47
Revisão

Fundamentos da anatomia endoscópica
ventricular para terceiro-ventriculostomia
Alicia Del Carmen Becerra Romero1
Fernando Campos Gomes Pinto2
Paulo Henrique Pires de Aguiar3

SUMÁRIO

ABSTRACT

Introdução: Certamente um dos elementos mais importantes
para o sucesso de intervenções endoscópicas no sistema ventricular é a habilidade do neurocirurgião em reconhecer as
estruturas anatômicas e utilizar essa informação para orientação.

Basis of Ventricular Endoscopic Anatomy for Third Ventriculostomy

Material e Métodos: A literatura sobre o tema é revisada,
focalizando nas referências anatômicas importantes para a
terceiro ventriculostomia, no ventrículo lateral: forame de
Monro, plexo coróide, veia septal, veia tálamo-estriada. Dentro do terceiro ventrículo os seguintes reparos anatômicos são
importantes: corpos mamilares, tuber cinéreo e infundíbulo.
Resultados: Uma das principais estruturas para orientação
no corno frontal do ventrículo lateral é o plexo coróide. O
assoalho do terceiro ventrículo tem importante relação cirúrgica com o ápex da artéria basilar, cujo rompimento é uma
das piores complicações da terceiro ventriculostomia. Nas paredes laterais do terceiro ventrículo estão importantes grupos
nucleares hipotalâmicos, principalmente o núcleo arqueado
e paraventricular. Além disso, a fenestração deve ser sempre
realizada na linha média, pois uma fenestração lateral pode
danificar o terceiro nervo craniano ou artérias pré-mamilares, resultando em isquemia talâmica ou hipotalâmica.
Conclusão: Entender a microanatomia das estruturas neurais e vasculares nos ventrículos laterais e terceiro ventrículo
para a realização de terceiro ventriculostomia é essencial para
melhorar os resultados cirúrgicos, evitando complicações.
Palavras-chave: Sistema ventricular, neuroendoscopia, anatomia endoscópica, terceiro ventriculostomia.
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Introduction: The ability of the neurosurgeon to recognize
anatomic structures in the ventricular system and to utilize
this information for adequate orientation is essencial for the
success of endoscopic interventions.
Material and Methods: The appropriate literature is revised,
focusing on important anatomic landmarks for the third ventriculostomy, inside the lateral ventricle: foramen of Monro,
choroid plexus, septal vein and thalamostriate vein. Mammillary bodies, tuber cinereum and infundibulum are the important landmarks inside the third ventricle.
Results: The choroid plexus is one of the main structures of
orientation in the frontal horn of the lateral ventricle. The
floor of the third ventricle has an important surgical relation
with the apex of the basilar artery: its injury is one of the worst
complications of third ventriculostomy. In the lateral walls of
the third ventricle are important hypothalamic groups, mainly
the paraventricular and arcuate nuclei. Moreover, the fenestration should always be made at the midline, since a lateral
fenestration may damage the third cranial nerve or the premammilary arteries, resulting in thalamic or hypothalamic
ischemia.
Conclusions: Knowledge of the microanatomy of vascular
and neural structures inside the lateral and third ventricles to
perform third ventriculostomy is essential to improvement of
the surgical results and avoidance of complications.
Keywords: Ventricular system, neuroendoscopy, endoscopic
anatomy, third ventriculostomy.
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INTRODUÇÃO
Os mais freqüentes tópicos de pesquisa em neuroanatomia
aplicada em neurocirurgia são relacionados a neuroimagem e
procedimentos neurocirúrgicos. Dentre esses a neuroanatomia
endoscópica tornou-se uma ferramenta principal para o desenvolvimento da neurocirurgia minimamente invasiva5. Existem
relatos gerais da anatomia endoscópica ventricular 1,8,12,18,19,23,26
e outros mais específicos em relação a terceiro ventriculostomia 9,11,16,20,29. Em uma exposição endoscópica somente uma
porção da anatomia pode ser vista por vez e a percepção de
profundidade é perdida. Importantes estruturas neurovasculares podem estar localizadas adjacentes ao endoscópio, mas
longe da visão das lentes. Portanto, entender a microanatomia
das estruturas neurais e vasculares nos ventrículos laterais e ao
redor do terceiro ventrículo para realização de terceiro ventriculostomia é essencial para melhorar os resultados cirúrgicos,
evitando complicações2,3,10,15,24,25,27,30.
Abordagens operatórias aos ventrículos laterais e terceiro ventrículo são desafiadoras por sua posição profunda perto do centro do espaço intracraniano, totalmente dentro do tecido neural,
em formato curvo dentro do cérebro, com variável formato nos
diferentes lobos, orifícios de comunicação estreitos, fazendo
deles suscetíveis à obstrução e as paredes contendo importantes vias motoras, sensoriais, visuais e centros endócrinos e anatômicos. Os ventrículos laterais provêm cavidades profundas
através da qual o terceiro ventrículo e cisternas basais podem
ser abordados22.
Usar o endoscópio dentro do crânio é entrar num mundo novo
com muitas dificuldades. A primeira diferença entre a visão
microscópica e endoscópica é a condição óptica que é “visão
olho de peixe” com ângulo de visão amplo e perspectiva, quando alcança partes nas quais estariam opticamente escondidas
ao microscópio6. Além disso ,existe uma perspectiva muito diferente que leva a mudança do tamanho das estruturas, conforme a distância das lentes. Um vaso minúsculo perto das lentes
pode parecer o dobro do tamanho do vaso principal. A segunda
diferença é a nova coordenação mão-olho em um meio com
alta necessidade de segurança no direcionamento, orientação e
manipulação19. É importante salientar que a visão microscópica rende imagens estereoscópicas, ou seja, tridimensionais. O
uso da irrigação durante a endoscopia constitui um elemento
adicional para produção de imagens planas. Adicionalmente, a
geometria da visão microscópica é o oposto de uma visão endoscópica. Enquanto, a primeira corresponde a uma pirâmide
cujo ápex está na profundidade do campo operatório e sua base
é a craniotomia na superfície, a geometria da visão endoscópica é invertida pela óptica, criando assim um cone com o ápex
localizado na ponta do endoscópio e a base aparecendo longe
dele. A visão microscópica torna possível para o cirurgião fo-

