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Sinopse
A tomografia computadorizada e a ressonância magnética
provêem o neurocirurgião com imagens de secções da cabeça
nas quais será definido o ponto onde a craniotomia deverá ser
centrada. Muitas vezes, determinar esse local na superfície do
crânio constitui um desafio à argúcia do cirurgião, que necessitará transferir dados das imagens para o paciente. Tal transferência poderá ser realizada com o auxílio de um compasso,
tomando por base princípios elementares de triangulação; esse
procedimento tem-se mostrado bastante eficaz, sendo de fácil
aplicação e confortável para o paciente.

a specific point will be located so as to determine where the
craniotomy ought to be centered. Very often indeed, to locate
such target in the surface of the head becomes a challenge to
the skill of the surgeon who then needs to transfer data from the
images to the patient. Such transference can be done using the
help of a pair of compasses and elementary principles of
triangulation; this method has proved to be easy, precise and
comfortable for the patient.
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Abstract
Triangle and compass. A simple technique for transfering
data to the cranial surface. Technical note
Computed tomography and magnetic resonance imaging
provide the neurosurgeon with images of head sections in which
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Introdução
O posicionamento adequado da craniotomia é decisivo no
planejamento de uma abordagem neurocirúrgica; de modo geral,
o alvo a ser atingido na superfície do cérebro deve ocupar o
centro da abertura no crânio. Com o uso de estereotaxia, tal
objetivo é alcançado com precisão; contudo, trata-se de método
laborioso e bastante desconfortável para o paciente, o que leva
o cirurgião a dispensá-lo em atividades rotineiras, quando não
há necessidade de localização rigorosamente precisa; além do
mais, o instrumental utilizado em procedimentos estereotáxicos
é dispendioso, muitas vezes não estando à mão. Nesses casos,
a transferência de dados dos exames para o paciente será efetivada tomando como referência pontos conhecidos tanto nas
imagens como no crânio; no entanto, a pobreza de marcos
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anatômicos na abóbada craniana, lisa e ovóide, torna esse procedimento exposto a erros freqüentes. Podemos minimizar essa
dificuldade fazendo uso de princípios elementares de triangulação e lançando mão de um procedimento estereotático
simplificado que, dispensando a parafernália instrumental
habitualmente utilizada, faz uso apenas de um compasso.

Técnica
Dados os planos a e b, paralelos entre si, se tomarmos o
ponto X, no plano a, e sua projeção ortogonal X’, no plano b,
para qualquer ponto P, contido no plano b, constatamos que os
segmentos de retas unindo o ponto X’ aos pontos X e P são os
catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa será o segmento de reta unindo os pontos X e P. É evidente que o comprimento do segmento de reta unindo o ponto X’ ao ponto X
corresponde à distância entre os dois planos (Figura 1).
A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) fornecem imagens que representam secções do corpo
ao longo de planos paralelos entre si. Assim sendo, se num determinado corte, escolhermos um ponto cuja posição desejamos
conhecer na superfície do crânio (X) e, em outro, considerarmos
um ponto que tem localização conhecida na cabeça do paciente
(P1), a distância entre X e P1 poderá ser facilmente calculada, pois
corresponde ao comprimento da hipotenusa de um triângulo
cujos catetos são os segmentos de retas unindo os pontos X e P1
à projeção ortogonal de X no corte que contém o ponto P1 (ou

X
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β
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seja, ao ponto X’). De modo análogo, se, em outro corte qualquer,
tomarmos um segundo ponto, cuja localização conhecemos na
cabeça do paciente (P2), a distância entre X e P2 também poderá
ser calculada. De posse dessas duas medidas, a localização de X
na superfície do crânio poderá ser determinada com o auxílio de
um compasso, pois estará no ponto de encontro de dois arcos:
um obtido com o compasso centrado em P1 e com abertura correspondendo à distância entre X e P1, outro com o compasso centrado
em P2 e com abertura correspondendo à distância entre X e P2.
A seguir, descreveremos o procedimento passo-a-passo:
1) No exame, escolhemos o ponto X que queremos localizar no
crânio do paciente (Figura 2). Identificamos a seguir os pontos
P1 e P2, cuja localização conhecemos na cabeça do paciente;
costumamos utilizar um ponto logo adiante do trago para P1
e, para P2, o násio ou o ínio, conforme X esteja situado anterior
ou posteriormente. Os pontos P1 e P2 podem estar no mesmo
corte, o que facilita os cálculos (Figura 2).
2) X’ deve ocupar, no corte que contém P1 ou P2, a mesma posição que X ocupa no seu corte. Tomamos como referenciais R1
e R2, dois pontos quaisquer que ocupem sempre a mesma posição em todos os cortes (no exemplo apresentado na Figura 3,
foram escolhidos como referenciais um ponto no extremo
superior da letra “E” da palavra contraste e outro no extremo
inferior da escala); cada um desses pontos referenciais, quando
unido com o correspondente em outro corte, constitui um
segmento de reta que é perpendicular a todos os planos de
corte. Naquele que contém o ponto P1, centramos o compasso
em R1 e traçamos um arco, com a abertura do compasso
correspondendo à distância entre R1 e X, previamente medida
no corte que contém X (Figura 3). Em seguida, ainda no corte
que contém P1, centramos o compasso em R2 e traçamos um
arco, com a abertura do compasso correspondendo à distância
entre R2 e X, previamente medida no corte que contém X (Figura
3). No encontro desses dois arcos, estará X’1, projeção

