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Introdução

Sinopse
A abordagem extradural pela fossa média foi primeiramente empregada para tratamento da nevralgia do trigêmeo
e posteriormente para remover neurinoma do acústico
localizado dentro do meato acústico interno. Com o aprofundamento no estudo anatômico dessa região, vários corredores cirúrgicos foram criados e o contínuo aperfeiçoamento da técnica possibilitou menor morbidade pósoperatória. Os autores descrevem a técnica cirúrgica da
abordagem zigomática-fossa média ampliada, a qual tem sido
amplamente utilizada para o tratamento de alguns tipos de
tumores, como os cordomas, neurinomas do trigêmeo ou do
acústico. Uma detalhada descrição da anatomia da região, e
também as indicações e limitações da abordagem extradural
pela fossa média, serão amplamente discutidas.

Palavras-chave
Abordagem zigomática, fossa média, cirurgia da base do
crânio.

Abstract
The extended zygomatic-middle fossa approach: anatomical considerations
The extended zygomatic-middle fossa approach was
initially used to treat trigeminal neuralgia and afterwords,
for the removal of intracanalicular acoustic neurinoma. With
the improvement of skull base anatomy knowledgment, this
surgical technique turned to be used to treat several lesions
located in the cavernous sinus, middle fossa, infratemporal
fossa and upper clivus. The utilization of an extradural route
is the main factor responsible for the very low surgical
morbidity of this approach. In this report, the authors shows
a clinical and anatomical study of this approach, its
indications, limitations, and lesions which can be removed
by this surgical technique.

Keywords
Zygomatic approach, middle fossa, skull base surgery.
*

Departamento de Neurocirurgia – Hospital Universitário Evangélico de
Curitiba.

Com o aprofundamento no estudo anatômico da base do
crânio, vários corredores cirúrgicos foram criados para atingir
o seio esfenoidal, o seio cavernoso, o ápice petroso, a porção
superior do clivo, a fossa infratemporal, a porção lateral da
órbita e a fossa pterigopalatina. Com o contínuo aperfeiçoamento das técnicas neurocirúrgicas, a abordagem
zigomática-fossa média ampliada, que utiliza uma rota
extradural, tem sido a via mais utilizada para abordar essas
áreas, porque minimiza a retração cerebral e a conseqüente
morbidade pós-operatória1,2. Tumores extradurais como os
cordomas são o protótipo para exemplificar a utilização dessa
abordagem; no entanto, alguns tumores, como os neurinomas
do trigêmeo com localização puramente na fossa média ou
com extensão para a fossa infratemporal, podem ser também
removidos por essa via. Atualmente, a utilização dessa via para
a remoção de neurinomas do acústico intracanaliculares tem
sido evitada pelos neurocirurgiões, no entanto persiste sendo
amplamente empregada pelos otologistas.

Técnica cirúrgica e estudo anatômico
O paciente é colocado em posição supina com o ombro
homolateral elevado 30 graus. A cabeça é rodada para o
lado oposto e fixa com o suporte de três pinos. Após as
medidas anti-sépticas, a incisão cutânea é planejada conforme a extensão tumoral. Em tumores localizados somente
na fossa média, a incisão pode ser feita iniciando-se na
região pré-auricular, próximo ao bordo inferior do trago,
estendendo-se 2 cm posterior ao topo do pavilhão auricular,
curvando-se cranialmente até atingir a linha temporal superior
e dirigindo-se no sentido anterior (Figura 1A). Em alguns
casos, a incisão é em forma de ferradura com 2/3 da área
exposta localizada anteriormente ao canal auditivo externo.
Nos tumores com extensão para a fossa infratemporal, a
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incisão estende-se inferiormente, anterior ao pavilhão
auricular, até atingir a borda anterior do músculo esternocleidomastóideo (ECM).
Após afastamento anterior do retalho cutâneo, a dissecção subfascial, isto é, inferior à fáscia superficial do
músculo temporal, é feita de modo a preservar os ramos

