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Desejaríamos em primeiro lugar apontar a razão que nos 
levou a recorrer ã experiência de um Centro estrangeiro, para pro 
ceder â elaboração deste trabalho de investigação clínica. 

Tendo efectuado o nosso treino pós-graduado no Hospital 
Sahlgrenska da Universidade de Gotemburgo, tínhamos já previamen
te dedicado a nossa atenção a aspectos relacionados com as indica
ções cirúrgicas nas craniossinostoses, essencialmente com base na 
experiência alcançada com os doentes que tinham sido tratados até 
próximo dos fins da década de sessenta, alguns dos quais, aliás, nós 
próprios havíamos operado (Andersson e Gomes, 1968a, 1968^ , 1969a, 
1969,) . 

No entanto, muita coisa se modificou a partir dessa altu 
ra, na sequência da evolução verificada nas técnicas de tratamento 
cirúrgico. Por termos conhecimento, através das frequentes visitas 
que temos vindo a efectuar ao Hospital Sahlgrenska, do modo actua
lizado como aí estavam a ser encarados os problemas relacionados 
com a terapêutica das craniossinostoses, procedemos às necessárias 
diligências, para que nos fosse agora facultada a possibilidade de 
poder confrontar essa experiência previa com as experiências mais 
recentes. Para isso precisávamos de autorização, para poder anali
sar o material clínico acumulado não só no Serviço de Neurocirur
gia como também no Centro de Cirurgia Crânio-facial, com o objecti 
vo de colher elementos sobre os quais viéssemos depois a reflectir, 
no sentido de tentar extrair algumas ilações de carácter etiopato-
génico, que pudessem contribuir para uma definição mais actualiza
da dos critérios terapêuticos. 

Obtida essa autorização, não poderíamos no entanto ter le 
vado a cabo uma tal tarefa, se não tivéssemos tido a felicidade de 
poder contar com a colaboração dos responsáveis pelos vários Servi 
ços onde procedemos â análise do material clínico que foi posto ã 
nossa disposição, pelo que desejaríamos deixar-lhes aqui expresso 
o nosso profundo reconhecimento. 
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Começaríamos pelo Professor Hugo Andersson que, para além 
da simpatia de ter aceitado a missão de orientar este trabalho, foi 
incansável em criar as condições indispensáveis para que o estado 
dos doentes, tratados no decurso das décadas de 1960 e 1970, pudes 
se agora ser outra vez revisto e actualizado, tendo-se ainda incum 
bido da tarefa de nos facultar o acesso ao material clínico do Cen 
tro de Cirurgia Crânio-facial. O seu auxílio foi realmente precio
so, tanto no que se refere ã recolha, como no que diz respeito ã a 
nãlise dos dados em que se baseia a elaboração deste trabalho, pe
lo que, no fundo, é a ele que devemos o êxito da sua execução. 

Ao Professor Sten Lindgren, devemos a gratidão da sua i-
nestimãvel amizade e do carinho com que tem seguido todos os passos 
da nossa carreira. Sem o seu auxílio, como Professor Catedrático da 
Cadeira de Neurocirurgia, não nos teriam sido abertas as portas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Gotemburgo, a cuja apreci 
ação tivemos de submeter um projecto preliminar do tema que preten 
díamos desenvolver, a fim de podermos beneficiar de algumas facili 
dades e obter a necessária autorização para utilizar o material clí 
nico do Hospital Universitário de Sahlgrenska. 

No Serviço de Cirurgia Plástica daquele Hospital , pude
mos beneficiar de todas as facilidades concedidas pelo seu Direc
tor, Professor Bengt Johansson, que levou a sua amabilidade ao pon 
to de nos ter convidado a participar, como seu ajudante, em algu
mas operações efectuados no Centro de Cirurgia Crânio-facial , que 
ele também dirige, dando-nos assim oportunidade de nos familiari
zarmos com a execução das complicadas técnicas de reconstrução crâ 
nio-facial. 

Ao Professor Jan Lilja, especialista em Cirurgia Plásti
ca e Ortodôncia, devemos muito do que aprendemos sobre a problemá
tica relacionada com a utilização dessas técnicas. O seu auxílio 
foi ainda precioso na recolha do material iconográfico, relativo â 
parte da casuística referente ao grupo de doentes tratados no Cen
tro de Cirurgia Crânio-facial. 

Queremos ainda expressar o nosso agradecimento ao neuro
cirurgião Dr. Oddur Arnason que, tendo igualmente colaborado na re 
colha do material clínico, tem constituído um precioso auxiliar na 
manutenção dos contactos que temos vindo a estabelecer com Gotembur 
go. 
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Tendo procedido à redacção deste trabalho já em Portugal, 
pudemos aqui contar com a colaboração de personalidades, a quem de 
sejamos igualmente manifestar um reconhecido agradecimento. 

Ao Professor Nuno Grande, cujas críticas e sugestões, de 
pois de ter lido pacientemente a primeira redacção deste trabalho, 
foram essenciais no sentido de nos obrigar a reflectir novamente so 
bre alguns aspectos da sua forma e conteúdo, levando-nos inclusi
vamente a reformular partes dos seus capítulos. 

Ao Professor Corino de Andrade e ao Dr. Rocha Melo , com 
quem tivemos oportunidade de analisar e discutir as conclusões a 
que havíamos chegado, contribuindo assim para melhorar a sua formu 
lação, antes de submetê-las ã apreciação final do Professor Hugo An 
dersson. 

Aos nossos colegas do Serviço de Neurocirurgia do Hospi
tal de Santo António, pela compreensão e boa vontade que sempre ma 
nifestaram, em colmatar quebras de rendimento no desempenho das nos 
sas funções assistenciais,«em períodos de maior ocupação na elabo
ração deste trabalho. 

Desejaríamos igualmente agradecer ao Sr. Carraça e suas 
colaboradoras, o indispensável auxílio no desenho das gravuras que 
ilustram muitas das figuras deste trabalho, bem como ao nosso fami 
liar Félix Rodrigues, pela sua eficiente colaboração, tanto no ar
ranjo final do material iconográfico como nas restantes tarefas re 
lacionadas com a sua impressão. 

Ãs secretárias dos Serviços de Neurocirurgia do Hospital 
de Sahlgrenska e do Hospital Geral de Santo António, respectivamen 
te Fru Helena Eliasson, Fru Kerstin Andersson e D. Teresa de Vas
concelos, os nossos agradecimentos pela paciência que tiveram em 
dactilografar o manuscrito inicial, bem como a Mrs. Magdalena Gui-
maraens pela tradução do sumário para Inglês. 

Finalmente, queríamos manifestar o nosso público agrade
cimento às entidades que, de algum modo, também contribuiram para 
tornar possível a execução deste trabalho. Entre elas destacaría
mos: o JNICT, pela Bolsa de Estudo que nos foi concedida; o Conse
lho de Gerência do Hospital Geral de Santo António, pela Comissão 
gratuita de Serviço que nos permitiu a deslocação à Suécia, a fim 
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de procedermos â indispensável recolha do material clinico; ao Ser 
viço de Neurocirurgia do Hospital Geral de Santo António, pela aju 
da em custear parte das despesas com a sua impressão. 

Não obstante tratar-se de sentimentos mais íntimos , não 
queríamos contudo terminar,sem deixar aqui também expresso um agra 
decimento aos nossos amigos e familiares, nomeadamente mulher e fi 
lhas, pela compreensão que sempre manifestaram, face ao sacrifício 
de incontáveis horas de convívio, enquanto estivemos mais ocupados 
com a elaboração desta Tese. 



INTRODUÇÃO 
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O tratamento cirúrgico das craniossinostoses constitui, 
talvez, dentro da Patologia neurocirúrgica da infância, aquele sec 
tor que mais profundas transformações tem sofrido no decurso da úl 
tima década. Essa evolução fica a dever-se, essencialmente, â cons 
tatação de que os resultados alcançados com a utilização das técni 
cas clássicas neurocirúrgicas, nem sempre eram satisfatórios . Dal 
o aparecimento da moderna Cirurgia Crânio-facial, criada por Paul 
Tessier em 19 67. A partir de então foram surgindo, um pouco por to 
do o lado, outros Centros de Cirurgia Crânio-facial, onde se desen 
volveram novas técnicas de tratamento cirúrgico, através de modifi_ 
cações introduzidas âs técnicas originais, criadas naquele Centro 
pioneiro. 

Da actividade desenvolvida nesses Centros, conjuntamente 
com investigações de carácter experimental, genético e bioquímico, 
que têm vindo a ser levadas a cabo, são testemunho as numerosas pu 
blicações surgidas no decurso dos últimos anos, referindo a experi 
ência que sobre o assunto tem vindo a ser acumulada. Não obstante 
todos esses esforços, há, no entanto, numerosos aspectos que aguar 
dam ainda hoje um melhor esclarecimento, desde a definição das in
dicações terapêuticas até aos problemas relacionados com as técni
cas de tratamento cirúrgico, sobre as quais não há unanimidade de 
opiniões. Isso deriva, fundamentalmente, de estarmos ainda por sa
ber qual ë a verdadeira natureza das craniossinostoses, apesar de 
tudo quanto se tem dito e escrito sobre a etiopatogenia da sinosto 
se prematura das suturas cranianas, durante quase século e meio so 
bre a data em que Virchow (1815) apresentou os seus conceitos so
bre o assunto. 

Por outro lado, atendendo ã data relativamente recente do 
desenvolvimento das novas técnicas de tratamento cirúrgico , ainda 
não decorreu o tempo suficiente, para que através do "follow-up" dos 
doentes operados, se possam tirar conclusões definitivas sobre a e 
ficácia dessas técnicas. Daí a necessidade que os neurocirurgiões 
sentem de terem que rever com frequência as suas casuísticas,no sen 
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tido de reflectirem sobre as bases fisiopatolõgicas em que têm vin 
do a assentar as suas indicações cirúrgicas. Ë de admitir que, co
mo resultado dessa reflexão, possam surgir valiosas contribuições, 
para o esclarecimento de algumas das lacunas existentes no nosso co 
nhecimento sobre a etiopatogenia das craniossinostoses . Terido-nos 
sido dada a oportunidade de estudar uma casuística excelentemente 
documentada, foi nessa perspectiva que orientámos a colheita de da 
dos, no sentido de podermos depois vir a utilizá-los para uma aná
lise de carácter retrospectivo, sobre a provável fisiopatologia do 
desenvolvimento das deformidades, que haviam sido objecto decorrec 
ção cirúrgica. 

Este estudo vai ser baseado, essencialmente, na aprecia
ção dos resultados do tratamento cirúrgico. Em primeiro lugar, anéi 
lisar-se-ão as diferenças encontradas na qualidade estética dos re 
sultados obtidos, na série de doentes que tinham sido submetidos ãs 
craniectomiás lineares clássicas, e no grupo dos que foram trata
dos com as modernas técnicas crânio-faciais. Quanto aos primeiros, 
procurar-se-ã investigar a responsabilidade da oclusão prematura 
das áreas suturais, no desenvolvimento das respectivas deformida
des; ela será feita a partir de ilações de carácter retrospectivo, 
extraídas do estudo do processo de reossificação das áreas craniec 
tomizadas, nomeadamente através de uma análise sobre a importância 
da ocorrência desse fenómeno, na determinação da qualidade estéti
ca dos resultados alcançados. Quanto ao segundo grupo de doentes, o 
modo perfeitamente padronizado como foi efectuado o estudo do cresci
mento crânio-facial, na sequência das operações realizadas, dã-nos 
a possibilidade de os poder usar como modelos de investigação clí
nica, sobre os pressupostos de natureza fisiopatológica em que se 
tinham baseado as indicações para proceder, em idades precoces , ã 
libertação das áreas neurocranianas que estavam impedidas de se ex 
pandir. As conclusões a que se chegar, serão então utilizadas , em 
conjunto com alguns elementos da investigação clínica e experimen
tal referida por outros autores, para emitir uma opinião pessoal so 
bre a etiopatogenia das craniossinostoses. 

Além disso, considerando que as indicações cirúrgicas ti 
nham sido postas, por um lado com o objectivo de fazer a prevenção 
ou de proceder ã correcção das disfunções resultantes do desenvol
vimento das deformidades e, por outro, no sentido de melhorar o as 
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pecto estético dos doentes, as conclusões da análise dos resulta
dos alcançados vão servir ainda para tentar definir linhas gerais 
de orientação terapêutica. 

Desta maneira, a análise do aspecto funcional dos resul
tados do tratamento cirúrgico, vai ser orientada no sentido de pro 
curar extrair algumas ilações, sobre a eventual responsabilidadeda 
deformidade craniana no desenvolvimento de determinadas disfunções. 
Elas servirão de base, em conjunto com alguns dados da experiên
cia de outros autores, para proceder a uma discussão sobre a prova 
vel fisiopatologia do desenvolvimento da hipertensão intracraniana 
e da hidrocefalia, no sentido de poder então fundamentar, com mais 
objectividade, as indicações cirúrgicas de carácter funcional, quan 
do tomadas com base numa atitude de tipo profiláctico . 

Antes de proceder ã análise e discussão da casuística, a 
presentar-se-ão alguns dados recolhidos da revisão da literatura,re 
lativos aos aspectos considerados como mais importantes, tanto pa
ra a definição das linhas gerais de orientação terapêutica, como pa 
ra a discussão sobre a etiopatogenia das craniossinostoses, assun
tos aos quais serão reservados os dois últimos capítulos. 

Assim, tendo em vista o relevo do papel que será conferi 
do ao padrão de organização arquitectónica do neurocrânio, no enca 
deamento fisiopatolõgico do desenvolvimento das deformações cra
nianas, o primeiro capítulo será dedicado a uma descrição sobre o 
modo como se processa essa estruturação durante as fases da morfo-
génese, bem como da maneira como ele fica perpetuado durante o sub 
sequente período do desenvolvimento. Far-se-ão ainda algumas consi 
derações sobre a forma como se processa o crescimento crânio-faci-
al, terminando o Capítulo por tentar especular sobre o modo como po 
dera, eventualmente, ser determinada a expressão fenotípica do neu 
rocrânio. Essa especulação terá por finalidade, procurar analisar 
em que moldes ê que deve ser determinada geneticamente a especifi
cidade de organização arquitectónica do neurocrânio, dada a sua im 
portância para o entendimento da fisiopatologia do desenvolvimento 
das deformidades crânio-faciais, que se observam nos doentes com 
craniossinostoses. 

0 segundo Capítulo será dedicado a uma análise, numa pers_ 
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pectiva histórica, sobre o modo como os progressos no nosso conhe
cimento, acerca da embriologia do neurocrânio e da anátomo-fisiolo 
gia do crescimento crânio-facial, vieram influenciar as concepções 
etiopatogénicas do desenvolvimento das deformidades apresentadas por 
esses doentes. Dar-se-ã, então, um particular relevo, ã repercussão 
que isso teve na reformulação dos critérios terapêuticos, bem como 
na criação das novas técnicas de tratamento cirúrgico e, até, no 
próprio modo de investigar os doentes. 

Face a essa evolução, considerou-se que estes três últi
mos aspectos poderiam ser mais facilmente postos em evidência, atra 
vês da apresentação de casos exemplificativos. No entanto, para não 
quebrar a sequência da exposição, decidimos não os incluir no capi 
tulo reservado â análise da casuística, optando antes pela sua apre 
sentação num apêndice a este trabalho. Será igualmente com idênti
ca finalidade, que começaremos por proceder a uma definição prévia 
de alguns conceitos mais específicos, tanto mais que há termos que, 
por repetidas vezes, vão ser referidos ao longo do texto, aos quais 
os vários autores nem sempre têm atribuído o mesmo significado. 



CONSIDERAÇÕES CONCEPTUAIS 
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Sendo o crânio constituído, do ponto de vista ontogénico, 
pelo neurocrânio, que serve de suporte e protecção ã massa neural 
do encéfalo, e pelo viscerocrânio, que forma o esqueleto do terço 
médio da face (cf. fig. 1), para facilidade de redacção usar-se-ã 
frequentemente o termo cápsula neurocraniana, com a finalidade de 
referir o neurocrânio, indistintamente, ora às fases da morfogénese 
ora âs do subsequente período do desenvolvimento. 

0 crescimento do neurocrânio e do viscerocrânio são de 
sencadeados por acção das suas "matrizes funcionais", conceito no 
qual está implícito, que o crescimento de qualquer osso representa 
o resultado final, das conecções funcionais estabelecidas entre es_ 
se osso e a totalidade dos tecidos moles que com ele conjuntamente 
actuam (Moss, 1972; 1975). Desta maneira, as matrizes funcionais 
responsáveis pelo crescimento do neurocrânio são constituídas pelo 
conjunto do encéfalo, leptomeninges e LCR, competindo-lhes a tare
fa de desempenhar a função. Para o caso do viscerocrânio elas es
tão essencialmente representadas pela erupção dentária, pela acção 
desenvolvida pelos movimentos de mastigação e pelo crescimento da 
língua, bem como pelo incremento da respiração nasal . Acrescente-
-se ainda, a acção desempenhada pelo crescimento do globo ocular no 
desenvolvimento das cavidades orbitarias, estrutura que pertence si 
multaneamente ao neurocrânio e ao viscerocrânio, cujos processos de 
crescimento aliás se influenciam reciprocamente, conforme será pos_ 
to em evidência na devida altura. 

Ao descrever o processo de crescimento do neurocrânio, u 
sar-se-ã a designação de crescimento "por deslocamento" e "por mo
vimento cortical", traduzidos dos termos ingleses "displacement" e 
"cortical drift", respectivamente. Ambos esses tipos de crescimen
to implicam com movimentos espaciais entre os vários ossos que cons 
tituem o neurocrânio. No primeiro caso, o crescimento expansivo da 
massa neural provoca uma separação física entre as margens de dois 
ossos adjacentes, a qual vai ser compensada pela deposição de osso 
neo-formado, do que resulta um alargamento da superfície de cada um 
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dos ossos deslocados (ver fig. 7 - 1, 2, 3 e fig. 9 - 1 , 2). No se 
gundo, os fenómenos de aposição - reabsorção, que se verificam ao 
nível de cada uma das faces corticais das tábuas interna e externa 
dos ossos cranianos (ver fig. 7 - 4) , fazem com que eles modifiquem 
o seu tamanho e, simultaneamente, sofram um deslocamento no senti
do da evolução do processo de crescimento (ver fig. 8 - 1, 2, 4). 

Quer num caso quer noutro, o próprio tecido ósseo, nisto 
logicamente maduro, comporta-se como uma estrutura passiva. No en
tanto, no crescimento por movimento cortical, cujo processo é de
sencadeado ao nível das membranas de tecido mole (periósseo epicra 
niano e dura-mater) que envolvem cada osso, este contribui por me
canismos de "feed-back" para a informação dessas membranas,as quais, 
provavelmente devido ã sua origem comum, detêm as determinantes ge 
néticas e funcionais relacionadas com esse tipo de crescimento (En 
low, 1975). 

Neste trabalho, o termo "fusão" é usado nos moldes defi
nidos por Albright e Byrd (19 81), implicando uma união entre dois 
ossos adjacentes, do mesmo modo que o termo "estrutura da sutura" 
se refere ao tecido conjuntivo interposto entre as margens de dois 
ossos adjacentes, originados a partir de um processo de ossifica-
ção intramembranoso, e o termo "ossificação" ou "oclusão suturai" 
tem o significado da conversão desse tecido em osso. A chamada de: 
atenção deve-se ao facto de o termo "encerramento" de uma sutura po 
der conduzir a interpretações equívocas, dependendo às vezes do ti 
po de função suturai a que ele é referido. É frequente, por exem
plo nas investigações com rádio-isõtopos, vermos citado o "encerra 
mento suturai" como ocorrendo em idades muito inferiores ãs que são 
referidas nas publicações baseadas em estudos histológicos. No en
tanto, só neste último caso é que o termo engloba realmente a per
da de todas as funções das suturas, incluindo a de permitir movi
mentos entre ossos adjacentes. 

Por se tratar de um método de investigação em que a capa 
cidade de captação do produto radioactivo está na dependência de 
factores, tais como, o fluxo sanguíneo, a taxa de movimento do ião 
cálcio e a quantidade de substância osteõide imatura , os estudos 
com rádio-isõtopos servem apenas para proceder a uma avaliação de 
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aspectos relacionados com o metabolismo ósseo. Nessa medida, o grau 
de captação obtido junto da área que estamos a estudar, não faz mais 
do que reflectir a intensidade da actividade osteogénica a esse ní_ 
vel, a qual, no caso particular das suturas cranianas, tanto pode 
estar em relação com as variações de crescimento ao longo da linha 
suturai, como com o processo osteogénico que vai conduzir ã sua o-
clusão. No caso da sinostose prematura das suturas cranianas, oses 
tudos com rádio-isõtopos põem em evidência haver uma actividade su 
perior ao normal nas áreas em via de fusão, a qual está relaciona
da com o aumento da actividade osteoblástica que nessa área é res
ponsável pelo processo de ossificação que vai conduzir ã oclusão su 
tural, deixando por outro lado de se observar qualquer actividade 
quando a sutura ficar completamente fundida (Humphreys e col., 1979). 
Assim, podemos encontrar ao longo de uma mesma sutura, aparentemen 
te fundida nas imagens obtidas pelo estudo radiográfico clássico, 
áreas de actividade isotópica aumentada (porção em processo de fu
são) e as restantes áreas não evidenciando qualquer actividade(por 
ções já fundidas) (Humphreys e col., 1979). 

Por outro lado, o termo craniostenose será igualmente u-
sado com um significado próprio. Ele tinha sido introduzido por Vir 
chow (1851) que, ao admitir que a capacidade volumétrica da cavida 
de craniana ficava reduzida em todos os doentes com sinostose pre
matura das suturas cranianas, pretendia vincar bem o carácter cons 
tritivo da deformidade craniana, do qual resultava uma insuficiên 
cia em conter o encéfalo em desenvolvimento. Ao vinculá-la a um con 
ceito de redução no tamanho da cabeça, isso deu origem a conside
rar muitos doentes microcefálicos como casos de craniostenose.A ten 
dência actual é a de só falar de craniostenose, naquelas situações 
em que haja evidência de compressão do encéfalo, devido a um desa
justamento entre a capacidade volumétrica da cavidade craniana eas 
necessidades de espaço requeridas ptJo encéfalo em desenvolvimento, 
a qual é traduzida objectivamente pelo desenvolvimento do síndrome da 
hipertensão intracraniana. Como na maior parte dos casos não ê pos_ 
sível prever antecipadamente esse desenvolvimento, nem avaliar ade 
quadamente o volume real da capacidade craniana das crianças afec
tadas, pareceu mais correcto usar o termo craniossinostose, com o 
objectivo de englobar todos os casos de sinostose prematura das su 
turas cranianas. O adjectivo prematura serve ainda para lhe confe
rir o carácter patológico, diferenciando-o assim da sinostose fisi_ 
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olõgica das suturas. 

Frequentemente, o significado dos termos usados tem vari 
ado de acordo com a evolução dos nossos conhecimentos. Daí a razão 
porque actualmente classificamos as craniossinostoses em primárias 
e secundárias, incluindo neste último grupo todas aquelas situações 
em que previamente se tenha determinado a presença de uma doença 
que possa, em princípio, ser incriminada como causa do desenvolvi
mento da sinostose prematura das suturas cranianas. Ë o que aconte 
ce por exemplo nas microcefalias, em virtude da falta de expansão 
encefálica poder conduzir â oclusão prematura das suturas crania
nas; os doentes em que isso vier a verificar-se, são considerados 
como casos de craniossinostoses secundárias. Por outro lado, no gru 
po das craniossinostoses primárias, há duas situações com especifi 
cidade própria (ver quadro da fig. 25): um que se caracteriza , do 
ponto de vista morfológico, apenas pela presença de deformidade era 
niana; outro em que o doente, para além da presença da deformidade 
craniana, apresenta ainda outras anomalias associadas. Os doentes 
incluídos no primeiro grupo são classificados, neste trabalho, co
mo casos de craniossinostoses simples e, aos outros, atribuímos a 
designação de dismorfias crânio-faciais, traduzida do inglês "era 
niofacial dysmorphism". Pareceu-nos ser essa a forma mais correcta 
de agrupar uma série de síndromes que, no seu conjunto, possuem al_ 
gumas características comuns, visto os vermos englobados, mesmo na 
literatura mais recente, com a designação de disostoses crânio-fa
ciais, termo que consideramos mais adequado para o síndrome de Grou 
zon, descrito originariamente pelo seu autor (Crouzon, 1912) como 
"disostose crânio-facial hereditária". 

Com alguma frequência utilizaremos termos ingleses, tais 
como "stress", "follow-up", "shunt", "feed-back", "background"e "pa 
ce-maker", não só por eles estarem consagrados, sendo por isso de 
uso corrente, mas também porque a sua tradução para português, por 
exemplo, de "stress" para sobrecarga e de "follow-up" para catamne 
se, nos pareceu que poderia retirar alguma ênfase ao seu significa 
do. Por outro lado, houve ainda situações em que decidimos trans
crever na íntegra algumas frases, sem as traduzir, por termos re
ceio de que isso pudesse vir a deturpar o pensamento que tinha es
tado subjacente ã definição dos conceitos em causa. 
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ABREVIATURAS 

H.I.e. —■ Hipertensão intracraniana 

L.C.R. «■■ Líquido céfaloraquidiano 

P.E.G. ■■ Pneumoencefalografia 

S.N.C. — Sistema nervoso central 

T.A.C. — Tomografia axial computorizada 

OBSERVAÇÃO 

A reprodução das gravuras incluídas neste trabalho , ex
traídas ou modificadas de autores estrangeiros, foi autorizada por 
eles ou pelos seus editores. Todos fazem parte da lista bibliográ
fica apresentada no fim deste trabalho. 
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1.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A MORFOGËNESE 
DO NEUROCRÃNIQ 

O processo de morfogénese do neurocrânio inicia-se no de 
curso da 2? - 3? semana da vida intra-uterina, na porção rostral do 
disco embrionário (Friede, 19 81). Como resultado da influência exer 
cida pelos primórdios do encéfalo sobre o tecido celular laxo da me 
soderme que os envolve, este organiza-se numa densa e contínua ca
mada de células ã volta do tubo neural, assim se constituindo amem 
brana inicial que vai dar origem ao neurocrânio (Friede, 1981; Mon 
taut e Strieker, 19 77; Munro, 19 75). Por volta do fim do 19 mês de 
vida embrionária, essa membrana começa a organizar-se, sobre a fa
ce dorsal do tubo neural, na méninge primitiva, a qual se divide de 
pois em dois folhetos: um mais interno, a endomeninge, que vai dar 
origem ã pia mater e â membrana aracnoideia; outro mais externo, a 
ectomeninge, a partir da qual vão desenvolver-se a dura mater e o 
periósseo (Montaut e Strieker, 1977). A ectomeninge, que inicial
mente assume a forma de uma cápsula mesenquimatosa que envolve o en 
cêfalo em desenvolvimento, vai, mais tarde, subdividir-se em duas 
partes: uma interna, de onde se origina a dura mater, e outra ex
terna, dotada de propriedades condrogénicas e osteogênicas, a par
tir da qual vão originar-se o condrocrânio e o desmocrânio (Munro, 
1975). 

Divisão do bloco cefálico. A partir de: Montaut , J. , e 
Strieker, M., in Neurochirurgie 23 (suppl. 2), pag. 40, 
com autorização do Editor, Masson S.A.,'Editeur, Paris. 