calizar a profundidade do campo e ainda utilizar no mesmo
tempo as estruturas presentes ao longo do plano de dissecção
como uma referência anatômica. As lentes do endoscópio estão
localizadas na ponta do instrumento e disponibilizam somente
as estruturas localizadas adiante das lentes, mas nunca ao longo
do instrumento. Portanto, enquanto se progride na profundidade da cavidade não é possível visualizar as estruturas deixadas
para trás a menos que o endoscópio seja mobilizado. Todos
estes fatores e limitações dão inquestionável importância ao
conhecimento da anatomia do sistema ventricular12. Deve-se
dar preferência para o estudo da anatomia ventricular a endoscópios rígidos, pois isto facilita a orientação intra-craniana6.
As cavidades ventriculares são cobertas por tecido delicado
muito especializado, o epêndima que recobre muitas estruturas
neurovasculares importantes. Algumas destas estruturas como
tálamo, núcleo caudado, veia septal são prontamente visíveis
durante a endoscopia, enquanto outras, como estria terminal e
joelho da cápsula interna não são visualizadas. Também esta
camada de epêndima parece ser muito reativa a patógenos ou
substâncias que são estranhas ao ventrículo. Na presença de
infecção bacteriana, viral ou parasítica ou até mesmo hemorragia o epêndima pode reagir vigorosamente a estes agressores.
A conseqüente formação de cicatriz ou aderências freqüentemente distorce a configuração interna destes espaços. Outro
tecido que é sensível à agressão é o plexo coróide. Em algum
momento, o neurocirurgião depara-se com cateteres intraventriculares que aderem ao plexo coróide. A hidrocefalia é outra
condição que tem sido tratada endoscopicamente nas quais alterações estruturais são freqüentemente observadas. Outro fator adicional que pode obscurecer a anatomia intraventricular é
a ocorrência de sangramento durante a endoscopia. Todas estas
situações podem alterar este ambiente intraventricular aonde o
reconhecimento de referências anatômicas é ponto chave para
a orientação e conseqüentemente um elemento importante para
o sucesso da intervenção12.

