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RESUMO 

 

O acesso transesfenoidal endonasal endoscópico é importante via para o tratamento das 
doenças neurocirúrgicas localizadas nas regiões selar, suprasselar, clival, do plano esfenoidal 
e da lâmina cribriforme. O estudo e entendimento detalhado desta região e todos seus 
acidentes anatômicos permite ao neurocirurgião a execução segura e efetiva dos 
procedimentos. Neste sentido, este estudo anatômico buscou informações objetivas para 
auxiliar na segura realização das cirurgias transesfenoidais endonasais endoscópicas 
utilizando como referência o recesso opticocarotideo medial. Foi realiza dissecação 
endoscópica do seio esfenóide em 18 espécimes cadavéricos para exposição e registro 
fotográfico da parede posterior do seio esfenóide. Nas imagens capturadas foram aferidas 
distâncias e ângulos tomando-se o recesso opticocarotídeo medial como ponto de referência, 
seguida de avaliação descritiva das relações morfométricas do recesso opticocarotídeo medial 
com as estruturas circundantes. A distância entre os dois recessos opticocarotídeo mediais foi 
de 11,06 ± 1,14 mm; a distância entre a recesso opticocarotídeo medial e o recesso 
opticocarotídeo lateral foi de 5,56 ± 0,85 mm; a distância entre o recesso opticocarotídeo 
medial e o recesso suprasselar foi 3,72 ± 0,49 mm; o ângulo entre o plano do recesso 
opticocarotídeo medial e o canal óptico 13,32 ± 2,30°; o ângulo entre o plano do recesso 
opticocarotídeo medial e a proeminência carotídea 13,50 ± 2,68° e; o ângulo entre o canal 
óptico e a proeminência carotídea 26,81 ± 4,26°. Todas as medições mostraram baixa 
variabilidade, com baixo desvio padrão e sem diferença significativa entre o lado direito e 
esquerdo. Não foram encontradas correlações entre qualquer das medições. O recesso 
opticocarotídeo medial pode ser utilizado como um ponto de referência para a localização 
precisa de estruturas durante os acessos endonasais endoscópicos. Medidas objetivas podem 
ser especialmente úteis em casos de anatomia distorcida do osso esfenóide e podem auxiliar 
na localização de estruturas neurovasculares de suma importância como as artérias carótidas 
internas e os nervos ópticos. 
 
Palavras Chave: Base do crânio. Seio esfenoidal. Artéria carótida interna. Cirurgia 
endoscópica. Cirurgia transesfenoidal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The transsphenoidal endoscopic endonasal approach is an important route for the treatment of 
neurosurgical pathologies located in the sella, suprasellar, clival, planum sphenodale and 
cribriform plate regions. The study and detailed understanding of this region and all its 
anatomical landmarks allows the neurosurgeon the safe and effective execution of the 
procedures. Thus, this anatomical study sought objective information to assist in the safe 
performance of endoscopic transsphenoidal endoscopic endonasal surgery using as reference 
the medial opticocarotid recess. It was held endoscopic dissection of the sphenoid sinus in 18 
cadaveric specimens for visualization and photographic record of the posterior wall of the 
sphenoid sinus. Distances and angles were measured in the captured images taking the medial 
opticocarotid recess as a reference point, then a descriptive evaluation of the morphometric 
relationships of the medial opticocarotid recess with the surrounding structures was 
performed. The distance between both middle opticocarotid recesses was 11.06 ± 1.14 mm; 
the distance between the middle opticocarotid recess and the lateral opticocarotid recess was 
5.56 ± 0.85 mm; the distance between the middle opticocarotid recess and the suprasselar 
recess was 3.72 ± 0.49 mm; the angle between the middle opticocarotid recess plane and the 
optic canal 13.32 ± 2.30°; the angle between the middle opticocarotid recess plane and the 
carotid prominence 13.50 ± 2,68° and; the angle between the optic canal and the carotid 
prominece 26.81 ± 4.26°. All measurements showed low variability, with low standard 
deviation and no significant difference between the right and left sides. No correlations were 
found between any of the measurements. The medial opticocarotid recess can be used as a 
reference point for precise location of structures during endoscopic endonasal approaches. 
Objective measurements may be especially useful in cases of distorted anatomy of the 
sphenoid bone and can assist in locating neurovascular structures of paramount importance as 
the internal carotid arteries and the optic nerves. 
 
Keywords: Skull base. Sphenoid Sinus. Internal Carotid Artery. Endoscopic surgery. 
Transsphenoidal surgery. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo detalhado da anatomia da base do crânio é fundamental para o desenvolvimento 

e boa execução de todos os procedimentos cirúrgicos pertinentes a esta área. Com o recente 

desenvolvimento dos acessos endonasais endoscópicos, para tratamento dos tumores da base do 

crânio, o conhecimento anatômico acerca desta região e, especificamente, seu estudo aplicado as 

vias de acesso transesfenoidais tem ganhado grande importância. Neste sentido, criam-se novos 

conceitos a cada dia, e estes são incorporados aos conhecimentos prévios, tornando a prática 

diária destes procedimentos cada vez mais segura para os pacientes submetidos a cirurgia pela via 

transesfenoidal endoscópica (Campero A et al., 2010; Martins C et al., 2011; De Notaris M et al., 

2012) 

O recesso opticocarotídeo lateral é uma depressão óssea localizada lateral à junção do 

canal óptico e a impressão da artéria carótida interna na parede posterior do seio esfenoidal e foi 

assim denominado, em 1979, por Fujii et al. (Fuji et al., 1979). Tal acidente anatômico é 

reconhecido há várias décadas como estrutura essencial para localização dos nervos ópticos e das 

artérias carótidas nas cirurgias por via transesfenoidal. O seu correspondente medial ao canal 

óptico e a impressão da artéria carótida interna, é o recesso opticocarotídeo medial (Labib MA et 

al., 2013). 

 Esse detalhe anatômico possui íntima relação com a artéria carótida interna, o nervo 

óptico, a sela turca, o tubérculo da sela e estruturas intracranianas adjacentes (Labib MA, 2013). 

Portanto, é ponto de referência essencial nas abordagens endonasais endoscópicas via 

transesfenoidal para diminuir o risco de lesões à estruturas neurovasculares como as artérias 

carótidas internas e os nervos ópticos. 

 As abordagens transesfenoidais endonasais endoscópicas tem permitido a realização de 

acessos cirúrgicos expandidos e complexos, o que demanda profundo domínio da anatomia desta 

região. Estes acessos permitem o tratamento de doenças localizadas em posição cranial, caudal ou 

lateral à sela turca e ao osso esfenóide. Neste contexto, o recesso opticocarotídeo medial tem 

especial importância, pois é caminho direto para extensão da abertura da sela turca em direção ao 

plano esfenoidal e a realização dos acessos expandidos mais utilizados, transtuberculum, 

transplanum e transcribriforme (Kassam et al., 2005; de Divitiis et al., 2007; Barazi et al., 2013).  
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 Embora existam recursos tecnológicos que auxiliam na identificação anatômica das 

estruturas, como os neuronavegadores, estes não estão disponíveis universalmente devido a seu 

alto custo e são passíveis de falhas durante sua utilização. Dessa maneira, o conhecimento 

anatômico detalhado pode auxiliar na segura execução dos procedimentos cirúrgicos da base do 

crânio sem a dependência de ferramentas tecnológicas. Apesar das diversas publicações de 

estudos anatômicos sobre a base do crânio relacionada aos acessos transesfenoidais 

endoscópicos, os trabalhos que detalham a região do recesso opticocarotídeo medial de maneira 

objetiva são escassos (Ozcan et al., 2010; Labib et al., 2013; Peris-Celda et al., 2013). Este 

trabalho visa o estudo detalhado da anatomia da parede posterior do seio esfenóide, em especial 

do recesso opticocarotídeo medial e suas relações com as estruturas neurovasculares importantes 

nos acessos transesfenoidais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CIRURGIA VIA TRANSESFENOIDAL ENDONASAL ENDOSCÓPICA 

 

O uso da via transesfenoidal teve como pioneiro Hermann Schloffer, que em 1907, 

realizou o primeiro procedimento cirúrgico via transesfenoidal para o tratamento das doenças da 

glândula pituitária (Schmidt RF et al., 2012). Seu desenvolvimento seguiu-se com Albert Halsted, 

Harvey Cushing e Oscar Hirsch, entre outros, porém, devido as limitações técnicas da época, 

acabou por ser considerada via secundária em relação às abordagens transcranianas por décadas 

(Cushing H, et al., 1909; Hirsch O et al., 1948; Gandhi CD et al., 2009) (fig. 1).  

