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Sinopse
A abordagem subtemporal transzigomática é uma das
alternativas para o manejo cirúrgico das lesões da fossa temporal e infratemporal. A descrição de um caso de meningioma
recidivante acometendo o assoalho da fossa média com invasão da região infratemporal e retrorbitária é utilizada para
ilustração da abordagem transzigomática, com discussão das
vantagens da referida via de acesso.
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Abstract
Subtemporal Transzygomatic Approach: an Alternative for
the Treatment of the Lesions of the Temporal and
Infratemporal Fossae – Case Report
The transzygomatic approach is an alternative for the
surgical treatment of lesions of the temporal and infratemporal
fossae. The report of a recurrent meningioma involving the
floor of the middle fossa and the infratemporal region is used
to illustrate the transzygomatic approach. The advantages of
this procedure are that it is easy to perform and reconstruct
and it offers a combined access of the temporal and infratemporal regions with low morbidity.
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Introdução
Dentre as lesões que acometem freqüentemente a fossa média e
a região infratemporal, estão os meningiomas, cordomas,
condrosarcomas, neurinomas do trigêmio, além de lesões malignas tais como adenocarcinoma, angiofibroma, carcinoma de células
escamosas e carcinoma adenóide cístico, entre outras. O acesso a
estas regiões pode ser obtido através de várias abordagens que
requerem extensas exposições de estruturas da base do crânio,
tais como as vias infratemporais e suas variantes pré-auricular e
pós-auricular e os acessos trans-maxilares. A abordagem
transzigomática permite uma rota alternativa a estas regiões com
relativa simplicidade técnica e facilidade de reconstrução1.

Relato do Caso
BTMG, feminino, branca, 40 anos, foi internada com queixa de
cefaléia temporal direita e dor atípica em território de distribuição
de V1 e V2 à direita. Apresentava história prévia de há seis anos
ter sido submetida à intervenção cirúrgica para abordagem de
meningioma do terço médio e lateral da asa do esfenóide do mesmo
lado, tendo sido submetida, naquela ocasião, à radioterapia
convencional como tratamento complementar. Três anos mais
tarde, apresentou recidiva tumoral na região do terço lateral da
asa esfenoidal direita, tendo sido realizada a reintervenção com
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aparente ressecção total da lesão. Após dois anos, permanecia
com exame neurológico normal, mas evoluiu com quadro de
cefaléia temporal direita. A ressonância magnética (RM) do
encéfalo evidenciou volumosa recidiva tumoral, com lesão
comprometendo o assoalho da fossa temporal direita, invasão da
fossa infratemporal e região orbitária direita (Figura 1).
Foi realizada embolização pré-operatória, essencialmente dos
ramos da artéria carótida externa direita que vascularizavam a lesão,
seguida de cirurgia 72 horas após o procedimento endovascular.
Optou-se pela abordagem cirúrgica em dois tempos, utilizando,
inicialmente, a via subtemporal transzigomática direita, com
ressecção da porção intracraniana do meningioma, conforme
descrito abaixo. No segundo tempo, foi realizada abordagem da
porção orbitária pela mesma via temporal utilizada no primeiro
estágio. O exame de tomografia computadorizada (TC) pós-operatória imediata evidenciou ressecção total da lesão (Figura 2). O
exame neurológico da paciente não apresentou nenhuma alteração
em relação ao exame pré-operatório. O acompanhamento pósoperatório ambulatorial de sete meses mostra boa evolução, com
preservação das funções neurológicas e alívio total da sintomatologia pré-operatória.

Técnica cirúrgica
No primeiro tempo cirúrgico, a paciente foi posicionada em
supinação com a cabeça fixada em suporte de Mayfield, com
elevação do ombro ipsilateral e cabeça em rotação contra-lateral.
Foi utilizada uma incisão pré-auricular direita estendendo-se do

tragus até a linha de implantação do cabelo, cruzando a linha
média, descrevendo um trajeto curvilíneo superior e posterior ao
pavilhão auricular, acompanhando a incisão dos procedimentos
anteriormente realizados na paciente (Figura 3). Na seqüência,
procedeu-se incisão da fáscia temporal superficial, com exposição
do arco zigomático e processo zigomático do osso frontal através
de dissecção subperiosteal. A seguir, realizou-se a secção do
arco zigomático com broca fina de alta rotação (Figura 4 ). O arco
zigomático foi deslocado inferiormente, preservando a inserção,
em sua borda inferior, do músculo masseter. O músculo temporal
foi deslocado inferiormente, com exposição do assoalho da fossa
temporal. Foi retirado o retalho ósseo da craniotomia frontotemporal direita, efetuada nas abordagens anteriores, expondo a
dura-máter da região frontotemporal. Procedeu-se à ressecção
do tumor da região temporal por via combinada intra e extradural,
evidenciando a erosão da base do osso temporal provocada pela
lesão, com invasão da fossa infratemporal. Após a ressecção da
porção intracraniana, realizou-se a abordagem da porção infratemporal, com extensa ressecção do osso temporal, utilizando broca
de alta rotação, ressecção em bloco da massa tumoral e da artéria
maxilar direita, a qual era envolvida completamente pelo tumor e
era sua principal fonte de irrigação sangüínea. A embolização
pré-operatória possibilitou uma manipulação livre de sangramentos significativos, com necrose central da lesão. A reconstituição da dura-máter do assoalho temporal foi realizada utilizando-se pericrânio e gordura abdominal, com microsutura e cola
de fibrina. A seguir, procedeu-se à reconstituição do arco zigomático e da craniotomia.