FIG. 1 

Ã medida que o processo de desenvolvimento vai evoluindo, 
dão-se modificações na estrutura da cápsula mesenquimatosa inicial. 
Assim, as suas porções mais basais, onde vai originar-se o condro
crânio, vão-se tornando cada vez mais espessas e resistentes ã dis 
tensão; no polo oposto, a menor resistência oferecida ao crescimen 
to encefálico, nomeadamente às estruturas que vão dar origem aos he 
mistérios cerebrais, faz com que a porção desmocraniana seja mais 
fácil e rapidamente distendida (Friede, 1981). 

V l s c c r o c r & n l c 

Neurocrânio 
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Na sequência dessa evolução, inicia-se por volta da 4£ -
- 5? semana da vida intra-uterina, ao nível das zonas mais profun
das da porção basal da cápsula mesenquimatosa, o processo de desen 
volvimento das chamadas cartilagens primordiais (Friede, 19 81), a 
partir das quais vai desenvolver-se todo o condrocrânio (Cf. fig. 2). 
Conforme pode observar-se na representação esquemática dessa figu
ra, onde, de acordo com Friede (1981), são apresentadas três fases 
do processo evolutivo que conduz ã condrificação da porção basal da 
cápsula mesenquimatosa inicial, aparecem em primeiro lugar as car
tilagens paracordais e as cápsulas otíticas, de cada um dos lados 
do notocõrdio (Cf. fig. 2 - a ) . Entretanto e ã medida que o proces
so progride, enquanto essas cartilagens iniciais crescem e as para 
cordais se fundem na linha média para formar a placa basal, outras 
vão aparecendo ã frente do notocõrdio a partir da 53- - 6? semana do 
desenvolvimento embrionário (Cf. fig. 2 - b ) , dando assim seguimen
to ao processo de formação do condrocrânio, até que a condrifica
ção fique completa (Cf. fig. 2 - c ) . Ê no entanto de assinalar, que 
enquanto o processo evolui de trás para a frente no que se refere 
ao modo de aparecimento das cartilagens primordiais, em termos de 
velocidade do seu crescimento, verifica-se exactamente o fenómeno 
inverso (Friede, 1981). 

Uma vez completada a condrificação, inicia-se o processo 
de ossificação encondral, que vai conduzir â formação dos ossos da 
base do crânio. Ele começa por volta do 29 mês da vida intra-uteri_ 
na, ao nível da porção condrocraniana do occipital, portanto numa 
altura em que ainda prossegue o desenvolvimento do condrocrânio, cu 
jo pico só ê atingido por volta do 39 mês (Enlow, 1975 ; Friede, 1981). 
Esse processo continuo de substituição da cartilagem por osso vai 
continuar durante todo o período de desenvolvimento fetal, de modo 
a ficar praticamente concluído no momento do nascimento (Friede, 
19 81). Assim se completa todo um ciclo evolutivo, iniciado ao ní
vel da porção basal da cápsula mesenquimatosa inicial, primeiro pe 
la transformação de tecido mesenquimatoso em tecido cartilagíneo, o 
qual foi depois sendo progressivamente substituído por tecido ós
seo. Há, todavia, determinadas áreas específicas do condrocrânio, nas 
quais as cartilagens se mantêm durante todo o período do desenvol
vimento fetal, sob a forma de sincondroses de crescimento; todas 
elas acabam, porém, por encerrar, com excepção da sincondrose esfe 
no-occipital, que se mantém activa até cerca dos 12 -15 anos de ida 



41 

de (Enlow, 1975 ) . 
cl 

Na porção desmocraniana da cápsula mesenquimatosa dá-seo 
aparecimento de feixes fibrosos de reforço, os quais devido ã sua 
configuração em forma de c in tas (Cf. f ig . 3 -b) acabam por del imi
t a r zonas de menor r e s i s t ê n c i a , a través das quais o encéfalo faz 
protusão durante o seu crescimento expansivo (Friede, 19 81). Ora, é 
exactamente nas áreas enquadradas pelas c in tas f ibrosas que vão a-
parecer os centros de ossi f icação de onde vão or ig inar - se os ossos 
da ca lo te craniana (Friede, 1981). Cronologicamente, esse processo 
de ossif icação intramembranosa evolui no sentido an te ro-pos te r ior , 
de modo que os primeiros centros de ossi f icação aparecem por vol ta 
da 9 a semana da vida i n t r a - u t e r i n a na região f ron ta l , aos quais se 
seguem pela 10a semana os centros p a r i e t a i s e, mais t a rde , por vol 
t a da 12a semana os centros da escama occ ip i t a l (Montaut eS t r ieker , 
1977) . 

12 SEMANAS 
b - 7 SEMANA 

5 SEMANAS 
Representação esquemática de três fases evolutivas dopro 
cesso de condrificação da porção basal da cápsula mesen
quimatosa neurocraniana: em a e b representam-se 2 es 
tádios da fase das cartilagens primordiais, e em c a fa
se da condrificaçao completa. A partir da cápsula otíti-
ca vão originar-se as pirâmides petrosas, o õrbito-esfe-
nóide vai dar origem ãs pequenas asas do esfenóide e o 
ali-esfenóide as grandes asas. Finalmente, o etmóide de-
senvolve-se a partir das cartilagens precordais medianas 
e de parte da cápsula nasal. 

Representação esquemática do padrão de organização arqui 
tectónica da cápsula neurocraniana, durante a fase da mor 
fogénese. A cartilagem está representada a escuro. 

Criata Gali — 

Ptqnenu 
n«n» de Eafenoide 

Metopica e S a g i t a l 

- Lambdoidea 

Representação esquemática tendente a demonstrar a identi_ 
dade de relações topográficas entre a localização aas li 
nhãs suturais da calote com determinadas áreas electivas 
da base craniana. 

FIGS. 2,3 e 4 
ExtráFdas a partir de: Friede, H. (1981), in Scanct. J. Plast. Reconstr. Surg., Vol. 15, pág. 163 e 164. Com autoriza
ção do Editor, Almqvist e Wiksell, Stockolm. 
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Os feixes fibrosos de reforço são bastante espessos e re 
sistentes ao nível dos seus pontos de fixação basal (Cf. fig. 3 - a; 
1, 2, 3), e a sua denominação em etmoidais, orbitais e otíticos, de 
riva por sua vez da designação das respectivas cartilagens primor
diais, originadas a partir da condensação mesenquimatosa ao nível 
dessas suas áreas electivas de fixação basal. Eles são, no seu con 
junto, em numero de cinco, embora quatro deles estejam lateralmen
te agrupados em dois pares (feixes orbitais e otíticos), sendo o 
quinto único e mediano (feixe etmoidal). Partindo dos seus cinco 
pontos de fixação basal, esses feixes durais dirigem-se depois pa
ra cima, ao longo da porção desmocraniana da cápsula mesenquimato
sa, sob a forma de cintas fibrosas (Cf. fig. 3 -b). 0 feixe etmoi
dal forma como que uma crista ao longo do meridiano longitudinal da 
cápsula desmocraniana, desde o seu ponto de fixação basal até ã zo 
na de junção mediana dos dois feixes otíticos. Estes, por sua vez, 
haviam partido dos seus pontos de fixação basal de cada um dos la
dos da porção condrocraniana da cápsula, tendo-se depois dirigido 
para trás, de modo a formar uma cinta occipital (Cf. fig. 3 -b).Ca 
da um dos feixes orbitais divide-se, entretanto, em duas partes: u 
ma que se dirige para cima e para a frente, formando uma cinta fron 
tal; outra que se dirige para cima e para trás, formando uma cinta 
parietal (Cf. fig. 3 -b). 

Ao fixarem-se de um modo firme ao nível de determinadas 
áreas electivas da porção basal da cápsula mesenquimatosa neurocra 
niana (Cf. fig. 3 - a), zonas onde aliás se inicia o processo de con 
drificação (Friede, 1981), esses feixes acabam por fazer com que o 
padrão das relações espaciais entre os seus pontos de fixação ba
sal, venha a constituir um factor essencial na determinação do pa
drão arquitectónico de todo o neurocrânio. Justifica-se por esse mo 
tivo, que se descreva com algum pormenor o processo de formação dos 
ossos esfenoidal e etmoidal, visto eles derivarem de cartilagens 
primordiais, originadas a partir da condensação mesenquimatosa que 
se verifica ao nível das áreas de fixação basal de dois dos maisim 
portantes desses três grupos de feixes fibrosos. 

Segundo Moss (19 59), os numerosos centros de condrifica-
ção do corpo do esfenõide originam-se a partir das condensações me 
senquimatosas precordais da base da cápsula neurocraniana, por vol 
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ta do 29 mês da vida intra-uterina. Daí a razão porque as massas te 
cidulares cartilagíneas das grandes e das pequenas asas do esfenói_ 
de, que se desenvolvem a seguir, estão desde a origem separadas do 
seu corpo, pelo que só mais tardiamente é que se dá a fusão entre 
si (Cf. fig. 2 - b ) . Por outro lado, os 18 ou 19 centros de ossifi
cação, que entretanto vão surgindo entre o 29 e o 59 mês da vida 
fetal, estão inicialmente também separados (Moss, 19 59). Eles vão 
depois gradualmente coalescendo, de modo que, na altura do nascimen 
to, o esfenõide é constituído pelo corpo situado na linha média , e 
lateralmente mas separado dele pelas grandes asas do esfenõide, com 
as suas apófises pterigoideias (Moss, 19 59). A fusão entre ambas as 
partes só se verifica no decurso do 19 ano de idade, processo esse 
que é simultaneamente acompanhado por uma progressão das pequenas 
asas do esfenõide em direcção â linha média, no sentido de formar 
o tubérculo esfenoidal (Moss, 1959). Daí resulta que no decursodes_ 
se processo ontogénico, há pelo menos 5 estádios em que pode origi 
nar-se uma disostose, baseada num deslocamento espacial anormal das 
pequenas asas do esfenõide (Moss, 1959): 

1 - durante a fase de condensação mesenquimatosa; 
2 - durante o processo de condrificação; 
3 - durante o processo de fusão entre os vários centros 

encondrais; 
4 - durante o processo de ossificação; 
5 - durante o processo de fusão entre os vários centros 

de ossificação. 

No que se refere ao etmõide , responsável por grande par 
te da estrutura esquelética do nariz, interessam-nos, de acordo com 
as concepções de Moss (19 59), sobretudo a lâmina crivosa e a apõfi 
se crista gali. Esta última origina-se numa fase ainda precoce do 
período do desenvolvimento embrionário, próximo do fim do 29mês da 
vida fetal, altura em que as cartilagens precordais medianas for
mam já uma massa contínua com os elementos pré-esfenoidais (Cf. fig. 
2 - b ) . Por sua vez, as massas cartilagíneas da lâmina crivosa só a 
parecem por volta do 49 mês da vida fetal, e a sua ossificação só 
ficará completa por altura do 29 ano de idade. Refira-se, finalmen 
te, que a porção central do etmõide é das últimas partes do condro 
crânio a ossificar, e que a sua fusão com o esfenõide só se dá por 
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alturas da adolescência (Moss, 1959). 
ir 

Â medida que o processo de ossificação intramembranosa 
for evoluindo, os vários territórios ósseos, originados a partir 
dos respectivos centros de ossificação, vão avançando uns em direc 
ção aos outros, de um modo idêntico ao da progressão de uma mancha 
de azeite derramada sobre uma superfície lisa (Montaut e Strieker, 
19 77), até que chega um momento em que o processo osteogénico é de 
tido, aparentemente pelo aparecimento das suturas (Cf. fig. 4 -b). 
Esse fenómeno está exemplificado de um modo esquemático nas duas 
gravuras da fig. 5, construídas a partir das concepções de Prit-
chard e colabs. (1956) sobre a morfogénese das suturas. 

Há uma fase do desenvolvimento, em que a área das presun 
tivas suturas é constituída por uma camada de fibras paralelas ao 
plano ósseo, contínuas com o pericrânio e com a dura mater (Cf. fig. 
5 -a). Estas duas membranas fibrosas envolvem os vários territóri
os ósseos em aproximação ao longo de toda a sua extensão, com ex
cepção das suas margens periféricas, as quais correspondem ao lo
cal onde vai processar-se o encontro entre cada um deles (Cf. fig. 
5 -a) . 

a) Esquema construído a partir das concepções expressas 
por Pritchard e colabs. (1956), sobre a morfogénese 
das suturas. A membrana ectomeningea (E), devido aode 
senvolvimento ósseo no seu interior (0), é como quede 
laminada em duas membranas periósteas: uma externa(P), 
a partir da qual se vai constituir o periõsseo epicra 
niano, e outra interna (D), a partir da qual se vai de 
senvolver a dura mater.As setas maiores indicam o sen 
tido da progressão dos territórios ósseos, originados 
a partir dos vários centros de ossificação; a traceja 
do (CO) representa-se a camada celular osteogenica (á 
rea de troca), responsável por essa progressão. 

Diagrama demonstrativo da estrutura da sutura defini
tiva: 
O - osso craniano jã formado; 
AT - área de troca; 
MUE - Membrana de união externa; 
MUI - Membrana de união interna; 
ZI - Zona intermediária; 
C - cápsula. 
A estrutura definitiva da sutura fica assim formada 
por cinco camadas intervenientes (duas áreas de troca, 
duas membranas capsulares e uma zona intermediária), e 
por duas membranas de união. 

FIG.5 
Modificada a partir de: Pritchard, J.J. e colabs. (1956), in J. Anát., Vol. 90, pág. 79. Com autorização do Editor, 
Cambridge University Press, Cambridge. 
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Enquanto os territórios ósseos se aproximam entre si, por 
crescimento ã custa da camada de células osteogénicas da área de 
troca (Cf. fig. 5 -a e b, símbolos CO e AT respectivamente), a lar 
gura da área ectomeníngea ainda não delaminada (Cf. fig. 5 -a, sim 
bolo E) reduz-se progressivamente, até ao momento em que as cama
das celulares, da área de troca de cada território ósseo, quase che
gam ao contacto de uma com a outra; esse fenómeno é assinalado por 
Moss (19 59) , como ocorrendo próximo do início do 29 semestre da vi 
da fetal. Nesse momento, a porção da membrana ectomeníngea que ain 
da resta vai sofrer um processo de clivagem ao nível de cada uma 
das suas metades, de modo a formarem-se duas fortes membranas de u 
nião entre cada um dos territórios ósseos, deixando uma zona inter 
mediaria entre cada um deles (Cf. fig. 5 - b ) . Dessa clivagem resu.L 
ta ainda, que a zona separadora entre dois territórios ósseos aca
ba por ficar delimitada lateralmente por duas estruturas (símbolo 
C na fig. 5 -b) , constituídas por camadas de fibras paralelas 
entre si, mas orientadas perpendicularmente às membranas de união. 
O seu aparecimento, nesta fase do processo de desenvolvimento mor-
fogenético, teria aparentemente resultado no impedimento da fusão 
entre as duas camadas celulares da área de troca de cada um dos ter 
ritórios ósseos em progressão, na medida em que cada uma delas aca 
bou por ficar recoberta por uma espécie de cápsula (símbolo C da 
fig. 5 - b ) , formada por essas estruturas fibrosas. 

Atendendo ao facto de tanto a dura mater como as paredes 
cranianas terem derivado da mesma estrutura original, do modo que 
acaba de ser referido, não surpreende que, uma vez terminado o pro
cesso da morfogénese, o padrão estrutural inicial da porção ectorae 
níngea da cápsula mesenquimatosa do neurocrânio fique reflectido em 
ambas aquelas estruturas, conforme se pode demonstrar por algumas 
particularidades anatómicas. 

A primeira diz respeito ã identidade de localização topo 
gráfica, entre as cintas fibrosas da periferia da cápsula desmocra 
niana, e as linhas de junção dos tabiques fibrosos durais com a pe
riferia do saco durai. Assim, o feixe etmoidal corresponde à linha 
de união entre o bordo periférico da foice do cérebro com o saco du 
ral; os feixes otíticos de ambas as cintas occipitais , correspon
dem ã linha de fusão entre o bordo periférico da tenda do cerebelo 
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com o saco durai; finalmente, os feixes orbitários correspondem ãs 
zonas de pregueamento durai de reforço, junto da área do ptérion, em 
relação ao recesso formado pelo encurvamento sobre si próprios dos 
lobos frontais e temporais, ao nível da porção basal da cisura de 
Silvio (Cf. fig. 3). A segunda refere-se ã identidade de localiza
ção topográfica, entre as áreas de fixação basal dos feixes fibro
sos de reforço da porção desmocraniana da cápsula mesenquimatosa, e 
as áreas de fixação â base do crânio dos tabiques durais há pouco 
referidos (Cf. fig. 3 - a ) . A terceira consiste na identidade de re 
lações topográficas, observada durante o período da morfogénese, en 
tre as cintas fibrosas da cápsula desmocraniana com as áreas das 
presuntivas suturas e, uma vez terminado esse período, entre os ta 
biques de pregueamento durai com as linhas das suturas definitivas 
(Cf. fig. 3 -be 4 -b) . 

Entrando agora em linha de conta, por um lado, que os os_ 
sos componentes da calote craniana tinham-se desenvolvido no inte
rior das áreas da cápsula desmocraniana enquadradas pelas cintas f î  
brosas de reforço e, por outro, que a progressão dos vários terri
tórios ósseos tinha sido detida ao nível das áreas das presuntivas 
suturas, poderíamos então concluir, que a localização das linhas su 
turais definitivas tinha acabado, directa ou indirectamente,por ter 
sido influenciada pela própria orientação dos feixes fibrosos dere 
forço da porção desmocraniana da cápsula ectomeníngea inicial. Des_ 
te modo, estaria posto em evidência, o estabelecimento de relações 
recíprocas entre determinadas áreas específicas de cada uma das du 
as porções da cápsula neurocraniana, as quais se mantêm inaltera
das no decurso de todo o processo evolutivo: durante o período da 
morfogénese, as relações estabelecidas pelas cintas fibrosas de re 
forço, entre as áreas das presuntivas suturas da porção desmocrani 
ana com as áreas condrocranianas que servem de ponto de fixação ba 
sal a esses feixes fibrosos; uma vez terminado esse período, as re 
lações estabelecidas pelos tabiques fibrosos durais, entre as áreas 
suturais da calote e as zonas da base do crânio que servem de pon
to de fixação a esses tabiques. Desta maneira, as linhas suturais, 
tanto da sutura metõpica como da sutura sagital, ambas situadas na 
mesma linha longitudinal, estariam, durante a fase da morfogénese, 
relacionadas com o feixe fibroso etmoidal e a sua respectiva área 
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de fixação basal e, depois terminado esse período, com a foice do 
cérebro e a apófise crista gali (Cf. fig 4 -a e b). As linhas sutu 
rais da coronal estariam, por sua vez, relativamente a cada uma des 
sas fases, em relação com a cinta fibrosa de expansão frontal e as 
cartilagens õrbito-esfenoidais (Cf. fig. 2 -b e 3 -b) e, ainda, com 
as zonas de pregueamento durai ao nível da porção basal da cisura 
de Silvio e as pequenas asas do esfenõide (Cf. fig. 4 -a e b). Fi
nalmente, a linha suturai lambdoideia estaria em relação , durante 
o período da sua morfogénese com a crista fibrosa occipital e as 
cápsulas otíticas (Cf. fig. 2-a e 3-b) e, mais tarde, com as pi
râmides petrosas e o bordo periférico posterior da tenda do cerebe 
lo (Cf. fig. 4 -a e b) . 
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1.2. ESTRUTURA E FUNÇÕES DAS SUTURAS CRANIANAS 

A especificidade que acaba de ser definida para o padrão 
de organização arquitectónica da cápsula neurocraniana, confere-lhe 
a qualidade de uma verdadeira unidade biomecânica, dentro do com
plexo biodinâmico constituído pela cápsula neurocraniana em conjun 
to com a matriz funcional encefálica, à qual ela serve de suporte 
e cobertura (Moss, 1975). Isso resulta, essencialmente, do factodo 
crescimento que se verifica ao nível das áreas suturais dessa uni
dade biomecânica, despertado por sua vez pelo próprio crescimento 
da matriz funcional encefálica, constituir um dos elos fundamentais 
na harmonia do funcionamento de todo esse complexo. Daí a importân 
cia em ter um conhecimento, tão completo quanto possível, sobre a 
estrutura e as funções das suturas cranianas. 

Graças ao seu modo particular de organização estrutural, 
às suturas compete o desempenho de três funções essenciais: 

1 - limitar a capacidade de produção óssea e assim evi
tar a fusão entre as margens de ossos adjacentes; 

2 - promover a fixação entre ossos adjacentes, embora per 
mitindo movimentos entre si; 

3 - proporcionar uma zona de crescimento ósseo activo. 

Começaríamos, então, por chamar a atenção para as dife
renças significativas entre as duas metades interna("pars interna") 
e externa ("pars externa") das suturas, conforme pode observar-se 
na fig. 6, onde está esquematicamente representado o seu modo habi. 
tual de organização estrutural, segundo as concepções de Oudhof 
(1982). Assim, enquanto que a "pars externa" está organizada sob a 
forma de linguetas, que penetram nas correspondentes chanfraduras 
das margens ósseas do lado oposto, como se de um molde se tratasse, 
na "pars interna" o seu aspecto já ê completamente diferente, na me 
dida em que os bordos das margens ósseas assumem uma forma mais re 
guiar, do tipo "topo-a-topo" (Cf. fig. 6-1 e 2), Essas diferenças 
não se limitam, todavia, apenas ã parte esquelética, visto estarem 
também traduzidas no padrão de organização das suas próprias estru 
turas fibrosas, o qual parece ser essencial para o desempenho de de 
terminadas funções das suturas (Cf. fig. 6 -b, c) 
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Padrão geral das margens ósseas da sutura,em forma de 
linguetas na "pars externa" e do tipo topoatopo na 
"pars interna", conferindo as designações de "sutura 
serrata" e de "sutura recta" ãs suas porções ecto een 
docranianas, respectivamente. 
A forma radiada das fibras e o modo de deposição da 
substância osteóide ao nível da "pars externa", são su 
gestivas de que seja um "stress" mecânico de estira
mento, a causa desencadeante do processo osteogénico 
que conduz a essa deposição. 
Corte destinado a mostrar as relações entre as fibras 
suturais (FS) com a porção fibrosa da membrana periõs_ 
tea ÍP). 
CO  camada de células osteogénicas da ãrea de troca. 

FIG.6 
Extrarda a partir de: Oudhof, H. A. J. (1982), in Acta Anat. Vol. 112, pág. 62. Com autorização do Editor, S. Kar
ger AG, Basel. 

Assim, enquanto que na "pars externa" elas assumem uma o 
rientação radiada, partindo dos bordos das linguetas ósseas de um 
lado para as margens das respectivas reentrâncias do lado oposto, 
já na "pars interna" elas tomam uma orientação paralela, como que 
destinando esta parte da sutura a servir de suporte e, ao mesmo tem 
po, a desempenhar a função de "pivot" dos movimentos entre as mar
gens dos ossos adjacentes (Oudhof, 1982). Por sua vez, o padrão de 
orientação das fibras da "pars externa" é de tal modo específico, 
que parece ser geneticamente determinado, no sentido de exercer a 
função de resistir ã acção dos movimentos tendentes a provocar, não 
só a separação como também a aproximação entre as margens ósseas 
das linhas suturais âs quais eles estão fixos, assemelhandose, des_ 
sa maneira, ã estrutura das gonfoses, (Oudhof, 19 82). 

Por outro lado, esse tipo de estruturação da "pars exter 
na", tanto em relação ao padrão de orientação das fibras como ao 
das próprias linguetas ósseas, correlacionado com a verificação da 
deposição de material osteóide ao nível das margens ósseas onde as 
fibras irretdiam (Cf. fig. 62 e 3), constitui ainda um elemento ai 
tamente sugestivo, de que a actividade osteogénica a desempenhar pe 
las células da área de troca (Cf. fig. 5 a e b ) , seja despertada 
por um estímulo mecânico (Oudhof, 1982). Essa convicção é reforça
da pela verificação de que o comprimento das linguetas ósseas vai 
diminuindo â medida que se vai caminhando da "pars externa" para a 
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"pars interna" da sutura, e ainda pelo facto dessas linguetas esta 
rem mais desenvolvidas, quer em número quer em comprimento, ao ní
vel das áreas da calote onde o crescimento é mais intenso (Oudhof, 
1982). 

Por sua vez a existência de uma zona intermediária entre 
as duas "membranas capsulares" das suturas (Cf. fig. 5 -b), consti 
tuída por tecido celular laxo e desprovido de qualquer actividade 
osteogénica, confere-lhes ainda mais duas características funcio
nais. Em primeiro lugar, a de limitar a capacidade de produção ós
sea, evitando assim a fusão entre as margens esqueléticas de cada 
sutura; em segundo lugar, ao funcionar como zona interposta entre 
duas camadas com capacidade osteogénica (Cf. fig 5 -b, símbolo AT), 
conferir a cada uma delas uma independência recíproca, no que sere 
fere tanto â taxa como ã duração do crescimento (Pritchard e col., 
1956) . 

Uma tal independência é-nos confirmada pelas variações 
que têm sido assinaladas nas taxas de crescimento, quer ao longo 
das diferentes suturas no decurso do processo de desenvolvimento 
(Humphreys e col., 1979), quer entre cada uma das margens ósseas da 
mesma sutura (Friede, 1981). 

Vários trabalhos de investigação têm contribuído, não só 
para confirmar, como até para aprofundar o nosso conhecimento so
bre as funções das suturas cranianas. Entre eles gostaríamos dedes_ 
tacar, em primeiro lugar, os que foram levados a cabo por um grupo 
de investigadores da Universidade de Virginia, USA. Ao procederem 
ã análise dos resultados nos seus modelos experimentais de cranios_ 
sinostose, produzidas em coelhos (Persing e col., 1981; Persson ecol., 
19 79), começaram por observar nos animais do grupo de controle, nos 
quais não tinham procedido a qualquer tipo de imobilização ao ní
vel das áreas suturais, que a extirpação da sutura coronal fazia-
-se sempre acompanhar de uma rápida separação entre os ossos fron
tal e parietal, desde que essa intervenção tivesse sido efectuada 
durante o período mais activo do crescimento do encéfalo. A seguir 
puderam confirmar, que é realmente o tecido suturai que actua como 
factor de contenção, â acção separadora exercida ao nível das áre
as suturais pelo crescimento encefálico, uma vez que nem a perios-
tectomia nem a secção durai tinham produzido efeito idêntico ao da 
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suturectomia (Babler e col., 1982 ). 
Si 

Ao estudarem depois as repercussões da suturectomia soi 
bre o crescimento global do neurocrânio, puderam então verificar 
que tinha havido um decréscimo do crescimento ao nível das suturas 
fronto-nasais e lambdoideias anteriores, ambas paralelas e adjacen 
tes ã sutura coronal (Babler e col., 1982 ). Curiosamente, consta-

a 
taram ainda que a imobilização da sutura coronal, para além de con 
duzir â deformação e ao encurtamento global do comprimento crania
no, também tinha provocado uma diminuição na taxa de crescimento ob 
servada ao nível dessas mesmas suturas (Babler e col., 1982,).. Quan 
to ao primeiro caso, e dado que nem a forma nem o comprimento cra
niano tinham sido significativamente alterados, admitiram que a re 
dução do crescimento verificado ao nível dessas suturas , pudesse 
ter servido para compensar o aumento no grau de expansão observado 
na área craniectomizada da sutura coronal; só assim se compreende-' 
ria que o crânio não tivesse ficado mais longo (Babler ecol., 1982 

cl 

e 19 82, ). Quanto ao segundo caso, embora tenham verificado que a 
craniectomia da área previamente imobilizada da sutura coronal, ti 
nha conduzido â correcção tanto da deformação como do encurtamento 
do crânio, na sequência da expansão verificada a esse nível, pude
ram igualmente observar, que essa intervenção aparentemente não pro 
duziu qualquer efeito sobre a reduzida capacidade de crescimento 
das suturas fronto-nasais e lambdoideias anteriores (Babler e col., 
1982fa). 