frontais do nervo facial. A artéria e a veia temporal superficial são preservadas. A exposição do arco zigomático
e do rebordo orbitário é feita por meio da dissecção
subperiostal, evitando dessa forma danos às estruturas
nervosas adjacentes. O arco zigomático é seccionado
em seus extremos mais anterior e mais posterior de
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FIGURA 1
A) A incisão deve ser planejada conforme a área a ser abordada.
Para que retalhos regionais do músculo e fáscia temporal sejam
utilizados, a incisão ampla deve ser planejada.
B) Retalho oriundo da rotação inferior da fáscia superficial do
músculo temporal é confeccionado e, no final, posicionado
inferiormente, extradural, para cobrir a base da fossa média.
C) Nos tumores com extensão posterior, o teto da cavidade
mastóidea pode ser removido, expondo os canais semicirculares
e segmento superior do seio sigmóide.
D) Nos tumores com extensão anterior, os ramos V2 e V3 do
nervo trigêmeo podem ser totalmente dissecados e, entre eles, o
seio esfenóide abordado.
E) Os vários flaps regionais, como a fáscia do músculo
temporal, o músculo temporal e a fáscia lata, são comumente
utilizados para ocluir a cavidade e isolá-la dos seios paranasais.
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forma oblíqua e refletido lateral e inferiormente, mantendo-se inserido ao músculo masseter. O deslocamento
do arco zigomático expõe todo o músculo temporal,
desde sua origem no nível do processo coronóide da
mandíbula. O músculo temporal pode ser refletido
superiormente após corte do processo coronóide da
mandíbula e, nesses casos, pequenos orifícios devem
ser feitos na base do processo coronóide que permanece
na mandíbula e outro no fragmento que está aderido ao

músculo temporal, facilitando sua reimplantação 1 .
Atualmente preferimos deslocar o músculo inferiormente,
sobre o espaço deixado pelo deslocamento do arco
zigomático, visto que o músculo temporal comumente
necessita ser rodado em direção inferior, para fechar a
cavidade deixada pela remoção óssea da base do crânio
(Figura 1B)2.
A extensão da craniotomia deve ser adequada à extensão
da lesão a ser tratada. Nos casos em que o tumor estende-
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FIGURA 2
A-B) A TC de crânio mostra a volumosa massa tumoral com
extensão inferior para a fossa infratemporal e o seio esfenoidal e
extensão superior para o seio cavernoso e a fossa média.
C-D) TC de crânio pós-operatória mostra a completa remoção do
tumor por via zigomática-fossa média ampliada. A base do crânio
foi reconstruída com a rotação inferior da fáscia e do músculo
temporal. O anatomopatológico foi compatível com cordoma.
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se anteriormente para a região orbitária, a craniotomia crânio-orbital é realizada, sendo o limite medial da remoção o
forame supra-orbitário. Um retalho crânio-orbital único é
removido expondo a face súpero-lateral da órbita, a fossa
anterior e a fossa média. Remanescente ósseo da base da
fossa média é removido com broca ou goiva. Nos casos
em que uma exposição mais posterior é desejada, a
craniotomia temporal baixa é feita, sendo um terço posterior
e dois terços anteriores ao meato acústico externo.

