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Sinopse
A neuropatia óptica traumática pode ser definida como
uma perda visual abrupta pós-trauma acompanhada de
defeito pupilar e ausência de injúria direta ao globo ocular
ou ao nervo óptico. A conduta terapêutica para esses casos
é controversa: alguns estudos recomendam somente tratamento conservador com administração de corticosteróides,
enquanto outros advogam benefícios com a terapêutica
cirúrgica, que pode ser realizada tanto através de abordagem
intradural quanto extradural. Este é um relato de um caso
de neuropatia óptica traumática no qual foi utilizada a
técnica extradural de Dolenc para realização da
descompressão neural. Os autores enfatizam as vantagens
desta abordagem extradural sobre as abordagens intradurais, recomendando seu uso, em casos selecionados, como
importante tratamento adjuvante à corticoterapia para
tratamento da neuropatia óptica traumática.
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Abstract
Traumatic Optic Neuropathy. Decompression through
Dolenc’s Extradural Approach
Traumatic optic neuropathy is defined as a traumatic visual
loss with pupilary defect in the absence of direct injury to the
globe or to the optic nerve. The therapy for traumatic optic
neuropathy is controversial: while some studies recommend
the conservative treatment with the administration of
corticosteroids, others report the benefits of the surgical
treatment, which can be proceeded through an intradural or
an extradural approach. This is a report of the use of Dolenc‘s
extradural approach for decompression for a traumatic optic
neuropathy. The authors emphasize the advantages of Dolenc’s
extradural approach over the intradural approaches and
recommend its use in selected cases as an important adjuvant
to the treatment with steroids for traumatic optic neuropathy.
Key words
Dolenc’s approach, extradural approach, neural
decompression, traumatic optic neuropathy.
A compressão do nervo óptico é uma verdadeira emergência
neuro-oftalmológica. A neuropatia traumática do nervo óptico
(NTNO) é definida como uma perda visual (total ou parcial)
traumática com defeito pupilar na ausência de injúria direta ao
globo ocular ou ao nervo óptico6. As principais causas desse
tipo de lesão incluem acidentes automobilísticos, quedas,
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assaltos, entre outros traumas craniomaxilofaciais1,26. Em geral,
há indicação para uso intravenoso de corticosteróides como
tratamento inicial na maioria dos pacientes4; aqueles que não
obtém melhora são então levados à cirurgia descompressiva do
canal óptico34,38. O tratamento cirúrgico aborda as vias visuais
pré-quiasmáticas, seja por acessos intra ou extradurais. Essa
conduta é melhorada quando há um rápido diagnóstico e uma
associação de tratamentos clínico e cirúrgico27.
Para tal, propõe-se o tratamento cirúrgico realizado através
da técnica de Dolenc – uma clinoidectomia anterior por via
extradural – coadjuvante ao tratamento clínico. Observaram-se
e compararam-se resultados a respeito de déficits visuais pré e
pós-operatórios e relataram-se as vantagens de uma abordagem
extradural sobre as outras vias cirúrgicas.

Apresentação do caso
A.G.A., 33 anos, sexo masculino, foi admitido na Clínica de
Neurologia e Neurocirurgia Pinheiros, com cefaléia intensa, rinorréia
e história de traumatismo crânio-encefálico (TCE) por queda de
escada há sete dias. Exame neurológico: amaurose à direita. A
tomografia computadorizada (TC) demonstrou pneumoencéfalo e
fratura anterior de base de crânio (Figura 1). A ressonância
magnética (RM) confirmou os achados prévios (Figura 2). Decidiuse pela inserção de uma derivação lombar externa por cinco dias,
além de terapia medicamentosa com altas doses de corticosteróides
(dexametasona – 4 mg endovenosos de 6/6 horas). Após cinco
dias de tratamento conservador, o paciente não referia melhora
visual. Foi então realizada uma TC com reconstrução em 3D que
demonstrou fratura mesial de órbita que alcançava o canal orbital
(Figuras 3 e 4). O paciente foi submetido a procedimento
FIGURA 2

RM em T2 (cortes coronal e axial) revelando
fratura do teto orbitário.