FIGURA 1

RM do encéfalo com gadolíneo: lesão temporal direita com invasão da parede lateral da órbita e lesão intraorbitária
provocando exoftalmia direita (corte axial); extensão ampla do tumor para a fossa infratemporal (corte coronal).
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FIGURA 2

TC de encéfalo (pós-operatória) evidenciando a ampla ressecção da
lesão na base temporal, parede lateral da órbita direita e porção
intraorbitária da lesão. A hipodensidade deve-se à presença de
enxerto de gordura abdominal utilizada para o preenchimento da
cavidade tumoral temporal e infratemporal.

FIGURA 4

Preparações em cadáver: secção do processo zigomático
do osso temporal com broca de alta rotação,
em suas porções anterior e posterior.

No segundo tempo, procedeu-se à ressecção do tumor na
porção medial da asa do esfenóide e da invasão orbitária direita,
utilizando-se a via temporal das craniotomias prévias. Foi
realizada ressecção em bloco da dura-máter e da parede lateral
da órbita direita, a qual era infiltrada pelo tumor. A porção
tumoral intraorbital foi ressecada completamente (Figura 2). A
dura-máter foi reconstituída com enxerto de aponeurose do
músculo reto anterior, gordura e cola de fibrina.

Discussão

FIGURA 3

Incisão utilizada para a abordagem no presente caso, com traçado
discretamente mais anterior, em função do aproveitamento das
incisões temporais utilizadas previamente.

A abordagem transzigomática pode ser realizada de forma a
permitir um acesso mais direto e amplo ao assoalho temporal e
fossa infratemporal. Al-Mefty e Anand1 descreveram esta via
utilizando a secção do processo coronóide da mandíbula e deslocamento superior do músculo temporal, preservando sua
vascularização e inervação. Apesar de indiscutivelmente esta
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técnica apresentar uma exposição mais ampla da fossa infratemporal, no presente caso, não foi utilizada devido ao fato de
a paciente apresentar duas intervenções cirúrgicas prévias, além
de irradiação da região temporal, o que já havia comprometido
sobremaneira a anatomia normal da região, além da vascularização do músculo temporal. Optou-se por seguir a linha de
incisão prévia, ampliando-a além da linha média, a fim de expor
mais adequadamente o arco zigomático em sua porção mais
anterior, bem como restringir a extensão inferior até o tragus,
diminuindo os riscos inerentes de lesão do nervo facial em tecido
fibrótico e irradiado, realizando-se uma ressecção simples do
arco zigomático, sem abordar o processo coronóide.
A liberação do arco zigomático, feita sem a desinserção do
músculo masseter, foi realizada para que o deslocamento inferior
do músculo temporal atingisse a exposição desejada. Esta opção,
preservando a inserção do masseter, pode diminuir a dor e
restrição do movimento mastigatório, homolateral à abordagem,
muito freqüente nestes casos1-4. A paciente do caso relatado
apresentava abertura da boca e movimentação da articulação
temporomandibular preservadas no pós-operatório imediato,
porém queixou-se de dor significativa na região do arco zigomático
e músculo temporal por aproximadamente 30 dias.
Esta abordagem permite uma via de acesso muito interessante
para este tipo de lesão. Foi escolhida porque, além de garantir
uma visão paralela ao assoalho temporal, exigindo mínima tração
do lobo temporal, oferece a possibilidade de modificar a angulação
do microscópio e ter uma visão superior da fossa infratemporal,
utilizando o próprio tumor como rota de acesso a este
compartimento. Devido ao fato de se saber a natureza da lesão
previamente (meningioma), pode-se inferir que era possível uma
dissecção das estruturas adjacentes por esta via, já que havia um
plano de clivagem definido entre o tumor e demais tecidos. De
fato, após a diminuição do volume da massa tumoral através da
ressecção interna da lesão, foi possível a luxação do tumor e
dissecção das estruturas vizinhas por via superior. A ligadura e
ressecção da artéria maxilar foram realizadas, já que a mesma havia
sido completamente ocluída na embolização pré-operatória e era
o principal vaso aferente para a porção infratemporal do tumor.
Em casos de pacientes que não tenham sido submetidos a
procedimentos anteriores e, portanto, com anatomia preservada,
assim como nos casos de tumores com características infiltrativas, tais como os adenocarcinomas, os condrosarcomas e
os carcinomas de células escamosas, outras abordagens que
ofereçam exposição mais ampla da região infratemporal são mais
apropriadas7,8. A própria abordagem zigomática com ressecção
do processo coronóide, como comentado anteriormente, as vias
transmaxilares, as vias transmandibulares, a abordagem
infratemporal pré-auricular, a via de Dolenc, são vias a serem
consideradas quando se pretende uma ressecção radical destes
tumores1,5,6,8.
No segundo tempo da abordagem, a ressecção da porção
intraorbitária seria facilitada por uma via frontorbitária. Porém, em
função das abordagens prévias e de se conhecer as características
anatômicas da região durante o primeiro tempo cirúrgico, optou-se
por aproveitar a via existente, a qual confirmou ser satisfatória pelo

resultado final da ressecção. Entretanto, para um tumor com as
características do caso relatado, o qual não tenha sido abordado
previamente, a via frontorbitozigomática oferece a exposição ideal
para as manobras cirúrgicas efetuadas.
Considerando-se as características específicas do caso, a
irradiação e intervenções prévias, o resultado obtido utilizando
esta via de acesso tanto para a satisfatória ressecção como para
a boa recuperação pós-operatória, fica ilustrada a possibilidade
interessante de uma rota com baixa morbidade, de simples execução e reconstrução, que oferece ao cirurgião uma visão
combinada dos compartimentos temporal e infratemporal.
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