FIGURA 1 Harvey Cushing realizando cirurgia transesfenoidal. Desenho feito em 1912 pelo renomado 

ilustrador médico Max Brodel, mostrando a adaptação de Cushing para o acesso transesfenoidal à hipófise. 

(Gandhi CD, et al.. Neurosurgical focus, v. 27, n. 3, p. E8., Sep. 2009) 

Na década de 50, a introdução da antibioticoterapia e o uso de corticosteroides permitiram 

que a via transesfenoidal fosse desenvolvida e novamente utilizada, com redução da mortalidade 

e sucesso a longo prazo. Foi Gerard Guiot que introduziu o intensificador de imagem e a 

fluoroscopia, permitindo ao cirurgião visualização da profundidade e posicionamento dos 

instrumentos. Entretanto, a falta de iluminação adequada no campo operatório persistia como a 

principal limitação da técnica transesfenoidal (Gandhi CD et al., 2009). Jules Hardy, em 1965, foi 

o primeiro a utilizar o microscópio cirúrgico nestes procedimentos, permitindo não só iluminação 

suficiente como, também imagem estereoscópica e ampliada do campo operatório (Hardy J et al., 

1971). 
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O primeiro endoscópio foi inventado por Phillip Bozzini em 1806, mas somente um 

século após, o otorrinolaringologista alemão Alfred Hisrchmann utilizou pela primeira vez o 

endoscópio na cavidade nasal (Hirschmann A et al., 1903). Apesar do uso do endoscópio em 

neurocirurgia ter sido introduzido por Walter Dandy em 1922, foi somente em 1963 que Gerard 

Guiot e colegas relataram o primeiro uso do endoscópio para cirurgia transesfenoidal. Na década 

de 70, as melhorias nos equipamentos endoscópicos permitiram que Apuzzo et al. usassem o 

endoscópio em associação com o microscópio cirúrgico na via transesfenoidal (Doglietto F et al., 

2005). Esta técnica ganhou grande popularidade na década de 90, com grandes séries como de 

Fries e Perneczky, que confirmaram as experiências iniciais e utilidade deste instrumento na via 

transesfenoidal devido a sua capacidade de iluminação, visualização e alcance (Gandhi CD et al., 

2009). O uso difundido desta técnica permitiu que o endoscópio fosse utilizado para visualização 

e acesso à lesões que não poderiam ser abordadas somente com assistência do microscópio 

cirúrgico. Foram então desenvolvidas as vias de acesso transesfenoidais expandidas, que 

permitiram o tratamento de doenças localizadas na lâmina cribriforme, cisterna suprasselar, seio 

cavernoso, clivus, fossa média, forame magno e junção crânio cervical. A técnica endoscópica 

pura, onde o endoscópio é o único instrumento para visualização e não são utilizados retratores, 

foi descrita nos anos 90, pela colaboração de otorrinolaringologistas e neurocirurgiões, com 

destaque para os trabalhos de Jho e Carrau e Cappabianca e cols., e utilizada amplamente nos 

dias atuais (Carrau RL et al., 1996; Cappabianca P et al., 1998). 

 

2.2 ANATOMIA GERAL DA BASE DO CRÂNIO 

 

O crânio é dividido em calvária e base do crânio. A calvária é formada pelo osso frontal, 

parietal e porção escamosa dos ossos occipital e temporal e a grande asa do esfenóide. A base do 

crânio é formada pelos ossos occipital, temporal, etmóide e frontal, arranjadas ao redor e 

conectadas, por um elemento central - o osso esfenóide (Martins C et al., 2011). Por esta razão o 

estudo do osso esfenóide com seus acidentes e relações anatômicas é de crucial importância nos 

acessos cirúrgicos a base do crânio, sejam eles endoscópicos ou não. 

A base do crânio possui uma face endocranial, que tem contato direto com as estruturas 

encefálicas e é dividida em fossas anterior, média e posterior, e uma face exocranial, voltada para 
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a cavidade nasal, seios paranasais, órbita, faringe, fossa infratemporal e espaços pterigopalatino, 

parafaríngeo e infratemporal.  

FIGURA 2 Vista endocranial da base do crânio. Tracejado branco dividindo em base do crânio medial e 

lateral; tracejado azul dividindo em fossa anterior e média e; tracejado vermelho dividindo em fossa média e 

posterior. AC - área cribriforme, AMa - asa maior, AMe - asa menor, CL - clivus, OF - osso frontal, OR - órbita, OT 

- osso temporal, PE - plano esfenoidal, ST - sela turca. 

 

Na face endocranial a divisão entre fossa anterior e média é determinada pelas bordas da 

asa do esfenóide unidas pelo sulco quiasmático. A divisão entre fossa média e posterior é 

marcada pelas bordas petrosas unidas pelo dorso da sela e as clinóides posteriores (fig. 2). 

Na face exocranial, as fossas anterior e média são divididas por uma linha transversa que 

se estende pelas fissuras pterigomaxilar e pterigopalatina superiormente, e a borda posterior do 

processo alveolar da maxila inferiormente - correspondendo medialmente a junção entre o vômer 

e o osso esfenóide. As fossas média e posterior são separadas em cada lado por uma linha 

transversa que cruza próximo a borda posterior da junção vômer-esfenóide, forame lácero, canal 

carotídeo, forame jugular, processo estilóide e ponta da mastoide (fig. 3). 
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FIGURA 3 Vista exocranial da base do crânio. Tracejado azul dividindo em fossa anterior e média e; 

tracejado vermelho dividindo em  fossa média e posterior. CL - clivus, PP - processo pterigoide, V - vômer. 

 

Cada porção da base do crânio possui uma parte medial e uma lateral. A parte medial 

corresponde endocranialmente a um corredor formado pela área cribriforme, plano esfenoidal, 

sela turca, clivus e junção craniocervical (fig. 2). Na face exocranial, este corredor compreende a 

cavidade nasal, seio esfenóide e faringe. No corredor central, as fossas anterior, média e posterior 

estão próximas e ligadas pelo corpo do osso esfenóide (Martins C et al., 2011) (fig. 2). 

 

2.3 ANATOMIA DO OSSO ESFENÓIDE 

 

O osso esfenóide consiste na estrutura central da base do crânio, com a qual todas outras 

se relacionam. É composto pelo corpo esfenoidal, sua porção central, por duas asas menores, 

duas asas maiores e dois processo pterigóides, com suas placas medial e lateral. Articula-se 

através do seu corpo anteriormente com o osso etmóide e vômer e posteriormente com o os ossos 
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temporais e o occipital. As asas menores articulam-se com os ossos frontais, as asas maiores com 

os ossos temporais, e o processo pterigóide com a maxila (Martins C et al., 2011). 

 

2.3.1 Asa menor 

 

A asa menor corresponde a uma extensão lateral do osso esfenóide (Fig. 2). Medialmente, 

conecta-se ao corpo do esfenóide através da raiz anterior, formando o teto do canal óptico em 

continuidade com o plano esfenoidal (Martins C et al., 2011). Lateralmente, possui uma borda 

livre, chamada de crista esfenóide, que se projeta na fissura lateral separando o lobo frontal do 

lobo temporal. Sua face inferior forma a parte posterior do teto da órbita e, intracranialmente, 

repousam sobre ela e o plano esfenoidal os lobos frontais e os tratos olfatórios.(Rhoton AL Jr, 

2002d). 

 

2.3.2 Asa maior 

 

A asa maior corresponde a um prolongamento lateral do osso esfenóide (fig. 2).  

Anteriormente, forma o limite lateral da fissura orbitária superior. Localizam-se na asa maior os 

forames redondo, oval e espinhoso (MARTINS, C. et al.., 2011). Sua face superior tem 

concavidade voltada para cima e é preenchida intracranialmente pelo polo do lobo temporal, 

(Rhoton AL Jr, 2002d) formando o assoalho anterior e a parede lateral da fossa média (Rhoton 

AL Jr, 2002a). 