FIGURA 1

TC de crânio sem contraste apresentando pneumoencéfalo
secundário à fratura da base do crânio.
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FIGURA 3

TC em 3D demonstrando fratura de teto de órbita.
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FIGURA 4

TC em 3D demonstrando fratura de arco zigomático bilateral e
fratura de teto de órbita (setas) em mesmo paciente.
FIGURA 5

neurocirúrgico através de um acesso de Dolenc com clinoidectomia
extradural anterior (Figura 5). No décimo dia de pós-operatório, o
paciente recuperou quase totalmente a sua visão, apresentando
déficit visual mínimo. Após cinco anos de seguimento, a capacidade
visual do paciente persistiu inalterada, com permanência de déficits
residuais mínimos, predominantemente nas regiões inferiores do
campo visual.

Discussão
DIAGNÓSTICO
A conduta para a NTNO baseia-se em diagnóstico acurado
que se inicia com minuciosa avaliação clínica do doente, auxiliada
pelos exames funcionais e de imagem apropriados. A acuidade
visual inicial é fator crítico que afeta os parâmetros para a decisão
da conduta em paciente com NTNO, sendo, por este motivo,
parte fundamental no diagnóstico inicial. Exames complementares adicionais são fundamentais, principalmente quando se
decide pelo tratamento cirúrgico. Dentre eles podemos citar:

Acima: TC de crânio após cirurgia de descompressão do nervo
óptico realizada pela técnica de Dolenc.
Abaixo: Fotografia de paciente no pós-operatório da cirurgia
descompressiva. Observa-se a cicatriz cutânea da craniotomia.

TC com reconstrução em 3D, RM, campimetria visual, além de
Doppler colorido nos vasos da órbita16,35.
TRATAMENTO
Não há diferenças significativas quanto à idade, causa do
trauma e intervalo de tratamento para conduta de intervenção
terapêutica da NTNO21. A identificação precoce e início apropriado do tratamento são geralmente capazes de restaurar, ao
menos parcialmente, a visão do paciente8,16,39.
O tratamento é controverso, já que há possibilidades de melhora clínica sem a intervenção cirúrgica. Recomendações terapêuticas da literatura incluem conduta expectante com altas doses
de esteróides intravenosos4, intervenção cirúrgica ou terapia
clínica combinada com a descompressão cirúrgica2,10,11,17,18,20,29,31,39.
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Aqueles pacientes que não melhoram com tratamento conservador devem seguir obrigatoriamente para descompressão cirúrgica do canal óptico31,34,38. A mínima invasão na abordagem
cirúrgica pode melhorar ainda mais o prognóstico visual do
paciente traumatizado32. As indicações da descompressão cirúrgica do nervo óptico não são bem estabelecidas e devem ser
consideradas apenas no contexto específico da necessidade de
cada paciente12,27. Porém, pode-se citar algumas situações em
que a intervenção cirúrgica é recomendada9,15. São os casos de
neuropatia óptica traumática associada a:
1) Fratura da base do crânio;
2) Fratura ou estreitamento do canal óptico;
3) Deslocamento de fragmentos ósseos que atinjam o nervo
óptico;
4) Déficit visual progressivo;
5) Hematoma retrobulbar;
6) Fratura da órbita;
7) Ausência de fluxo sangüíneo na artéria central da retina ao
Doppler;
Alguns estudos37,40, comparando o tratamento conservador com
corticóides e a cirurgia para descompressão do canal óptico para
pacientes com NTNO, demonstraram que não há benefício claro a
favor do tratamento conservador medicamentoso ou do tratamento
cirúrgico. Esses autores defendem que nem o tratamento
corticoterápico nem a cirurgia devem ser considerados como opção
preestabelecida para o tratamento desses pacientes. Recomendase, antes, que a decisão quanto à modalidade terapêutica seja
analisada caso a caso, levando-se em consideração a progressão
do déficit visual, a presença de fatores que demandem intervenção
cirúrgica como os acima citados, bem como a experiência prática de
cada neurocirurgião para a abordagem desse tipo de lesão.
TRATAMENTO CLÍNICO
A terapia conservadora de escolha para o tratamento das
lesões traumáticas do nervo óptico consiste na administração
de altas doses de metilprednisolona intravenosa (30 mg/kg de
peso IV na primeira hora e 5,4 mg/kg de peso/h nas seguintes 47
horas)7,15,20,36. Está descrito na literatura que a substituição de
metilprednisolona por dexametasona intravenosa em doses
equivalentes não proporciona melhora adicional na acuidade
visual dos pacientes portadores de NTNO23.
A acuidade visual inicial é um fator estatisticamente significativo, que diz respeito à evolução das lesões traumáticas do
nervo óptico. Também foi demonstrado que pacientes tratados
conservadoramente antes do sétimo dia após a lesão têm um
melhor grau de resultados (P = 0,056)39.
TRATAMENTO CIRÚRGICO
A indicação cirúrgica para o tratamento da NTNO deve basearse no exame oftalmológico, bem como nos achados tomográficos
e de ressonância magnética que demonstrem lesão no canal do
nervo óptico ou no ápice da órbita3.
Os seguintes fatores denotam um aumento significativo do
risco para a não melhora da acuidade visual2: presença de sangue