Poder-se-ia, então, concluir que a manutenção do compri
mento global do crânio tinha sido determinada por factores exter
nos às próprias suturas, tais como por exemplo o crescimento damas 
sa neural (Babler e col., 1982fa). Confirmava-se assim, mais uma vez, 
que as suturas não constituem locais primários de crescimento (Gi-
blin e Alley, 1944; Pritchard e col., 1956), pondo-se ainda em evi 
dência, que o crescimento suturai representa antes uma resposta a-
daptativa e equilibrada a numerosos factores propulsores e retarda 
dores, na qual as fibras suturais podem desempenhar um papel de re 
guiador dos efeitos das forças tensionais separadoras que actuam so 
bre a sutura (Babler e col., 19 82 ). 

cl 

A esse respeito, os trabalhos experimentais de Oudhof-
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(19 82) vieram dar um contributo importantíssimo, em primeiro lugar 
ao fazer a confirmação da necessidade da acção de factores adjuvan 
tes e exteriores ãs suturas, para que possam então manifestar-se as 
características hereditárias que determinam a sua própria diferen
ciação. Um dos aspectos mais importantes dessa diferenciação, foi 
claramente posto em evidência nesses trabalhos, baseados em trans
plantações de fragmentos de calote contendo porções da sutura. Eles 
vieram demonstrar a capacidade de adaptação das suturas, a áreas de 
diferentes taxas de crescimento, através da observação de altera
ções significativas no seu próprio padrão de organização estrutu
ral. 

0 trabalho foi efectuado em ratos, os quais foram dividi 
dos em dois grupos: um, com idades inferiores a 10 semanas, corres 
pondendo, portanto, ã fase mais rápida de expansão da calote ; ou
tro, com idades superiores. Ao transplantar um fragmento rectangu
lar da região bregmática, contendo porções das suturas sagital eco 
ronal, para uma região inerte como é o caso da parte média do osso 
parietal, verificou-se que os bordos do fragmento transplantado fun 
diram com as margens da janela feita no osso hospedeiro. Já no que 
se refere ãs porções suturais do fragmento transplantado, pôde en
tão observar-se que, enquanto a "pars externa" ossificou, a "pars 
interna" manteve-se aberta. Por outro lado, quando se fez a trans
plantação de um fragmento de osso parietal para uma janela aberta 
na região bregmática, a qual constitui uma zona de crescimento ac
tivo, os resultados foram diferentes em cada um dos dois grupos de 
animais. No grupo em idades de crescimento activo (inferior a 10 se 
manas), verificou-se que os bordos do fragmento transplantado tam
bém fundiram com os bordos do hospedeiro, mas apenas do lado do os 
so frontal; no lado parietal pôde então observar-se, que o periõs-
seo tinha-se insinuado entre os bordos da janela e os do fragmento 
transplantado, restabelecendo dessa maneira a articulação entre am 
bos os ossos frontal e parietal. Assim se formou uma sutura artifi 
ciai, capaz de produzir osso, mas na qual não se desenvolveram nem 
as linguetas nem as fibras, tão características do padrão estrutu
ral das suturas normais (ver fig. 6-1 e 2). No grupo de animais 
com idades superiores a 10 semanas, verificou-se inicialmente uma 
fusão entre os bordos do fragmento transplantado com os bordos da 
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janela do hospedeiro, tanto do lado frontal como do lado parietal. 
No entanto, com o decorrer do tempo desencadearam-se fenómenos de 
reabsorção óssea ao nível do fragmento transplantado, os quais con 
duziram ã formação de sulcos que passaram a funcionar como suturas 
artificiais, ao restabelecer a continuidade entre ambos os lados da 
sutura coronal, bem como entre esta e a sutura sagital. No entanto 
e tal como no caso anterior, também não se desenvolveram nem as lin 
guetas ósseas nem as fibras características das suturas normais. 

Com a finalidade de investigar a influência que o factor 
crescimento pudesse eventualmente vir a exercer sobre a própria es 
trutura das suturas, sob o ponto de vista do seu aspecto qualitati 
vo, Oudhof (1982) extraiu fragmentos ósseos de iguais dimensões con 
tendo porções de sutura de duas áreas de taxas de crescimento dife 
rentes, como é o caso das áreas da sutura sagital e da sutura coro 
nal, e trocou-as entre si; isto é, colocou o fragmento contendo por 
ções da sutura sagital na área da sutura coronal e vice-versa . Em 
ambos os casos, os bordos entre o osso hospedeiro e o fragmento 
transplantado fundiram entre si. Quanto ã estrutura das suturas pro 
priamente dita, verificou-se então que a sutura sagital , ao ser 
transplantada para uma área de crescimento mais activo, se adaptou 
a essa nova situação; esse fenómeno foi traduzido inicialmente por 
um alargamento da própria sutura e, mais tarde, por um alongamento 
das suas linguetas ósseas, bem como por um aumento na produção de 
substância osteóide. 

Dos resultados deste trabalho, extrairíamos duas ilações , 
que nos parecem ser essenciais para explicar o modo de funcio
namento da unidade biodinâmica constituída pelo conjunto"matriz fun 
cional encefálica — unidade esquelética neurocraniana". 0 estabe
lecimento das"neo-suturas", interpretado por Oudhof (1982) como um 
fenómeno idêntico ao que se observa nas pseudartroses , devido ao 
"stress" provocado pelo movimento dos ossos, parece-nos igualmente 
fazer a demonstração, do desenvolvimento de linhas específicas de 
"stress" ao nível das= áreas suturais, pois, caso contrário, os bor 
dos do osso transplantado ter-se-iam soldado âs margens do hospe
deiro. Por outro lado, a capacidade revelada pelas suturas, de adap_ 
tarem o seu próprio padrão de organização estrutural ãs variações 
do estímulo mecânico que sobre elas ê exercido, â qual poderíamos 
ainda acrescentar o facto assinalado por Oudhof (19 82), das rela-
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ções entre a "pars externa" e a"pars interna"se inverterem comple
tamente, como consequência da colocação de um fragmento ósseo con
tendo material suturai numa posição também invertida das suas duas 
faces, põe em evidência que uma tal especificidade de função nãopo 
de ser senão determinada por factores hereditários. 

A esse respeito, as investigações de Mabbutt e colabs. 
(1979) vieram dar outro contributo valioso, mediante a demonstra
ção de que a regeneração da calote craniana, após a execução de uma 
calvariectomia, se processa de acordo com um padrão bem definido, 
pondo assim em evidência que as condicionantes de natureza prova
velmente genética, presentes na cápsula neurocraniana durante ospe 
ríodos da morfogénese e da vida fetal, se mantêm no período põs-na 
tal. 
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1.3. CRESCIMENTO DO NEUROCRÂNIO: SUA INFLUÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO DO VISCEROCRANIO 

Segundo o conceito de "matriz funcional", o crescimento 
do neurocrânio é um processo complexo e dinâmico, que se desenvol
ve durante todo o período em que decorre o crescimento do encéfalo. 
Nele estão envolvidos, não sõ o crescimento que se verifica ao ní
vel das cartilagens e sincondroses da base craniana e ao longo das 
margens ósseas das suturas, como também o padrão de movimentos es
paciais entre os ossos cranianos e, ainda, os fenómenos de remode
lação óssea. 

Nas gravuras das figuras 7, 8 e 9 representa-se, de uma 
forma esquemática, o modo como se processa o alargamento das pare
des cranianas, de acordo com os mecanismos descritos por Enlow(1975). 
De um modo geral, o crescimento por deslocamento, que se processa 
ao nível das suturas e das sincondroses, predomina nos primeiros a 
nos de vida, coincidentes com o período mais activo do crescimento 
encefálico, enquanto que o crescimento por movimento cortical pre
domina em idades mais tardias (Davis e col., 1969). No entanto, co 
mo ambos os fenómenos ocorrem simultaneamente, durante o períodode 
crescimento encefálico, muitas vezes até em direcções opostas, dis_ 
so resulta que o crescimento do neurocrânio seja um processo bas
tante mais complexo (Friede, 19 81). 

Não obstante essa complexidade, é no entanto de assina
lar, relativamente ao crescimento por movimento cortical, que há u 
ma regra que é sempre respeitada: a uma área periostea de aposição 
corresponde sempre, na face oposta (endóstea) , uma área de reab
sorção, e vice-versa (cf. fig. 8-1,2). Além disso, o osso produzi
do pela membrana de cobertura externa (osso periósteo) representa 
metade da cortical, correspondendo a outra metade ao osso produzi
do pela membrana interna (osso endõsteo) (ver fig. 8-3). Por conse 
guinte, podemos ter numa porção da cortical, ao mesmo tempo osso 
produzido em fases diferentes pela membrana de cobertura (périoste 
a), e pela membrana interna (endóstea), conforme está exemplifica
do esquematicamente na fig. 8(gravura 3 - em que a camada a foi pro 
duzida numa fase de crescimento no sentido endõsteo, e a camada b 
produzida mais tarde no sentido inverso). 
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Principais tipos de crescimento do neurocrânio: por "des 
locamento" (1,2 e 3) e por "movimento cortical" (4). Os 
sinais(+)simbolizam os fenómenos de aposição óssea e os 
sinais(-) os fenómenos de reabsorção óssea. As setas indi 
cam o sentido do deslocamento ósseo. A cinzento represen 
ta-se a deposição de osso neo-formado. 

.** 
í 
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: 
-

Crescimento por "movimento cortical". As setas indicam o 
sentido dos fenómenos de aposição óssea e , consequente
mente, também o sentido do crescimento. Na gravura 4 o 
osso deslocou-se da posição A para a posição B, mas man
tém a mesma espessura porque os fenómenos de aposição e 
de reabsorção óssea têm taxas idênticas. 

V V i * \ 

Como resultado da expansão encefálica, a abobada crania
na alargou-se e os seus ossos tornaram-se mais acnatados 
(gravuras - 1, 2). Quando o crescimento ao nível das su
turas e/ou sincondroses (setas em 1 e 2 na gravura 3)não 
é suficiente, há necessidade de um subsequente alargamen 
to das paredes cranianas a outros níveis (gravura 4 : as 
setas indicam a direcção do alargamento). Na gravura 5re 
presentam-se os fenómenos de aposição e reabsorção ósse
as ao nível da superfície endocraniana da base do crânio. 
A claro estão representados os fenómenos de aposição. 

FIGS.7,8e9 
Extrai'das a partir de: Enlow, D. H. (1975), in HandbooK of facial growth, 1975, págs. 11, 19,23, 103 e 105, W. B. 
Saunders Company, Philadelphia - London - Toronto. Com autorização do Editor. 
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Ã medida que as paredes cranianas vão sendo sucessivamen 
te alargadas, por acção da força expansiva do crescimento encefãli 
co, a superfície da calote diminui progressivamente a sua curvatu
ra e os ossos mostram tendência a tornarem-se mais achatados ( cf . 
fig. 9—1 e 2). Esta modificação fica a dever-se a uma medida cor
rectiva, processada ao nível das áreas adjacentes ãs suturas, àcus 
ta de uma inversão dos fenómenos de aposição-reabsorção ( cf. fig. 
7-4), fenómeno só possível, pela propriedade inerente ãs membranas 
periõsteas em participarem activamente, tanto nos mecanismos de a-
posição óssea como nos de reabsorção. Este constitui um simples e-
xemplo, sobre o complexo e multifacetado conjunto de fenómenos, que 
caracterizam o chamado conceito de remodelação do crescimento. 

Trata-se de um processe com uma dinâmica muito especial 
de reajustamentos sucessivos, cujo objectivo final consiste em con 
ferir a cada osso, a possibilidade dele poder manter um padrão apa 
rentemente constante da sua morfologia externa, apesar das sucessi 
vas recolocações a que vai sendo sujeito durante o processo do crés 
cimento, sem que, contudo, lhe seja perturbada a capacidade de po
der continuar a alargar a sua área. Esse alargamento processa-se de 
duas maneiras: ou pela deposição de osso neo-formado ao nível das 
margens das suturas (cf. fig. 7-3); ou por um movimento de cresci
mento directo provocado pela deposição de osso neoformado de um dos 
lados da face cortical e pela reabsorção do lado oposto. Este feno 
meno, ao ocorrer ao nível de ambas as tábuas interna e externa de 
cada osso, faz com que ele aumente de espessura e com que a camada 
medular (porção esponjosa) expanda (cf. fig. 7-4). Da sequência des 
ses fenómenos resultou que o osso foi progressivamente modificando 
a sua estrutura, embora mantendo sempre o seu padrão morfológico î  
nicial. 

Os fenómenos de remodelação do crescimento, que se veri
ficam ao longo de toda a superfície ecto e endocraniana, assumem no 
entanto uma importância particular ao nível da base do crânio. Isso 
deve-se ao facto de o crescimento feito â custa das suturas numa de 
terminada direcção (simbolizado na gravura 3 da fig. 9 pelas setas 
l e 2), ser insuficiente para acomodar o encéfalo,tornando-se por 
tanto indispensável que as paredes cranianas se movam noutras direc! 
ções, nos moldes representados esquematicamente na fig. 9 (gravura 
4). Isto é, ao crescimento por deslocamento que se verifica ao ní-



58 

vel das suturas, bem como ao que se processa ã custa das sincondro 
ses, tem que associar-se, paralelamente, o crescimento por movimen 
to cortical ao nível de outras áreas. Isso torna-se indispensável 
para que através dos fenómenos de reabsorção ao nível da superfíci 
e endocraniana da tábua interna, o resultado final se traduza num 
alargamento global da cavidade craniana (fig. 9-4). 

De um modo geral e ao contrário do que acontece ao nível 
da calote, na superfície endocraniana da base do crânio predominam 
os fenómenos de reabsorção, com excepção das áreas mais salientes 
que estabelecem as fronteiras entre os seus vários compartimen
tos, onde predominam os fenómenos de aposição óssea (cf. fig. 9-5). 
Estas áreas, representadas a claro na figura, correspondem às pirá 
mides petrosas e â elevação mediana longitudinal, constituida pela 
apófise crista Gáli e pela elevação esfenoidal. Trata-se de uma con 
sequência directa do facto de o crescimento ao nível da região lon 
gitudinal média da base craniana, se processar de um modo mais len 
to do que aquele que se verifica ao nível das suas regiões laterais. 
Isso resulta, por sua vez, do modo de acomodação das diversas regi_ 
ões da base craniana, ãs diferenças que se verificam quer na rapi
dez quer no grau de expansão das áreas do encéfalo com as quais e-
las estão mais intimamente relacionadas. Na realidade, há um níti
do contraste entre o modo reduzido e lento com que processa a ex
pansão de estruturas encefálicas basais como o Hipotãlamo, o Quias_ 
ma, a Protuberância e o Bolbo, com o carácter quase explosivo do 
crescimento dos hemisférios cerebrais e, ainda que em menor grau,tam 
bem dos hemisférios cerebelosos (cf. fig. 10). 

Nos gráficos da fig. 10, pode constatar-se que é essenci 
almente â custa da expansão dos hemisférios cerebrais ecerebelosos, 
que fica a dever-se o carácter explosivo do crescimento do encéfa
lo no decurso dos primeiros 3 meses a seguir ao parto (cf. fig.10-
- A,B). A esse respeito, é bem conhecido o facto do peso do encéfa 
lo, que em termos práticos pode ser tomado como correspondendo a-
proximadamente ao seu volume,duplicar pela idade dos sete meses e 
meio e triplicar pela idade dos dois anos e meio (Faber e Towne, 
1943; Freeman e Borkowf, 1962; Pemberton e Freeman, 1962). Essa ra 
oidez de crescimento, no decurso do primeiro ano da vida pós-natal, 
está igualmente expressa nos valores apresentados na fig. 11, rela 
tivamente ao comprimento global do encéfalo (Munro, 19 77). Como se 
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ria de esperar, esses valores estão em consonância com os valores 
correspondentes ao comprimento global do neurocrânio, para igual pe 
ríodo de desenvolvimento. Assim, enquanto que o encéfalo tem no mo 
mento do nascimento 65% do comprimento que vai ter na idade adulta, 
no fim do primeiro ano da vida pós-natal atinge já 88% desse valor 
definitivo; considerando agora o neurocrânio,. os correspondentes va 
lores relativamente ao comprimento que ele vai ter na idade adulta, 
cifram-se em 6 3% ao nascer, 82% ao fim do primeiro ano e 89% aos 3 
anos de idade (Munro, 1977) . 

A -Curva do crescimento do encéfalo (1) e do cérebro (2). 
B - Curva de crescimento do cerebelo (3). 
C - Curva de crescimento da protuberância, bolbo e mesen 

céfalo (4). 

ANOS 

FIG. 10 
Gráfico de crescimento dos diversos componentes do encéfalo humano, desde o momento do nascimento até à idade 
adulta. (Extraído de: Andersson, H. (1977), in Handbook of Clinical Neurology, Vol. 30, 1977, pág. 220 Amsterdam-
•New York-Oxford, North Holland Publishing Company). Com autorização do Editor, Elsevier Science Publishers B. 
V., Amsterdam. 

Comprimento do Cérebro 
(cm) 

Nasc. - * - 11 

6 meses - ^ - 13,9 

1 ano - > - 15 

adiito - * - 17 

Representação esquemática do tamanho do encéfalo no mo
mento do nascimento e na idade adulta (extraído a partir 
de: Munro, I.R. (1977), in - Reconstructive Plastic Sur
gery, ed. Converse, J.M., Vol. IV, Chp. 56, Second ed., 
1977, pag. 2493, W.B. Saunders Company, Philadelphia-Lon 
don-Toronto. Com autorização do Editor. 

PIG. 11 
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É no entanto de salientar, que o crescimento do neurocrâ 
nio não é uniforme em toda a sua extensão, tendo-se verificado que, 
em termos globais, ele cresce mais em largura do que em comprimen
to no decurso do primeiro ano de idade (Munro, 19 77). Trata-se de 
um fenómeno pouco surpreendente, se tivermos em vista o que acaba 
de ser assinalado sobre as características estruturais da porçãoba 
sal do neurocrânio, correlacionadamente com as próprias caracterís 
ticas do crescimento das matrizes funcionais. Na realidade, é evi
dente a lentidão com que se processa o crescimento ao nível das sin 
condroses da linha média da base craniana, em contraste com a rapi 
dez que ele assume ao nível das suturas das suas porções laterais, 
em ajustada conjugação com as diferenças observadas tanto no grau 
como na rapidez de expansão, entre os hemisférios cerebrais e cere 
belosos com as estruturas encefálicas medianas basais, tais como 
o mesencéfalo, a protuberância e o bolbo raquidiano (cf. gráfico da 
fig. 10) . 

Nas gravuras das figuras 12, 13 e 14 estão representadas 
as estruturas responsáveis pelo crescimento da base do crânio , em 
três fases do processo de desenvolvimento (59 mês da vida fetal, ai 
tura do nascimento e aos 7 anos de idade), bem como os mecanismos 
pelos quais se processa esse crescimento. De um modo geral, a sua 
porção longitudinal média ê caracterizada pela presença de sincon-
droses, deixadas pelas cartilagens primárias do condocrânio, depois 
de terminado o processo de ossificação encondral. Do ponto de vis
ta estrutural elas são basicamente idênticas âs restantes cartila
gens de crescimento primário e, na sua maioria , apenas são activas 
durante o período de desenvolvimento fetal e de um curto período da 
vida põs-natal (Enlow, 19 75), conforme se pode verificar na legen
da das figuras 12, 13 e 14. A principal excepção fica a dever-se ã 
sincondrose esfeno-occipital que, por se manter activa até ã altu
ra da puberdade, constitui a principal "cartilagem de crescimento" 
ia base do crânio (Enlow, 19 75). De um modo idêntico ao que se ve
rifica com todas as "cartilagens de crescimento" directamente asso
ciadas com o desenvolvimento ósseo, também o desenvolvimento ao ní 
vel desta sincondrose se processa por um mecanismo de adaptação ã 
pressão, a qual, neste caso, é desempenhado pela compressão exerci, 
da sobre a base, não só pelo peso do encéfalo que ela suporta, mas 
também pelo peso do maciço facial que nela está suspenso ( Enlow, 
1975) . 



61 

Largura 

Comprimento; 

1 -sincondrose pre-esfenoidal 
2 -cartilagem etmoidal 
3 -sutura metõpica 

- vida fetal tardia 
- nas cimento - 2 anos 
- 2 - 3 anos 

4 -sincondrose inter-esfenoidal - nascimento 
5 -car t i lagem etmoidal - nascimento - 2 anos 
6 -sincondrose esfeno-etmoidal 
7 - su tura fronto-esfenoidal - 7 anos 

-sutura fronto-etmoidal 

Largura : 1 -sincondrose basi-esfenoidal 
2 - su tura esfeno-escamosa 
3 - su tura escamosa 
4 -sincondrose- petro-esfenoidal 
5 -sincondrose pe t ro-occ ip i ta l 

Comprimento: 6 - su tura esfeno-escamosa 
7 - su tura petro-escarnosa 

1 ano 
infância precoce 

idade adulta 

infância precoce 

FIG. 13 

Largura : 1 -sincondrose petro-occipital 
2 -sutura occipito-mastoideia 

Comprimento: 3 - sine.intraoccipital anterior 
4 -sine.intraoccipital posterior 
5 -sine.esfeno-occipital 
6 -sutura occipito-mastoideia 

idade adulta 
" adulta?infância? 

infância precoce 

- post-puberdade 
- idade adulta?infância? 

FIG. 14 

FIGS.12,13e14 
Representação esquemática dos mecanismos e das estruturas responsáveis pelo crescimento do andar anterior (fig.12), 
do andar médio (fig. 13) e do andar ou_fossa posterior (fig. 14), em três fases evolutivas do processo de desenvolvi
mento: 5; mês de vida fetal, momento do nascimento e 7 anos de idade, da esquerda para a direita respectivamente, 
nas 3 gravuras de cada uma das figuras. Na coluna da esquerda estão legendadas as estruturas responsáveis pelo cresci
mento por "deslocamento", nos sentidos transversal e longitudinal, e na coluna da direita as idades em que elas inter
rompem a sua actividade. 0 crescimento do tipo por "movimento cortical" está simbolizado com os sinais ( + ) e { - ) 
para assinalar os fenómenos de aposição e reabsorção óssea, respectivamente (extrafdasa partir de: Friede, H. (1981), 
in Scand. J. Plast. Reconstr. Surg., Vol. 15, pág. 166, 167 e 168). Com autorização do Editor, Almqvist e Wiksell, 
Stockholm. 
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Há, no entanto, ainda dúvidas importantes a esclarecer, so 
bre o modo como se processa esse crescimento. Ë que as cartilagens 
da base do crânio em geral, incluindo portanto as sincondroses, têm 
sido tradicionalmente encaradas como unidades essencialmente dota
das de capacidade de crescimento autónomo, embora evoluindo em con 
junção com o desenvolvimento encefálico. A ser assim, podem então 
levantar-se dois tipos de questões. A primeira consiste em saber, 
se o crescimento que se processa nas sincondroses fica a dever -se 
a um crescimento por expansão, desencadeado no interior da própria 
cartilagem da sincondrose, ou se, tal como se verifica para o caso 
das suturas, ele representa antes uma resposta ã acção desencadea
da pela actuação de forças externas como, por exemplo, o crescimen 
to encefálico. A segunda questão deriva do facto de, perante a even 
tualidade de poderem ocorrer simultaneamente ambas essas alternati 
vas, ficarmos nesse caso sem saber, se a própria cartilagem é por
tadora de um programa genético que regule a direcção e o grau de 
crescimento da base craniana, ou se ela não estará antes sobre o con 
trole de qualquer outro "pace-maker". As implicações práticas da pri_ 
meira eventualidade são evidentes, se considerarmos por exemplo 
o caso particular da sincondrose esfeno-occipital, na medida em 
que,nessas circunstâncias, ela poderia então constituir um importan 
te local de crescimento, já depois de ter terminado o período mais 
activo do desenvolvimento expansivo da matriz funcional encefálica 
(Enlow, 1975). 

Deixando a discussão dessa problemática para mais tarde, 
passaríamos agora a descrever um pouco mais pormenorizadamente orno 
do como se processa o crescimento do andar anterior da base do crâ 
nio, em correlação com o próprio crescimento das matrizes funcio
nais. Dada a intimidade de relações anatómicas que mantém com o ter 
ço médio da face ao longo de todo o processo de desenvolvimento,ele 
constitui, entre os três compartimentos da base craniana, aquele que 
se reveste de maior importância clínica, relativamente âs estrutu
ras implicadas nas perturbações do crescimento crânio-facial . Dos 
três andares da base da crânio, ele é também o que primeiro termi
na o seu processo de crescimento, por volta dos 7 anos de idade 
(Friede,1981). 

Nas gravuras da fig. 12 estão representadas de um modo es 
quemático e de acordo com o que foi descrito por Friede (1981) , os 
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mecanismos pelos quais se processa esse crescimento, bem como as es 
truturas por ele responsáveis, em três fases distintas do período 
evolutivo. Durante o período fetal, tanto o crescimento individual 
de cada osso, como aquele que se verifica entre os vários ossos, 
processa-se não só dentro do próprio modelo cartilagíneo, deque se 
-pode apresentar como exemplo o caso do etmõide, como também ao ní
vel das sincondroses e das suturas (Friede, 1981). Nessa fase do de 
senvolvimento, o alargamento no sentido transversal deve-se ao crés 
cimento que se verifica ao nível das estruturas localizadas na li
nha média, constituídas pela sincondrose pré-esfenoidal, pela carti 
lagem etmoidal e pela sutura metõpica(cf. f ig. 12). Enquanto as sincon 
droses encerram durante a parte final do período fetal, acartilagem 
etmoidal e a sutura metópica mantém-se habitualmente em actividade 
até â altura do nascimento, ou mesmo até aos 2-3 anos de idade(Frie 
de, 1981). O alongamento no sentido longitudinal fica a dever-se, nes_ 
sa fase do desenvolvimento, ao crescimento que se verifica ao nível 
da sincondrose inter-esfenoidal, da cartilagem etmoidal e ainda da 
sincondrose/sutura esfeno-etmoidal, bem como das suturas fronto-es-
fenoidais e fronto-etmoidais(cf. fig. 12). 

Â medida que o processo vai evoluindo, por crescimento ao 
nível das cartilagens e das suturas e sincondroses, os ossos fron
tal e etmoidal vão-se deslocando progressivamente no sentido an
terior, afastando-se cada vez mais do esfenõide (Friede, 1981). Es 
te crescimento no sentido longitudinal é muito rápido durante o pe 
ríodo pré-natal e no decurso do primeiro ano de idade. Daí o moti
vo porque na altura do nascimento o andar anterior já tem 56%do com. 
primento que vai ter na idade adulta, atingindo 70% desse comprimen 
to pela idade dos 2 anos (Hanson e col., 1977 ;.Munro, 1977). 

O seu subsequente alongamento no período põs-natal fica 
a dever-se, essencialmente, à acção expansiva desencadeada pelo rá 
pido crescimento dos lobos frontais (Enlow, 1975). Na verdade,, eles 
constituem a parte do encéfalo que mais cresce no período pós — na 
tal, conforme pode ser demonstrado pelos seguintes valores: no mo
mento do nascimento, o seu tamanho corresponde apenas a 11% do ta
manho dos lobos frontais adultos, valor que sobe para 47% por vol
ta do fim do primeiro anó (onze meses e meio), atingindo os 93% aos 
7 anos de idade (Enlow, 1975; McCarthy, 1979; Munro, 1977). Como se 
disse, esta idade corresponde também ã altura em que, em condições 
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normais, o crescimento do andar anterior no sentido do seu compri
mento fica completo (Friede, 1981). Com o objectivo de reforçar es 
sa evidência, ao estabelecer as respectivas comparações, refira-se 
ainda que o peso dos lobos frontais quadruplica no decurso do pri
meiro ano a seguir ao parto (Whitaker e col., 19 81), enquanto que 
o encéfalo em globo duplica o seu peso pelos sete meses emeio etri 
plica-o pela idade dos dois anos e meio, como hâ pouco foi referi
do. 

