterional de
Yasargil et al. É muito usada devido à sua
versatilidade por combinar múltiplas formas de
abordar as estruturas situadas nas regiões selar e
para-selar. Possibilita o uso das vias transsilviana,
temporopolar e subtemporal.
A variante transcavernosa foi criada por Krisht et al
e aumenta a exposição das estruturas situadas nas
regiões interpenduncular e do topo da artéria
basilar. Nesta abordagem é necessária a remoção
do processo clinóideo anterior ( por via intradural
ou extradural). A remoção do processo clinóideo
posterior será necessária à medida que o cirurgião
necessite para maior exposição da estrutura
desejada.

Materiais e Métodos
Neste trabalho usamos um caso clínico para
exemplificar o uso dessa forma de abordagem
cirúrgica para tratamento de uma entidade
complexa que é o aneurisma do topo da artéria
basilar.
Apresentação do caso: Paciente feminina, 55 anos,
admitida em serviço de urgência com história de
perda da consciência de forma súbita. Tomografia
computadorizada (TC) de crânio evidenciou
Hemorragia Subaracnóidea Fisher 2. Foi realizada
angiografia dos vasos intracranianos que revelou se
tratar de um aneurisma situado no topo da artéria
basilar com 20mm de diâmetro. Encontrava-se
03mm acima do processo clinóide posterior,
inclinava-se anteriormente e ambas artérias
cerebrais posteriors emergiam da porção inferior do
aneurisma. Foi optada por abordagem cirúrgica
após discussão com equipe de neurorradiologia
intervencionista e o aneurisma apresentar uma
angioarquitetura desfavorável para oclusão por via
endovascular.

Resultado
Foi utilizada a abordagem pré-temporal
transcavernosa neste caso e realizada a remoção do
processo clinóideo anterior por via extradural. Não
necessitou remoção do processo clinóideo posterior
para exposição da artéria basilar. Houve dissecção
de porção do III NC pouco antes de adentrar ao seio
cavernoso. Essa dissecção possibilita sua
mobilização e visualização de maior parte da artéria
basilar proximal. A oclusão do aneurisma foi
considerada completa e confirmada por exame de
imagem posteriormente.
A paciente apresentou paralisia completa do III NC
homolateral à abordagem cirúrgica no período pós-
operatório imediado.
TC de crânio realizada no 1º dia pós-operatório
revelou área puntiforme de isquemia no tálamo à
direita, mas sem qualquer repercussão clínica.
No pós-operatório tardio, a paciente já apresentava
recuperação completa das funções do III NC citado
anteriormente.

Conclusão
O aneurisma do topo da artéria basilar é uma das
entidades mais desafiadoras dentro das patologias
neurocirúrgicas por conta da sua localização
profunda no centro da base do crânio e sua
proximidade com estruturas vitais. O
desenvolvimento da técnica endovascular possibilita
o tratamento seguro da maioria dos casos, mas os
casos mais complexos necessitam de tratamento
cirúrgico por técnicas refinadas de cirurgia da base
do crânio associada a microcirurgia vascular. Este
procedimento apresentado não apresentou
qualquer complicação significativa e a oclusão
completa dos aneurismas pode ser obtida em cerca
de 95% dos casos conforme descrito na literatura
neurocirúrgica.

Fig.3: Aneurisma do topo da artéria basilar. Note a emergência
de ambas artérias cerebrais posteriores em sua porção mais
inferior e o colo largo do aneurisma.

Fig. 4 e 5: Dissecções 
anatômicas 

mostrando a visão 
intra-operatória que 

é obtida pela 
abordagem pré-

temporal 
transcavernosa.

Note que a remoção 
do processo 

clinóideo posterior e 
a dissecção do III NC 
maximizam a área 

visualizada da 
artéria basilar 
proximal pelo 

triângulo carótido-
oculomotor.

Fig.6: Imagem mostrando completa oclusão do aneurisma do
topo da artéria basilar. Ambas as artérias cerebrais posteriores
mostram bom enchimento com o contraste no exame de
angioTC.
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