nas células etmoidais posteriores, idade maior que 40 anos,
perda da consciência associada à NTNO, ausência de melhora
após 48 horas de tratamento de corticóides. Esses fatores
associados a prognóstico negativo em relação à acuidade visual
podem ser úteis para predizer o resultado funcional final dos
pacientes com NTNO, sendo também úteis para a decisão em
relação à realização da intervenção cirúrgica.
A terapia cirúrgica envolve a descompressão do compartimento orbitário nos casos de hematoma retrobulbar ou descompressão da parte intracanalicular do nervo no canal óptico
traumatizado ou órbita posterior5. Segundo a literatura internacional sobre lesões traumáticas do nervo óptico, o fator tempo
para o início da terapia é freqüentemente subestimado36.
O acesso neurocirúrgico pode ser realizado através de diferentes vias. Entre elas pode-se citar a descompressão extracraniana do canal óptico, a técnica microcirúrgica endonasal, a técnica
descompressiva endoscópica, o acesso extranasal (transetmoidal) através dos seios etmoidais e esfenoidais e o acesso
extradural (Dolenc)14,17,35. A seguir, far-se-á breve exposição de
cada uma dessas abordagens, com ênfase nas vantagens da
abordagem extradural de Dolenc sobre aos outros acessos.
TÉCNICA EXTRACRANIANA
A descompressão do canal óptico por via extracraniana pode
ser benéfica em casos de trauma indireto do nervo óptico, com
ou sem fratura do canal. Apesar de não haver critérios definitivos
sobre o assunto, há diversos relatos de descompressão do canal
óptico para o tratamento do trauma intracanalicular do nervo
óptico22,24. A piora da visão não é descrita em nenhum caso na
literatura com a abordagem desta técnica, porém complicações
intra e pós-operatórias podem ser observadas.
Essa técnica pode ser descrita como sendo um acesso transetmoidal/ transorbital. Através dessa via é possível uma remoção
maior do que 180o do osso do canal óptico. Este acesso também
pode ser realizado por cirurgiões oftalmológicos habituados à
anatomia da região orbitária apical e microcirurgia orbitária. A
exposição cuidadosa, a visualização microscópica, a técnica
delicada e o conhecimento anatômico minimizam o risco de complicações como a penetração da artéria carótida ou a laceração dural31.
TÉCNICA MICROCIRÚRGICA ENDONASAL
Esta técnica, comparada com o acesso transetmoidal externo,
transfrontal ou pterional, possui a vantagem de proporcionar
melhor visão do aspecto medial do canal óptico. A cirurgia é
realizada por via endonasal e possui, portanto, menos complicações, comparada à via intracraniana extradural ou intradural.
Durante o procedimento as células etmoidais anteriores e o
ducto nasofrontal devem permanecer intactos evitando posterior formação de mucocele19,25.
TÉCNICA DESCOMPRESSIVA ENDOSCÓPICA
O método endoscópico transnasal esfenoetmoidal, para a
descompressão do canal óptico, é um bom método de tratamento
de neuropatia óptica pós-traumática e oferece algumas vantagens sobre os acessos tradicionais: diminuição da morbidade,
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preservação da olfação, resultados estéticos mais aceitáveis
sem cicatrizes externas, isenção de risco para o desenvolvimento
dentário em crianças, menos estresse operatório em paciente
que sofreu trauma multissistêmico.
Melhora visual foi observada em 70% dos pacientes tratados
pela técnica endoscópica antes do sétimo dia da lesão, e apenas
24% dos pacientes obtiveram melhora visual quando tratados
endoscopicamente após o sétimo dia da injúria7. A descompressão
endoscópica do nervo óptico é procedimento minimamente invasivo e não causa nenhum efeito estético adverso. A taxa de risco–
benefício sugere que a terapia combinada de injeções de metilprednisolona e descompressão endoscópica do nervo óptico apresenta bons resultados em termos de recuperação da acuidade visual.
ACESSO