Em relação ainda com essas características do crescimen
to dos lobos frontais, gostaríamos também de fazer uma breve refe-
rêncir ao processo de desenvolvimento das cavidades orbitarias, no 
sentido de pôr em evidência um dos aspectos mais relevantes dos f e 
nómenos de remodelação do crescimento, de cuja importância esse ca 
so pode servir como exemplo paradigmático. Trata-se de um processo 
em que o papel da matriz funcional é desempenhado simultaneamente 
pelo globo ocular e pelos lobos frontais, embora os globos oculares 
constituam a força dominante na orientação do crescimento dessas ca 
vidades, visto ter-se verificado que na sua ausência o desenvolvi
mento orbitário é mínimo. Apesar do seu crescimento sõ ficar comple 
to por volta dos 3 anos de idade, o globo ocular duplica o seu vo
lume no decurso do primeiro ano após o nascimento, período ao fim 
do qual ele atinge praticamente o seu tamanho adulto(Whitaker e coL, 
1981). 

Conforme foi há pouco assinalado, ao nível da superfície 
endocraniana da base do crânio predominam os fenómenos de reabsor
ção (cf. fig. 12), padrão que no caso do andar anterior se inicia 
já próximo do período final da vida fetal (Friede, 1981), em virtu 
de de só nessa altura se iniciar a influência exercida pelo carác 
ter expansivo do crescimento dos lobos frontais. Daí que esse pa
drão tivesse sido precedido por um fenómeno de sentido inverso, is 
to é, de deposição óssea na face endocraniana do osso frontal e, co
mo ê óbvio segundo os conceitos de Enlow (19 75), de reabsorção na 
sua face oposta intra-orbitãria, dado o facto do osso frontal for
mar os tectos das órbitas. Desta maneira, teríamos então que na fa 
se mais activa do crescimento do globo ocular, os fenómenos de apo 
sição do lado endocraniano do tecto da órbita e, consequentemente, 
de reabsorção ao nível da sua face intra-orbitãria, tinham contri
buído para o alargamento volumétrico da cavidade orbitaria. No en-
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tanto, a partir do momento em que o seu aprofundamento pôde ser a£ 
segurado pelo avanço do rebordo supra-orbitário, subsequente ao a-
longamento do andar anterior desencadeado pelo crescimento expansi 
vo dos lobos frontais (cuja aceleração de crescimento coincide por 
sua vez com a desaceleração do crescimento do globo ocular), veri-
ficou-se uma inversão no sentido dos fenómenos de aposição-reabsor 
ção (Friede, 1981). 

A base craniana, ao funcionar como estrutura fronteirain 
terposta entre o encéfalo por cima e a face por baixo, tem de adap_ 
tar-se a ambos durante todo o período em que decorre o processo de 
desenvolvimento. Vejamos então, de acordo com as concepções de En-
low (1975) e colabs. (1973; 1975), segundo as quais "The floor of 
the cranium is the template upon which the face develops"(Enlow e 
Azuma, 1975, 217), o modo como, através dessa estrutura fronteira, 
a matriz funcional encefálica pode influenciar o processo de desen 
volvimento da própria face. Os argumentos para fazer essa demons
tração assentam numa perspectiva mais de carácter filogenético do 
que ontogenêtico, e derivam de investigações efectuadas em mamífe
ros (Enlow e Azuma, 1975). Em síntese, as conclusões dessas inves
tigações podem resumir-se em dois princípios essenciais: 

19 - Existência de limites bem definidos para o cresci
mento facial, os quais coincidem com os limites de 
determinadas regiões encefálicas. Isso diz respeito, 
particularmente, ã zona de fronteira entre os lobos 
frontais e temporais, cujas porções mais basais es
tão em íntima relação com o andar anterior e com o 
andar médio da base craniana, respectivamente. Des
te modo, os limites do crescimento facial seriam de 
terminados pelos limites do próprio crescimento des 
ses lobos, por via das relações que eles mantêm com 
a base do crânio, especialmente através do seu an
dar anterior. Este constitui, por assim dizer, a es 

, trutura interposta entre os lobos frontais e a por
ção média do maciço facial, relativamente ao _qual 
ele está intimamente ligado do ponto de vista anato 
mico, e com quem mantém relações espaciais constan
tes durante todo o processo de desenvolvimento (En
low e Azuma, 19 7 5 ; McCarthy, 19 79). A exemplifica-
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K.O + 

A fronteira posterior (F.) do terço médio 
da face é determinada pelo limite póstero 
-inferior dos lobos frontais e a frontei-

porçao mais antero-inferior das grandes a 
sas do esfenóide(limite anterior da fossa 
média),para baixo ao longo da face poste
rior da tuberosidade maxilar,sendo perpen 
dicular ao eixo geométrico da órbita (EO). 
A linha F3,perpendicular á linha F„, cor
responde ao plano da lâmina crivosa do et 
móide e ao bolbo olfactivo,estabelecendo 
o limite superior da face. A linha F.,que 
estabelece a união entre a porção mais 
baixa da face endocraniana da fossa poste -

rior (limite mais inferior do encéfalo) e 
o ângulo postero-inferior da tuberosidade 
maxilar, constitui o limite inferior do 
terço médio da face.A área do terço médio 
da face estará representada a ponteado en 
tre essas quatro linhas(F.F-F^F.)que,des-
ta maneira,delimitam as fronteiras do seu 
próprio crescimento. Entre o limite poste 
rior do terço médio da face (linha F.)e a 
face extracraniana do andar médio, delirni 
ta-se uma importante zona do espaço aéreo 
da oro-faringe, o qual pode estar reduzi
do nos doentes com dismorfias crânio-faci^ 
ais . 

Representação esquemática da demonstração 
filogenética de que o tamanho do encéfalo 
determina os vectores de crescimento do 
complexo etmõido-maxilar. O tamanho do en 
céfalo (linhas assinaladas pelas setas)de 
termina não só o carácter rotacional daco 
locação dos bolbos olfactivos (posição 1, 
2 e 3 ) , como também a orientação e o com
primento do complexo naso-maxilar (posi
ções la, 2a e 3a). A área a ponteado re
presenta a criação filogenética (no caso 
da raça humana) de um novo compartimento 
(os seios maxilares). 

c) Demonstração da influência da inclinação 
e da dimensão da fossa media edo lobotem-
poral (representado a escuro), na defini
ção do limite posterior da porção mediada 
face, aqui representado pelas linhas ver
ticais que correspondem â linha F, da gra 
vura a. Nos crânios dolicocefãlicos (li
nha a tracejado) o andar anterior avançae 
com ele o terço médio da face, verifican-
do-se o fenómeno inverso nos crânios bra-
quicefãlicos (linha a ponteado). A linha 
a cheio representa a situação normal. 

FIGS. 15-a,bec. 
Representação esquemática do modo como, através do andar anterior da base do crânio, é exercida a influência da 
matriz funcional encefálica sobre os limites do desenvolvimento do terço médio da face (gravura a), e de como, nu
ma perspectiva filogenética, os órgãos dos sentidos influenciam os vectores do crescimento facial (Modificada a partir 
de: Enlow, D. H., and Azuma, H., 1975), in Bergsma D. (ed) - Morphogenesis and malformation of the face and 
brain. New York: Alan R.Liss for the National Foundation — March of Dimes, XI (7); 1975, pág. 221 e 222). Com au
torização do Editor. 
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ção dos conceitos expressos neste princípio pode ser 
encontrada na representação esquemática apresentada 
na fig 15 (gravura a), e a sua explicação pode ser 
complementada através da leitura da respectiva le
genda. 

A direcção dos vectores de crescimento do complexo 
etmóido-maxilar está determinada pelos órgãos dos 
sentidos, especialmente pela visão e pelo olfacto. 
Isso pode inferir-se da análise da fig. 15 (gravura 
a), ao verificar que o plano vertical anterior (F?-
- limite anterior da face) e o plano vertical poste 
rior (F, - limite posterior da face) são perpendicu 
lares ao bolbo olfactivo e ao eixo da orbita (E O) , 
respectivamente. Além disso pode ainda constatar-se, 
também através de uma análise de tipo filogenético 
em mamíferos, que ã medida que aumenta o tamanho dos 
hemisférios cerebrais, a orientação do bolbo olfac
tivo passa de uma posição praticamente vertical (po 
sição 1 na gravura b) no caso de encéfalos pequenos, 
para uma orientação quase horizontal (posição 3 na 
gravura b) quando os hemisférios são grandes , como 
é o caso da raça humana. Por outro lado, na sequên
cia da rotação inferior do complexo etmóido-maxilar 
(ver fig. 15 - b ) , a porção média da face toma um a-
linhamento infra-orbitãrio, provocado pela migração 
mediana das órbitas. Este fenómeno, filogeneticamen 
te resultante do aumento dos lobos frontais e parie 
tais (Enlow e McNamara, 19 73), faz com que esse com 
plexo etmóido-maxilar vã encurtando, do que resulta 
que em vez de se posicionar ã frente do andar ante
rior, ele acabe por ficar colocado por baixo dele. 
Como consequência da colocação da maior parte da á-
rea maxilar na proximidade das órbitas (devido ao 
deslocamento antero-mediano destas), acaba então por 
dar-se origem â criação filogenética de um novo com 
partimento, constituído pelos seios maxilares ; ao 
mesmo tempo, a configuração da maxila muda da forma 
triangular, encontrada em muitos mamíferos, para uma 
forma rectangular. 
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Ainda a propósito das relações da base craniana com a fa 
ce, desejaríamos também fazer uma referência â sua influência no 
posicionamento da mandíbula, dada a sua importância na definiçãodo 
perfil facial dos doentes com craniossinostoses, nomeadamente no ca 
so das dismorfias crânio-faciais. Começaríamos por chamar a aten
ção, para o facto de em termos topográficos o seu ramo montante se 
relacionar com o andar médio, enquanto que o corpo mandibular se re 
laciona com o andar anterior, conforme se pode verificar na repre
sentação da fig. 15 (gravura a). Por outro lado, ao considerar ago 
ra em conjunto as relações topográficas da mandíbula com a base era 
niana e com o complexo facial médio, vejamos então como é que asai 
terações no alinhamento rotacional da fossa média e dos lobos tem
porais, podem repercutir-se na definição do perfil facial (ver fig. 
15 - c ) . Como a posição do côndilo da mandíbula não se altera, acon 
tece que nas cabeças com tendência dolicocefãlica a fossa média a-
longa-se no sentido anterior, levando ã sua frente o andar anteri
or, e deslocando no mesmo sentido o limite posterior do maciço es
quelético do terço médio da face (Cf. fig. 15 - c linha a trace jado); 
disso resulta um perfil facial de tipo retrognãtico, por avanço da 
porção média da face. Pelo contrário, nas cabeças de tipo braquice 
fálico o limite posterior do terço médio da face desloca-se no sen 
tido posterior e com ele também o andar anterior, bem como todo o 
maciço esquelético facial médio, do que resulta um perfil facialde 
tipo prognãtico (Cf. fig. 15 -c, linha a ponteado). 

Para concretizar melhor as considerações que foram feitas, 
até ao momento, sobre a inter-relação entre os processos de cresci 
mento do neurocrânio e do viscerocrânio, passamos de seguida a des 
crever a dinâmica do alongamento longitudinal do complexo crânio -
-facial, de acordo com as concepções de Enlow (1975). Nesse alonga 
mento desempenha um papel fundamental o crescimento por deslocamen 
to que se verifica ao nível do anel suturai do sistema coronal, cons 
tituido pelo conjunto das suturas coronais, esfeno-zigomãticas,fron 
to-esfenoidais e fronto-etmoidais, cuja perturbação assume um par
ticular relevo no desencadeamento das deformações crânio - faciais 
que se observam na prática clínica. 

Como já foi acentuado, o avanço das porções anteriores do 
neurocrânio ê desencadeado, no período do desenvolvimento pós -na
tal, pela acção expansiva do crescimento dos lobos frontais a qual 
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FIG. 16 

Demonstração de como por acção da expansão dos lo
bos frontais (cujo sentido está indicado pelas se 
tas), se processa um afastamento entre os segmen
tos esqueléticos adjacentes ao nível do anel sutu 
ral do sistema coronal, do que resulta um avanço 
de toda a porção anterior do neurocrânio e também 
do viscerocrânio. Comparar a posição do bordo pos 
terior da tuberosidade maxilar, relativamente àli 
nha tracejada nas gravuras a e b. 

Avanço da região frontal e do complexo naso-maxilar, co
mo resultado do deslocamento no sentido anterior tantodo 
andar anterior como do andar médio. 

Esquema síntese do crescimento do neurocrânio. As setas 
longas e finas simbolizam a acção expansiva do crescimen 
to encefálico; as setas curtas e finas, a acção expansi
va dos lobos temporais no sentido do alargamento no anel 
suturai do sistema coronal, e no empurramento para afren 
te do andar anterior; as setas curtas e grossas (3) sim
bolizam o sentido de expansão dos lobos frontais. 0 crés 
cimento "por deslocamento" está simbolizado pelo alarga
mento das áreas suturais. Os fenómenos de reabsorção (si 
nal -) desenvolvem-se ao nível da face endocraniana, no
meadamente na parede anterior da fossa média (1) e ainda 
ã volta do buraco occipital (6). A este último nível is
so contribui para o abaixamento do buraco occipital e,' 
consequentemente, para o alongamento do clivus, para o 
qual contribui essencialmente o crescimento ao nível da 
sincondrose esfeno-occipital (5). Os fenómenos de depose 
ção (sinal +) observam-se especialmente ao longo da su
perfície externa da calote, ao nível do lado orbitário 
do esfenóide (2) e ainda das pirâmides petrosas (4). 

Crescimento ao nível da sincondrose esfeno-occipital. 

Modo de formação dos seios frontais. 

FIG. 20 

FIGS. 16,17,18,19e20 
Representação esquemática do crescimento do neurocrânio e da sua influência sobre o avanço do terço médio da fa
ce (extraídas a partir de: Enlow, D. H. (1975), in Handbook of facial growth, 1975, pág. 111, 113, 115, 119 e 121 
Philadelphia - London - Toronto, W. B. Saunders Company). Com autorização do Editor. 
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conduzindo ã separação dos ossos ao nível do citado anel suturai(Cf. 
fig. 16 - b ) , vai despertar a actividade osteogénica que leva ã de
posição de substância osteõide ao longo das margens dos ossos que 
se separam. Como se pode verificar na representação esquemática da 
fig. 16, o bordo posterior da tuberosidade maxilar sofreu um deslo 
camento no sentido anterior, deixando um espaço livre que depois 
foi preenchido por substância osteóide, a qual, ao calcificar pos
teriormente, vai provocar um alargamento desse componente do maci
ço esquelético do terço médio da face. Fenómeno idêntico ocorre tam 
bem ao nível do espaço deixado livre ao longo do anel coronal (Cf. 
fig. 16 - b ) , do que resulta um avanço não só de toda a região fron 
to-orbitária, como também do complexo naso-maxilar (Cf. fig. 17). 

No entanto, este fenómeno não ocorre apenas durante o pe 
ríodo correspondente ã acção desenvolvida pelos lobos frontais, cu 
jo crescimento, como se disse, termina por volta dos 7 anos de ida 
de. Isso fica a dever-se ao facto dos lobos temporais ainda prosse 
guirem com o seu processo de desenvolvimento, já depois de ultrapas_ 
sada aquela idade, do que resulta a continuação do avanço tanto das 
porções anteriores do neurocrânio como do próprio viscerocrânio. Tal 
aconteceria em virtude de se passar a seguinte sequência de fenóme 
nos, para usar a imagem de Enlow (1975): os lobos frontais e tempo 
rais, ao comportarem-se como dois balões em contacto mútuo, tende
riam ao crescer a afastar-se um do outro; no entanto, devido ao fac 
to de cada um deles ter ligações fibrosas aos andares anterior emi 
dio, o resultado final traduz-se então num alongamento do andar mê 
dio e num avanço do andar anterior, como se pode verificar pela re 
presentação esquemática da fig. 18. Assim se explicaria,como é que 
se pode assistir ã continuação do avanço, tanto da região frontal 
como do complexo naso-maxilar (Cf. fig. 17). 

Resumindo, teríamos então que até ã idade dos 5-6 anos, 
altura em que o crescimento dos lobos frontais e do andar anterior 
estão praticamente completos, ambos os componentes operam em con
junto, embora com predomínio do componente "lobos frontais - andar 
anterior". A partir dessa idade, passa essencialmente a funcionar 
o componente "lobos temporais -andar médio", os quais prosseguem 
ainda o seu processo de crescimento durante bastantes anos para 
além daquele período. Pelo facto da fronteira posterior do andar an 
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terior coincidir com a fronteira anterior do andar médio, acontece 
que, pelo crescimento deste último, o andar anterior é como que ar 
rastado ã sua frente (Cf. fig. 18), do que resulta um deslocamento 
também no sentido anterior, tanto do andar anterior como do comple 
xo naso-maxilar, ao qual ele está intimamente ligado (Cf. fig. 17). 

Por outro lado resta ainda acrescentar, no caso de vir a 
confirmar-se que as cartilagens da base craniana são dotadas de ca 
pacidade de crescimento autónomo, que teríamos ainda mais uma pos
sibilidade de crescimento suplementar, já depois de terminada a fa 
se de acção de matriz funcional desempenhada pelos lobos frontais e 
temporais. Ele seria proporcionado pelo crescimento ao nível da sin 
condrose esfeno-occipital, a qual, como já foi assinalado, se man
tém em actividade até ã altura da puberdade. Desta maneira, e como 
se pode observar nas figs. 18 (símbolo -5) e 19, pelo crescimento 
ao nível dessa sincondrose processar-se-ia um deslocamento do basi 
-esfenõide no sentido põstero-anterior (ver setas na fig. 19), do 
que resultaria uma interfluência, embora de modo indirecto, no sen 
tido da separação dos ossos ao nível do anel suturai do sistema co 
ronal (Cf. fig. 18). 

Assinale-se ainda, como nota prática de interesse clíni
co, que será posto em evidência em capítulos posteriores a propósi_ 
to das dismorfias crânio-faciais, que como consequência do alonga
mento longitudinal da fossa média e do avanço do complexo naso-ma
xilar, assiste-se a um crescimento paralelo da abóbada da oro-fa-
ringe, cujas dimensões acabam assim por ser estabelecidas pelo pró 
prio tamanho da parte correspondente da fossa média. 

Até agora, apenas foi posto em relevo o papel desempenha 
do pelo crescimento da matriz funcional encefálica no processo de 
crescimento crânio-facial; chegou então a altura de chamar igual
mente a atenção , para a importância da influência exercida pelo de 
senvolvimento do terço médio da face, no próprio processo de alon
gamento do andar anterior da base do crânio. Em síntese, poder-se-
-ia afirmar que, enquanto até uma idade próxima dos 4 anos o alon
gamento do andar anterior é essencialmente induzido pelo crescimen 
to dos lobos frontais e ainda dos globos oculares, entre os 2 e os 
7 anos ele segue, por sua vez, o desenvolvimento da própria face , 
a qual depende, em grande parte, não só da erupção dentária e dos 
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movimentos de mastigação, como também do crescimento da linguae do 
incremento da respiração nasal. Depois dos 7 anos, tanto o desen
volvimento do osso frontal como o do esfenóide e do etmõide, ficam 
essencialmente na dependência dos seus processos de pneumatização. 

Para exemplificar, descreve-se a seguir o processo de for 
mação dos seios frontais. Enquanto dura o processo de crescimento 
ã custa dos lobos frontais, a tábua interna do osso frontal, junto 
da região da glabela, vai sendo progressivamente deslocada para a 
frente. Quando esse processo termina, um pouco antes dos 7 anos co 
mo se disse, esse deslocamento também termina. No entanto, como a 
tábua externa acompanha o crescimento próprio da parte superior do 
complexo naso-maxilar, acontece que ele vai-se progressivamente a-
fastando da tábua interna, dando assim origem ã formação das cavi
dades a partir das quais se originam os seios frontais (Cf . fig. 
20) . 
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1.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODO COMO PODE SER DETERMINADA 
A EXPRESSÃO FENOTÎPICA DO CRÂNIO 

Face ao que foi afirmado sobre os processos da morfogéne 
se e do subsequente desenvolvimento do neurocrânio, bem como acer
ca dos princípios filogenéticos em cuja base assenta a sua influên 
cia no desenvolvimento do viscerocrânio, pode concluir-se, que a 
forma da cabeça começa a ser determinada nas fases precoces do pe
ríodo do desenvolvimento embrionário em que se define a especifi
cidade do padrão de organização arquitectónica da cápsula neurocra 
niana. 

A manutenção desse padrão, durante todo o período do de
senvolvimento, é essencial para que seja preservado o padrão morfo 
lógico inicial de cada um dos ossos do neurocrânio. Além disso, as 
sucessivas recolocações a que eles vão ser submetidos no decurso de 
todo esse processo evolutivo, fazem, por outro lado, com que as zo 
nas de crescimento ósseo também constituam áreas fundamentais na 
determinação definitiva,tanto da forma como do tamanho individual 
de cada um deles e, obviamente, do neurocrânio na sua totalidade. 
Desta maneira, poderíamos então concluir que há três fases desse 
processo evolutivo, que se podem considerar como etapas essenciais 
na determinação da expressão fenotípica do neurocrânio. 

As duas primeiras remontam ainda ao período da morfogéne 
se. Uma refere-se â fase em que se processa o desenvolvimento dos 
feixes de reforço da porção desmocraniana da capsula mesenquimato-
sa, especialmente no momento em que se define o padrão de relações 
espaciais entre os seus pontos de fixação basal â porção condocra-
niana. A outra diz respeito ã altura em que se começam a organizar 
as áreas das presuntivas suturas. Em teoria, nada nos impede de ad 
mitir, que o código genético responsável pela expressão fenotípica 
do neurocrânio, possa estar localizado nas células da cápsula me-
senquimatosa. Isto poderia então ocorrer, tanto ao nível da sua por 
ção desmocraniana, influenciando a orientação dos seus feixes fi
brosos de reforço e das linhas das presuntivas suturas, como ao ní_ 
vel da sua porção condrocraniana, determinando o citado padrão das 
relações espaciais entre os pontos de fixação basal desses feixes. 

A terceira fase diz já respeito ao período põs-morfogené 
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tico, e está relacionada com as próprias características do procès 
so de crescimento por deslocamento que se desenvolve ao nível das 
diferentes áreas, tanto das suturas como das sincondroses. Caso vi 
esse a confirmar-se aquela hipótese teórica, disso resultaria, que 
as características desse crescimento seriam então igualmente influ 
enciadas por condicionantes genéticas, presentes tanto no interior 
da própria estrutura das suturas ao nível das suas células com ca
pacidade osteogénica, como ao nível das próprias células cartilagí 
neas das sincondroses. Isto seria a consequência lógica da transfe 
rencia para essas células, das condicionantes genéticas presentes 
nas estruturas suas precursoras durante a fase da morfogénese , em 
virtude do padrão arquitectónico inicial da cápsula neurocraniana 
permanecer inalterado durante todo o período do desenvolvimento, 
conforme foi já anteriormente posto em relevo. 

A assim ser, poderia eventualmente estar ainda contempla 
do um outro aspecto também muito importante para a definição final 
do padrão morfológico de cada osso e, consequentemente, do próprio 
neurocrânio na sua totalidade. Ele refere-se ao crescimento por mo 
vimento cortical, em cujo processo participam na qualidade de matri 
zes funcionais ambas as membranas periõsteas (periõsseo epicrania-
no e dura mater), as quais, pelo facto de terem sido originadas a 
partir da clivagem da porção ectomeningea da cápsula mesenquimato-
sa neurocraniana, poderiam, por aqueles motivos, ser provavelmente 
também portadores de mensagens genéticas. 

Dadas todavia as enormes lacunas do nosso conhecimento, 
sobre os mecanismos pelos os quais se manifesta a informação gené
tica responsável pela expressão fenotípica final do neurocrânio, va 
mos basear-nos no esquema teórico que acaba de ser elaborado, para 
tecer algumas considerações sobre o assunto, utilizando para tal 
alguns dados já conhecidos, parte dos quais têm vindo a ser referi 
dos ao longo deste capítulo. Por razões que se tornarão evidentes 
ao longo da exposição, elas incidirão essencialmente sobre a parte 
respeitante às áreas suturais, tanto mais que, entre os componen
tes do esquema teórico há pouco assinalado, as suturas constituem 
praticamente o único sector sobre o qual se têm debruçado a maio
ria dos investigadores. A razão principal para o relevo que lhes se 
rã conferido, ao longo da discussão que se vai seguir, fica no en
tanto a dever-se ao facto da localização das linhas suturais ter 
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constituído um factor determinante na definição do padrão inicial 
dos ossos cranianos, na medida em que o processo osteogénico que ti 
nha estado na origem da formação individual de cada osso, a partir 
do seu respectivo centro de ossificação, tinha sido aparentemente 
detido pelo desenvolvimento das suturas, conforme foi já salienta
do na devidci altura. Daí a importância que deve ser atribuída â lo 
calização das suturas, como um dos elementos essenciais na defini
ção final da expressão fenotípica do neurocrânio, tornando-se por
tanto indispensável saber como é determinada geneticamente essa lo 
calização. 

Aí surge uma séria controvérsia, podendo encontrar-se na 
literatura opiniões contraditórias, sobre a existência ou não de u 
ma pré-determinação para a localização das suturas, âs vezes devi
do ao facto dos vários autores nem sempre terem usado esse termo 
com um significado idêntico. Considerando entretanto a prê-determi 
nação num sentido mais lato, com o objectivo de usar uma linguagem 
comum para pôr em confronto as várias opiniões, sem no entanto lhes 
tirar o sentido dado pelos seus autores, poder-se-ia então afirmar 
que a localização das suturas cranianas está sempre pré-determina-
da, ainda que o fenómeno possa ser estabelecido a vários níveis. As_ 
sim teríamos: 

1? - pré-determinação a um nível primário, a partir de 
factores (genéticos?) presentes na cápsula desmocra 
niana antes da formação das suturas (Oudhof, 19 82), 
razão pela qual esses factores se manteriam ao lon
go de todo o período do desenvolvimento (Mabbutt e 
col., 1979) 

29 - pré-determinação a um nível secundário, através do 
padrão específico de orientação dos feixes fibrosos 
de reforço da cápsula desmocraniana, determinado por 
sua vez a partir das relações espaciais entre os seus 
pontos de fixação basal (Moss, 1975) 

39 - pré-determinação a nível terciário, também através 
desses mesmos feixes, mas em que o padrão de orien
tação específico é determinado pelo próprio encéfa-
lo (Smith e Tõndury, 19 78). 