REVISÃO DA LITERATURA
VENTRÍCULO LATERAL
Cada ventrículo lateral é uma cavidade em formato de C que
envolve o tálamo e está situado profundamente no cérebro.
Cada ventrículo lateral tem 5 partes: corno frontal, temporal,
occipital, corpo e átrio. Cada uma dessas partes tem parede
medial, lateral, teto e assoalho. Em adição, os cornos frontais,
temporais e átrio têm paredes anteriores. Estas paredes são formadas pelo tálamo, septo pelúcido, substância branca cerebral
profunda, corpo caloso, núcleo caudado e fórnix14,22,28,31. De
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acordo com muitos pesquisadores, o ventrículo lateral esquerdo, especialmente seu corno occipital é maior do que o direito.
O corno frontal tem uma distância média de 4cm da superfície
cerebral, a distância da parte central é ligeiramente menor14. O
sistema ventricular contém um fluido límpido, o liquor cefalorraquidiano. A quantidade total de liquor em crianças é 4060 cm3, em adultos entre 120-140cm3. Ambos os ventrículos
laterais contêm 20-30cm3, o terceiro e quarto ventrículo 5cm3,
o espaço subaracnóideo 25cm3 e o espaço subaracnóideo espinhal 75cm3 8. Algumas das relações topográficas pertinentes
aos ventrículos devem-se ter em mente quando do planejamento de intervenções endoscópicas. Os ventrículos laterais estão
mais perto da linha média e aspecto medial dos hemisférios
cerebrais do que aspectos basais e laterais hemisféricos. A relação entre os ventrículos laterais e aspectos laterais dos hemisférios cerebrais somente se tornarão próximos na presença de
alargamento ventricular12. Quando da realização de endoscopia
nos ventrículos laterais existem as seguintes referências anatômicas que podem ajudar na orientação: forame de Monro,
plexo coróide, veia septal, veia tálamo-estriada, corpo caloso.
Dentro do terceiro ventrículo na porção anterior os seguintes
reparos anatômicos são importantes: corpos mamilares, tuber
cinéreo, recesso infundibular, quiasma óptico, recesso supraóptico e lâmina terminal; e na porção posterior do terceiro ventrículo é importante identificar aqueduto de Sylvius, comissura
posterior, glândula pineal, recesso suprapineal8.
CORNO FRONTAL
O corno frontal (=anterior), parte do ventrículo lateral localizada anterior ao forame de Monro, tem uma parede medial formada pelo septo pelúcido, parede anterior e teto formado pelo
joelho do corpo caloso, parede lateral composta pela cabeça
do núcleo caudado e estreito assoalho formado pelo rostro do
corpo caloso22. As colunas do fórnix, quando passam anterior
ao forame de Monro estão na parte póstero-inferior da parede
medial. O forame interventricular é elíptico a circular (fig.1).
Foi descrito em 1783 por Monro. É um espaço entre as colunas
do fórnix e pólo anterior do tálamo. O tamanho aproximado do
forame de Monro no estudo de Fujii7 foi 5x3mm. A distância
desde teto do ventrículo lateral até margem superior do forame
de Monro media no estudo 1,8cm e a distância desde a superfície do giro frontal médio até teto do ventrículo lateral media
3,2cm. O corno frontal tem a importante característica de não
possuir plexo coróide12,23, tem uma largura de 1,5cm 14. O ângulo formado por ambos segmentos do teto é 126º. A distância
entre o bordo anterior do corno frontal e o meio do forame de
Monro foi determinada em 3,2cm (2,9-4,2). No estudo de Lang
13,14 em 300 cadáveres o forame interventricular teve um diâmetro vertical de 5,1mm (2-8) e diâmetro sagital de 2,9mm
(1-6). Sob condições patológicas de hidrocefalia a entrada é
alargada e profundidade encurtada. O forame de Monro não

é somente uma comunicação natural entre ventrículo lateral e
terceiro ventrículo, mas também, uma região na qual estruturas
como o plexo coróide converge. Também é o local para a confluência venosa entre a veia caudada anterior e veia tálamo-estriada do grupo lateral e veia coroidéia superior e anterior, bem
como veias septais posteriores vindas do grupo medial. A referência anatômica que parece ser a mais confiável para localização do forame de Monro é o plexo coróide, pois as estruturas
venosas podem estar ausentes ou não visíveis claramente ou
podem variar consideravelmente na sua configuração, número
de tributárias ou local aonde entram na fissura coróide para
drenar na veia cerebral interna23.

Figura 1- Forame de Monro via abordagem endoscópica pré-coronal:
PC - plexo coróide
F - fórnix
Veia S.ant.- veia septal anterior
Veia T.estr. - veia tálamo-estriada

TERCEIRO VENTRÍCULO
O terceiro ventrículo é uma cavidade na linha média estreita,
formato de funil, unilocular. Comunica-se na margem ântero-superior com cada ventrículo lateral através do forame de
Monro e posteriormente com o quarto ventrículo através do
aqueduto de Sylvius. Tem um teto, assoalho, parede anterior e
posterior e duas paredes laterais. A área média das suas paredes é 515mm2 (variando entre 235-785mm2). Em indivíduos na
maturidade o terceiro ventrículo tem aproximadamente 5,5mm
(3-9) de largura. Entre 56 e 65 anos a sua largura é de 11,2mm
13
.
ASSOALHO DO TERCEIRO VENTRÍCULO
O assoalho do terceiro ventrículo estende-se desde quiasma
óptico anteriormente até o orifício do aqueduto de Sylvius posteriormente. Para razões práticas e anatômicas podem-se des-
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crever três porções no assoalho do terceiro ventrículo segundo
Corrales4:

anteriormente e parte medial dos pedúnculos cerebrais e tegmento do mesencéfalo posteriormente.