TRANSETMOIDAL

O acesso através dos seios etmoidais e esfenoidais tem o
mérito de ser relativamente seguro e apresentar campo operatório maior que as abordagens tradicionais, trazendo resultados
satisfatórios pela sua baixa morbidade13,14.
TÉCNICA EXTRADURAL – ACESSO DE DOLENC
O acesso extradural para o compartimento selar lateral é fruto
dos trabalhos realizados por Parkinson, Dolenc e Hakuba6,30. A
técnica de Dolenc surgiu como alternativa à clinoidectomia anterior
intradural. Em 1985, Dolenc propõe seu acesso que consiste em
completa clinoidectomia anterior extradural6. No início, tal
abordagem era utilizada somente para ganhar espaço no seio

cavernoso em cirurgias de fístula carotidocavernosa e aneurismas
intracavernosos. Posteriormente, ampliou-se a utilização dessa
técnica para a ressecção de tumores do seio cavernoso, aneurismas
do topo da artéria basilar e, mais recentemente, também para tumores
extracavernosos (craniofaringiomas, meningiomas periclinoídeos
e suprasselares e adenomas pituitários gigantes), bem como para a
descompressão das neuropatias ópticas traumáticas13,28.

Conclusões
A abordagem extradural de Dolenc provou ser muito útil no
tratamento cirúrgico da neuropatia óptica traumática, apresentando as seguintes vantagens sobre as outras abordagens33:
1) Completa exposição de todo compartimento selar lateral,
com visualização do nervo óptico e das estruturas ao seu
redor, da artéria carótida interna e do canal óptico;
2) Mobilização e descompressão do nervo óptico e da artéria
carótida interna, contribuindo para a prevenção do dano
neurovascular intra-operatório;
3) Fácil identificação e menor dano dos nervos cranianos;
4) Redução de dano cerebral com a retração extradural limitada;
5) Preservação da veia Sylviana e do seio esfenoparietal;
6) Menor sangramento intradural;
7) Menor tempo operatório;
8) Reconstrução fisiológica da parede lateral do compartimento selar lateral prevenindo fístula liquórica.
9) Acesso ao compartimento selar e nervo óptico contralaterais.
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