P

FIGURA 1

X’ é a projeção ortogonal de X no plano b. O segmento de reta que
une os pontos X e X’ é perpendicular aos planos a e b, tendo um
comprimento que é igual à distância entre os dois planos. Dado
qualquer ponto P, no plano b, o segmento de reta unindo os pontos
X’ e P é o cateto de um triângulo retângulo que tem como outro
cateto o segmento de reta que une os pontos X e X’. A hipotenusa
é o segmento de reta que une os pontos P e X.

FIGURA 2

P2 (no násio) e P1 (logo adiante do trago) são pontos com
localização conhecida, tanto no exame como na superfície da cabeça
do paciente. X (adjacente à lesão) é o ponto cuja localização é
conhecida no exame e desconhecida na superfície da cabeça do
paciente.
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ortogonal de X, no corte que contém P1 (Figura 4). Procedemos
de modo idêntico com respeito ao corte que contém P2.
3) Temos agora os triângulos XX’1 P1 e XX’2 P2; passemos ao
cálculo de seus lados.
O cateto XX’1 corresponde à distância entre o corte que
contém X e o que contém P1 (a distância entre dois cortes é
facilmente obtida, bastando para tal subtrair o valor de posição da mesa marcado num dos cortes daquele marcado no
outro). O cateto XX’2 corresponde à distância entre o corte
que contém X e o que contém P2 (caso os pontos P1 e P2
estejam no mesmo corte, como ocorreu no exemplo apresentado, XX’1 e XX’2 são iguais, a projeção ortogonal de X
sendo indicada simplesmente como X’).
O cateto X’1 P1 é obtido medindo-se com uma régua a distância d1 entre X’1 e P1 no corte que contém P1 e, a seguir,
multiplicando esse valor pelo fator de redução (Figura 4). O
cateto X’2 P2 é obtido medindo-se com uma régua a distância
d2 entre X’2 e P2 no corte que contém P2 e, a seguir, multiplicando esse valor pelo fator de redução. Esse fator é calculado

dividindo-se o comprimento real da escala pelo comprimento
medido no corte (Figura 4).
Agora, basta usar o teorema de Pitágoras para calcular o
valor das hipotenusas:
P1 X = √ XX’12 + X’1P12 P2

X = √ XX’22 + X’2 P22

Caso P1 e P2 estejam no mesmo corte, como no exemplo
apresentado, temos:
P1 X = √ XX’2 + X’ P12 P2

X = √ XX’2 + X’P22

4) Com o compasso centrado em P1 e abertura P1X, traça-se um
arco na superfície do crânio; com o compasso centrado em
P2 e abertura P2X, traça-se outro arco. No encontro desses
dois arcos está o ponto X (Figura 5). É importante que o
compasso tenha os extremos articulados para melhor adaptação à forma do crânio.
Para aumentar a precisão dessa técnica, conferindo-lhe precisão
estereotática, utilizam-se dois pequenos marcadores radiopacos
para definir os pontos P1 e P2. Para tal, primeiramente, marcamos
P1 e P2 na superfície do crânio e, sobre cada um desses pontos,
fixamos com fita adesiva um anel plástico com cerca de 5 mm de
diâmetro, no interior do qual será introduzida uma pequena bola
de algodão embebida em contraste. Em seguida, encaminhamos
o paciente para realizar uma tomografia com o fito de localizar os
marcadores; para facilitar os cálculos, cuidamos para que P1 e P2
estejam num mesmo corte (Figura 6). Definimos no exame a
localização de X e posicionamos o cursor do aparelho sobre esse
ponto. Trazemos então para a tela o corte que contém os marcadores: como o cursor não foi movido, ele ocupa nesse corte a
mesma posição que ocupava no corte que contém X, indicando,
portanto, a posição de X’. O próximo passo será medir, diretamente
na tela do monitor, a distância entre X’ e os pontos P1 e P2 (Figura
7). Achados os catetos X’P1 e X’P2, resta encontrar o cateto
comum XX’, o que não é difícil, pois este corresponde à distância