A dura-máter da fossa média é separada do osso temporal, expondo importantes pontos de referência (Figura 4A).
A artéria meníngea média (AMM) é a mais constante referência na fossa média. Na ausência desta, geralmente um
ramo estapedial da artéria carótida interna (ACI) em seu
segmento petroso pode ser visualizado. Nessas situações,
a tomografia computadorizada (TC) com janela óssea demonstra a ausência do forame espinhoso. Comumente, o
sacrifício da AMM não acarreta déficit neurológico. Um
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FIGURA 3
A) A RM demonstra a massa tumoral localizada na fossa média
com extensão inferior para a fossa infratemporal.
B) O tumor foi totalmente removido e cavidade, preenchida com
gordura retirada da parede abdominal.
C-D) A RM e a TC mostram outra patologia tratável pela
abordagem zigomática-fossa média: o granuloma de colesterol,
lesão esta que se caracteriza por erosão do ápice petroso e massa
hiperintensa nas imagens de RM em T1 e T2.
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constante ramo petroso cursa ao longo do nervo petroso
maior e paralelamente a ele, nutrindo o gânglio geniculado
(GG). A explicação para a ausência de paralisia facial após
o sacrifício da AMM é a presença de uma constante
circulação colateral pela artéria estilomastóidea. O forame
oval, por onde o nervo mandibular trafega, localiza-se
anteromedialmente ao forame espinhoso e ambos estão
localizados anterior e lateral à porção horizontal do canal
carotídeo, dentro do osso petroso. A distância média do
forame espinhoso ao oval é de 3,2 mm e ao canal carotídeo,
de 4,7 mm; já a distância média do forame oval ao canal
carotídeo é de 4,4 mm (Figura 4B). O nervo petroso maior
é um excelente ponto de referência para a localização da
ACI na fossa média. Após deixar a porção intra-óssea do
GG, o nervo petroso maior dirige-se anteromedialmente,
aderido à dura-máter, em direção ao ramo mandibular do
nervo trigêmeo, cruzando inferiormente a este. O nervo petroso maior geralmente cursa paralela e lateralmente ao
segmento horizontal da ACI. O GG é separado do assoalho
da fossa média por uma fina camada óssea de aproximadamente 1,2 mm de espessura; porém, em 16% dos
casos, existe a completa ausência de osso sobre o gânglio
geniculado. O GG encontra-se póstero-lateral à curva lateral
da ACI em 58% dos casos, lateral em 16% e posterior à
curva lateral em 26% dos casos. A distância média do GG
à curva lateral da ACI é de 6,5 mm6.
Outra importante estrutura anatômica encontrada no
assoalho da fossa média é a cóclea, que é protegida por
considerável quantidade de osso compacto e localiza-se em
média 2,1 mm póstero-medial à curva lateral da ACI
(Figuras 4B-C-D).
A tuba de eustáquio e o músculo tensor do tímpano estão
localizados anterior e paralelamente ao segmento horizontal
da ACI intrapetrosa. O músculo tensor do tímpano localiza-se
superior à tuba de eustáquio em 72% dos casos, anterior em
20% e posterior em 8%. Uma fina camada óssea de 1,3 mm
de espessura separa o músculo tensor do tímpano da ACI.
A cavidade timpânica localiza-se posterolateralmente à
curva lateral do segmento petroso da ACI em 63% dos casos,
lateral em 20% e posterior em 17% (Figura 4).
A eminência arcada é a protuberância óssea na base da
fossa média sob a qual se localiza o canal semicircular
superior. Sua localização é em média 4,6 mm pósteromedial ao GG6.
Estudos anatômicos têm mostrado que em 84% dos
casos a ACI não é coberta por osso em sua porção mais
anterior, inferiormente ao ramo mandibular do trigêmeo.
Em 38% dos casos esse defeito estende-se lateralmente.
Comumente, usamos esse reparo anatômico para localizar
com segurança a ACI intrapetrosa6.
O profundo conhecimento de todos esses reparos
anatômicos possibilita que aproximadamente 10,2 mm do
segmento horizontal da ACI intrapetrosa possam ser expostos
sem risco de lesão das estruturas circunjacentes6.

A abordagem zigomática-fossa média ampliada proporciona um amplo corredor cirúrgico extradural que vai
desde a fissura orbitária superior até o meato acústico
interno2,3,4.
A remoção óssea da fossa média pode ser dividida em
duas partes: lateral ou medial ao canal carotídeo. A remoção
medial é baseada na ampla brocagem do ápice petroso. Os
limites da remoção do ápice petroso são dados pela ACI
lateralmente, o seio petroso superior, superiormente e o
seio petroso inferior e bulbo da jugular, inferiormente. A
remoção óssea pode estender-se anteriormente em direção
ao clivo, entretanto a plica dural no processo clinóideo
posterior limita a remoção. A altura do bulbo da jugular é
um dos fatores de maior limitação da remoção óssea. A
remoção óssea lateral à ACI intrapetrosa pode ser feita de
forma ampla, expondo a fossa infratemporal, a fossa pterigopalatina e o seio esfenoidal. Para que isso seja possível, a
camada externa da parede lateral do seio cavernoso deve
ser cuidadosamente dissecada, expondo os três ramos do
nervo trigêmeo. Entre eles, a ACI intracavernosa pode ser
identificada. O limite anterior da remoção óssea é dado pela
fissura orbitária superior.
A remoção tumoral dentro do seio cavernoso pode ser
feita através do triângulo de Parkinson ou entre V1 e V2 ou
V2 e V3. O seio esfenoidal pode ser abordado no espaço
entre a segunda e a terceira divisões do nervo trigêmeo.