 

2.3.3 Processo pterigóide 

 

O processo pterigóide corresponde a um prolongamento caudal do osso esfenóide e é 

dividido em placa pterigóide medial e lateral (fig. 3). Estas placas são importantes estruturas para 

delimitação dos principais espaços exocraniais da porção média da base do crânio. Entre as 

placas pterigóides medial e lateral localiza-se uma área que, intracranialmente, corresponde ao 

seio cavernoso e se estende da fossa pterigopalatina anteriormente a fossa pterigóide 

posteriormente (MARTINS, C et al., 2011). 
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2.3.4 Língula 

 

A língula é uma protrusão do osso esfenóide localizada na junção do corpo com a asa 

maior (fig. 4). Ela circunda a artéria carótida interna após sua saída do canal carotídeo, o que a 

mantém fixa e permite que ela corra pelo sulco carotídeo em cada lado da sela. A língula serve de 

inserção para o ligamento petrolingual, que divide o segmento petrolingual do segmento 

cavernoso vertical da artéria carótida interna (MARTINS, C et al.., 2011). 

 

2.3.5 Sela turca 

 

A sela turca está localizada no centro da base do crânio, no corpo do seio esfenóide (ver 

fig. 4). Sua parede anterior é chamada de tubérculo da sela e sua parede posterior de dorso da 

sela. O contorno da sela turca é muito variável, podendo ser redondo, oval ou chato. Ela tem 

diâmetro médio anteroposterior de 1,07 cm, látero-lateral de 1,21 cm e profundidade média de 

0,8 cm, sem variação significativa entre os sexos. Nos casos em que o seio esfenóide é bem 

pneumatizado a sela turca apresenta evidente impressão na parede posterior (AMAR, AP et al., 

2003; WEISS, MH, 2003). 

 

2.3.6 Tubérculo da sela 

 

O tubérculo da sela é uma proeminência óssea localizada na linha média na margem posterior do 

sulco quiasmático e na porção anterior da sela turca (fig. 4 e 5). Nele se insere o ligamento 

falciforme, uma dobra dural que parte do processo clinóide anterior e cobre o nervo óptico 

(Rhoton AL Jr, 2002c). 

 

2.3.7 Dorso da sela 

 

O dorso da sela é a extensão mais posterior e superior do osso esfenóide e contribui para a 

formação da fossa pituitária (fig. 4 e 5). Corresponde à porção mais superior do clivus e nele 

estão inseridos os processos clinóides posteriores (Rhoton AL Jr, 2002a). Determina, na face 
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endocranial, na linha média, a divisão entre a porção média e posterior da base do crânio (Martins 

C et al., 2011). 

FIGURA 4 Vista endocranial do osso esfenóide e suas relações anatômicas. CL - clivus, DS - dorso da sela, 

FC – forame carotídeo, FO - forame oval, FR - forame redondo, PCA - processo clinóide anterior, PCM - processo 

clinóide médio, PCP - processo clinóide posterior, PE - plano esfenoidal, SQ - sulco quiasmático, ST - sela turca. 

 

2.3.8 Processo clinóide anterior 

 

É uma proeminência óssea que se projeta posteriormente a partir da asa menor do 

esfenóide (ver figura 4 e 5). Sua base tem três locais de ligação ao osso esfenóide: ântero-lateral 

até a asa menor do esfenóide; ântero-medial até a asa menor do esfenóide, o que constitui o teto 

do canal óptico e; póstero-medial com curso abaixo do nervo óptico até o corpo do esfenóide, o 

que constitui o assoalho do canal óptico. O processo clinóide anterior é o local de inserção da 

porção ântero-medial do tentório e das dobras durais petroclinóide anterior e interclinóide (Joo W 

et al., 2012). 
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FIGURA 5 Região selar e parasselar. Em (A) vista superior e (B) vista lateral com a seta preta apontando a 

haste hipofisária. III - terceiro nervo craniano, ACI - artéria carótida interna, CL - clivus, CO - canal óptico, DS - 

dorso da sela, NO - nervo óptico, PCA - processo clinóide anterior, PCP - processo clinóide posterior, PE - plano 

esfenoidal, TS - tubérculo da sela. 

 

2.3.9 Processo Clinóide Médio 

 

O processo clinóide médio é uma pequena proeminência óssea localizada ao longo do 

lado medial do sulco carotídeo no terço anterior da parede lateral da sela turca (fig. 4). Está 

presente em 44% dos casos, se projeta para cima e lateralmente, e aponta em direção ao processo 

clinóide anterior. Eventualmente, pode existir uma ponte óssea entre o processo clinóide médio e 

o anterior, formando o forame carótido-clinóide (Labib MA et al., 2013). 

 

2.3.10 Processo clinóide posterior 

 

O processo clinóide posterior é uma proeminência óssea na porção súpero-lateral do 

clivus, pertencente ao limite póstero-superior do osso esfenóide (fig.4 e 5). Tem tamanhos e 

formatos variáveis e pode estar pneumatizado com o seio esfenóide. O dorso da sela conecta os 

dois processos clinóides posteriores. Ântero-medialmente localiza-se a sela turca e a glândula 

pituitária e, ântero-lateralmente o seio cavernoso, que se estende desde o processo até a junção do 

osso petroso com o corpo do osso esfenóide caudalmente. A curvatura posterior do segmento 

cavernoso da artéria carótida interna está situado lateral ao processo clinóide posterior. Tem 
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estreita relação com a bifurcação da artéria basilar, sendo que em cerca de 50% dos casos esta se 

localiza ao nível dos processos clinóides posteriores, em 30% acima e em 20% abaixo dele. O 

nervo oculomotor entra na borda da dura-máter tentorial, lateral ao processo clinóide posterior, 

no triângulo oculomotor (Youssef AS et al., 2009). 

 

2.3.11 Pilar óptico 

 

Corresponde a pequena ponte óssea que se estende medialmente do aspecto inferomedial 

da base do processo clinóide anterior até o corpo do osso esfenóide a frente do sulco carotídeo. 

Está localizado na junção do ápice da órbita anteriormente com a fissura orbitária superior e canal 

óptico posteriormente (fig. 6). Tem formato triangular, sendo que a superfície posterior serve de 

local para repouso do joelho anterior do segmento clinóide da artéria carótida interna (Joo W et 

al., 2012). Sua projeção dentro do seio esfenóide corresponde ao recesso opticocarotídeo lateral, 

bem visualizado nos casos de boa pneumatização desta cavidade (Romano A et al., 2001). 

FIGURA 6 Vista da região paraclinóide com exposição do pilar óptico. CO - canal óptico, FOS - fissura 

orbitária superior, PCA - processo clinóide anterior, PO - pilar óptico, ST - sela turca. 

 

2.3.12 Óstio do seio esfenóide  

 

O óstio do seio esfenóide é uma abertura bilateral que comunica o interior do seio 

esfenóide com as cavidades nasais e está localizado no eixo vertical aproximadamente ao nível 

do assoalho da sela turca (Campero A, 2010a) (fig. 7). Serve como importante reparo anatômico 
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para a realização do acesso transesfenoidal e é o ponto de partida para a realização da abertura do 

rostro do seio esfenóide. 

FIGURA 7 Rostro do osso esfenóide. Visualizado marcador azul no óstio do seio esfenóide, visualizado 

após deslocamento lateral dos cornetos médio e superior. CM - corneto médio, CS - corneto superior, RE - rostro do 

esfenóide. 
 

2.3.13 Seio esfenóide 

 

O seio esfenóide corresponde à cavidade pneumatizada e recoberta por mucosa localizada 

no interior corpo do osso esfenóide. Sua porção mais anterior e que se articula com o septo nasal 

ósseo é chamada de rostro do esfenóide. É a principal estrutura nos acessos endonasais 

endoscópicos e a partir de onde a maioria acessos estendidos são realizados. Apresenta grande 

variação de tamanho, forma e simetria e, frequentemente é irregularmente subdividido por septos 

completos ou incompletos. Em 68% dos casos um septo principal divide o seio em duas 

cavidades e em 46% das vezes o septo se desvia da linha média (Renn WH et al., 1975). 