76 

Vejamos então, pela sua ordem de citação, os argumentos 
que nos levaram a este modo de abordar o problema, face ãs várias 
opiniões que sobre o assunto têm sido emitidas pelos vários auto
res. Começaríamos por fazer referência ao facto citado por Oudhof 
(1982), de no decurso do processo da morfogénese do neurocrânio ha 
ver uma altura em que os primórdios dos ossos frontal, parietal e 
occipital, situados entre as duas membranas de tecido conectivo re 
sultantes da delaminação da membrana ectomeníngea, se encontram se 
parados uns dos outros por tiras de tecido conectivo laxo, rico em 
células e pobre em vasos. Chega-se entretanto a uma determinada fa 
se do desenvolvimento, em que no interior desse tecido se produz u 
ma concentração celular, fenómeno que foi interpretado como poden
do significar o desenvolvimento de um verdadeiro blastema, que pre 
cede a formação da sutura. Na realidade, com base nos resultados de 
trabalhos experimentais com esse tipo de tecido, chegou-se ã con
clusão de que ele era dotado de uma certa diferenciação, sugerindo 
a possibilidade de poder desempenhar um papel importante na locali_ 
zação das suturas (Oudhof, 19 82). Digno de realce, ê ainda o facto 
também assinalado por Oudhof (1982), de se ter verificado, após a 
cauterização dos ossos cranianos embrionários, que as suturas rea
parecem nas suas áreas habituais de localização anatómica, reforçan 
do assim a sua convicção de que os factores de natureza hereditá
ria são de uma importância fundamental na morfogénese das suturas, 
incluindo a sua própria localização. Os seus trabalhos de investi
gação experimental (Oudhof, 1982), bem como os que•foram efectua
dos por Mabbutt e colabs. (19 79), vieram ambos fornecer elementos 
que apontam no sentido da provável existência de factores de carãc 
ter hereditário ao nível das áreas suturais, os quais desempenhar
iam um papel importante na diferenciação das funções das suturas 
(Oudhof, 19 82), e na determinação da sua localização (Mabbutt e col. 
1979) . 

Opinião diferente tinha sido emitida por exemplo por Prit 
chard e colabs. (1956,80), para quem "não há qualquer arranjo espe 
ciai nem de células nem de fibras que assinalem previamente o local 
eventual do encontro entre os vários territórios ósseos em progres_ 
são, antes que as suturas se tenham estabelecido". Mais longe ain
da ia Moss (1975, 24), ao postular que "não existe qualquer deter
minação genética directa, no que diz respeito tanto ã origem como 
ao crescimento, ao tamanho e ã forma dos ossos do neurocrânio". Pa 
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ra os primeiros, o factor determinante da localização das suturas, 
consiste no próprio fenómeno proporcionado pelo encontro entre dois 
territórios ósseos adjacentes: "positions of the sutures is deter
mined by, and not determined until the meeting of the bones" (Prit-
chard e col. , 1956, 80 ). Para Moss(1975)o evento morfogenético primá
rio consiste na expansão volumétrica da massa neural, a qual provo
ca por sua vez a distensão da cápsula neurocraniana-, ã medida que no 
seu interior os ossos se vão desenvolvendo e aproximando entre si, 
os tecidos da própria cápsula vão-se também organizando, inicialmen 
te ao nível das áreas das presuntivas suturas, e mais tarde ao par
ticipar no processo de formação da sutura definitiva. Ainda de açor 
do com o mesmo autor (Moss, 1975), a evolução desses fenómenos proces_ 
sa-se de acordo com um determinado padrão, relacionado com os feixes 
fibrosos de reforço da cápsula desmocraniana, que mais tarde vão es_ 
tar representados na própria estrutura da dura mater, razão pela qual 
sem as septações durais o neurocrânio tenderia a assumir uma forma 
perfeitamente esférica. Face a um tal conceito (Moss, 1975), poder 
-se-ia então depreender que a localização das suturas seria deter
minada a um nível secundário, através da própria orientação desses 
feixes fibrosos, cujo padrão tinha sido inicialmente determinado pe 
las relações espaciais entre os seus pontos de fixação basal. No en 
tanto, ao discutir as eventuais condicionantes genéticas responsá
veis pela expressão fenotípica dos tecidos esqueléticos, Moss(1975)a 
firma ser de presumir, como mais aceitável, que ela seja regulada por 
via da informação genética cujo código esteja contido nas células 
das matrizes funcionais, ainda que sobre o controle neurotrõpico do 
S.N.C. 

Sob esse aspecto são muito mais claras as opiniões emiti_ 
das por Smith e Tóndury (1978, 665), ao afirmarem que "não há qual 
quer determinação genética no que diz respeito ás áreas onde se 
vão formar as suturas, as quais nem estão pré-determinadas nem são 
imutáveis". Segundo a sua concepção, a morfogénese da calote crani. 
ana e suas suturas, processar-se-ia a um nível terciário de todoum 
processo evolutivo, em que a forma do cérebro fetal em desenvolvi
mento constituia a primeira determinante. De acordo com essa opini_ 
ão (Smith e Tõndury, 19 78) , embora as estruturas precursoras da du 
ra mater (membrana ectomeningea) funcionem como tecido guia duran
te todo o processo da morfogénese, a sua forma de organização argui 
tectõnica, incluindo o próprio padrão de relações espaciais entre 
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os pontos de fixação basal dos feixes fibrosos durais, é no entan
to determinada ainda em fases precoces da vida intra - uterina pela 
pela forma do encéfalo em desenvolvimento, ã qual a cápsula neuro-
craniana se molda perfeitamente. Esses autores (Smith e Tõndury , 
1978) basearam as suas concepções num interessante estudo de três 
tipos de malformações encefálicas graves, a holoprosencefalia, os 
craniõpagos e a bicefalia, bem como no caso de um feto nado-morto, 
em que o hipodesenvolvimento do lobo frontal e da Cissura de Sílvio 
se fazia acompanhar de uma redução no tamanho do esfenóide, tanto 
do corpo como das suas grandes e pequenas asas, das quais emergia 
uma pequena refleção da dura-mater. Em tais circunstâncias, não ha 
via praticamente recesso cerebral ao qual as asas do esfenóide e a 
sua prega durai tivessem necessidade de se adaptar, e daí talvez a 
razão pela qual nesse feto a sutura coronal não se tinha desenvolvi 
do. Nos doentes com holoprosencefalia, que os autores (Smith e Tõn
dury, 19 78) tinham estudado, a presença do ventrículo anterior Cí
nico fazia-se acompanhar de uma ausência de desenvolvimento, não só 
da apófise crista gali, da porção anterior da foice e da sutura me 
tópica em todos, como também da própria sutura sagital em algunsde 
les. No caso dos craniõpagos e no da bicefalia (nos doentes estuda 
dos a duplicação era apenas occipital), as áreas de refleção durai 
nas zonas de contacto entre as partes de cada cabeça, coincidiam com 
a presença de suturas (e também de fontanelas no caso dos craniõpa 
gos) em zonas onde habitualmente elas não existem. 

Ë óbvio, segundo o próprio sentido etimológico da pala
vra, que só se pode afirmar que a localização das suturas está de 
facto pré-determinada, quando se provar inequivocamente que essa pré 
-determinação se estabelece a um nível primário. Perguntar-se-ã en
tão, qual o interesse em encarar os outros níveis a que o fenómeno 
pode ocorrer. A razão é só uma. Como nos propusemos especular um 
pouco sobre uma eventual cadeia de mecanismos através da qual se po 
de chegar à expressão fenotípica do neurocrânio, e dado que nesse 
campo as lacunas do nosso conhecimento ainda são imensas, pareceu-
-nos que poderíamos tentar fazê-lo mediante a construção de um mode
lo teórico de funcionamento da unidade biodinâmica "cápsula neuro 
craniana - matriz funcional encefálica", que seria discutido comba 
se no pouco que se sabe sobre o assunto. Aliás esse modelo servir-
-nos-ã mais tarde, também para discutir os vários conceitos etiopa 
togénicos sobre a sinostose prematura das suturas cranianas, tanto 
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nas craniossinostoses simples como nas dismorfias crânio-faciais. 

Admitindo a pré-determinação no seu sentido mais lato e 
tendo ainda em vista tudo o que já foi dito a propósito das funções 
das suturas, sobretudo no que se refere aos mecanismos do cresci
mento por deslocamento, ao aceitarmos o conceito de que a localiza 
ção das suturas da calote craniana está pré-determinada, estamos con 
sequentemente a aceitar que,tanto os movimentos dos ossos do crânio 
como os seus padrões de crescimento,estão também pré-determinados. 
Nesse caso, se vier a provar-se que a localização das suturas está 
geneticamente pré-determinada, disso resultará estarem esses pa
drões de movimento e de crescimento dos ossos do crânio também ge
neticamente pré-determinados, de modo que tanto a forma como o ta
manho craniano acabariam essencialmente por ser condicionados pe
las suturas, as quais assumiriam assim um papel de relevo na defi
nição final da forma e do tamanho definitivos da cabeça. Assinale 
-se no entanto, mesmo admitindo que uma tal hipótese venha a con-
firmar-se, que teríamos apenas esclarecido um dos aspectos dos me
canismos pelos quais se chega â expressão fenotípica do neurocrânio, 
na medida em que ele diz respeito apenas a um dos elos da cadeia, 
aqui representado pelas suas suturas. Na realidade, ficariam ain
da por esclarecer muitos outros aspectos relacionados com a locali_ 
zação do código genético, responsável pela informação que condicio
naria a localização das suturas, a começar pela questão de saberse 
ele está dentro ou fora das áreas das presuntivas suturas, e a aca 
bar no papel que eventualmente ficaria reservado aos restantes com 
ponentes da unidade biomecânica, da qual as suturas são apenas uma 
parte. 

Aí assume um particular relevo a base craniana, inerente 
â complexidade de funções que lhe são atribuídas dentro dessa uni
dade biomecânica neurocraniana, não só da que lhe é conferida, atra 
vés do padrão de relações espaciais dos pontos de fixação basal dos 
feixes fibrosos durais, na determinação de toda a organização arqui 
tectõnica da cápsula neurocraniana, como também das devidas ao fac 
to de estar colocada numa posição fulcral entre o encëfalo e a fa
ce. Como já foi salientado no Sub-capítulo anterior, ela constitui 
uma das áreas do neurocrânio onde as lacunas do nosso conhecimento 
são maiores, especialmente por não sabermos, em termos de condicio
nantes genéticas, qual o grau de independência da base craniana re 
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lativamente ao encéfalo, nomeadamente depois de se ter verificado 
haver casos de malformações encefálicas graves, como por exemplo asi 
hidranencefalias, que não se fazem acompanhar de alterações signifi 
cativas da morfologia crânio-facial. A propósito gostaríamos de ci 
tar DeMyer (19 75), que ao comentar as concepções de Enlow e Azuma 
(19 75), sobre a correspondência entre as fronteiras de determinadas 
regiões encefálicas com os limites de crescimento do terço médio da 
face, estabelecidas através do andar anterior da base do crânio, a 
firmou que, durante o processo individual da ontogenèse, tudo se pro 
cessaria como se houvesse um princípio filogenético geral, edifica
do numa base genética,que fizesse com que o código genético da ba
se avançasse para a frente independentemente do encéfalo. Dito por 
outras palavras, haveria como que uma reciprocidade filogenéticaem 
termos de desenvolvimento mútuo do encéfalo e da base do crânio,co 
mo se de uma concessão mútua se tratasse, ficando sem se saber quem 
desempenha o papel de "pace-maker" e ainda qual deles é o líder e 
qual é o seguidor (DeMyer, 1975) . 

Com base na citada unidade biodinâmica, imaginemos então 
um modelo teórico de funcionamento, onde vai ser posto ã prova o 
eventual papel a desempenhar por cada um dos seus componentes . Os 
feixes fibrosos de reforço da cápsula desmocraniana funcionariam 
durante o período de morfogénese do neurocrânio como "transmissores 
das mensagens genéticas", entre as áreas das presuntivas suturas e 
as cartilagens do condrocrânio onde eles estão firmemente aderentes, 
transmissão essa que seria naturalmente assegurada em ambos os sen 
tidos. 0 aspecto quantitativo destas mensagens, seria então confe 
rido pelo carácter expansivo da massa neural em crescimento, ao e-
xercer a sua acção sobre as paredes da cápsula neurocraniana, a par 
tir da qual se gerariam forças tensionais, cuja intensidade estaria 
em proporção directa com as variáveis taxas de crescimento da mas
sa neural. 0 carácter qualitativo das mensagens seria, por sua vez, 
representado pelo resultado final da acção reguladora exercida so
bre essas forças tensionais, pelo complexo biomecânico de cuja es
trutura, nessa fase de desenvolvimento morfogenético, sobressairiam: 
áreas das presuntivas suturas — feixes de reforço da cápsula des
mocraniana — porções do condrocrânio que lhes servem de ponto de 
fixação basal. Desta maneira essas forças tensionais, cuja intensjL 
dade estaria relacionada directamente com as próprias característi_ 
cas do crescimento encefálico e/ou matrizes funcionais seriam mode 
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ladas a cada momento de acordo com um determinado padrão, o qual es 
taria por sua vez, directamente relacionado com a própria estrutu
ra da cápsula neurocraniana. Do resultado final desta inter-acção, 
dependeria a orientação dos vectores de crescimento, que vão deter 
minando momento a momento a forma e o tamanho do neurocrânio. 

Admitindo, por hipótese, que o código genético responsá
vel pela expressão fenotípica do neurocrânio estivesse localizada 
nas células cartilagíneas do condrocrânio, poderíamos então ter a 
seguinte sucessão de fenómenos. 0 primeiro evento consistiria na 
determinação, por via desse código, do padrão das relações espaci
ais entre as estruturas celulares precursoras das cartilagens ãs 
quais se fixam os feixes fibrosos da cápsula desmocraniana. 0 se
gundo evento derivaria do facto desses feixes, por via da "informa 
ção recebida" através do padrão das relações espaciais entre as car 
tilagens às quais estão fixos, se orientarem eles próprios também 
segundo um determinado padrão. 0 terceiro evento consistiria na de 
terminação da localização da área das presuntivas suturas, a qual 
se processaria então de acordo com o próprio padrão definido pela 
orientação específica desses feixes fibrosos. A localização das su 
turas da cápsula desmocraniana, estaria então pré-determinada por 
via de uma informação genética contida na base do crânio, e tradu
zida no padrão de orientação específica dos feixes fibrosos. Teria 
mos assim, de acordo com este simples esquema, um dos modos de co
mo a localização das suturas poderia ser determinado geneticamente 
a um nível secundário. 

Uma vez terminado o processo de formação dos ossos da ca 
lote e das suas respectivas suturas, o facto desse modo de estrutu 
ração específica dos feixes fibrosos ficar perpetuado na dura ma
ter, com um padrão idêntico ao que tinha na cápsula neurocraniana 
inicial, faria por sua vez com que a informação genética fosse en
tão transferida para o complexo constituído por: ossos da calote — 
— suturas — dura mater (com os seus tabiques) — ossos da base 
craniana (e eventualmente sincondroses). Deste modo, os vectoresde 
crescimento continuariam a processar-se de acordo com o padrão pré 
-estabelecido pela informação genética inicial, até ao momento em 
que o neurocrânio tivesse atingido a sua forma e tamanho definiti
vo. 

Toda essa sucessão de fenómenos se refere a um tipo dees 
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quema, dos mais simples que se poderia imaginar. Provavelmente tu
do se passará de um modo algo mais complexo, desde o papel a desem
penhar pela informação genética contida nas matrizes funcionais, a 
começar pelo próprio encéfalo, que neste esquema simples apenas en 
trou com o seu componente dinâmico (em termos de acção motriz ex
pansiva) , e a acabar no papel a atribuir não sõ ãs suturas como tam 
bem ãs próprias sincondroses. 

Poder-se-ia entretanto admitir, como um dos elementos cha 
ve dessa complexa cadeia de fenómenos, que a influência mais im
portante que o encéfalo pode exercer em todo esse processo, se ve
rifique exactamente na altura do desenvolvimento embrionário , em 
que se define o padrão de relações espaciais, entre os pontos de 
fixação basal dos feixes fibrosos da cápsula desmocraniana. A par
tir desse momento, e dada a sua importância na determinação do pró 
prio padrão arquitectónico de toda a cápsula neurocraniana, a ac
ção mais importante a ser exercida pelo encéfalo, dentro do modelo 
teórico há pouco concebido, consistiria então na função de gerador 
das tais forças tensionais, que conduzem ao alargamento progressivo 
dessa cápsula. 
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CAPITULO 2 

ETIOPATOGENIA, DIAGNÓSTICO 
E TERAPÊUTICA DAS CRANIOSSI-
NOSTOSES. 
REVISÃO DA EVOLUÇÃO DO 
NOSSO CONHECIMENTO. 
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2.1. EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS ETIOPATOGËNICOS; SUA INFLUÊNCIA 
NA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

Os progressos de natureza embriológica sobre o processo de 
formação do crânio, em conjunto com os novos conhecimentos acerca 
dos mecanismos do seu subsequente alargamento, vieram dar um con
tributo indispensável para um melhor entendimento fisiopatológico 
do desenvolvimento das deformidades crânio-faciais, nos doentes com 
craniossinostoses. Sob esse aspecto, as décadas de 1950 -1960 cons 
tituem um marco a assinalar. Foi então que se deu início às investiga 
ções que vieram provar que as suturas não são locais primários de 
crescimento, na medida em que nesse conceito estivesse implícita 
uma proliferação celular, com produção de substância básica, que ge 
rasse no interior das suturas a força expansiva responsável pelo 
afastamento entre as margens de ossos adjacentes. 

Como seria de esperar, toda essa evolução de caracter a-
nátomo-fisiológico, veio ter a sua influência nas concepções etio-
patogenéticas sobre a sinostose prematura das suturas cranianas e,, 
consequentemente, na aplicação prática dos princípios do tratamen
to cirúrgico. 

Numerosas têm sido as teorias para explicar o desenvolvi_ 
mento das craniossinostoses, as quais foram revistas e criticadas, 
entre outros, por Park e Powers (1920) e por Laitinen (1956). Da
do o reduzido interesse de grande parte delas, vamos dedicar umas 
breves considerações sobretudo àquelas que foram consideradas por 
Cohen (1980), como as três teorias clássicas sobre a etiopatogenia 
das craniossinostoses (Virchow, 1851 ; Park e Powers , 19 20; Moss, 
1959) . 

Para Virchow (1851) , a oclusão das suturas seria provoca 
da por um processo inflamatório das meninges, que occorreria duran 
te o período da vida fetal; ele estender-se-ia depois ãs estruturas 
das suturas, onde produziria edema, bem como aos próprios ossos da 
calote craniana. Disso resultava a destruição da capacidade de crés 
cimento ao longo das margens das suturas, dando origem a que os os 
sos da abóbada craniana soldassem prematuramente entre si. O crânio 
ficava incapacitado de se expandir numa direcção perpendicular âsu 
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tura fundida, processando-se então um crescimento compensador ao ni 
vel das suturas que permaneciam abertas, assim se dando origem ao 
desenvolvimento das alterações da morfologia craniana. Virchow de
finiu vários tipos de deformidade, com designações que ficaram con 
sagradas até aos dias de hoje, para caracterizar as consequências 
dessa perturbação sobre a morfologia craniana. 

Segundo a concepção de Park e Powers (19 20), as margens 
de dois territórios ósseos, em aproximação no interior da matriz 
blastematosa, encontram-se prematuramente e unem-se entre si, por
que o tecido mesenquimatoso colocado entre eles foi incapaz de os 
manter separados. Isto ocorreria em fases muito precoces do desen
volvimento embrionário, como consequência de um defeito do plasma 
germinal,ou de um trauma sobre os rudimentos blastematosos da sutu 
ra. Daí resultava um impedimento da sua diferenciação em sutura e, 
como consequência dessa falência, desenvolver-se-ia uma área loca
lizada de ossificação que impedia o crescimento. 

Pela sua semelhança, refira-se também a concepção defen
dida por Laitinen (19 56), na sua tese de doutoramento, segundo a 
qual, provavelmente , haveria um gene afectado que, ao provocar uma 
alteração nos mecanismos que impedem a ossificação ao nível dos ru 
dimentos blastematosos da sutura, faria com que o processo de ossi 
ficação avançasse a partir de cada uma das suas margens, acabando 
por atravessar toda a sua área. 

No extenso trabalho publicado por Park e Powers (1920), 
são citados vários autores como tendo referido que o defeito prima 
rio residia na base do crânio, sem contudo apresentar provas demons 
trativas da sua existência, com excepção de um caso, em que foi de 
monstrada a presença de um hipodesenvolvimento da porção basilar do 
occipital e a fusão da sincondrose esfeno-occipital. Por sua vez, 
Gùnther (1931)acreditava que o défice primário residia numa hipo-
plasia da base do crânio, resultante de uma fraqueza genética ou de 
qualquer perturbação epigenética do crescimento. 

No entanto, só a partir do momento em que Moss (19 59) a-
presentou a sua teoria original sobre a etiopatogenia das cranios-
sinostoses, é que a hipótese de uma malformação da base do crânio 
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poder ser incriminada como responsável pelo desenvolvimento da si-
nostose prematura das suturas cranianas ganhou credibilidade. Ali 
ás, ela conquistou rapidamente um tão largo concenso, que passou a 
constituir um marco histórico no modo de encarar os mecanismos eti 
opatogénicos da doença. A principal inovação introduzida por esse 
autor, consiste em considerar a sinostose prematura das suturas era 
nianas não como a causa, mas sim como um sintoma da doença, a qual, 
segundo essa concepção, não é devida a uma perturbação primária da 
própria sutura. Ela seria antes o resultado de certas alterações 
que se verificam a outros níveis, digam eles respeito ãs matrizes 
funcionais encefálicas, ã base do crânio ou â dura mater. Para che 
gar a essa concepção etiopatogênica, Moss procedeu durante alguns 
anos a um profundo trabalho de investigação clínica e experimental, 
cujos resultados se encontram referidos em numerosas publicações 
(Moss, 1957, 1959, 1960, 1972, 1975; Moss e Greenberg', 1955). En
tre elas, destacaríamos essencialmente duas: a primeira (Moss, 1959), 
onde são descritos em pormenor os princípios largamente difundidos 
na literatura, como constituindo a base sobre a qual assenta a sua 
concepção etiopatogênica; a segunda (Moss, 1975), onde é feita uma 
análise global sobre a fisiopatologia do desenvolvimento das de
formidades cranianas. 

As características essenciais da deformação do neurocrâ-
nio, observada em doentes com sinostose prematura das suturas sagi 
tal e coronal, estão representadas de um modo esquemático nas gra
vuras da fig. 21 (b,c). Elas foram desenhadas por decalque do con
torno craniano em radiografias obtidas nesses doentes , sobre as 
quais se desenharam ainda determinados ângulos (Cf. fig. 21-a),no 
sentido de procurar investigar, que alterações é que estavam direc 
tamente relacionadas com a presença de uma "discefalia basal"e,por 
outro lado, quais eram as que resultavam de um reajustamento dosvec 
tores de crescimento encefálico (Moss, 19 59). Desta maneira,. no ca
so da sutura sagital, a rotação persistente do buraco occipital pa 
ra a frente e para baixo, acompanhada de um deslocamento do clivus 
no mesmo sentido, com o consequente desenvolvimento da cifose basal 
(Cf. fig. 21-c) , seriam uma consequência do reajustamento dos vec
tores de crescimento (Moss, 1959). No caso da sinostose da sutura 
coronal, o aumento observado no valor do ângulo formado pelo plano 
do clivus com a linha que une o basion ao opístium (ângulo 3, na 
fig. 21-a), fica a dever-se, mais â presença da hipoplasia basal, 
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Representação esquemática do cranio normal do adulto, 
visualizado nas radiografias de perfil. B -basion;OP-
-opistium; Cl - clivus; Orb-Plano orbitãrio; Pi.esf.-
-Plano esfenoidal; 1 -ângulo formado pelo plano docli 
vus com o plano orbitãrio; 2-ângulo formado pelo pla
no do clivus com o plano esfenoidal; 3-ângulo forãmi-
no-clivai. Nos crânios normais o angulo formado pelo 
plano da lâmina crivosa com o plano do clivus ê idên
tico ao ângulo 2. 

Cor ,** 
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b) Representação esquemática do contorno craniano no ca
so da sinostose prematura da sutura sagital (linha a 
cheio) e da sutura coronal (linha a tracejado), com o 
objectivo de demonstrar as consequências do reajusta
mento dos vectores de crescimento encefálico. 

c) Representação esquemática do perfil craniano na situa 
ção normal (N), na sinostose da sutura coronal (C) e 
da sagital (S). Reparar na posição do andar anterior 
da base do crânio e do clivus, de onde resultam alte
rações no grau dos ângulos assinalados na gravura (a): 
no caso da coronal, isso é devido essencialmente ã hi 
poplasia óssea basal; no caso da sagital, isso deriva 
fundamentalmente da rotação do neurocrãnio sobre ovis 
cerocrânio. Reparar igualmente na deformação da calo
te , subsequente â reorientação dos vectores do cresci 
mento encefálico. 

FIG.21 
Representação esquemática das alterações do contorno craniano na sinostose prematura das suturas sagital e coronal, 
bem como de alguns ângulos traçados nas radiografias de crânio (extrai'da a partir de: Moss, M. L. (1959), in Acta 
Anat., vol., 37, peg. 353 e 356). Com autorização do Editor, S. Karger A. G., Basel. 

do que à rotação do neurocrãnio sobre o v iscerocrânio , consequente 
ã reorientação dos vectores de crescimento (Moss, 19 59). Quanto ã 
deformação da ca lo te , ela se r ia devida, quer num caso quer noutro, 
ao reajustamento dos vectores de crescimento. 

Como resul tado dessas invest igações , Moss (1959) afirma
va t e r acumulado, na sua experiência pessoal , os dados suf ic ien tes 
que lhe sugeriam claramente es ta r a s inostose prematura das sutu
ras s ag i t a l e coronal associadas a uma malformação (discefal ia) da 
base do crânio . No primeiro caso, essa malformação se r i a ca r ac t e r i 
zada, no recém-nascido, primariamente por uma relação espacial de
fei tuosa entre os componentes pré-esfenoidais do andar an te r io r da 
base do crânio, o plano esfenoidal e a lâmina crivosa do etmóide 
(Moss, 1959). Quanto â cifose basa l , entre os componentes pós-esfe 
noidais , o b a s i - o c c i p i t a l e o bas i -esfenõide , bem como â elevação 
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anormal do tecto orbitãrio, que se desenvolvem no período põs-natal, 
ambas são consideradas (Moss,1959) como alterações obrigatórias re 
sultantes da alteração dos padrões do crescimento neural. No que 
diz respeito ao caso na sinostose da sutura coronal, Moss (19 59) a 
firmava haver primariamente uma malformação dupla, que consiste, por 
um lado, numa relação espacial defeituosa entre as pequenas asas do 
esfenóide e o seu corpo e, por outro lado, numa hipoplasia do basi 
-occipital. Quanto a esta última, tratar-se-ia realmente de uma ver 
dadeira hipoplasia, em virtude do estudo radiológico do crânio des 
ses doentes, não ter evidenciado qualquer alteração na data de en
cerramento da sincondrose esfeno-occipital. 

Para completar esta pequena revisão sobre as principais 
teorias relativas ã etiopatogenia das craniossinostoses, desejaria 
mos fazer ainda uma breve referência a uma concepção apresentada por 
Muke (19 72), segundo a qual e ã semelhança da anterior, a sinosto
se prematura das suturas cranianas também é considerada como um sin 
toma e não como a causa da doença. Baseado nos resultados de nume
rosas medições planimétricas de crânios normais e de crânios com si 
nostose prematura das suturas cranianas, o autor atribuía o encer
ramento suturai a um défice de pressão intracraniana, desencadeado 
como resultado de uma discrepância entre o tamanho do encëfalo e a 
capacidade volumétrica da cavidade craniana. Isso poderia ser de 
vido ao facto do doente afectado ter herdado, por exemplo, do lado 
paterno a predisposição para um crânio de tamanho grande e do la 
do materno a predisposição para um encéfalo de tamanho pequeno, ou 
vice-versa. 

