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Introdução

O manejo neurocirúrgico de lesões expansivas
intrínsecas aos pedúnculos cerebelares é desafiador
devido à sua proximidade com áreas consideradas
eloqüentes. Por conta da grande variedade de
patologias que podem acometer essa região, pode-
se fazer necessária a abordagem cirúrgica com fins
diagnósticos e/ou terapêutico.

A abordagem supratonsilar utilizando a fissura
tonsilo-biventral para alcançar os pedúnculos
cerebelares inferior e médio foi descrita por Lawton
et al em 2006.

Materiais e Métodos

Neste trabalho, usamos um caso clínico para
exemplificar o uso dessa forma de abordagem
cirúrgica que auxiliou no diagnóstico etiológico de
uma lesão situada no pedúnculo cerebelar médio.

Apresentação do caso: Paciente masculino, 33 anos,
apresentava síndrome cerebelar caracterizada por
dismetria em membro superior esquerdo,
disdiadococinesia e paresia facial House-Brackmann
grau 2. A Ressonância magnética (RM) do encéfalo
revelou se tratar de lesão intrínseca ao pedúnculo
cerebellar médio esquerdo com captação periférica
de contraste, hipointensa em T1 e hiperintensa em
T2/Flair. Não havia restrição em DWI. TC de tórax
abdome e pelve, exames laboratoriais e análise do
liquor não mostraram alterações.

O paciente é colocado em posição park bench com o
lado da lesão voltado para cima. Desta forma, é
realizada uma craniotomia suboccipital mediana.

O marco anatômico para iniciar a dissecção da
fissura tonsilo-biventral é a artéria cerebelar
posterior inferior que servirá como guia. A dissecção
é feita de forma análoga à fissura silviana, mas
apresenta maior complexidade pelas dimensões
reduzidas. É finalizada ao se alcançar o pedúnculo
tonsilar.

A utilização de neuronavegador é de grande
importância neste passo para definir a trajetória
exata em direção à lesão que desejamos alcançar,
minimizando o dano do tecido cerebelar adjacente.
A direção utilizada é voltada superior e lateralmente
no mesmo eixo em que se encontra orientado o
pedúnculo tonsilar.

Nas proximidades dessa trajetória notamos a
presença do núcleo denteado cuja lesão pode levar
a deficits neurológicos bastantes debilitantes.

Resultado

A abordagem supratonsilar foi utilizada neste caso
devido à dúvida diagnóstica e necessidade de coleta
de material para análise histopatológica.

Durante o procedimento cirúrgico não houve
complicações e foi possível a ressecção completa da
lesão que foi confirmada posteriormente por exame
de imagem.

A análise histopatológica revelou que se tratava de
Histiocitose de células de Langerhans, sendo
iniciado o tratamento específico para esta condição.

No período pós-operatório o paciente não
apresentou novos déficits neurológicos ou piora dos
deficits prévios.

Conclusão
O manejo das lesões situadas nos pedúnculos
cerebelares é heterogêneo e deve ser tratado com
atenção devido à etiologia diversa e imprecisão no
diagnóstico radiológico. Inclui variadas alternativas
como, por exemplo, radioterapia, biópsia
estereotáxica e microcirurgia por diversas técnicas.
Entretanto, podemos inferir que neste caso a
abordagem supratonsilar se mostrou superior, visto
que garantiu a ressecção completa da lesão com
mínima retração e transgressão do tecido cerebelar
normal se comparado com outras formas de
abordagem, tais como a transvermiana ou telovelar.

Com base nos princípios da cirurgia de base do
crânio, corredores naturais ao redor do crânio e do
cérebro são usados para atingir alvos profundos
com o menor dano cerebral possível. A abordagem
demonstrada garante danos mínimos ao
parênquima cerebelar através do uso de um
corredor anatômico natural: a fissura tonsilo-
biventral.

Fig.5: : Imagem intraoperatória após ressecção de lesão 
expansiva em pedúnculo cerebelar médio esquerdo. Note que 
houve mínimo dano ao tecido encefálico normal que pode ser 

constatada pela medida da corticectomia realizada.

1 Fig.1: RM de encéfalo ponderada 
em T1 com GD  Lesão 

hipointensa com realce periférico 
pelo gadolíneo situada no 

pedúnculo cerebelar médio.

Fig.2: Imagem intraoperatória após 
ter sido realizada craniotomia

suboccipital mediana e abertura 
dural para dissecção da fissura 

tonsilo-biventral.
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Fig.3: Dissecção 
anatômica demonstrando 
a trajetória desejada para 

alcançar os pedúculos
cerebelares inferior e 

médio. Note a 
proximidade do núcleo 
denteado com o trajeto 

descrito.
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Fig.4: RM de encéfalo
realizada em pós-
operatório tardio. 

Imagem ponderada em 
T1 com GD mostrando 

ausência de lesão 
captante de contraste e 

malácea em sítio 
cirúrgico.
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