De acordo com a extensão da pneumatização, pode ser classificado em três tipos: selar 

(54,7-86%) - a sela tem parede fina e projeta-se para dentro do seio esfenóide; pré-selar (11-21%) 

- seio não penetra além do plano do tubérculo da sela; e conchal (2-3%) - seio não se estende para 

dentro do corpo do osso esfenóide, e a espessura da parede óssea entre a sela e o seio tem pelo 

menos 10 mm (Hamid O et al., 2008). Os tipos pré-selar e conchal são mais comuns na infância 



 

 

27 

uma vez que a pneumatização completa do seio esfenóide ocorre em torno dos 20 anos. (Romano 

A, 2001) 

A cavidade do seio esfenóide é recoberta por mucosa respiratória e seu interior possui 

vários acidentes anatômicos de extrema importância, que podem não ser identificáveis 

especialmente nos seios do tipo pré-selar e conchal (fig. 8). A sela turca se projeta como uma 

proeminência no teto do seio esfenóide, lateralmente a ela estão as proeminências carotídeas, 

correspondendo ao segmento cavernoso ou C4 e clinóide ou C5 da artéria carótida interna, que 

podem ser visualizadas em 71-75% dos casos (Hamid O et al., 2008; Renn WH et al., 1975). Em 

4% dos casos não há osso separando a artéria carótida interna da mucosa do seio e em 66% dos 

casos a espessura do osso é menor que 1 mm (Renn WH et al., 1975). Abaixo da sela turca, nos 

seios esfenóides bem pneumatizados, está o recesso clival. Acima da sela turca encontra-se uma 

pequena concavidade, denominada recesso suprasselar, que corresponde intracranialmente ao 

tubérculo da sela (De Notaris M et al., 2012; Romano A et al., 2001). Anterior a este recesso está 

o plano esfenoidal, que forma o teto da porção anterior do seio esfenóide, tem cerca de 0,6 mm de 

espessura e tem como limites laterais os canais óptico (Ozcan T et al., 2010). 

Os nervos ópticos cruzam a porção mais anterior do teto do seio esfenóide, nos canais 

ópticos, e o osso que os recobre pode ser muito fino ou ausente. O nervo maxilar (V2) cursa em 

posição inferolateral na parede do seio esfenóide, coberto por osso e frequentemente se projeta 

dentro do seio esfenóide, a chamada proeminência trigeminal (Romano A et al., 2001). 

O recesso opticocarotídeo lateral é uma depressão óssea localizada lateralmente ao 

encontro do canal óptico com a proeminência carotídea e corresponde ao pilar óptico, uma 

dependência do processo clinóide anterior. O recesso opticocarotídeo medial é uma indentação 

óssea em forma de gota localizada na junção medial do canal carotídeo paraclinoideo e o canal 

óptico. É o local onde a porção mais medial do segmento paraclinoideo da artéria carótida interna 

encontra a face súpero-lateral da sela (Labib MA et al., 2013). 

 

2.3.14 Canal óptico 

 

O canal óptico serve de passagem para o nervo óptico e, na maioria das vezes, para a 

artéria oftálmica do meio intracraniano para a órbita (fig. 5). Está situado na junção da asa menor 

com o corpo do osso esfenóide separado da margem superomedial da fissura orbitária superior 
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pelo pilar óptico. O limite medial é o corpo do osso esfenóide, lateral o pilar óptico, superior pela 

raiz anterior da asa menor do osso esfenóide e inferior pelo pilar óptico e o corpo do osso 

esfenóide (Rhoton AL Jr, 2002c). Tem comprimento médio de 5 mm e formato cônico, com sua 

porção mais estreita localizando-se próximo a órbita (Rhoton AL Jr, 2002d). 

FIGURA 8 Parede posterior do seio esfenóide. CO - canal óptico, PC - proeminência carotídea, PE - plano 

esfenoidal, RC - recesso clival, ST - sela turca, TS - tubérculo da sela. À seta representa o recesso opticocarotídeo 

lateral e o asterisco o representa o recesso opticocarotídeo medial. 

 

 

2.4 GLÂNDULA PITUITÁRIA OU HIPÓFISE 

 

A glândula pituitária origina-se de duas partes do embrião: a bolsa de Rathke - evaginação 

dorsal do estomódio imediatamente anterior a membrana bucofaríngea, e o infundíbulo - extensão 

ventral do diencéfalo caudal ao quiasma óptico. Essas duas partes do embrião se originam do 

ectoderma, mas geram diferentes padrões histológicos. A bolsa de Rathke se diferencia em 

epitélio glandular e o infundíbulo se organiza como tecido exócrino aductal (Amar AP et al., 

2003). 
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A pituitária adulta mede aproximadamente 10 mm de comprimento, 10-15 mm de largura 

e cerca de 5 mm de altura e está localizada na fossa pituitária. Tal fossa é demarcada lateralmente 

e superiormente por reflexões da dura-máter e pela sela turca, uma depressão no corpo do osso 

esfenóide (Amar AP et al., 2003). Em vista superior, a fossa pituitária ocupa a parte central do 

corpo do osso esfenóide e é limitada anteriormente pelo tubérculo da sela e posteriormente pelo 

dorso da sela. A pituitária está localizada abaixo dos nervos ópticos e do quiasma óptico e entre 

os segmento cavernosos da artéria carótida interna (Rhoton AL Jr, 2002d). 

O suprimento vascular da pituitária se origina de uma série de ramos diretos ou indiretos 

da artéria carótida interna em seu segmento supraclinoideo. As artérias hipofisárias superiores são 

um grupo de um a cinco pequenos ramos que se originam do segmento oftálmico da carótida 

supraclinoidéia e terminam no haste e na glândula pituitária. As artérias infundibulares são um 

grupo de artérias que se originam da artéria comunicante posterior e se distribuem para o 

infundíbulo. Esses dois grupos de artérias se entrelaçam formando um plexo anastomótico ao 

redor da haste pituitária e se distribuem para a haste hipofisária e lobo anterior. O ramo 

hipofisário inferior do tronco meningohipofisário da carótida intracavernosa perfunde o lobo 

posterior e as artérias capsulares que também se originam da carótida intracavernosa e suprem a 

cápsula da glândula pituitária (Rhoton AL Jr, 2002d). 

Anatomicamente, a pituitária é dividida em lobo anterior e posterior. O lobo anterior 

corresponde a pars distalis e o lobo posterior corresponde a pars nervosa e pars intermédia. 

Funcionalmente ela está dividida em neurohipófise, formada por pars nervosa e infundíbulo e 

adenohipófise, formada por pars distalis, pars tuberalis e pars intermédia.  A adenohipófise é 

responsável pela produção do hormônio estimulante da tireóide, hormônio adrenocorticotrófico, 

hormônio folículo estimulante,  hormônio luteinizante, hormônio do crescimento e a prolactina. 

Enquanto a neurohipófise secreta ocitocina e vasopressina ou hormônio antidiurético (Amar AP 

et al., 2003). A glândula pituitária tem papel central no controle neuro-hormonal de todo corpo, 

uma vez que seus produtos tem como alvo as principais glândulas endócrinas do organismo. 

 

2.5 ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA 

 

As artérias carótidas internas são responsáveis por cerca de 85% do fluxo sanguíneo 

cerebral, irrigando toda a superfície dos lobos frontais e parietais e a maior parte dos lobos 
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temporais e os núcleos da base. É primordial para manutenção do suprimento sanguíneo cerebral. 

Origina-se da artéria carótida comum e tem quatro segmentos . 

Segmento cervical ou C1, desde sua emergência até a face externa do orifício do canal 

carotídeo. Segmento petroso ou C2, a artéria carótida interna entra no osso petroso na abertura 

inferior do canal carotídeo, anterior ao forame jugular, e deixa o canal carotídeo acima do forame 

lácero, terminando onde entra no seio cavernoso. Segmento cavernoso ou C3,  cursa dentro do 

seio cavernoso e termina onde a artéria passa através da dura-máter, formando o teto do seio 

cavernoso (Salame K et al., 2000). 

Segmento supraclinoideo ou C4, começa onde a artéria entra no espaço subaracnóide e 

termina na bifurcação da carótida interna em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. É 

subdividido em outros três segmentos baseado no local de origem das artérias oftálmica, 

comunicante posterior e coroidéia anterior (fig. 5). O primeiro é o segmento oftálmico que inicia 

no teto do seio cavernoso e origem da artéria oftálmica e termina na origem da artéria 

comunicante posterior. O segmento comunicante é o segundo, e se estende da origem da artéria 

comunicante posterior a origem da artéria coroidéia anterior. Finalmente, o segmento coroideo 

que se origina na artéria coroidéia e termina na bifurcação terminal da artéria carótida interna 

(Rhoton AL Jr, 2002d). 