No decurso do processo de desenvolvimento haveria um de
terminado momento (Cf. fig. 22-A), em que a desproporção de volu
mes entre o encéfalo e a cavidade craniana atinge um valor crítico 
(Cf. fig. 22 linha 1). Esse fenómeno traduzir-se-ia num défice de 
pressão que, ao reduzir a tensão ao nível das estruturas suturais, 
criaria então as condições para o seu encerramento. Dado que a si
nostose suturai tinha retirado ao crânio a capacidade dele poder a 
companhar o crescimento expansivo do encéfalo, com o decorrer do 
processo de desenvolvimento chegar-se-ia então a uma altura (Cf.fig. 
22-B), em que a assinalada desproporção de volume se anularia, dei 
xando portanto de existir o anterior défice de pressão. Pelo con
trário, a partir desse momento passaria a verificar-se o fenómeno 
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A  Craniossinostose. B  Crâniostenose. ICL  intervalo 
clínico livre. 1  capacidade crítica remanescente —i> dê 
fice de pressão. 2  défice de volume da capacidade cra
niana relativamente ao volume encefálico —> elevação da 
pressão intracraniana. 

FIG.22 
Diagrama da representação esquemática do desenvolvimento do volume intracraniano e do volume encefálico nas 
craniossinostoses (extraído a partir de: Múke, R. (1972), in Acta Neurochir., Vol. 26, pág. 309). Com autorização 
do Editor, Springer  Verlag, Wien. 

inverso, em relação â pressão intracraniana , a qual poderia então 
começar progressivamente a subir, em virtude do contínuo crescimen 
to do encéfalo não ter contrapartida num correspondente alargamen 
to das paredes cranianas. 

Teríamos assim duas fases importantes nesse processo evo
lutivo: a primeira seria marcada pelo desenvolvimento da craniossi 
nostose (Cf. fig. 22A), â qual se seguiria por assim dizer um in
tervalo clínico livre, que terminaria com o desenvolvimento da era 
niostenose (Cf. fig. 22B); a partir desta altura e como resultado 
da redução da capacidade craniana relativamente ao volume encefáli 
co (Cf. fig. 22 linha 2), desenvolverseiam então os sinais e os 
sintomas decorrentes desse fenómeno. 

A aceitação generalizada dos princípios enumerados por 
Virchow (1851) sobre o modo de desenvolvimento das deformações do 
neurocrânio, e ainda da concepção etiopatogénica de que o defeito 
inicial reside na oclusão prematura das suas suturas, condiciona

ram durante largas décadas, tanto as indicações terapêuticas, como 
o tipo de técnicas cirúrgicas utilizadas no tratamento das crânios 
sinostoses. No entanto, quer num caso quer noutro, temos a conside 
rar várias etapas na sua história evolutiva, na medida em que as 
técnicas de tratamento cirúrgico foram sendo progressivamente aper 
feiçoadas e as indicações cirúrgicas devidamente ajustadas, em fun 
ção da experiência que se ia acumulando, através da análise dos re 
sultados alcançados. 

As técnicas da craniectomia linear, destinadas a remover 
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cirurgicamente as áreas sinostosadas das suturas, foram criadas nos 
anos de 1890 e 1892, respectivamente por Lannelongue e por Lane(Sim 
mons e Peyton, 19 47); os primeiros resultados obtidos não foram con 
tudo animadores, especialmente porque tinham sido operados doentes 
microcefálicos que, provavelmente devido ã inexistência de Raios X 
nessa época, foram considerados erradamente como tendo uma cranios_ 
tenose. Essas dificuldades, em fazer a destrinça entre craniosteno 
se e microcefalias, fizeram com que durante muito tempo o tratamen 
to cirúrgico das craniossinostoses fosse praticamente abandonado. 

Foi então preciso que tivessem passado cerca de 30 anos, 
até que os americanos Faber e Towne (19 27) dessem novo e decisivo 
impulso no tratamento cirúrgico desses doentes. Impressionados com 
as inúmeras referências, surgidas nas publicações do início do sé
culo, a jovens doentes amaurõticos com cabeças altas por deformida 
des de tipo braquicefálico, decidiram então retomar as craniectomi 
as lineares, com o objectivo de evitar acequeirae outras complica 
ções. Inicialmente eles estavam convencidos, de que para reduzir a 
deformidade craniana os doentes deviam ser operados antes da idade 
dos 6 meses, e de que para fazer a prevenção da cegueira as opera
ções teriam que ser realizadas antes do ano de idade. A experiên
cia que foram acumulando, ao longo de cerca de uma década , levou-
-os finalmente a sugerir o período compreendido entre o primeiro e 
o terceiro mês da vida pós-natal, como a idade óptima para operar, 
visto os riscos operatórios serem razoavelmente baixos e as pers
pectivas de obtenção de resultados satisfatórios as melhores (Fa
ber e Towne, 19 4 3). 

Entrava-se assim, pela primeira vez, em linha de conta com 
3 rapidez com que se processa o crescimento encefálico no decurso 
dos primeiros meses da criança recém-nascida, podendo ainda afir-
mar-se que, com Faber e Towne (19 27,194 3), tem início uma nova ede 
finitiva etapa no tratamento cirúrgico desses doentes. A partir de 
então,as indicações cirúrgicas passam a ser postas com base numa a 
titude de tipo profilático, tanto de carácter estético como funcio 
nal, atitude que acabou por ser perfilhada por um grande número de 
neurocirurgiões (Alexander e col.,1964; Anderson e col.,1962,1965; 
Andersson e Gomes, 1968 , 1968, , 1969 ,1969, ; Davis e col., 1969; In 
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mons e Peyton, 19 47; Van der Werf, 1977). 

Essas indicações apoiavam-se, fundamentalmente, em con
clusões extraídas da experiência que ia sendo referida pelos vários 
autores, numa extensa série de publicações, baseadas essencialmen
te no grau e na frequência das disfunções encontradas, quando cor
relacionadas, por um lado com o tipo de suturas envolvidas no pro
cesso sinostõtico e, por outro, com a evolução observada na sequên 
cia do tratamento cirúrgico, em função da precocidade com que ele 
tivesse sido instituído. Resumidamente, passamos então a referir, 
aquelas que nos parece terem sido mais determinantes, na definição 
dessas linhas de orientação terapêutica: 

— A elevada frequência com que, nas publicações mais an 
tigas, eram assinaladas as sequelas oftalmológicas da 
HIC, nomeadamente da amaurose, em doentes com deformi 
dades de tipo turricefálico e oxicefálico não trata
das cirurgicamente (Bertelsen, 1956; Cordes, 19 52; Gun 
ther, 1931; Laitinen, 1956; Laitinen e col., 1956,). 

— A verificação, por registo manométrico simples, da e-
xistência de uma hipertensão intracraniana, e da sua 
subsequente normalização a seguir â abertura cirúrgi
ca das áreas suturais sinostosadas (Bertelsen, 1953; 
Laitinen e col., 1954-1955, 1956,), pondo assim em evi 
dência não só a relação causal da hipertensão com ade 
formidade craniana, como também a eficácia da técnica 
da craniectomia linear simples em resolver esse tipo 
de disfunção. 

— A elevada incidência de atraso mental nos doentes com 
sinostose simultânea de múltiplas suturas, em contras 
te com aqueles em que o processo sinostõtico apenas en 
volvia uma única sutura (Ingraham e col., 1948,); re
lativamente a essas duas formas de envolvimento sutu
rai, trata-se portanto de um fenómeno muito idêntico 
ao que se verifica com a incidência da hipertensão in 
tracraniana (Shillito e Matson, 1961). 

— A melhoria significativa observada no comportamento 
dos doentes logo a seguir â operação (Ingraham e col., 
1948b; Laitinen, 1956 Shillito e Matson, 1968) , cu-
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jos desvios prê-operatõrios costumam ser geralmente a 
tribuídos a presença de uma hipertensão intracraniana. 

— A verificação numa casuística cirúrgica (Ingraliam e col 
1948, ) da redução de uma elevada incidência pré-opera 
tõria de atraso mental (40%) , para valores mais bai
xos (25%), a seguir â craniectomia linear. 

— A constatação de uma reduzida incidência de atraso men 
tal nos doentes operados antes dos seis meses de ida
de (McLaurin e Matson, 1952) , comparativamente com u-
ma incidência mais elevada referida nas casuísticas 
(Ingraham e col., 1948, ; Shillito e Matson, 1968; Sim 
mons e Peyton, 1947) , em que os doentes haviam sido o 
perados em idades mais tardias. 

— A melhoria pos-operatória verificada no desenvolvimen 
to mental das crianças operadas (Andersson e Gomes, 
1968 ; Laitinen, 1956; Laitinen e col., 1956 ; Samra a a 
e Sourour, 1968; Shillito e Matson, 1961; Sourour,1961). 

Face a tal evidência, a indicação para operar precocemen 
te, no sentido de fazer a profilaxia das sequelas relacionadas com 
o desenvolvimento de uma hipertensão intracraniana, nunca foi ver
dadeiramente posta em causa, desde que houvesse mais do que uma su 
tura envolvida no processo sinostõtico. O mesmo já não aconteceu re 
lativamente aos doentes com sinostose isolada de uma única sutura, 
nomeadamente da sagital, em cujo caso essa indicação começou a ser 
contestada por alguns autores, na década de sessenta (Freeman eBor 
kowf, 1962; Hemple e col., 1961). Para além de se questionar o ris_ 
co eventual do desenvolvimento de uma hipertensão intracraniana nes 
sa situação (Hemple e col., 1961; Pemberton e Freeman, 1962), aque 
les autores baseavam essencialmente a sua atitude, na presunção de 
que em tais circunstâncias o cérebro não era afectado no seu desen 
volvimento, dada a capacidade de crescimento compensador do invólu 
cro craniano, â custa das suturas que ainda preservassem a sua fun 
cionalidade. Na sua opinião, caso se verificasse uma perturbação do 
desenvolvimento mental desses doentes, isso não seria uraaconsequên 
cia directa da craniossinostose, mas sim o resultado de malforma
ções encefálicas associadas (Freeman e Borkowf, 1962). 

Esses argumentos foram refutados numa publicação de que 
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fomos co-autor (Andersson e Gomes, 1968 ), a partir da observação de 
um doente com sinc3tose isolada da sutura sagital, que pela idade 
dos 8 anos desenvolveu um quadro de HIC e começou a ter dificulda
des no seu rendimento escolar. Ao proceder a uma revisão da litera 
tura, pudemos então coleccionar uma série de casos semelhantes, em 
que também se tinha desenvolvido uma hipertensão intracraniana (An 
derson e Geiger, 1965; Cordes, 1952; Gunther, 1931; Hirschberg,1883-
-1885; Laitinen e col., 1956,). 

Ao aceitar o conceito de que a fusão prematura das sutu
ras constituía a causa primária do desenvolvimento das deformida
des cranianas, partia-se do pressuposto que o crânio reassumiria de 
imediato a sua capacidade de expansão, logo que fossem libertadas 
as áreas que o estavam a impedir de prosseguir o seu processo nor
mal de crescimento. Deste modo, pensava-se que se a criação das "neo 
-suturas" fosse feita no decurso das primeiras semanas de vida, e 
desde que a capacidade de expansão, entretanto readquirida, pudes
se ser mantida durante todo o período activo do crescimento encefá 
lico, nada mais o poderia impedir de prosseguir o seu processo de 
alargamento. Ter-se-ia então atingido um duplo objectivo. Em pri
meiro lugar, o facto de a capacidade de expansão craniana ter sido 
retomada, faria com que a deformidade fosse progressivamente corri 
gida, melhorando o aspecto estético do doente. Ao mesmo tempo, estar 
-se-ia a fazer a profilaxia do desenvolvimento da hipertensão in
tracraniana e, desta maneira, a prevenir as sequelas oftalmológi
cas e a diminuir o risco eventual do desenvolvimento de um atraso 
mental. 

Daí a razão para que, a partir da década de 19 50 e espe
cialmente durante a década de 1960 e parte da de 1970, fosse essa 
a atitude seguida pela grande maioria dos neurocirurgiões. As exce 
pções referiam-se praticamente apenas aos casos de sinostose isola 
da de uma sutura, particularmente da sagital, nomeadamente quando a in 
dicação cirúrgica fosse posta com um carácter exclusivamente esté
tico. Disso resultou que praticamente todas as crianças em que o d_i 
agnóstico fosse feito precocemente tivessem sido operadas, só se pro 
cedendo ã selecção de doentes a submeter ao tratamento cirúrgico, 
nos casos em que o diagnóstico tivesse sido feito tardiamente. Is
so deve constituir, talvez, o principal motivo porque não encontra 
mos na literatura mais recente, especialmente na anglo-saxónica, re 
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ferência a doentes com sequelas oftalmológicas da HIC e com atraso 
no desenvolvimento mental. Essa convicção ê reforçada pelo facto de 
os trabalhos publicados no decurso das duas últimas décadas , onde 
esses fenómenos ainda são referidos, dizerem respeito essencialmen 
te a casuísticas provenientes de países onde, como consequência do 
grau de atraso do seu desenvolvimento, os diagnósticos são feitos 
tardiamente, impedindo portanto que o tratamento cirúrgico seja ins 
tituído com a necessária precocidade (Acquaviva e col., 196 6; Samra 
e Sourour, 1968; Shérif e col., 1970; Sourour, 1961). 

Para que as "neo-suturas" criadas cirurgicamente fossem 
eficientes, no sentido de permitir que o crânio readquirisse a sua 
capacidade de expansão, tornava-se entretanto indispensável : pri
meiro, que a abertura desses canais ósseos fosse prolongada até ã 
área das suturas vizinhas que permaneciam abertas, de modo a permi_ 
tir que os ossos adjacentes ã linha suturai fundida recuperassem a 
capacidade de se mover entre si; segundo, que essas "neo-suturas", 
se mantivessem abertas durante o período mais activo do crescimen
to encefálico. Cedo se verificou, todavia, especialmente quando as 
crianças eram operadas precocemente, que no decurso das primeiras 
semanas a seguir ã craniectomia, se desencadeava um processo osteo 
génico â custa dos osteoblastos da camada externa da dura mater,do 
qual resultava a formação de numerosas ilhotas ósseas. Esse procès 
so, ao progredir rapidamente ao longo da área craniectomizada, fa
zia com que no decurso dos 4-6 meses subsequentes ela ficasse com 
pletamente preenchida por osso neoformado que, embora sendo mais ir 
regular e mais fino do que o osso normal, era suficiente para con
duzir ã formação de pontes ósseas entre os bordos da craniectomia, 
provocando assim uma nova fusão e o consequente impedimento ã con
tinuação da expansão craniana. 

Com o objectivo de procurar evitar a ocorrência deste fe 
nómeno, vários métodos foram sucessivamente desenvolvidos, inicial 
mente através do recurso a materiais estranhos, tais como: a mem
brana de tântalo (Simmons e Peyton, 1947), de Polietileno (Fowler 
e Ingraham, 1957; Ingraham e col., 1948 , 1948,) e de Teflon (Teng, 
196 2), para recobrir os bordos da craniectomia; o metil-metacrila-
to, que foi colocado ao longo das áreas craniectomizadas (Foltz e 
Loeser,1975). A eficácia desses métodos era aferida através do a-
largamento da área craniectomizada, avaliado em repetidas radio-



96 

grafias de crânio pós-operatórias (Alexander e col., 1964; Norwood 
e col., 1974). Pôde então verificar-se, que esses métodos não eram 
isentos de riscos, devido ã possibilidade do desenvolvimento de in 
fecções e, ainda, que eles nem sempre eram eficazes no impedimento 
da fusão das áreas craniectomizadas, obrigando por isso a ter que 
reoperar os doentes (Shillito e Matson, 1968).Essas reoperações po 
diam ser igualmente determinadas, pela sinostose posterior de sutu 
ras que se encontravam abertas no momento da operação inicial, fe
nómeno que, ao provocar uma elevação de pressão intracraniana, fa
cilita a exteriorização da membrana de plástico (Anderson e Geiger, 
1965; Ingraham e col., 1948, ; Norwood e col., 1974). Para obviar a 
esses inconvenientes relacionados com a introdução de materiais es
tranhos, procuraram-se então outras soluções alternativas, quer a-
través da utilização de substâncias químicas, como o soluto de Zen 
ker, com o objectivo de neutralizar a capacidade osteogénica das cê 
lulas da membrana externa da dura mater, quer através do recurso a 
membranas naturais, para recobrir os bordos da craniectomia. Quan
to ao primeiro método, assinalado por Marlin e colabs. (1980), co
mo tendo sido introduzido em 1956 por Anderson e Johnson, a sua u-
tilização tem sido desaconselhada por vários autores (Epstein, 1981; 
Epstein e col., 1982; McComb e col., 1981; Shillito, 1981; Stein e 
Schut, 1977), em virtude desse soluto atravessar a barreira hemato 
-encefálica, a cujo fenómeno é atribuída a ocorrência de crises e-
pilépticas no decurso do período pós-operatório. Quanto âs membra
nas naturais podem apontar-se, a membrana amniõtica, referida por 
Van der Werf (19 77) como tendo sido utilizada pela Escola de Monpe 
Hier, o periõsseo (Samra e Sourour, 1968; Sourour, 1961) e a lâmi 
na externa da dura mater, depois de devidamente dissecada (Van der 
Werf, 1977). Relativamente ã membrana perióssea, foi assinalado que, 
embora ele se tenha revelado eficiente quando utilizado em crian
ças operadas em idades superiores aos 3 anos, o método revelou-se 
ineficaz, em manter abertas as "neo-suturas" no período dos 12 meses 
subsequentes às operações efectuadas em crianças com menos de 6 me 
ses (Goldstein e col., 1970). 

Independentemente dos métodos considerados, vários auto
res têm vindo recentemente a afirmar a sua ineficácia em evitar a 
fusão entre as margens das áreas craniectomizadas (Epstein , 19 81; 
Epstein e col., 1982; Jane e col., 1978; McComb e col., 1981; Stein 
e Schut, 1977). Por outro lado, a utilização do soluto de Zenker 
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tem ainda o inconveniente de poder deixar abertas as áreas craniec 
tomizadas, obrigando por isso a ter que proceder a cranioplastias, 
como aconteceu em alguns doentes das casuísticas de Anderson (19 81) 
e de Pawl e Sugar (1972), facto que é assinalado não ocorrer com a 
utilização da lâmina externa da dura mater (Van der Werf, 1977). 

Ã medida que se foi acumulando experiência, através da a 
nálise dos resultados obtidos num número cada vez maior de doentes 
operados, foram-se introduzindo modificações às técnicas originais, 
no sentido do seu aperfeiçoamento e estandardização, em função do 
tipo de suturas envolvidas no processo sinostõtico (Anderson e col. 
1962, 1965; Davis e col., 1969). Além disso desenvolveram-se outras 
técnicas, baseadas no levantamento de grandes retalhos osteoplasty 
cos, quer com a finalidade de proceder a uma remodelação da calote 
para melhorar a qualidade estética dos resultados, especialmente nas 
crianças em que o diagnóstico tivesse sido feito tardiamente, quer 
no sentido de as poder utilizar como grandes operações descompres-
sivas, nos casos de hipertensão intracraniana já claramente estabe 
lecida, (Epstein e col., 1982; Jane e col., 1978; King, 1942; Klein, 
1961; Mullan, 1960; Samra e Sourour, 1968; Sourour, 1961; Stein e 
Schut, 1977; Venes e Sayers, 1976). Refira-se, igualmente, a técni 
ca radical criada pelos polacos Powiertowsky e Matlosz (1970), que 
consiste em proceder a ressecções de extensas áreas da calote cra
niana. 

No que se refere ã qualidade estética dos resultados al
cançados, podem encontrar-se nas publicações das décadas de 1950 a 
1970, numerosas referências aos bons resultados obtidos quando as 
crianças tinham sido operadas precocemente, desde que as neo-sutu-
ras artificiais, criadas cirurgicamente, se tivessem mantido paten 
tes durante todo o período de crescimento activo do encêfalo. Tem 
pouco interesse estar aqui a referi-los, tanto mais que os crité
rios usados na apreciação dos resultados, tal como aliás as técni
cas cirúrgicas utilizadas, não foram uniformes nas várias casuísti 
cas apresentadas. Por esse motivo, vamos apenas fazer uma breve re 
ferência aos resultados publicados por Shillito e Matson (1968). 

Trata-se, aliás, da maior casuística de doentes tratados 
cirurgicamente, que até hoje foi publicada. Por outro lado, os do
entes foram operados pelo celebre grupo de Neurocirurgia Infantil 
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de Boston, com técnicas cirúrgicas estandardizadas (Ingraham e col. 
1948, ; McLaurin e .Matson, 1952) e de acordo com critérios de indi
cações cirúrgicas bem definidas, pelo menos no que se refere ã par 
te da casuística correspondente ãs duas décadas que precederam a da 
ta da sua publicação. Finalmente, os critérios utilizados na apre
ciação dos resultados tinham sido uniformes. De referir, em primei, 
ro lugar, que apenas em 36% dos casos o diagnóstico tinha sido su
ficientemente precoce, de modo a permitir que os doentes fossem o-
perados no período ideal das primeiras 6 semanas após o nascimento. 
Quanto â sua qualidade estética, os resultados foram considerados 
óptimos em 25% dos doentes e sub-õptimos em 21%. De um modo geral, 
tinham sido obtidas melhorias de graus variáveis em 74% dos casos. 
Considerando agora a apreciação dessa qualidade, em relação a cada 
um dos grupos suturais envolvidos no processo sinostõtico , encon-
tram-se as seguintes percentagens de "óptimos resultados": Coronal 
(62%), Lambdoideias (53%), Sagital (52%), Múltiplas suturas (40%), 
Metôpica (33%). 

Ë de admitir, no que diz respeito aos resultados referi
dos na literatura, incluindo os da casuística que acaba de ser ci
tada, que possa ter havido um certo subjectivismo na sua aprecia
ção. Não raramente, a qualidade desses resultados é analisada com 
base em informações prestadas pelos pais dos doentes, sendo prová
vel que, em algumas situações, essa apreciação possa ter sido feita, 
tendo como referência o padrão da morfologia craniana dos familia
res. Ora sabendo-se que, em virtude da variabilidade na penetração 
genotípica, há sempre a probabilidade de poderem existir formas frus 
tes da doença nas famílias das crianças afectadas, especialmente no 
caso das dismorfias crânio-faciais, facilmente se compreende como a 
fraca expressão fenotípica, observada nos familiares desses doen
tes, pode contribuir para desvalorizar essa apreciação. Por outro 
lado, não se pode ainda deixar de levar em linha de conta, as va
riações étnicas da própria morfologia do crânio, sendo a esse pro
pósito bem conhecida a tendência que se verifica nos germânicos pa 
ra a dolicocef alia. Por conseguinte, para que a apreciação dos resul
tados seja mais correcta, torna-se indispensável o recurso a méto
dos de análise mais objectivos, tal como tem vindo aliás a ser fei_ 
to em alguns Centros no decurso dos últimos anos, com o emprego da 
tomografia axial computorizada e com a execução de exames radioce-
falométricos. 
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Verificou-se, então, especialmente quando se procedeu a 
uma análise a longo prazo, dos resultados alcançados com as técni
cas neurocirúrgicas convencionais (Kreiborg e Pruzansky, 1981; Ma-
tras e col., 1977) que,de um modo geral, eles não eram satisfatõri 
os nos doentes em que tivesse havido, pré-operatoriamente, um en
volvimento das suturas coronais. 

Uma tal electividade, relativamente a esse tipo de envol, 
vimento suturai, passou contudo a ser perfeitamente explicável, des_ 
de o momento em que Seeger e Gabrielsen (1971) puseram em evidên
cia, a extensão ã base do crânio, do processo sinostótico desenvol_ 
vido ao longo do anel suturai do sistema coronal. Fazia-se assim a 
demonstração, de que ao limitar a craniectomia apenas â área da su 
tura coronal, não se eliminava completamente o obstáculo que impe
dia as porções anteriores do neurocrânio de se poderem expandir, e 
daí os inêxitos de muitas das operações realizadas. 

Essa descoberta, juntamente com a divulgação das concep
ções etiopatogénicas defendidas por Moss (1959), fez com que a par 
tir de então a base do crânio passasse a ser objecto de uma inves
tigação mais cuidadosa. Desse esforço resultou a constatação , de 
que para além da sutura fronto -esfenoidal (Seeger e Gabrielsen, 
1971) outras áreas poderiam também estar implicadas no processo si 
nostótico,tais como as suturas fronto-etmoidal e esfeno-zigomáticas, 
bem como as sincondroses esfeno-etmoidal,esfeno-basilar e inter-es-
fenoidais(Albright e Byrd,1981; Anderson,1981 ; Epstein e col.,1979; 
Hoffman e Hendrick,1979 ; Maniscalo e Habal,1978; Marchac,1978; Mar-
lin e col.,1980; Matras e col.,1977: McCarthy e col.,1978; Mohr e 
col.,1978). 

Todas essas revelações, que vieram igualmente pôr em evi 
dência a necessidade de ter que se intervir também sobre a base era 
niana, quando até aí o tratamento das craniossinostoses se limita
va em proceder apenas â libertação das áreas sinostosadas da calo
te, fizeram com que se entrasse numa nova fase sobre o modo de en
carar a terapêutica cirúrgica deste tipo de doentes. Esse marco his 
tõrico foi assinalado em Paris, no mês de Dezembro de 1967, com o 
nascimento da moderna cirurgia crânio-facial(Monasterio, 1979)/quan 
do Paul Tessier convidou para o PIospital Foch eminentes personali
dades da Neurocirurgia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Maxilo-facial, 
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Oftalmologia e Pediatria, para lhes apresentar e com eles discutir 
os primeiros resultados da Cirurgia reconstructiva da face, que ele 
tinha praticado num doente com um síndrome de Crouzon. 

Assiste-se então, na literatura publicada no decurso da 
última década, a um crescente e generalizado criticismo sobre a e-
ficácia das craniectomias lineares em promover uma melhoria no as
pecto estético dos doentes. Isso veio fazer com que a maioria dos 
neurocirurgiões começasse a rever as suas experiências previas, e a 
reflectir sobre os resultados que tinham obtido com o emprego das 
técnicas clássicas da craniectomia linear simples. Notou-se então 
uma certa tendência a faze-las cair em descrédito, podendo encon-
trar-se em algumas das. publicações mais recentes, afirmações como 
as que se seguem: "as craniectomias lineares simples que agora ra
ramente são executadas, foram praticamente abandonadas por causa 
dos pobres resultados estéticos obtidos" (Mohr e col., 1978, 90) ; 
"na realidade, uma intervenção cirúrgica que se limite ã craniecto 
mia linear sem que se proceda a uma mobilização das arcadas supra-
-orbitárias, pode hoje (1978) ser considerada como um tratamento i-
nadequado da sinostose da sutura coronal" (O'Brien, 1978, 91). 

Isso tem levado a que alguns doentes inicialmente subme
tidos a craniectomias lineares simples, acabem mais tarde por ter 
que ser reoperados com as técnicas mais radicais de reconstrução 
crânio-facial. Ë de assinalar, a tal propósito, o facto que foi re 
ferido por Plese e colabs. (1981), de alguns dos doentes com sinos_ 
tose da sutura coronal pertencentes â casuística de Shillito e Mat 
son (1968), há pouco referida, terem tido também necessidade deser 
mais tarde submetidos â cirurgia correctiva crânio-facial. 