1) Porção pré-mamilar: estende-se desde o infundíbulo até o
sulco pré-mamilar, sendo uma camada muito fina de substância cinzenta do hipotálamo.

O melhor local para realizar a terceiro ventriculostomia é na
linha média, no assoalho do terceiro ventrículo, atrás do recesso infundibular e em frente aos corpos mamilares. Isto irá
comunicar o terceiro ventrículo com o compartimento anterior
da cisterna interpeduncular29.

2) Porção interpeduncular: estende-se desde recesso pós-mamilar até o bordo posterior do espaço interpeduncular, sendo
formada de substância cinzenta mais firme do que a primeira.
3) Porção peduncular: corresponde a porção dos pedúnculos
cerebrais, sendo a mais sólida porção. É formada pelo aspecto medial dos pedúnculos cobertos pelo epêndima peduncular.
Esta porção normalmente forma um ângulo muito suave com
a porção interpeduncular, facilitando assim o reconhecimento
do seu limite anterior.
A metade anterior do assoalho é formada pelas estruturas diencefálicas e a metade posterior pelas mesencefálicas31. Quando visto pela parte inferior, as estruturas formando o assoalho
incluem de anterior para posterior: o quiasma óptico, infundíbulo do hipotálamo, tuber cinéreo, corpos mamilares, substância perfurada posterior, parte do tegmento do mesencéfalo
localizada acima do aspecto medial dos pedúnculos cerebrais.
O quiasma óptico está localizado na junção do assoalho e a
parede anterior do terceiro ventrículo. O quiasma inclina-se
posteriormente e superiormente desde a sua junção com o nervo óptico. O espaço da superfície inferior é limitado anterior e
lateral pelo quiasma óptico e tractos e posterior pelos pedúnculos cerebrais. O infundíbulo do hipotálamo é uma estrutura
oca, em formato de funil localizado entre o quiasma óptico e
tuber cinéreo, tem coloração amarelo-avermelhado que corresponde a implantação da haste hipofisária no assoalho12. A hipófise está conectada ao infundíbulo e os axônios do infundíbulo
estendem-se para parte posterior da hipófise. O tuber cinéreo
é uma proeminente massa de substância cinzenta hipotalâmica
localizada anterior aos corpos mamilares. O tuber cinéreo funde-se anterior com o infundíbulo. Os corpos mamilares formam
proeminências redondas, posteriores ao tuber cinéreo (fig.2). A
substância perfurada posterior, área deprimida de substância
cinzenta localizada no intervalo entre corpos mamilares anterior e superfície medial dos pedúnculos cerebrais posterior. A
parte posterior do assoalho estende posteriormente e superiormente a parte medial dos pedúnculos cerebrais e superior ao
tegmento do mesencéfalo. Quando visto desde cima e dentro
do terceiro ventrículo, o quiasma óptico forma uma proeminência na margem anterior do assoalho. O recesso infundibular
estende-se dentro do infundíbulo atrás do quiasma óptico. Os
corpos mamilares formam proeminências pareadas na superfície interna do assoalho, posterior ao recesso infundibular.
A parte do assoalho entre os corpos mamilares e aqueduto de
Sylvius tem uma superfície lisa que é côncava de um lado ao
outro. Esta superfície recobre a substância perfurada posterior

Figura 2 - Assoalho do terceiro ventrículo visão superior:
IF - infundíbulo
TC - tuber cinéreo
CM - corpos mamilares