 

2.6 SEIO CAVERNOSO 

 

O seio cavernoso é uma estrutura localizada em ambos lados da sela turca, glândula 

pituitária e seio esfenóide. Se estende da fissura orbitária superior até o dorso da sela e tem como 

limite inferior a borda superior do nervo maxilar. Possui paredes lateral, medial, posterior e 

superior ou teto do seio cavernoso (Campero A et al., 2010b). Suas paredes são formadas de 

dobras durais e em seu interior passa o segmento cavernoso da artéria carótida interna. Drenam 

para ele veias orbitárias, da fissura lateral, o seio basilar e os seios petrosos superiores e 

inferiores. Os seios cavernosos se comunicam através dos seios intercavernosos anterior e 

posterior. Na face interna da parede lateral, de cranial para caudal, cursam os nervos oculomotor, 

troclear e oftálmico, respectivamente. O nervo abducente cursa no interior do seio cavernoso 

lateral ao segmento cavernoso do artéria carótida interna e medial ao nervo oftálmico (Rhoton 

AL Jr, 2002b; Gonçalves MD et al., 2012). Devido as suas relações anatômicas, o seio cavernoso 
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tem extrema importância para os acessos transesfenoidais endoscópicos e o desfecho clínico dos 

pacientes. 

 

2.7 QUIASMA ÓPTICO 

 

O quiasma óptico se situa na junção da parede anterior e o assoalho do terceiro ventrículo 

e corresponde ao encontro dos nervos óptico após sua saída dos canais ópticos. Está localizado 

próximo ao sulco quiasmático e guarda importante relação com a sela turca. O quiasma óptico em 

70% dos casos se sobrepõe ao diafragma da sela e a glândula pituitária, o pré-fixado sobre o 

tubérculo da sela e o pós-fixado sobre o dorso da sela (Rhoton AL Jr, 2002b). Funcionalmente, o 

quiasma óptico corresponde ao cruzamento das fibras provenientes da retina nasal, e sua 

compressão é causa de déficit visual com padrão de hemianopsia bitemporal (Monkhouse S et al., 

2006). 

 

2.8 NERVO ÓPTICO 

 

O nervo óptico é dividido em quatro partes: intraocular, intraorbitária, intracanalicular e 

intracraniana. A parte intraocular, que inclui o disco óptico, repousa sobre a esclera. A parte 

intraorbital é circundada por gordura orbitária, tem um curso levemente tortuoso e, juntamente 

com a porção intracanalicular, é circundada de duramáter e aracnóide que se comunica com o 

espaço subaracnóide da parte intracraniana. O nervo óptico passa pela porção medial no anel 

tendinoso de Zinn e  após, sua cobertura dural se une a periórbita na borda anterior do canal 

óptico. A porção intracanalicular corresponde à porção do nervo que está contida dentro do canal 

óptico (Rhoton AL Jr, 2002c). A parte intracraniana emerge dos canais ópticos medial a fixação 

anterior da borda livre do tentório no processo clinóide anterior e segue direção posterior, 

superior e medial em direção ao quiasma óptico (Rhoton AL Jr, 2002d) (fig 5). 

 

2.9 RELEVÂNCIA DO ESTUDO DO RECESSO OPTICOCAROTÍDEO MEDIAL 

 

Nos acessos endonasais endoscópicos para tratamento das doenças da base do crânio o 

recesso opticocarotídeo medial ocupa papel de destaque por causa de sua relação com as 
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principais estruturas neurovasculares dessa região, tanto extra quando intracranialmente. (Ozcan 

T et al., 2010; Peris-Celda M et al., 2013; Labib M et al., 2013)  

O conhecimento preciso das relações morfométricas do recesso opticocarotídeo medial 

permite a localização das estruturas neurovasculares da face posterior do seio esfenóide (artérias 

carótidas internas e nervos ópticos) e de suas relações intracranianas, de suma importância nos 

acessos endoscópicos estendidos a base do crânio. Essas informações tornam-se ainda mais 

relevantes caso a anatomia da face posterior do seio esfenóide esteja distorcida por doenças ou 

variações anatômicas, neste casos, o uso das estruturas preservadas é importante pare estimar o 

restante da anatomia.  

Além de auxiliar na localização de estruturas de interesse, este conhecimento pode ajudar 

a limitar a expansão de certos acessos a áreas indesejadas, que podem trazer consequências 

potencialmente graves, como lesões à artéria carótida interna. Esta complicação é a mais temida 

pelo cirurgião ao realizar acessos endonasais endoscópicos à base do crânio. As lesões carotídeas 

tem grande potencial de morbidade e até mortalidade, com diversos casos reportados na literatura 

de pseudo-aneurismas, fístulas carótido-cavernosas, vasoespasmo pós-operatório, oclusão 

vascular e até morte (Laws ER Jr et al., 1976; Lee KJ, 1978; Hyde-Rowan MD et al., 1983; Laws 

ER Jr, 1988; Ahuja A et al., 1992; Onesti ST et al., 1993). 
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3 OBJETIVOS 

 

Análise morfométrica do recesso opticocarotídeo medial: 

- Análise quantitativa do recesso opticocarotídeo medial. 

- Relacionar o recesso opticocarotídeo medial às estruturas adjacentes visualizadas 

pela via transesfenoidal endoscópica (recesso opticocarotídeo lateral, recesso 

suprasselar, tubérculo da sela e plano esfenoidal). 

- Relacionar o recesso opticocarotídeo medial às estruturas correspondentes no 

espaço intracraniano. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ESTRUTURA TÉCNICA 

 

Foi realizado estudo anatômico utilizando-se 18 espécimes cadavéricos. Parte das 

dissecações foram realizadas no Laboratório de Cirurgia Experimental e Microcirurgia do 

Hospital de Força Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, que dispôs 15 blocos cadavéricos 

de base de crânio desarticulados e formolizados, compreendendo o osso esfenóide, artérias 

carótidas, nervos ópticos, quiasma óptico, glândula pituitária e seios cavernosos. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Força Aérea do Galeão e registrado 

sob o número CAE 13091113.0.0000.5250. No Laboratório de Cirurgia Minimamente Invasiva 

Craniana da Ohio State University, Columbus, Ohio, Estados Unidos da América, foram 

disponibilizadas 3 cabeças humanas cadavéricas injetadas previamente, nas quais foram 

realizadas o restante do estudo. As dissecações respeitaram o protocolo de pesquisa e manejo de 

peças cadavéricas da Ohio State University. 

As dissecações foram realizadas com uso do Endoscópio Karl Storz Hopkins II® de 4 mm 

de diâmetro e 17 cm de comprimento com angulações de 0º e 30º acoplados a sistema de captura 

de vídeo Storz AIDA® de alta definição. Para registro fotográfico de estruturas macroscópicas 

foi utilizada câmera fotográfica digital Canon EOS Rebel T5i 18 megapixels com lente Canon 

EF-S 18-55 mm III. 

Foi utilizado instrumental cirúrgico endoscópico composto de: pinça backbiting; pinças 

Kerrison de 1, 2 e 3 mm; pinças Love de 1 e 2 mm; dissectores tipo Penfield número 2 e 3; bisturi 

de cabo longo e lâmina número 11; conjunto de microdissectores para cirurgia transesfenoidal 

retos e em baioneta. No Laboratório de Cirurgia Experimental e Microcirurgia do Hospital de 

Força Aérea do Galeão foi utilizado motor elétrico de alta rotação Dentec 405N e brocas esféricas 

cortantes e diamantadas de 2 e 3 mm. No Laboratório de Cirurgia Minimamente Invasiva 

Craniana da Ohio State University utilizou-se motor elétrico de alta rotação Medtronic Midas 

Rex Legend com ponteira angulada e brocas cortantes e diamantadas de 2 e 3 mm. Papel 

milimetrado foi utilizado durante a captura das imagens endoscópicas para ser utilizado como 

referencia nas aferições de distância, ângulos e áreas. 
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As imagens obtidas durante as dissecações foram analisadas e editadas no Software 

Photoshop® CS6 Extended Edition versão 13.0 x64 em um computador iMac® com processador 

Intel Core i5 2,7 GHz com placa processadora gráfica ATI Radeon HG 6770M 512 MB.  