Assim se chegou ã fase em que actualmente nos encontra
mos, relativamente ao tratamento cirúrgico das craniossinostoses , 
cuja evolução, em síntese, foi determinada essencialmente pelos se 
guintes factores : 

19 Durante muito tempo ela foi condicionada pela convic
ção da necessidade de se fazerem todos os esforços pa 
ra evitar a fusão das "neo-suturas" criadas cirúrgica 
mente e, só muito recentemente, é que apareceram al
guns autores a pôr em dúvida a validade da utilização 



dos métodos tendentes a evitar essa fusão. 
29 A constatação de que os resultados estéticos obtidos 

com o emprego da técnica da craniectomia linear clás
sica nem sempre eram satisfatórios, especialmente quan 
do as crianças fossem operadas tardiamente, associada 
mente ã necessidade de resolver alguns casos graves de 
hipertensão intracraniana, levou ao desenvolvimentode 
outras técnicas, baseadas no levantamento de grandes 
retalhos õsteo-plásticos. Elas ofereciam a vantagem de 
permitir fazer operações com carácter descompressivo 
e, simultaneamente, de poder remodelar a calote crani-
na. 

39 A especificidade dos problemas a resolver, condiciona 
da essencialmente pelas idades em que tinha sido fei
to o diagnóstico e pelo tipo de suturas envolvidas no 
processo sinostõtico, foi posta em evidência pelas dis_ 
crepâncias observadas na qualidade estética dos resul 
tados, quando analisados a longo prazo; pôde então cons_ 
tartar-se, que eles eram piores quando tinham sido as 
suturas coronais as envolvidas no processo sinostõti
co. 

49 A explicação para esse fenómeno, aparentemente pode
ria ser encontrada a partir do momento em que se fez 
a demonstração da extensão desse processo ás áreas su 
turais da base craniana. 

59 Aquela especificidade, conjugadamente com o desenvol
vimento de novas concepções etiopatogénicas sobre asi 
nostose prematura das suturas cranianas, bem como a to 
mada de consciência sobre a necessidade em proceder 
também ã correcção das deformidades ao nível do terço 
médio da face, levou, já nos fins da década de sessen 
ta, à criação da Cirurgia Crânio-facial e aoconsequen 
te desenvolvimento de novas técnicas de tratamento ci_ 
rúrgico. 

De um modo geral pode afirmar-se, que todas as técnicas 
da moderna cirurgia crânio-facial se centram ã volta da região or
bitaria. 0 seu desenvolvimento só foi possível, depois de Tessier 
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(1971 , 1971, ) ter pôsto em evidência a facilidade com que se pode 
mobilizar, como um todo, a porção inferior do osso frontal, inclu
indo a arcada supra-orbitária, bem como de ter demonstrado (Tessier, 
1971 ) que se pode deslocar, sem riscos, a totalidade da porção ú-
til da órbita, ou seja de toda a área que fique ã frente de uma lî  
nha que passa a cerca de 8 a 10 mm adiante do seu apex. Na realida 
de, Tessier (1971 ) mostrou que é possível executar osteotomias e 
deslocamentos ao nível das cavidades orbitarias, sem interferir nem 
com as funções visuais, oculomotoras e palpebrals, nem com as fun 

ções lacrimals, desde que se proceda a uma cuidadosa dissecção do 
periõsseo da face interna das paredes das cavidades orbitarias. 

Alguns dos aspectos mais importantes dessa dissecção, se 
rão tratados quando se proceder ã descrição das técnicas usadas 
nos doentes da casuística que estudamos. No entanto, e dado que nes 
sa altura não se procederá a qualquer desenvolvimento sobre as têc 
nicas de libertação do maciço esquelético do terço médio da face, 
as quais aliás são idênticas âs que foram desenvolvidas porTessier, 
por uma questão de facilidade de exposição vamos proceder agora ã 
sua descrição. 

Uma vez completado o processo de dissecção periostea,pro 
cede-se a uma série de osteotomias, cujo plano de execução está re 
presentado esquematicamente nas gravuras da figura 23 (a,b,c), tal 
como ele foi concebido inicialmente no Centro Grânio-facial do Hos_ 
pitai Foch de Paris. Ê no entanto de assinalar que, historicamente, 
nesse Centro começou-se primeiro por actuar apenas ao nível do bio 
co esquelético do terço médio da face (Cf.fig. 23:a - segmento 3),e 
só mais tarde ê que as intervenções foram também estendidas â re
gião fronto-orbitária (Cf.fig. 23:a - segmentos 1 e 2) . 

Para proceder ao avanço de todo o bloco orbito-naso-maxi 
lar (Cf. fig. 23: a,d - porção 3), no sentido de o trazer dasuapo 
sição recuada e retraída para uma posição mais adequada, ê necessã 
rio primeiro separá-lo das suas ligações à base craniana, para de
pois o poder deslocar para a frente e para baixo. Isso torna-sepos 
sível, mediante a execução de uma osteotomia inspirada nas linhas 
de disjunção crânio-facial, reproduzindo as clássicas linhas de fra 
ctura Le Fort III, conforme se apresenta esquematicamente na fig. 
23 (b, c) . 
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Podem iniciar-se as osteotomias, executando um corte ho
rizontal sobre a raiz do nariz, imediatamente ã frente da apófise 
nasal do frontal (fig. 23: b, c -1). Este corte, efectuado comaser 
ra oscilante, deve ser completado com a introdução de um cinzel, de 
modo a permitir osteotomizar o septo e, assim, atingir anaso-farin 
ge. A seguir a osteotomia é estendida ao longo da parede interna da 

a) Linhas das osteotomias destinadas a proceder ã liber
tação do retalho frontal (segmento 1) , do complexo 
fronto-supra-orbitario (segmento 2) e do bloco esque
lético do terço médio da face (segmento 3). 

b,c) Linhas das osteotomias ao nível da órbita e da face. 
1 - Corte na raiz do nariz; 2 - Corte na parede inter 
na da órbita; 3 - Delaminação da parede externa da õr 
bita; 4 - Corte ao longo da face interna da parede or 
bitária externa; 5 - Corte ao longo do pavimento orbi 
bitário; 6 - Fenda esfeno-maxilar; 7 - Fenda esfenoi-
dal; 8 - Buraco óptico; 9 - Corte ao longo da face an 
terior do malar. 

d) Montagem final, depois de efectuados os necessários a-
vanços e deslocamentos para recolocar os segmentos li 
bertados (1,2,3) nas suas posições de correcção, as 
quais s ão mantidas ã cus ta da colocação de enxertos 
ósseos bicorticais em pontos estratégicos (a traceja
do na gravura) e da execução das respectivas õsteo-su 
turas. 

FIG.23a,b,c,d 
Representação esquemática das técnicas originais da Cirurgia crânio-facial, de acordo com Rougerie e Tessier (extraí
da a partir de: Tessier,P. (1971a), in Neuro- chirurgie, Vol. 17, pág. 308; e de Montaut, J. e Strieker, M. (1977), in 
Neuro-chirurgie, Vol. 23, Supl. 2, pág. 261). Com autorização do Editor, Masson S. A., Editeur, Paris. 

FIG.23e 
Diagrama demonstrativo do aumento da capacidade volumétrica da cavidade orbitaria, consequente ao aumento dos 
seus diâmetros ántero-posterior (2) e vertical (3): o primeiro, como resultado do avanço do rebordo infra-orbitário; o 
segundo, devido à báscula e deslocamento para baixo do complexo naso-maxilar (extraído a partir de: Firmin, F. e 
colabs. (1974), in Plast. Reconst. Surg., Vol. 54, pág. 304). Com autorização do Editor, Robert M. Goldwyn, M. D. 
Editor, Brookline,Massachusetts. 
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orbita (fig. 23: b, c - 2), segundo uma linha vertical passando por 
trás do saco lacrimal, continuando depois ao longo do terço inter
no do pavimento orbitário, aproximadamente 1,5 cm por detrás do re 
bordo orbitário inferior (fig. 23: b, c - 5 ) . Passa-se, então, ao p± 
lar externo da orbita, cuja parede lateral é laminada no sentido 
longitudinal (fig. 23: b, c - 3) , com o auxílio daserra oscilante. Na 
sua porção superior, faz-se um pequeno corte horizontal no sentido 
da cavidade orbitaria, de modo a poder continuar a osteotomia ao 
longo da face orbitaria da sua parede externa, em direcção ã fenda 
esfeno-maxilar (fig 23: b, c - 4) . A seguir completa-se a secção do 
pavimento da órbita (fig. 23: b, c - 5 ) . 

Uma vez terminada a osteotomia no interior da cavidade or 
bitária, passa-se então â face anterior do osso malar. Primeiro no 
plano sagital , continuando para baixo a linha da osteotomia inici. 
ada ao nível do pilar externo da órbita (fig. 23: c - 9 ) , a qual se 
inflecte depois horizontalmente para dentro, segundo um ângulo de 
90°. Logo a seguir, ela continua novamente no plano sagital, de mo 
do a formar como que um degrau de uma escada (fig. 23:c - 9 ) , para 
ser finalmente dirigida no sentido posterior, através do corpo do 
maxilar superior, até se atingir a parte mais alta da sutura ptéri 
go-maxilar. Para que a disjunção do bloco esquelético õrbito-naso-
-maxilar fique completa, resta apenas separar a apófise pterigoi-
deia da face posterior da tuberosidade maxilar. Isso consegue-se a 
través de uma osteotomia efectuada por via oral ao nível do vestí
bulo, após uma incisão na mucosa dessa região. Ao proceder a essa 
disjunção, há que tomar todas as precauções no sentido de não frac 
turar a apófise pterigoideia; caso contrário perder-se-ã o suporte 
para a colocação do enxerto ósseo, destinado a manter em posição o 
maciço esquelético do terço médio da face, após se ter efectuado o 
seu avanço. Este avanço é conseguido através de uma manobra, que con 
s iste na introdução de uma pinça de Rower nas fossas nasais do do
ente, após o que se faz uma tracção enérgica para a frente, depois 
de nos termos assegurado que o bloco esquelético está completamen
te libertado. 

Como conclusão, podemos afirmar que com este tipo de os-
teotomias estar-se-á em condições de poder mobilizar, em bloco, a 
parte do esqueleto do terço médio da face, englobando os ossos ma
xilares superiores, parte dos ossos malares, o nariz, e ainda a me 
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tade interna do pilar externo da órbita, que havia sido laminada 
no plano sagital (Cf. fig. 23: b, c - 3). Este bloco poderá, então, 
ser deslocado para a frente e para baixo, na extensão que tiver si 
do previamente planeada, sendo depois mantido na posição desejada 
através da colocação de enxertos ósseos bicorticais, em pontos es
tratégicos dos espaços deixados livres pelos deslocamentos efectua 
dos. Desta maneira, o avanço operado é mantido em posição de corre 
cção pela colocação de enxertos ao nível das paredes laterais das 
órbitas e da região ptérigo-maxilar, enquanto que o deslocamento pa 
ra baixo é mantido pela colocação de um enxerto no espaço deixado 
livre entre a apófise nasal do osso frontal e a raiz do nariz (Cf. 
fig. 23: d). Para que os segmentos esqueléticos se mantenham está
veis nas suas novas posições, há finalmente que proceder ã fixação 
com fios de aço, mas apenas dos enxertos colocados nas paredes ex
ternas das órbitas e ao nível da junção fronto-nasal. Já ao nível 
da junção ptérigo-maxilar isso não é necessário, visto que o enxer 
to colocado entre a porção posterior da tuberosidade maxilar e a a 
pófise pterigoideia do esfenõide é como que entalado entre ambos ao 
deixar de se fazer tracção para a frente com a pinça de Rower , o 
que é suficiente para o manter estável. 

Uma vez terminada a colocação dos enxertos e a execução 
das necessárias õsteo-sínteses, ë a altura de encerrar as partes 
moles, depois de se ter efectuado uma hémostase cuidadosa e de se 
ter procedido a uma fixação entre as arcadas dentárias da maxila e 
da mandíbula. De acordo com a técnica que se acaba de descrever, es 
sa fixação deverá ser mantida no período pós-operatório, durante o 
tempo que fôr considerado como indispensável para obter a estabili^ 
dade dos avanços efectuados, pelo que durante esse período de tem
po os doentes terão que ser alimentados por sonda naso-gástrica. A 
lém disso e com o objectivo de reforçar a estabilidade dos segmen
tos ósseos deslocados, o maciço esquelético do terço médio da face 
era fixado a um diadema, através de fios de aço subcutâneos. 

Esta técnica de reconstrução do maciço esquelético doter 
ço médio da face, efectuada por via sub-frontal, ficou consagrada 
com a designação de operação Le Fort III-Tessier I. Ela tem vindo 
a revelar-se, ao longo dos anos, como perfeitamente eficaz na cor
recção estética das deformidades faciais e no controle das dis fun-
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ções com elas relacionadas, pelo que passou a ser utilizada apenas 
com ligeiras modificações, por praticamente todos os Cirurgiões dos 
diversos Centros de Cirurgia Crânio-facial. Essas modificações têm 
visado essencialmente a obtenção de uma melhoria na estabilidade dos 
segmentos esqueléticos deslocados, tendo as principais sido intro
duzidas pelo próprio Tessier. Daí o motivo das designações opera
ção Le Fort III - Tessier II e operação Le Fort III - Tessier III, 
para as variantes que ele desenvolveu, cuja descrição será feita um 
pouco mais adiante. 

Em 1967 são publicados (Tessier, 1967) os primeiros resul 
tados obtidos com a utilização da técnica Le Fort III - Tessier I, 
e cerca de quatro anos mais tarde Tessier (1971 ) anuncia ter ex-
tendido as suas técnicas de correcção também â região fronto-orbi-
tária, para cuja execução precisou da colaboração de Neurocirurgi
ões, visto ter havido necessidade de usar a via intracraniana. As-
sinale-se com o devido relevo o que isso significou para o progres_ 
so da Cirurgia Crânio-facial, na medida em que se deu então um pas 
so decisivo na evolução das respectivas técnicas, pondo em evidên
cia o trabalho notável desenvolvido no Centro do Hospital Foch de 
Paris, cuja experiência nos tem vindo a ser transmitida até aos a-
nos mais recentes, através de numerosas publicações (Raulo e Tes
sier, 1981; Tessier, 1967, 1971&, 1971b, 1971c, 1971d, 1980, 1981; 
Tessier e col., 1967; Tulasne e Tessier, 1981). Essa etapa impor
tantíssima na história da Cirurgia Crânio-facial foi-nos, entretan 
to, revelada numa outra publicação (Rougerie e col., 1972), onde é 
apresentado o plano das osteotomias necessárias para proceder ao a 
vanço do complexo fronto-orbitário, e onde são também definidas as 
linhas gerais de conduta terapêutica perante cada tipo de deformi
dade, relativamente â idade dos doentes no momento da operação. Es 
tava assim iniciada uma fase de frutuosa cooperação entre neuroci
rurgiões e cirurgiões plásticos, na resolução dos problemas dos do 
entes com craniossinostoses e, ao mesmo tempo, ultrapassada a bar
reira cirúrgica entre ambas as especialidades, ao nível da frontei 
ra constituída pelo andar anterior da base do crânio e a arcada su 
pra-orbitária. Inspirado nos métodos da Cirurgia plástica, são pro 
postas nesse trabalho (Rougerie e col., 1972), uma série de técni
cas destinadas a proceder ã remodelação da calote, através do le
vantamento, rotação e recolocação de numerosos retalhos ósseos. 
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Nas gravuras da fig. 23, estão resumidas de um modo es
quemático as linhas gerais da técnica destinada a proceder ao avan 
ço conjunto fronto-facial, tal como ele tinha sido inicialmente re 
alizado nesse famoso Centro parisiense, visto que essa técnica foi 
mais tarde modificada e adaptada às idades dos doentes, conforme se 
rã posto em evidência no capítulo 4. Assinale-se desde já, que is
so ficou a dever-se ao facto de nas operações efectuadas em adul
tos, nos quais o método tinha sido inicialmente utilizado , ter-se 
verificado que o espaço morto extradural, criado pelo avanço do os 
so frontal, tinha conduzido em alguns doentes à sua sequestração 
(Raulo e Tessier, 1981). 0 primeiro tempo cirúrgico consistia no le 
vantamento e remoção de um retalho frontal (segmento 1 da fig. 23-
- a, d), executado pelo neurocirurgião. A seguir procedia-se â li
bertação do complexo supra-orbitário (segmento 2 da fig. 23 -a, d), 
constituído pela parte inferior do osso frontal e pelas porções an 
teriores dos tectos orbitários. Isso era conseguido através da exe 
cução, por via intracraniana e extradural, de uma osteotomia trans_ 
versai ao longo da porção mais anterior do andar anterior da base 
do crânio, passando pela frente da lâmina crivosa do etmõide, uti
lizando para tal a serra oscilante, o escopro e o martelo. Termina 
do este segundo tempo cirúrgico, a operação prosseguia então com a 
execução da operação Le Fort III - Tessier I há pouco descrita, de 
modo a libertar o bloco esquelético do terço médio da face. Uma vez 
efectuados os respectivos avanços e recolocações, os vários segmen 
tos deslocadas eram então fixados nas suas novas posições de corre 
cção, através da colocação de enxertos e da execução das respecti
vas ôsteo-suturas (Cf. fig 23-d). 

Como pode verificar-se na representação esquemática da 
figura 23 (comparar as gravuras a e d), consegue-se assim obter u-
ma melhoria estética significativa no perfil facial do doente, bem 
como corrigir também as disfunções relacionadas com as deformida
des fronto-faciais. Entre elas salientaria a correcção da exoftal-
mia, proporcionada não só pelo aumento da profundidade das cavida
des orbitarias, subsequente ao avanço de todo o rebordo das suas a 
berturas anteriores, como tambcm pelo aumento do seu diâmetro ver
tical, verificado na sequência do deslocamento para baixo do com
plexo facial médio (Cf. fig. 23: d-e). 0 avanço do bloco esquelé
tico do terço médio da face contribui, por outro lado, para que se 
processe um. melhor ajustamento das arcadas dentárias, bem como pa-
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ra alargar o espaço aéreo da oro e da naso-faringe. Este último é 
importantíssimo para melhorar a permeabilidade das vias aéreas su
periores, no sentido de corrigir as dificuldades respiratórias que 
frequentemente se observam em doentes com dismorfias crânio - faci
ais . Finalmente, na sequência do avanço do complexo naso -maxilar, 
em conjugação com o seu deslocamento no sentido inferior, melhora-
-se também o aspecto estético do nariz, corrigindo assim a forma em 
bico de papagaio que ele frequentemente assume nas dismorfias crâ-
nio-faciais, nomeadamente no síndrome de Crouzon. 

Â medida que se foi acumulando experiência, através daob 
servação de um número cada vez maior de doentes operados, foram-se 
notando algumas deficiências nas técnicas originais da cirurgiacrâ 
nio-facial, pelo que lhes foram introduzidas sucessivas modifica
ções, não só pelo próprio Tessier como também pelos Cirurgiões de 
outros Centros. Sob esse ponto de vista, há no entanto dois aspec
tos a considerar. 

Um diz respeito â necessidade de adaptar as técnicas âs 
idades dos doentes, na medida em que as técnicas originais, ao im
plicar com a fixação dos segmentos esqueléticos em posições estãti 
cas, mediante a execução de ósteo-sínteses, cortam de um modo pra
ticamente definitivo com a eventualidade de um potencial crescimen 
to na sequência do acto cirúrgico. Esse aspecto assume uma particu 
lar importância, relativamente às técnicas destinadas a proceder â 
correcção das deformidades ao nível da região fronto-orbitária. Nes 
sa situação, quando os doentes são operados em idades precoces, há 
toda a vantagem em deixar criadas as condições para que a acção ex 
pansiva do encéfalo em crescimento possa continuar a ser exercida, 
no sentido de fazer avançar progressivamente toda a região fronto-
-orbitãria. Pela sua importância isso constitui um assunto a tratar 
em capítulos seguintes, nomeadamente naqueles onde será feita a a-
presentação da casuística e onde se discutirão os critérios das in 
dicações cirúrgicas. O outro aspecto diz respeito ãs técnicas de a 
vanço do bloco esquelético do terço médio da face, em que esse ti
po de problemas já não se põe, em virtude delas implicarem sempre 
com a fixação dos segmentos esqueléticos em posições estáticas. Daí 
a razão porque neste último caso, os factores que conduziram â in
trodução de modificações às técnicas originais, estejam essencial
mente relacionados com a necessidade de obter uma boa estabilidade 
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dos segmentos esqueléticos deslocados. 

A primeira dificuldade que se constatou com a utilização 
da técnica Le Fort III - Tessier I consistia na fragilidade e nas 
irregularidades verificadas ao nível do ângulo súpero-externo das 
órbitas, devido â clivagem efectuada ao longo do seu rebordo exter 
no (Cf. fig. 23: b, c - 3 ) . Isso deu origem a que Monasterio e colabs. 
(1979), por exemplo, preferissem fazer uma osteotomia que englobas 
se toda a espessura da parede externa da órbita. Ela passou então 
a ser executada ao nível da junção fronto-zigomática e, em vez de 
se seccionar o osso malar ao nível do seu corpo, passou-se a fazê-
-lo um pouco mais atrás, sobre a própria arcada zigomática. Essas 
modificações permitiram que o avanço do bloco esquelético do terço 
médio da face já se pudesse fazer em globo, ao incluir também a a-
põfise frontal de ambos os zigomas. A esse propósito foi igualmen
te referido (Raulo e Tessier, 1981), que o próprio Tessier já ti
nha entretanto também abandonado a sua técnica inicial, de cliva
gem sagital da parede lateral da órbita. Com o objectivo de fazer 
avançar o terço externo do rebordo supra-orbitário na sua totalida 
de, ele passou a executar a osteotomia, não ao longo do corpo do zi 
goma (Cf. fig. 23: c -9) como anteriormente, mas antes na sua por
ção retro-malar; a osteotomia era depois extendida para cima até ao 
ângulo súpero-externo da órbita e ainda por detrás do rebordo orbi 
tãrio, de modo a englobar todo o seu terço externo. Desta maneira, 
jã era possível avançá-lo em conjunto com o bloco esquelético do 
terço médio da face, o qual ficava no seu limite superior com a for 
ma de um crescente invertido. Com a colocação de enxertos ósseos bi_ 
corticais, tanto por detrás do rebordo orbitãrio como dos ossos ma 
lares e da arcada zigomática, seguida da execução das respectivas 
õsteo-suturas, conseguia-se não só uma melhor fixação ao nível do 
ângulo súpero-externo da órbita, como também uma melhoria signifi
cativa no contorno do rebordo orbitãrio. A remodelação da arcada su 
pra-orbitãria era então completada com a colocação de enxertos de 
costela laminada sobre as restantes partes do rebordo supra-orbi
tário que não tinham sido avançadas. Este tipo de variante técnica 
ficou consagrada com o termo de operação Le Fort III - Tessier II. 

Face ao risco potencial dos segmentos esqueléticos pode
rem vir a ser deslocados das suas posições de correcção, em virtu-
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Chanfradura deixada pela execução de um retalho de 
forma triangular, após se ter procedido ao avanço e 
ao deslocamento para baixo do bloco esquelético do 
terço médio da face, espaço onde depois se coloca um 
enxerto de fixação. 
Posição final do retalho triangular, deslocado e ro
dado em conjunto com o bloco facial médio, o qualvem 
encontrar um firme suporte ao apoiar-se sobre a por 
ção do terço externo do rebordo orbitário superior, 
deixado intacto durante a execução das osteotomias. 

Seta indicando o sentido do deslocamento desse reta 
lho. Tal como com a variante Le Fort III-Tessier II, 
a operação é complementada com a colocação de um en
xerto de costela laminada sobre as restantes porções 
retraídas do rebordo.orbitário superior, de modoa re 
gularizar o seu contorno e a aumentar as dimensões an 
tero-posteriores das cavidades orbitarias. 

G.24 
Representação esquemática da operação Le Fort III - Tessier III (extrai'da a partir de: Monasterio, F. 0. e colabs. 
(1979), in Cirurgia Plástica Ibero-Latinoamericana, número especial, Madrid, pág. 63, com autorização do Editor). 

de da acção exercida pela retracção dos tecidos moles, visto serem 
necessários alguns meses para que os enxertos ósseos sejam total
mente integrados pelas áreas receptoras e completamente substituí
dos por osso neo-formado (Monasterio e col., 1979), Tessier intro
duziu mais uma modificação técnica, cujas características essenci
ais estão assinaladas na representação esquemática da fig. 24. Ela 
consiste na execução de um pequeno retalho ósseo de forma grossei
ramente triangular, obtido através de uma osteotomia que parte do 
ângulo súpero-externo da órbita, dirigindo-se depois para trás epa 
ra cima ao longo da sua parede externa em direcção ã fossa tempo
ral, de modo a formar uma espécie de chanfradura (Cf. fig. 24 - 1), 
onde mais tarde é colocado um enxerto ósseo. Ao efectuar posterior 
mente o avanço para a frente e para baixo do maciço facial, a ex
tremidade superior deste retalho triangular vem então descansar e 
apoiar-se sobre a porção intacta do terço externo do rebordo orbi
tário superior, onde encontra um sólido suporte para ser fixado com 
fios de aço, sem necessidade de ter que se recorrer a enxertos ós
seos suplementares (Cf. fig. 24 -posição 2). Esta variante técnica 
é efectuada por via extracraniana, para o que é necessário proce
der ã execução de buracos de trépano laterais, através dos quais se 
introduz um afastador de cérebro, destinado a proteger a dura ma
ter da acção da serra oscilante. Ela ficou consagrada com a desig
nação de operação Le Fort III - Tessier III e, tal como a variante 
Tessier II já descrita, necessita também de ser complementada com 

Fl 
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a colocação de enxertos de costela laminada sobre a restante por
ção recuada do rebordo supra-orbitário, com a finalidade de melho
rar o seu contorno. 

Esta variante Tessier III, tem a vantagem em relação às 
anteriores (Tessier I e Tessier II), de possibilitar uma boa esta
bilização e consolidação dos avanços esqueléticos efectuados, sem a 
necessidade de proceder ã fixação inter-maxilar (Monasterio e col., 
1979; Raulo e Tessier, 1981). Para proceder ao seu desenvolvimento, 
Tessier baseou-se na execução de osteotomias, cujos fragmentos ti
vessem uma forma tal que lhes proporcionasse um apoio em suportes 
sólidos, de modo a manter na posição desejada os deslocamentos efec 
tuados, sem a necessidade de recorrer a enxertos ósseos suplementa 
res. Em teoria, esse princípio oferece possibilidades ilimitadasde 
planear previamente a forma e as dimensões dos citados fragmentos, 
em função da direcção e da extensão que se pretenda dar a esses des_ 
locamentos. Como se verá adiante no capitulo 4, as técnicas desen
volvidas por Marchac (Marchac, 1978; Marchac e col., 1978, 1981)pa 
ra remodelação da porção inferior da região fronto-supra-orbitária, 
estão baseadas nesses princípios. 
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2.2. ASPECTOS MAIS RELEVANTES PARA O ESTABELECIMENTO 
DE UM DIAGNOSTICO NOSOLÕGICO 

A dinâmica criada pela evolução que acaba de ser assina
lada, conduziu ã necessidade de reformular os critérios das indica 
ções terapêuticas e, consequentemente, a promover um aperfeiçoamen 
to no modo de investigar os doentes, com o objectivo de permitir fa 
zer o indispensável planeamento pré-operatório das deformidades a 
corrigir. Na realidade, a eventualidade de ter que alargar o campo da 
nossa intervenção ao terço médio da face, fez com que esta investi
gação passasse a ser orientada numa perspectiva completamente dife 
rente. Ela deriva, essencialmente, da importância em estabelecer pre
cocemente um diagnóstico nosolõgico correcto, obrigando por isso a 
que se proceda a uma cuidada investigação de caracter genético,e a 
UIP estudo adequado das deformações crânio-faciais. Daí resultou,por 
sua vez, a necessidade de desenvolver novos métodos de investiga
ção dos doentes, com o objectivo de estudar, de um modo mais com
pleto, tanto as alterações do crescimento responsáveis pelo desen
volvimento dessas deformações, como das disfunções com elas direc
tamente relacionadas. 