RELAÇÕES ARTERIAIS
As relações arteriais dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo não são visíveis endoscopicamente como as relações
venosas12. Muitos dos ramos arteriais nestes locais cursam
através da fissura coroidéia perto do plexo coróide e não estão
expostas na superfície ventricular. Estes vasos estão envolvidos
com o suprimento sangüíneo tanto ao plexo coróide, quanto
para as estruturas nervosas.
O assoalho do terceiro ventrículo tem importante relação cirúrgica com o ápex da artéria basilar e artérias perfurantes. O
rompimento da artéria basilar é uma das complicações da terceiro ventriculostomia.
Nas paredes laterais do terceiro ventrículo estão importantes
grupos nucleares hipotalâmicos, principalmente o núcleo arqueado e paraventricular. Portanto, a fenestração deve ser sempre na linha média, pois uma fenestração lateral pode danificar
o terceiro nervo craniano ou artérias pré-mamilares, resultando
em isquemia talâmica ou hipotalâmica29.
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RELAÇÕES VENOSAS
O sistema venoso cerebral profundo está relacionado com as
paredes dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo e cisternas
basais21. Estas veias representam obstáculo para as abordagens
direcionadas do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo e a
região da parede posterior, átrio, região pineal e cisterna quadrigeminal, aonde a veia cerebral interna converge com a veia
basal em direção a veia de Galeno. O sistema venoso profundo
de cérebro coleta em canais que cursam em localização subependimal através das paredes do ventrículo lateral e terceiro
ventrículo enquanto eles convergem na veia cerebral interna,
basal e Magna. As veias vindas do corno frontal, corpo do ventrículo lateral e substância cinzenta e branca ao redor drenam
para veia cerebral interna; as veias vindas do corno temporal,
estruturas periventriculares adjacentes drenam para veia basal; e aquelas drenando o átrio e partes adjacentes do cérebro
drenam para veia Magna, cerebral interna e basal. As veias
coletando sangue da substância branca e cinzenta se juntam
para formar canais subependimais nas paredes dos ventrículos
laterais. Durante operações nos ventrículos laterais, as veias
provêm melhor orientação do que as artérias, porque as artérias nas paredes ventriculares são pequenas e pobremente vistas, mas as veias são grandes e facilmente visíveis através do
epêndima17. Estas referências venosas são de ajuda na presença
de hidrocefalia, quando os ângulos normais entre as estruturas
normais desaparecem.
As veias septais anteriores foram encontradas em cem por cento dos hemisférios com tamanho de 0,6 a 2mm (média 1,2mm),
tendo origem no corpo caloso e septo pelúcido, formando a
parede anterior e medial e teto do corno frontal, terminado na
veia cerebral interna17. São formadas por tributárias vindas da
substância branca profunda perto do pólo frontal. Essas tributárias convergem e se juntam perto dos ângulos ântero-lateral
e súpero-lateral do corno frontal para formar as veias septais
anteriores. Elas cursam medialmente cruzando teto e parede
anterior para chegar ao septo pelúcido, aonde se viram posterior em direção ao forame de Monro. Essas veias se juntam na
porção anterior do septo pelúcido para formar um tronco único
que cursa para trás em direção ao forame de Monro. Passa ao
redor da coluna do fórnix e cursa logo acima ou raramente penetra no forame de Monro para entrar no véu interpósito. Termina na veia cerebral interna na margem posterior do forame
de Monro, como ocorre em muitos casos ou posteriormente no
véu interpósito.
A veia tálamo-estriada é a mais conhecida veia subependimal
porque é uma das mais vistas nas angiografias. Num estudo
feito por Ono et al17 estava presente em 18 (noventa por cento dos hemisférios, com tamanho 1,2 a 2,2mm com média de
1,7mm) dos 20 hemisférios examinados. A veia tálamo-estriada nasce de tributárias que convergem no sulco estrio-talâmi-

co localizado entre o núcleo caudado e tálamo ao passa em
direção ao forame de Monro, aonde se vira posterior através
da margem posterior do forame de Monro ou parte da fissura
coroidéia e entra no véu interpósito para se juntar com a veia
cerebral interna. Lang em um de seus estudos constatou que a
veia tálamo-estriada e septal cruzavam a fissura coroidéia no
nível do forame de Monro em somente 53% dos casos 12. O
ângulo formado pela junção da veia tálamo-estriada e cerebral
interna no tubérculo talâmico, o ângulo venoso, como visto na
angiografia sob visão lateral, dá a localização aproximada do
forame de Monro.
MEDIDA DESDE PONTO PRÉ-CORONAL ATÉ
DETERMINADAS REFERÊNCIAS VENTRICULARES
A via endoscópica desde o ponto pré-coronal (tábua externa
do crânio) até as referências ventriculares definidos foram medidos em vinte e dois cadáveres, com idade média de 69 anos,
sendo 10 mulheres e 12 homens 23. No presente trabalho a
medida do ponto pré-coronal até a referência anatômica:
1. teto do ventrículo lateral foi de 4,5cm
2. forame de Monro 6,10cm
3. corpos mamilares 7,70cm
4. recesso óptico 8,8cm
5. recesso infundibular 8,50cm
6. comissura posterior 8,90cm
7. recesso pineal 9,50cm
8. aqueduto de Sylvius 9,30cm
Conclui-se, portanto que um conhecimento detalhado das estruturas, identificando as importantes referências anatômicas,
localizadas na via de acesso ao terceiro ventrículo são essenciais para otimizar resultados e prevenir sérias complicações
neurológicas.
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