 

4.2 DISSECAÇÃO ANATÔMICA ENDOSCÓPICA DO SEIO ESFENÓIDE 

 

Primeiramente, realizou-se a inspeção da cavidade nasal com o endoscópio de 0° para 

identificação do óstio do seio esfenoidal. Seguiu-se turbinectomia unilateral a direita e luxação 

lateral do corneto médio à esquerda, para ampliação do espaço de trabalho e utilização de técnica 

binostril (fig. 9). Após, foi realizada abertura da porção medial do rostro do seio esfenoidal a 

partir dos óstios esfenoidais, seguida de septostomia posterior, com uso de endoscópios de 0° e 

30°. Estendeu-se a remoção do rostro do seio esfenóide até os limites mais laterais, craniais e 

caudais, com uso do motor de alta rotação e brocas esféricas cortantes de 3 mm, permitindo 

ampla visualização da parede posterior do seio esfenoidal.  

FIGURA 9 Inspeção e dissecação da fase nasal. (A) inspeção da cavidade nasal; (B) visualização do óstio 

do seio esfenóide; (C) turbinectomia do corneto médio direito; (D) luxação do corneto médio esquerdo. CI - corneto 

inferior, CM - corneto médio, SN - septo nasal, seta - óstio do seio esfenóide. 
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Os septos do seio esfenóide, quando presentes, foram removidos cuidadosamente com uso 

do motor de alta rotação e brocas esféricas diamantadas de 3 mm. Ao final, pôde-se visualizar a 

parede posterior do seio esfenóide e todos seus acidentes anatômicos (fig. 10). As etapas do 

processo de dissecação foram registradas em imagens digitais de alta resolução para posterior 

análise.  

FIGURA 10 Dissecação do seio esfenóide e exposição da parede posterior. (A) rostro do seio esfenóide e 

identificação dos óstios do seio esfenóide; (B) seio esfenóide com suas septações; (C) e (D) parede posterior do seio 

esfenóide após remoção das septações. CO - canal óptico, PC - proeminência carotídea, PE - plano esfenoidal, RC - 

recesso clival, RE - rostro do esfenóide, ST - sela  turca, setas brancas - óstios do seio esfenoidal, ponta de seta 

branca - septo esfenoidal; setas pretas - recesso opticocarotídeo lateral, asterisco – recesso opticocarotídeo medial. 

 

4.3 OBSERVAÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Após completar a dissecação com exposição da parede posterior do seio esfenóide foi 

realizada a colocação de escala milimetrada sobre as estruturas ósseas, a fim de servir como 
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referência para posterior mensuração das medidas propostas. Utilizando o endoscópio de 0°, a 

fim de evitar distorções na imagem, foram capturadas imagens em alta definição da parede 

posterior do seio esfenóide, de diversas perspectivas diferentes. 

 

4.4 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DAS IMAGENS CAPTURADAS 

 

As imagens capturadas foram transferidas para o computador e identificadas com o 

número do espécime correspondente. Estas imagens foram abertas no software Photoshop® CS6 

Extended Edition e o papel milimetrado presente nas imagens foi utilizado para calibragem do 

sistema de mensuração do software. 

FIGURA 11 Mensurações morfométricas  em relação ao recesso opticocarotídeo medial 

 

Foram realizadas as mensurações de distâncias, ângulos e áreas relacionadas ao recesso 

opticocarotídeo medial e as estruturas anatômicas adjacentes (fig. 11): 

 A - Distância linear entre os centros dos recessos opticocarotídeo mediais; 

 B - Distância linear entre o centro recesso opticocarotídeo medial e lateral, bilateralmente; 

 C - Distância linear entre o centro do recesso opticocarotídeo medial e o recesso 

suprasselar, bilateralmente; 

 D - Ângulo entre o canal óptico e um plano perpendicular ligando os dois recessos 

opticocarotídeos mediais, bilateralmente; 

 E - Ângulo entre a proeminência carotídea e um plano perpendicular ligando os dois 

recessos opticocarotídeos mediais; 
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 F - Ângulo entre o canal óptico e a proeminência carotídea, a partir do recesso 

opticocarotídeo medial; 

 G - Área delimitada pela linha imaginária ligando os recessos opticocarotídeos mediais 

caudalmente, o recesso suprasselar cranialmente e os canais ópticos lateralmente; 

 H - Área G acrescida da área até o limite anterior do seio esfenoidal cranialmente e os 

canais ópticos lateralmente. 

 

4.5 DISSECAÇÃO ENDOSCÓPICA DA PAREDE POSTERIOR DO SEIO ESFENÓIDE 

 

Foi realizada cuidadosa remoção do osso da face posterior do seio esfenóide utilizando o 

motor de alta rotação com broca esférica diamantada de 2 e 3 mm, com exposição da dura-máter 

adjacente (fig. 12). 

FIGURA 12 Dissecação da parede posterior do seio esfenóide. (A) remoção do osso sobre a sela turca, 

acesso selar; (B) remoção do osso sobre o tubérculo da sela, acesso transtuberculum; (C) remoção do osso sobre o 

plano esfenoidal, acesso transplanum; (D) visualização das estruturas intracranianas. Os asteriscos marcam o recesso 
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opticocarotídeo medial e as setas pretas o recesso opticocarotídeo lateral. ACI - artéria carótida interna, CO - canal 

óptico, LF - lobo frontal, NO - nervo óptico, PC - proeminência carotídea, PE - plano esfenoidal, RC - recesso clival, 

RE - rostro do esfenóide, ST - sela  turca. 

 

 

Seguiu-se abertura da dura-máter e observação das estruturas intracranianas (fig. 12 e 13). 

Todas as etapas deste dissecação foram capturadas em imagens de alta definição para posterior 

análise.  

FIGURA 13 Vista das estruturas intracranianas após abertura da dura-máter. (A) relação do recesso 

opticocarotídeo medial com o nervo óptico e glândula pituitária; (B) relação do recesso opticocarotídeo medial com 

o processo clinóide médio; (C) relação do recesso opticocarotídeo medial com o processo clinóide médio e o seio 

cavernoso; (D) relação do recesso opticocarotídeo medial com o quiasma óptico, glândula pituitária e haste pituitária. 

ACI - artéria carótida interna, H - haste pituitária, LF - lobo frontal, NO - nervo óptico, P - glândula pituitária, QO - 

quiasma óptico. Os asteriscos representam o recesso opticocarotídeo medial, as setas pretas o recesso opticocarotídeo 

lateral, as setas brancas o processo clinóide médio, a ponta de seta branca o seio cavernoso e a ponta de seta preta a 

artéria hipofisária superior. 
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4.6 ANÁLISE DESCRITIVA DAS IMAGENS CAPTURADAS 

 

As imagens foram transferidas para o computador e identificadas com o número do 

espécime correspondente. Estas imagens foram analisadas quanto as relações anatômicas do 

recesso opticocarotídeo medial com as estruturas intracranianas visualizadas. 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados referentes a aferição de distâncias, ângulos e áreas foram armazenados em 

tabelas e analisados utilizando-se o software SPSS, versão 17.0. Os dados foram resumidos com 

suas respectivas médias e desvio padrão, valor máximo e valor mínimo. Na comparação do lado 

direito com o lado esquerdo em relação as variáveis, foi empregado o teste t de Student para 

comparação das médias aritméticas. A representação gráfica da comparação das médias foi feita 

por meio de diagramas de caixa. Para verificar o grau de dependência entre as variáveis , foi 

aplicado o coeficiente de correlação de Pearson. Adotou-se o nível de significância de 5% de 

probabilidade (Rodrigues P, 2003). 
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5 RESULTADOS 

 

As mensurações de comprimento entre o recesso opticocarotídeo medial e as estruturas 

adjacentes para cada peça e os resultados agrupados estão descritos na Tabela 1. 