FIGURA 3

São tomados como referência pontos que sabidamente ocupam a mesma
posição em qualquer corte. Nesse exemplo, foram escolhidos como
referenciais um ponto no extremo superior da letra “E” da palavra
contraste (R1) e outro no extremo inferior da escala (R2). No corte que
contém P1 e P2 (nesse exemplo, P1 e P2 estão no mesmo corte
tomográfico), traçamos um arco com o compasso centrado em R1 e
abertura correspondendo à distância entre R1 e X (previamente medida
no corte que contém X). A seguir, realizamos procedimento idêntico
usando como referência R2. O ponto X’, projeção ortogonal de X no
corte que contém P1 e P2, está no encontro dos dois arcos. Para assegurar
uma precisão maior, utilizamos uma ponta metálica no compasso; o filme
é “arranhado” com essa ponta, o que garante um traçado muito fino (tal
ponta é fornecida como acessório do compasso).

FIGURA 4

O cateto X’P2 é obtido medindo-se com uma régua a distância
entre X’ e P2, para depois multiplicar esse valor pelo fator de
minificação (fm). Nesse exemplo, temos:
fm = 5,0 ¸ 0,8 = 6,25
X’P2 = 1,4 ´ 6,25 = 8,75 cm.
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entre os dois cortes considerados. Usando o teorema de Pitágoras, podemos então calcular as hipotenusas P1X e P2X para,
enfim, com o compasso centrado sucessivamente em P1 e P2,
serem traçados no crânio do paciente os arcos que se cruzarão
exatamente no ponto X (Figura 8).

Discussão
A precisão matemática desse método possibilita a realização
de biópsias em lesões com 1 a 2 cm de diâmetro, bastando uma
trepanação sob anestesia local (Figura 9); em casos assim, é recomendável garantir a acurácia repetindo o exame com um marcador
posicionado sobre o ponto X (Figura 10). Naturalmente, como
em todo procedimento estereotático, uma precisão maior depende
da feitura de cortes menos espessos e de a cabeça permanecer
imóvel durante a realização do exame2,9.

FIGURA 7

FIGURA 5

Com o compasso centrado em P1 e abertura P1X, é traçado um arco
na superfície da cabeça; com o compasso centrado em P2 e abertura
P2X, traça-se outro arco. Na interseção está o ponto X.

Trazemos para o screen do tomógrafo o corte que contém a lesão e
posicionamos o cursor no ponto X. Em seguida, sem modificar a
posição do cursor, trazemos para a tela o corte que contém os
pontos P1 e P2; agora, a posição do cursor corresponde ao ponto
X’. As medidas dos catetos X’ P1 e X’ P2 são realizadas
diretamente na tela do monitor (no exemplo, correspondem
a 51,3 cm e 47,3 cm, respectivamente).

FIGURA 8
FIGURA 6

Marcadores radiopacos definem os pontos P1 e P2.

Com o compasso centrado sucessivamente nos pontos P1 e P2, são
traçados os arcos que se cruzam no ponto X.
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FIGURA 9

O corte tomográfico da esquerda demonstra a presença de duas
lesões. A posição da lesão occipital foi devidamente localizada pelo
método de triangulação e compasso; a seguir, realizou-se biópsia
através de trepanação sob anestesia local. No exame pós-operatório
mostrado à direita, constata-se a precisão do procedimento.

descritos demandam a realização de uma radiografia simples do
crânio, que será utilizada como elemento intermediário para transferência dos dados1,6,7,9; a técnica aqui proposta não necessita
desse exame adicional, ganhando, portanto, em simplicidade. O
procedimento descrito por Penning8 dispensa o uso de marcadores, a repetição de uma nova tomografia e a realização de radiografia simples, contudo, decerto é pouco exato, principalmente
quando o alvo não se encontra na face lateral do crânio; a técnica
de triangulação e compasso também pode prescindir do uso de
marcadores radiopacos e da repetição de um novo exame (embora,
assim fazendo, torne-se menos precisa), sua vantagem advém de
garantir mais exatidão que o método de Penning, mostrando-se
igualmente eficaz para qualquer localização do alvo.
A técnica de triangulação e compasso tem sido utilizada nos
últimos dez anos, mostrando-se de grande valor no posicionamento de craniotomias. Trata-se de alternativa particularmente
útil em países pobres, onde instrumental para estereotaxia e
neuronavegação constituem anseio utópico.
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Uma lesão cortical com aproximadamente 1 cm de diâmetro foi
localizada pelo método de triangulação e compasso. Um marcador
radiopaco foi colocado no ponto X e o exame repetido para
assegurar o acerto do procedimento. No exame pós-operatório
mostrado à direita, observa-se que a lesão foi devidamente ressecada
através de uma pequena craniotomia.
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