Discussão
A abordagem zigomática-fossa média ampliada
proporciona um amplo corredor extradural desde a órbita
até o complexo vestibulococlear na fossa posterior. O amplo
corredor proporcionado pela abordagem zigomática no nível
da fossa média e da fossa infratemporal contrasta com a
limitação da exposição da fossa posterior, o que está diretamente relacionado com a altura do bulbo da jugular2,4,5.
Através do ápice petroso, a fossa posterior pode ser abordada; no entanto, tumores com extensão inferior ao meato
acústico interno não são passíveis de remoção por essa
via.
Geralmente, não é necessário sacrificar V3 para se obter
exposição da fossa infratemporal, pois o forame oval pode
ser amplamente aberto e o nervo mandibular, deslocado
anterior ou posteriormente. Em casos extremos, o sacrifício
desse nervo é bem tolerado7.
Posterior ao nervo mandibular, localiza-se o segmento
horizontal da ACI intrapetrosa, que pode ser mobilizada em
direção ântero-lateral ou totalmente esqueletomizada e
liberada de suas paredes ósseas. Segundo Sekhar et al.7, a
completa exposição e deslocamento anterior da ACI possibilita a remoção de tumores localizados na porção ínferolateral do clivo. No entanto, a grande maioria dos cordomas
localizados no clivo inferior atinge o côndilo occipital, que
não pode ser abordado pelo acesso zigomático.
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FIGURA 4
A) A dissecção extradural da fossa média proporciona a exposição dos 3 ramos do nervo trigêmeo, nervo
troclear e nervo oculomotor. A remoção da clinóide anterior por via extradural proporciona a visualização
do nervo óptico e a porção clinóidea da ACI.
B) A dissecção mais posterior proporciona a exposição da ACI intrapetrosa, cóclea, porção intracanalicular
do VII e VIII pares cranianos, assim como do canal semicircular superior, cavidade timpânica e porção
superior da cavidade mastóidea.
C) Quando necessário, a exposição da ACI deve estender-se desde o pescoço, em sentido cranial, inferior
ao ramo ascendente da mandíbula, cursando dentro do osso petroso e entrando no nível do seio cavernoso.
D) O controle da ACI é crucial no manejo dos tumores com extensão para a região cervical, fossa
infratemporal e seio cavernoso. Assim, demonstram-se as relações da ACI com o nervo trigêmeo, seio
cavernoso, seio esfenoidal e nervos cranianos baixos.
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O neurinoma do trigêmeo (Figuras 3A-B), quando localizado somente na fossa média, ou aqueles que estendemse para a fossa infratemporal são tumores puramente
extradurais e perfeitamente abordados por essa via. O
granuloma de colesterol (Figuras 3C-D) é outra patologia
localizada no ápice petroso que pode ser facilmente abordada
por esta via.
Os cordomas da base do crânio caracterizam-se pela
expansão através dos ossos da base do crânio. Quando localizados no seio cavernoso, no ápice petroso, na fossa
infratemporal e na porção lateral do seio esfenoidal são
perfeitamente abordados pela via zigomática.
Em resumo, a abordagem zigomática-fossa média
ampliada é ideal para abordar patologias extradurais
localizadas na fossa média com extensão para o seio
cavernoso, fossa infratemporal, seio esfenoidal e ápice
petroso. As limitações dessa abordagem são dadas pela
fissura orbitária superior, pelo forame jugular e pelo meato
acústico interno.
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