 

TABELA 1 Distâncias lineares em milímetros entre as estruturas para cada peça e dados 
agrupados 

Peça A B direita B esquerda C direita C esquerda 

1 10.18 3,70 3,53 3.65 3.36 
2 12.42 5,07 5,48 4.85 4.02 
3 11.58 4,09 4,45 5.03 4.47 
4 9.73 5,79 6,32 4.08 3.71 
5 10.84 6,60 5,44 4.26 4.84 
6 11.05 6,82 6,64 3.74 3.49 
7 11.74 5,16 6,50 3.07 3.10 
8 10.65 5,12 6,24 3.60 3.24 
9 10.86 5,07 5,65 3.66 3.57 
10 8.75 5,36 5,25 3.50 3.46 
11 9.64 5,40 6,04 3.96 3.58 
12 10.25 5,24 6,56 3.68 3.83 
13 11.50 6,47 5,32 4.25 3.27 
14 10.23 4,36 6,28 3.63 3.69 
15 12.30 5,67 4,97 3.28 3.30 
16 12.10 6,73 6,74 3.91 3,47 
17 12.94 5,68 5,61 3.27 3,22 
18 12.34 5,43 5,47 3.65 3,36 

Média ± DP 11,06 ± 1,14 5,56 ± 0,85 3,72 ± 0,49 
Máximo 12,94 6,82 5,03 
Mínimo 8,75 3,53 3,07 

(A) corresponde à distância linear entre os centros dos recessos opticocarotídeo mediais; (B) corresponde à 

distância linear entre o centro recesso opticocarotídeo medial e lateral; e (C) corresponde à distância linear entre o 

centro do recesso opticocarotídeo medial e o recesso suprasselar. 

 

 

Observou-se que as distâncias A, B e C apresentam distribuição suficientemente 

homogênea, conforme percebe-se pelos baixos desvio padrão (Tabela 1). A média destas medidas 

podem ser usadas para inferir a localização das estruturas do recesso opticocarotídeo medial 

contralateral, o recesso opticocarotídeo lateral homolateral e o recesso suprasselar (fig. 14).  
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FIGURA 14 Medidas projetadas sobre a parede posterior do seio esfenóide 
 
 

Aplicou-se o teste-t de Student e verificamos que não há diferença significativa entre 

as médias aritméticas do lado direito e lado esquerdo das distâncias B ou C, segundo o valor de P 

e conforme demonstrado no diagrama de caixa (fig. 15) 

FIGURA 15 Gráfico de diagrama de caixa comparando os comprimentos dos lados direito e esquerdo 

das distâncias B e C. 
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As mensurações dos ângulos a partir do recesso opticocarotídeo medial e as estruturas 

adjacentes para cada peça e os resultados agrupados estão descritos na Tabela 2. 

 
TABELA 2 Ângulos em graus aferidos para cada peça e dados agrupados 

Peça D direita D esquerda E direita E esquerda F direita F esquerda 
1 13.1 11.2 17.2 13.0 30.3 24.2 
2 13.5 13.0 15.4 11.6 28.9 24.6 
3 20.0 15.4 17.6 18.6 37.6 34.0 
4 16.3 17.6 18.1 19.6 34.4 37.2 
5 14.5 13.2 15.3 12.6 29.8 25.8 
6 14.0 14.3 13.3 13.5 27.3 27.8 
7 13.2 15.2 12.3 10.7 25.5 25.9 
8 14.1 11.0 13.4 12.9 27.5 23.9 
9 14.0 10.2 10.7 11.6 24.7 21.8 
10 10.8 13.4 10.4 12.2 21.2 25.6 
11 11.6 10.2 13.8 12.1 25.4 22.3 
12 15.8 11.3 11.6 13.9 27.4 25.2 
13 12.7 15.3 15.9 12.7 28.6 28.0 
14 13.6 10.3 11.5 14.7 25.1 24.7 
15 12.5 15.3 17.3 9.6 29.8 24.9 
16 16.4 10.0 15.7 10.6 32.1 20.6 
17 12.5 10.7 10.1 9,5 22.6 20,2 
18 11.8 11.4 14.9 12,1 26.7 23,5 

Média ± DP 13,32 ± 2,30 13,50 ± 2,68 26,81 ± 4,26 
Máximo 20,00 18,10 37,60 
Mínimo 10,00 9,50 20,20 

(D) corresponde ao ângulo entre o canal óptico e um plano perpendicular ligando os dois recessos 

opticocarotídeos mediais; (E) corresponde ao ângulo entre a proeminência carotídea e um plano perpendicular 

ligando os dois recessos opticocarotídeos mediais; e (F) corresponde ao ângulo entre o canal óptico e a proeminência 

carotídea, a partir do recesso opticocarotídeo medial. 

 

 

Para os ângulos aferidos, a distribuição dos resultados também foi homogênea, e seus 

valores podem ser usados de forma confiável para inferir a localização das estruturas (Tabela 2). 

A partir do plano entre os recessos opticocarotídeos mediais pode-se localizar a projeção do 

nervo óptico de 13,3° em direção cranial e a projeção da artéria carótida interna de 13,5° em 

direção caudal. O ângulo entre o nervo óptico e a artéria carótida interna corresponde a 26,8°, ou 

seja, a soma do ângulos prévios (fig. 16).  
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FIGURA 16 Ângulos projetados sobre a parede posterior do seio esfenóide. 

 

Aplicou-se o teste-t de Student e verificamos que não há diferença significativa entre as 

médias aritméticas do lado direito e lado esquerdo dos ângulos D, E ou F, segundo o valor de P e 

conforme demonstrado no diagrama de caixa (fig. 15) 

 

 FIGURA 17 Gráfico de diagrama de caixa comparando os ângulos dos lados direito e esquerdo dos 

ângulos D, E e F. 
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As mensurações das áreas para cada peça e os resultados agrupados estão descritos na 

Tabela 3. 

 

TABELA 3 Áreas em milímetros quadrados aferidas para cada peça 
Peça G H 

1 47,85 194,45 
2 49,54 121,44 
3 59,46 132,35 
4 40,65 155,56 
5 57,97 178,99 
6 35,79 214,99 
7 35,43 120,83 
8 39,70 117,46 
9 43,06 251,78 
10 27,48 92,49 
11 31,70 244,31 
12 33,65 135,46 
13 46,78 216,79 
14 31,68 127,45 
15 45,65 263,45 
16 43,31 341,26 
17 34,00 296,19 
18 53,80 146,49 

Média ± DP 42,08 ± 9,32 186,21 ± 70,75 
Máximo 59,46 341,26 
Mínimo 27,48 92,49 

(G) corresponde à área delimitada pela linha imaginária ligando os recessos opticocarotídeos mediais 

caudalmente, o recesso suprasselar cranialmente e os canais ópticos lateralmente; e (H) corresponde à área G 

acrescida da área até o limite anterior do seio esfenoidal cranialmente e os canais ópticos lateralmente. 

 

 

Os valores obtidos das aferições das áreas apresentam grande dispersão e variabilidade, 

não podendo ser recomendado seu uso para orientação anatômica. 

Para verificar o grau de dependência entre as variáveis correlacionadas, foi aplicado o 

coeficiente de correlação de Pearson. Podemos observar que não há correlação entre as variáveis 

correlacionadas (Tabela 4). 
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TABELA 4 Coeficiente de correlação de Pearson e sua significância 
Correlação R Significância 
A/ B direito 0,2 (P=0.41)* 

A/ B esquerdo -0,03 (P=0.89)* 
A/ C direito 0,01 (P=0.95)* 

A/ C esquerdo -0,09 (P=0.73)* 
A/ D direito 0,09 (P=0.73)* 

A/ D esquerdo 0,01 (P=0.96)* 
A/ E direito 0,01 (P=0.95)* 

A/ E esquerdo -0,09 (P=0.73)* 
A/ F direito 0,15 (P=0.55)* 

A/ F esquerdo -0,26 (P=0.29)* 
A/G 0,44 (P=0.06)* 

B/ C direito -0,04 (P=0.86)* 
B/ C esquerdo -0,16 (P=0.51)* 
B/ D direito -0,1 (P=0.68)* 

B/ D esquerdo -0,1 (P=0.67)* 
B/ E direito 0,01 (P=0.97)* 

B/E  esquerdo -0,11 (P=0.67)* 
(A) corresponde à distância linear entre os centros dos recessos opticocarotídeo mediais; (B) corresponde à 

distância linear entre o centro recesso opticocarotídeo medial e lateral; e (C) corresponde à distância linear entre o 

centro do recesso opticocarotídeo medial e o recesso suprasselar; (D) corresponde ao ângulo entre o canal óptico e 

um plano perpendicular ligando os dois recessos opticocarotídeos mediais; (E) corresponde ao ângulo entre a 

proeminência carotídea e um plano perpendicular ligando os dois recessos opticocarotídeos mediais; e (F) 

corresponde ao ângulo entre o canal óptico e a proeminência carotídea, a partir do recesso opticocarotídeo medial; 

(G) corresponde à área delimitada pela linha imaginária ligando os recessos opticocarotídeos mediais caudalmente, o 

recesso suprasselar cranialmente e os canais ópticos lateralmente. 

 

Descritivamente, observou-se que o recesso opticocarotídeo medial pôde ser identificado 

em todas as peças, sendo mais evidente em algumas do que outras. Ele se dispõe lateral e superior 

a sela turca, e tem como limite lateral o canal óptico e a proeminência carotídea, relação está que 

mostrou-se constante (fig. 18).  

Após remoção do osso sobre o recesso opticocarotídeo medial, em sua porção superior, 

pode-se observar a dura-máter que recobre a face inferior do nervo óptico. Na porção inferior do 

recesso opticocarotídeo medial a dura-máter que recobre a artéria carótida interna, no segmento 

supraclinoideo. Na dura-máter que recobre a artéria carótida interna observa-se a porção medial 

do anel dural distal que se projeta de maneira oblíqua, apontado para o recesso opticocarotídeo 

medial (fig. 13 e 18). 
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FIGURA 18 Relações anatômicas do recesso opticocarotídeo medial. (A) Local de remoção óssea inicial 

sobre o recesso opticocarotídeo medial; (B) Exposição da dura-máter após remoção óssea sobre a sela turca, o 

tubérculo da sela, o plano esfenoidal, os nervos ópticos, as artérias carótidas internas; (C) Exposição do seio 

cavernoso e abertura da dura-máter sobre os nervos óptico, quiasma óptico e lobo frontal; (D) Exposição dos seios 

cavernosos e remoção da dura-máter sobre a hipófise, nervo óptico esquerdo e lobo frontal. ACI - artéria carótida 

interna, CO - canal óptico, H - hipófise, LF - lobo frontal, NO - nervo óptico, PC - proeminência carotídea, PE - 

plano esfenoidal, RC - recesso clival, QO - quiasma óptico, ST - sela  turca. As setas pretas representam o  recesso 

opticocarotídeo lateral, as setas brancas o seio cavernoso, a ponta de seta preta a artéria hipofisária superior, a ponta 

de seta branca o processo clinóide médio e o asterisco o recesso opticocarotídeo medial. 

 
Após aberta e removida a dura-máter que recobre o nervo óptico, a artéria carótida interna 

e a hipófise, a projeção do recesso opticocarotídeo medial corresponde, intracranialmente, a área 

onde encontra-se, superiormente, a porção cisterna do nervo óptico e, inferiormente, a porção 

supraclinoidéia da artéria carótida interna. Nesta projeção, correspondente ao corredor 

infraquiasmático do acesso transtuberculum, pode ser observada a artéria hipofisária superior em 

seu trajeto até o quiasma óptico e o nervo óptico. A sela turca localiza-se inferior e medial ao 

recesso opticocarotídeo medial e o processo clinóide médio, quando presente, inferior e lateral ao 
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recesso opticocarotídeo medial. O compartimento medial do seio cavernoso tem posição inferior 

e lateral ao recesso opticocarotídeo medial, entre o processo clinóide médio e a sela turca (fig. 13 

e 18). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os dados apresentados poderão ser usados durante a realização de abordagens endonasais 

endoscópicas para ajudar o cirurgião a se guiar durante os procedimentos cirúrgicos e 

potencialmente proporcionar maior segurança. 

Os métodos de mensuração nos poucos trabalhos da literatura acerca deste assunto 

diferem em sua técnica do método proposto aqui. Neste trabalho optou-se pela aferição direta sob 

observação endoscópica, por ser esta a via utilizada durante a realização do procedimento e, 

portanto, tais achados podem ser facilmente reproduzidos por qualquer cirurgião, inclusive 

utilizando o calibre dos próprios instrumentais como referência. 

A distância entre os recessos opticocarotídeos mediais foi de 11,06 mm, semelhante a 

literatura que foi de 11,69 mm (Peris-Celda M et al., 2013). O recesso opticocarotídeo lateral 

pode ser encontrado à 5,6 mm do recesso opticocarotídeo medial, na literatura as medidas 

correspondentes variam de 3,75 mm a 6,29 mm, embora os métodos utilizados para mensuração 

diferem entre si e em relação ao presente estudo (Ozcan T  et al., 2010; Peris-Celda M et al., 

2013). O recesso suprasselar encontra-se 3,72 ± 0,49 mm cranial ao recesso opticocarotídeo 

medial, e sua medida correspondente na literatura é de 4,85 ± 1,12 mm (Peris-Celda M et al., 

2013). 

Utilizando os dados de distâncias aferidos neste estudo e, tendo como referência 

instrumentos cirúrgicos de dimensões conhecidas, como brocas, pode-se estimar durante a 

cirurgia a localização das demais estruturas anatômicas a partir  do recesso opticocarotídeo 

medial. Isto se torna mais importante nos casos em que a doença alterou a anatomia usual ou, a 

própria conformação anatômica do osso esfenóide não permite a identificação de todos os 

detalhes ósseos da parede posterior do seio esfenóide. 

Quanto aos ângulos, não foram encontrados dados correspondentes na literatura para 

comparação. Estes ângulos podem servir como referência nos procedimentos na face posterior do 

seio esfenoidal. A partir do recesso opticocarotídeo medial pode-se estimar a direção da artéria 

carótida interna e do nervo óptico e estabelecer áreas de segurança superior a artéria carótida 

interna, inferior ao nervo óptico ou entre o nervo óptico e a artéria carótida interna, nas quais 

pode-se trabalhar com maior segurança.  
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A grande variabilidade encontrada na aferição das áreas possivelmente se deve ao fato de 

estas áreas estarem diretamente relacionadas com a conformação osso esfenóide e aeração do seio 

esfenóide. A literatura corrobora este fato, uma vez que trabalhos anatômicos sobre o seio 

esfenóide demonstram que o padrão de aeração e as septações próprias do seio apresentam 

extensa variação (Hamid O et al., 2008). Assim, não pode ser recomendada sua utilização como 

referência anatômica confiável. 

Semelhante à literatura, foi observado que o recesso opticocarotídeo medial pode ser 

usado como referência para localização do canal óptico e da proeminência carotídea. O processo 

clinóide médio, presente em 44% dos casos, localiza-se lateral e inferior ao recesso 

opticocarotídeo medial, similar a publicação recente (Labib M et al., 2013). A remoção óssea 

sobre o recesso opticocarotídeo medial revela a dura-máter que recobre a junção das faces 

mediais do nervo óptico e da artéria carótida em seu segmento supraclinoideo. Após removido o 

osso sobre a sela turca e as artérias carótidas pode-se ainda inferir a localização do seio 

cavernoso, inferior e lateral a projeção do recesso opticocarotídeo medial e medial ao processo 

clinóide médio (Ozcan T et al., 2010; Peris-Celda M et al., 2013; Labib M et al., 2013). 

A falta da existência de padrão para a aferição das medidas e a escassez de trabalhos 

semelhantes a este, torna difícil a comparação com outros resultados da literatura. Outra limitação 

relativa a este estudo, e que ocorre em grande parte dos trabalhos anatômicos, é a ausência de 

dados relativos a sexo, idade e raça dos cadáveres (Fujii K et al., 1979; Campero A et al., 2010; 

Yilmazlar S et al., 2012; Labib MA et al., 2013; Peris-Celda M et al., 2013). A ausência dos 

demais dados demográficos não interfere diretamente nos achados do estudo, uma vez que o 

objetivo é encontrar valores que possam ser representativos da maioria da população e, neste 

sentido, quanto maior a variabilidade da amostra melhor. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os dados morfométricos de distâncias e ângulos relativos ao recesso opticocarotídeo 

medial podem ser usados de maneira confiável para se estimar a localização dos demais acidentes 

anatômicos da parede posterior do seio esfenóide e servem como referência para localização do 

segmento cisternal do nervo óptico, do segmenta supraclinoideo da artéria carótida interna, da 

sela turca, dos seios cavernosos, do processo clinóide médio. 
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