Os factores implicados em toda essa dinâmica, começam lo 
go por reflectir-se na maneira como os vários autores têm procedi
do, ao tentar elaborar uma classificação das craniossinostoses. 

Múltiplas têm sido as classificações sugeridas, desde a 
que foi inicialmente apresentada por Virchow (1851). No momento ac 
tuai, e mercê do progresso verificado nos nossos conhecimentos no 
decurso dos últimos anos, elas podem ser elaboradas essencialmente 
de duas maneiras: ou baseadas numa perspectiva anátomo-cirúrgica, 
ou desenvolvidas segundo uma perspectiva genética . Ambas têm as 
suas vantagens e os seus inconvenientes e a escolha depende, funda 
mentalmente, do ângulo com que se queira encarar o assunto. Para o 
geneticista, e de certo modo também para o pediatra,a quem compete 
o aconselhamento genético dos pais das crianças afectadas, têm ob
viamente mais interesse as classificações orientadas numa perspec
tiva genética. Já o mesmo não se passa com o neurocirurgião, encar 
regado de tentar corrigir as deformidades apresentadas pelos doen
tes, a quem interessam muito mais os aspectos anãtomo -fisiolõgi-
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cos e fisio-patológicos, relacionados com as perturbações do cresci 
mento crânio-facial. 0 quadro da fig. 25 representa um esboço de 
classificação nosológica, construída a partir dos conceitos desen
volvidos por Cohen (1977, 1980) e de modificações introduzidas na 
classificação publicada por Mohr e col. (1978). O quadro da fig.26 
representa a classificação utilizada na ordenação da casuística que 
será apresentada no capítulo seguinte, a qual foi construída a par 
tir de pequenas modificações introduzidas nas classificações elabo 
radas por Bertelsen (1958) e por Montaut e Strieker (1977), ambas 
baseadas numa perspectiva essencialmente anãtomo-cirúrgica. 

I -CRAN10SSIN0ST0SES PRIMÁRIAS 

1 — CRANIOSSINOSTOSES SIMPLES - Esporádicas a maior parte das vezes. Raramente monogénicas. 

2 - CRANIOSSINOSTOSES COM ANOMALIAS ASSOCIADAS: 
Disostose crânio-facial - Sfndrome de Crouzon - autossómico dominante. 

Especialmente com sindactilia/polidactilia - Monogénicas. 
Si'ndrome típico de Apert - Possivelmente autossómico dominante. 
Síndrome de Saethre-Chotzen - Autossómico dominante. 
Síndrome de Pfeiffer - Autossómico dominante. 
Síndrome de Carpenter - autossómico recessivo. 

Especialmente com outros defeitos dos membros 
Com alterações do crescimento - a maior parte das vezes cromossómicas. Raramente teratogénicas. 
Sem alterações de crescimento - Monogénicas. 

II - CRANIOSSINOSTOSES SECUNDÁRIAS 

1 — Malformações do SNC 
Isolada - a maior parte das vezes esporádica; às vezes monogénica. 
Com anomalias associadas - cromossómica, monogénica. 

2 — Perturbações metabólicas. 

3 — Perturbações hematológicas. 

4— Outras doenças. 

FIG. 25 

Nesta classificação, construída a partir de um esquema apresentado por Cohen (1980) e da classificação apresentada 
por Mohr e colabs. (1978), anomalias associadas têm o significado de outras anomalias que não a deformidade crani
ana, nem as perturbações dos olhos, ouvidos, nariz e naso-faringe, presentes nas dismorfiascrânio-faciais. A história 
familiar e o tipo de hereditariedade são referidas na parte direita do quadro. 
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As craniossinostoses secundárias, pelo seu reduzido nume 
ro, têm pouco interesse do ponto de vista neurocirúrgico. Das vá
rias causas assinaladas no quadro da fig. 25, começaríamos por sa
lientar que, entre as malformações do S.N.C. (Alberca - Serrano e 
col., 1964; Cohen, 1975, 1977; Lorber, 1967), a microcefalia é de 
longe a mais frequente.Entre as doenças metabólicas podem citar-se: 
o hipertiroidismo (Johnsonbaugh e col., 1978; Penf old e Simps on, 1975), 
o raquitismo comum e o raquitismo vitamino-resistente (Cohen, 1980; 
Montaut e Strieker, 1977), a hipercalcemia idiopãtica e a hipofos-
fatasemia(Montaut e Strieker, 1977). Entre as doenças hematológicas po 
dem incluir-se as talassémias eas anemias de células faleiformes(Co 
hen, 1980), bem como a icterícia hemolítica congénita e a policitemia 
(Montaut e Strieker, 1977). Podem ainda referir-se, algumas distro 
fias e displasias õsteo-cartilagíneas e conjunctivas tais como, o 
gargoilismo (síndrome de Hunter-Hurler) e a acondroplasia (Montaut 
e Strieker, 1977), ou doenças do foro imunitário, como o síndrome 
de Job (Smithwick e col., 1978). Neste grupo das craniossinostoses 
secundárias, podem ainda incluir-se as chamadas iatrogéneas(Anders 
son, 1966), desenvolvidas na sequência da introdução de um "shunt" 
nas hidrocefalias, e ainda as que se podem verificar com o uso da 
Aminopterina, um antagonista do ácido fólico, que quando utilizado 
com fins abortivos, no fim do 19 mês de gravidez, pode desencadear 
uma displasia esquelética do crânio e dos pés (Montaut e Strieker, 
1977) . 

No que se refere às craniossinostoses primárias, no qua
dro da fig. 26 só estão incluídos os síndromes que com mais fre
quência se encontram na prática clínica, dele estando portanto exclu 
idos, casos considerados nas classificações de outros autores (Ber 
telsen, 1958; Cohen, 1980; Mohr e col., 1978; Montaut e Strieker, 
1977), não só por esse motivo mas, âs vezes, também por não lhes 
ter sido reconhecida individualidade própria. Só para dar 3 exem
plos, começaríamos pelo síndrome de Noack, apresentado como entida 
de individualizada na classificação de Mohr e colabs. (1978) , mas 
que Cohen (19 80) considera como não diferenciãvel do síndrome de 
Pfeiffer. O mesmo se poderá dizer relativamente ao síndrome de Gor 
lin- Chaudhry-Moss (1960), que tendo sido inicialmente considerado 
como um novo síndrome, só mais tarde veio a ser individualizado co 
mo aparentado com o síndrome de Crouzon (Cohen, 19 75) . O caso 
mais curioso, diz todavia respeito â peculiar deformidade em forma 
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de folha de trevo, que aparece ainda como entidade própria nas cias 
sificações recentes de Mohr e colabs. (1978) e de Montaut e Stri
eker (1977) . 

CRANIOSSINOSTOSES PRIMÁRIAS 

I - CRANIOSSINOSTOSES SIMPLES 

1 — Sinostose isolada de uma sutura 

- Sagital - Escafocefalia ou Dolicocefalia 

- Coronal Bilateral - Braquicefalia ou Acrocefalia 

- Coronal unilateral - Plagiocefalia 

- Metópica - Trigonocefalia 

2 — Sinostose de múltiplas suturas 

II -DISMORFIAS CRÂNIO - FACIAIS 

1 — Disostose crânio-facial - Srndrome de Crouzon 

2 — Acrócéfalo-sindactilias: 

Tipos l-ll - Si'ndrome de Apert - Tipo I (Apert tFpico) e Tipo II (Apert Crouzon) 

Tipo III - Si'ndrome de Saethre - Chotzen 

Tipo IV - SFndrome de Pfeiffer 

- Si'ndrome de Carpenter - acrocéfalo-polisindactilia 

FIG. 26 

Classificação modificada a partir das classificações de Bertelsen (1958) e de Montaut e Strieker (1977). 

Trata-se de uma deformidade caracterizada pela forma tri 
lobada da cabeça, hidrocefalia com predomínio da dilatação dos cor 
nos temporais, implantação baixa das orelhas e alterações faciais, 
que Comings (1965) afirma ter sido descrita pela primeira vez em 
1960, pelos alemães Holtermuller e Widemann com a designação de 
"Kleeblattschãdel Syndrome", e que. ele traduziu para "Cloverleaf 
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skull". Nas suas formas mais graves, a associação das alterações fa 
ciais eda exoftalmia,em conjunto com a congestão e o edema das con 
juntivas e a distensão venosa peri-orbitária, conferem ao doente a 
aparência de uma figura extra-terrestre. Ela tem nos últimos anos 
atraído a atenção de vários autores (Angle e col., 1967; Arseni e 
col., 1972; Comings, 1965; Eaton e col., 1975; Feingold e col., 1969; 
Hall e col., 1972; Muller e Hoffman, 1975; Partington e col., 1971; 
Temtamy e col., 1975; Turner e Reynolds, 1980). Inicialmente consi_ 
derada como tendo um prognostico sombrio (Feingold e col., 1969) , 
isso veio mais tarde a ser desmentido pela experiência cirúrgica de 
outros autores (Arseni e col., 1972; Muller e Hoffman, 1975 ; Tur
ner e Reynolds, 1980). Ao proceder ã sua sistematização , Parting
ton e colabs. (1971) dividiram os doentes com esse tipo de deformi 
dade em 3 grupos diferentes : 

Tipo I — associado com uma condrodistrofia generaliza
da e nanismo tanatofõrico, em que a morte ocor 
re no período perinatal; 

Tipo II - associado com alterações esqueléticas localiza 
das, tais como sindactilias, anquilose e sub-
-luxações das articulações da anca e cotovelos, 
etc. ; 

Tipo III -não acompanhada de outras alterações esqueléti 
cas . 

A provar que não se trata de uma entidade com individua
lidade própria, está o facto da deformidade ter sido detectada em 
casos de síndromes de Crouzon (Hall e col., 19 72), de Apert (Fein
gold e col., 1969), de Pfeiffer (Eaton e col., 1975; Temtamy e col. 
1975) e de Carpenter (Cohen, 1975). 

Embora muito mais polarizado para os aspectos fisiopato-
lõgicos das perturbações do crescimento crânio-facial, o neuroci
rurgião tem no entanto também necessidade de conhecer os aspectos 
genéticos das crâniossinostoses, dada a sua importância para o es
tabelecimento precoce de um diagnóstico nosolõgico correcto. Esses 
aspectos estão sintetizados no quadro da fig. 25, elaborado a par
tir de uma sistematização feita por Cohen (1980), ao correlacionar 
a história familiar com uma análise cuidadosa das malformações as
sociadas . 
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Conforme se pode aí facilmente constatar (cf. fig.25), ca 
da síndrome é definido pelas características comuns das anomalias 
associadas, e em regra há uma certa relação entre o tipo dessas a-
nomalias e o modo eventual de transmissão genética. Assim , quando 
as malformações são do tipo da sindactilia, da polidactilia ou da 
polissindactilia, o modo de transmissão é habitualmente do tipo mo 
nogénico(Cohen, 1980). Com excepção do sindrome de Carpenter , essa 
transmissão éde carácter autossõmico dominante, com penetração com
pleta e expressividade variável, devido a genes distintos ainda que 
possivelmente alélicos, actuando em diferentes fases do processo do 
desenvolvimento embrionário (Ontiveros eYoudovich, 1979). Quando , por 
outro lado, as malformações dos membros são de carácter deficitário, 
traduzido por uma ausência de partes anatómicas dos membros, pode ha
ver duas possibilidades: se houver paralelamente alterações do crés 
cimento, trata-se habitualmente de síndromes teratogéneos ou origina
dos a partir de aberrações cromossómicas; se não houver perturba
ções associadas do crescimento, então o mais provável é tratar-se 
de síndromes com um tipo monogénico de transmissão (Cohen, 1980). 

Nas craniossinostoses simples não há habitualmente histõ 
ria familiar da doença, pelo que, na sua maioria trata-

de casos esporádicos e em que o risco de recorrência ê extrema
mente baixo. Há todavia excepções: nas situações em que o filho e 
um dos pais estão afectados, o risco do subsequente aparecimento de 
outro filho afectado, está calculado em cerca de 50%; nos casos em 
que há dois irmãos afectados de pais saudáveis, esse risco ê decer 
ca de 25% (Cohen, 1980). O modo de transmissão genética, nos casos 
raros em que se detecta uma história familiar, é geralmente do ti
po monogénico e de carácter dominante (Cohen, 1980; Ontiveros eYou 
dovich, 1979). Há todavia casos excepcionais, em que ele pode ser 
de carácter recessivo, como foi demonstrado por exemplo por Cross 
e Opitz (1969) ao estudar as crâniossinostoses nos "Amish", uma sei 
ta protestante emigrada nos Estados Unidos e em cujo caso há a par 
ticularidade da existência de cosanguinidade, em virtude dos seus 
membros se casarem uns com os outros. 

No que diz respeito ãs dismorfias crânio-faciais, em cu
jo caso há uma história familiar da doença e, com excepção do sín
drome de Carpenter (cf. quadro da fig. 25), um modo de transmissão 
de tipo dominante, hote-se haver referência a casos esporádicos 
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de síndrome de Crouzon, cuja incidência foi assinalada (Hoffmann e 
Hendrick, 1979) como sendo de 25%. Eles têm sido considerados como 
resultantes de mutações recentes, relacionadas com a idade avança
da dos progenitores no momento da concepção (Kreiborg, 198L). Fac
to idêntico tem sido apontado (Ontiveros e Youdovich, 19 79) coraopo 
dendo também ocorrer no síndrome de Apert, em cujo caso se cons ide 
rava (Hoffman e Hendrick, 1979) que a incidência de casos esporádi 
cos é de cerca de 95%, devido ao facto desses doentes raramente se 
casarem, em virtude do aspecto estético das suas deformidades. 

Para além dessas diferenças de carácter genético , entre 
craniossinostoses simples edismorfias crânio-faciais(cf.quadro da 
fig.25), parece haver igualmente diferenças no modo de desenvolvimen 
to das respectivas deformidades, em cada um dos casos. Desta maneira, 
enquanto que nas craniossinostoses simples as deformações crânio-
-faciais resultam, essencialmente, de um reajustamento dos vecto
res do crescimento encefálico, consequente ao impedimento de expan 
são do crânio ao nível das áreas suturais sinostosadas, nas dismor 
fias crânio-faciais parece haver ainda um outro componente, relaci 
onado com a presença de uma hipoplasia maxilar. A ser assim, torna 
-se então evidente a importância em levã-lo na devida linha de con 
ta, quando se procuram definir os critérios para o estabelecimento 
de um diagnóstico nosológico precoce, bem como as linhas gerais de 
orientação terapêutica. 

Em relação âs craniossinostoses simples, a deformidade de 
tipo plagiocefãlico constitui, talvez, o melhor exemplo para demons 
trar o efeito do reajustamento desses vectores do crescimento, bem 
traduzidos no crânio e na face dos doentes. Na realidade , estando 
o impedimento da expansão craniana limitado apenas â área coronal 
de um dos lados, a repercussão da reorientação dos vectores de crés 
cimento encefálico, acaba por se fazer sentir não só ao nível dare 
gião fronto-orbitãria ipsilateral (cf. fig.27), como vai também re 
percutir-se sobre a metade contralateral da calote, bem como sobre 
a base craniana (cf. fig. 28) e até sobre a própria face. Como re
sultado dessa perturbação, tudo acaba por ser anormal ao nível do 
esqueleto crânio-facial, não existindo praticamente áreas normais 
que possam servir de pontos de referência, para o estudo radiocefa 
lométrico. Isso levou, por exemplo, Tulasne e Tessier (1981) a con 
siderá-la como a forma mais completa de assimetria crânio-facial, e 
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ao aparecimento recente de designações t a i s como, "disostose crâ-

n io - fac i a l isolada" (Whitaker e c o l . , 1981, 227) e "fac io-cranios-

tenose u n i l a t e r a l " (Marchac e Renier, 1981, 238). Todo esse enca-

cadeamento f i s iopatológico do desenvolvimento da assimetr ia crânio 
- f a c i a l , consequente às dis torções que se verificam ao nível do crâ 
nio , das órbi tas e do terço médio da face, es tá excelentemente des_ 
c r i t o em duas publicações recentes (Marsh e Schwartz, 1983; Tulas-

ne e Tess ier , 1981) . 

Radiografia de crânio de ura doente com Plagiocefalia (nÇ 
de série 122, da casuística a apresentar no próximo capí 
tulo). ■ i anormal da grande asa do esfenóide do la 
do direito (deslocamento para a frente e para fora com e 
levação da sua porção ptérica), associadamente ao encur
tamento e elevação do andar anterior, e ainda ã hipopla
sia e verticalização das pequenas asas do esfenóide, con 
ferem ã órbita do lado afectado o característico aspecto 
mefistofélico. 

Essas distorções fazem com que, quando se olha o doente 
de f ren te , a ass imetr ia se ja mais acentuada ao nível da região fron 
t o - o r b i t á r i a , em vir tude de no lado afectado o rebordo supra-orb i -

Redução do ângulo esfenopetroso, constituído pela su

perfície orbitaria do esfenóide e pela pirâmide petrosa; 
essa redução deriva essencialmente do deslocamento dapi^ 
râmide petrosa no sentido anterior, a qual chega âs ve
zes a assumi : uma orientação quase transversal. O deslo 
camento da pirâmide petrosa para a frente e para baixo, 
ao trazer como consequência deslocamentos idênticos da 
cavidade glenoideia e, naturalmente, da articulação tem 
poromandibular, cor ribui para compensar o encurtamen
to do ramo mandibular, que invariavelmente se observa 
neste i_ipo de doentes. O deslocamento para a frente epa 
ra fora da grande asa do esfenóide, vai traduzirse nu
ma diminuição da profundidade da cavidade orbitaria ipsi 
lateral e ainda num abaulamento da parede lateral da fos 
sa média, * qual pode vir a colocarse praticamente ao 
lado da ^ruita. 

FIG.28 
Representação esquemática do aspecto radiográfico da base do crânio de um doente com Plagiocefalia (extraída a 
partir de: Mohr, G. e colabs. (1978), in Neurosurg., Vol. 2, pág. 85). Com autorização do Editor, Williams eWilkins, 
Co., Baltimore. 
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tário estar elevado e retraído, enquanto que no lado oposto se ve
rifica exactamente o fenómeno inverso. Para essa assimetria contri 
bui ainda o desvio ipsilateral da raiz do nariz, ao mesmo tempo que 
a extremidade da pirâmide nasal dá a ilusão de estar desviada para 
o lado oposto, devido ã distorção do eixo vertical da face. Devido 
a essa distorção, o eixo ideal acaba por passar geralmente próximo 
da crista lacrimal anterior do lado contra-lateral (Tulasne e Tessi 
er, 19 81), facto de maior importância para o planeamento da cirur
gia reconstrutiva da face. Para que a assimetria se torne ainda 
mais evidente, contribui igualmente a presença frequente de um es
trabismo, provocado por anomalias neuromusculares de tipo hiper-
trõfico dos músculos intrínsecos do olho do lado afectado (Tulasne 
e Tessier, 1981). 

Enquanto que, na plagiocefalia, as deformações do terço 
médio da face resultam essencialmente da reorientação dos vectores 
do crescimento encefálico , já nas dismorfias crânio-faciais , elas 
parecem ser devidas em grande parte a um defeito de crescimento do 
próprio maciço esquelético da face, fundamentalmente por causa da 
hipoplasia do osso maxilar. Dada no entanto a elevada frequência 
com que nas dismorfias crânio-faciais se verifica o envolvimento 
do anel suturai do sistema coronal, as alterações do crescimento 
daí decorrentes vão determinar, em correlação com a presença da hi 
poplasia maxilar, três das principais características das deformi
dades que se desenvolvem ao nível da região fronto-órbito-facial , 
bem como das disfunções com elas directamente relacionadas. 

19 — 0 modo de evolução dessas deformidades, confere às 
dismorfias crânio-faciais (particularmente nos sín 
dromes de Crouzon e de Apert) a qualidade de exem
plos paradigmáticos, de doenças de natureza congé
nita, cuja expressão fenotípica aumenta de intensi
dade com o decorrer da idade (Pruzansky, 1977). 

29 — 0 impedimento do crescimento ao nível do anel sutu 
ral do sistema coronal, dá origem a um recuo de to 
da a porção anterior do neurocrânio, particularmen 
te evidente ao nível da região fronto-orbitãria, do 
que resulta o desenvolvimento de uma exoftalmia, co 
mo consequência da pouca profundidade das cavida
des orbitarias. 
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39 — A hipoplasia maxilar, traduzida nos seus tris pla
nos vertical, transversal e ántero-posterior, mani 
festa-se não só no aspecto estético da face dos do 
entes (Cf. fig. 29 - b ) , como também no desenvolvi
mento de determinadas disfunções; as mais importan 
tes consistem no desencadeamento de perturbações 
respiratórias, como consequência da redução do es
paço aéreo da naso-faringe, e em perturbações da 
mastigação, por defeituoso ajustamento das arcadas 
dentárias. 

Quanto ao primeiro aspecto, é frequente que a deformida
de estética jã seja aparente no momento do nascimento. 0 seu grau 
de expressão fenotípica fica contudo a depender, da altura em que 
se tiver iniciado o processo sinostõtico, tanto das suturas crania
nas como das suturas maxilares, bem como da cronologia e da rapi
dez com que se processar esse envolvimento. No entanto, â medida 
que a criança for crescendo, a deformidade estética vai-se tornan
do cada vez mais acentuada (Cf. fig. 29). Isso fica a dever-se ao 
facto de se processar um crescimento desproporcionado ao nível das 
estruturas crânio-faciais, em que numa das partes se verifica uma 
paragem ou uma desaceleração do processo de crescimento, ao passo 
que na parte contígua ou nas estruturas nela contidas, esse proces_ 
so segue o seu curso normal (Pruzansky, 1977). Assim, enquanto que 
o processo sinostõtico ao progredir ao nível do osso maxilar , vai 
travando ou impedindo o seu crescimento, acontece paralelamente que 
tanto o encêfalo como os globos oculares, tal como a língua e a man 
díbula, prosseguem o seu desenvolvimento; além disso, dã-se a erup
ção dentária e os músculos mastigadores entram em funcionamento. Tu 
do, no seu conjunto, faz com que se torne cada vez mais acentuado o 
contraste estabelecido pela maxila hipoplãsica com as áreas esque
léticas que lhe são adjacentes, ou com órgãos que nelas estão con
tidos. Daí a razão de ser frequente nos síndromes de Crouzon e de 
Apert, que as malformações do terço médio da face não sejam aparen 
tes antes da erupção dos dentes molares, tornando-se então eviden
tes por altura dos 4-8 anos de idade e ficando completas por volta 
dos 15 anos (Tessier, 1981). Essa também uma das razões porque, no 
síndrome de Crouzon,a deformidade do terço médio da face se torna 
particularmente notória na altura da puberdade, coincidindo com o 
surto máximo de crescimento puberal, o qual, ao incidir também so-
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b) Fotografias aos 10 meses e aos 10 anos de idade,res 
pectivamente. Notar a acentuação do grau de exoftal-
mia e de retrognatia do maxilar superior, com o decor 
rer da idade. Reparar nas alterações faciais caracte
rísticas do síndrome de Crouzon: perfil facial de ti
po côncavo, exoftalmia,nariz em bico de papagaio,pseu 
doprognatismo 'devido ã retromaxilia) mordedura aber
ta anterior. O lábio superior está retraído e o lábio 
inferior apresenta-se caído. A doente tinha sido sub
metida a craniectomia coronal ao ano de idade, a qual 
foi novamente reaberta aos 4 anos. 

c) Radiografias de crânio, ao ano de idade, na incidên
cia de perfil, para pôr em evidência a hipoplasia do 
maxilar superior. Reparar ainda no encurtamento do an 
dar anterior consequente ã sinostose prematura da su
tura coronal, bem como na sua inclinação anormal de 
baixo para cima e de trãs para a frente, devido a um 
abaixamento do plano esfenoidal provocado pela hipo
plasia basal {ver também fig. 21 - c). 

FIG.29 
Doente do sexo feminino com um síndrome de Crouzon (n. de série 115, da casuística a apresentar no próximo ca
pítulo). 

bre os côndilos da mandíbula (Kreiborg, 1981, ), faz com que esse con 
t r a s t e se torne ainda mais evidente . 

Quanto ao aspecto que foi assinalado em segundo lugar , o 
impedimento da expansão craniana ao nível do anel su tu ra i do s i s te 
ma coronal dá origem: por um lado, a um encurtamento do andar ante 
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rior da base do crânio, em virtude dos lobos frontais estarem im
possibilitados de se expandir no sentido anterior; por outro, a ai 
terações ao nível da fossa média, traduzidas num deslocamento para 
a frente e para fora das grandes asas do esfenõide, em virtude do 
reajustamento dos vectores de crescimento cerebral, nomeadamente ã 
custa da expansão dos lobos temporais. Da conjugação de ambos es
ses fenómenos, associadamente ao abaixamento do plano esfenoidal 
(Cf. fig. 29) e ainda ao deslocamento para baixo e para os lados 
das células etmoidais (Cf. fig. 30), resulta uma redução significa 
tiva na capacidade volumétrica das cavidades orbitarias e um des
vio anormal do seu eixo (Cf. fig. 30), com o consequente desenvol
vimento da exoftalmia e da exoforia. Relativamente ã primeira, se 
levarmos em linha de conta que, a uma redução de 10 milímetros na 
profundidade da cavidade orbitaria, corresponde uma redução conco-

Normal Normal 

a) Exoforia provocada pelo desvio para fora dos eixos or 
b i t ã r i o s . Nos casos mais acentuados, a visão binocu
lar pode tornar-se impossível. 

1 - Saio eafenojdal 

2 - Células etmoidais b) Situação normal das relações entre as órbitas, os bu
racos ópticos, a lâmina crivosa do etmóide e as célu
las etmoidais. 

Seios frontais 

c) Hipertelorismo orbitãrlo resultante do abaixamento da 
lâmina crivosa do etmóide. O alargamento para os la
dos das células etmoidais anteriores, reduz o volume 
das cavidades orbitarias e provoca um aumento da dis
tância inter-orbitária. Disso resulta que os eixos or 
bitãrios assumam uma orientação divergente para fora, 
em virtude de não haver alterações ao nível dasua por 
ção posterior, conforme se pode constatar pela manu
tenção da distância normal entre os dois buracos õpti 
cos . 

FIG. 30 
Representação esquemática da influência exercida pelo hipertelorismo sobre o eixo das cavidades orbitarias e a posi
ção dos globos oculares (extrai'da a partir de:Epstein, F. J. e colabs. (1975), in J. Neurosurg.,Vol. 42, pag. 523).Com 
autorização do Editor, Waverley Press Inc., Baltimore. 
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mitante de 6 mililitros no seu volume, coincidente com o próprio vo 
lume do globo ocular (Tessier, 19 71 ), compreende-se o motivo por
que nos casos mais graves se possa desenvolver um verdadeiro exor-
bitismo, devido â incapacidade das órbitas em conter os globos ocu 
lares. Estes podem então luxar ã frente das pálpebras, que se tor
nam insuficientes para os proteger, com o consequente risco do de
senvolvimento de úlceras da córnea, seguidas de opacidades cicatri
cials e cegueira. Essas alterações, em conjunto com o desvio late
ral, tanto das paredes internas como das paredes externas das ca
vidades orbitarias, neste último caso agravado ainda pelo encurta
mento consequente ã sinostose das suturas esfeno-zigomáticas e es-
feno-temporais (Kreiborg, 1981), estão na origem da exoforia e do 
síndrome em "V". Este caracteriza-se por alterações dos movimentos 
oculares, em que os olhos se afastam um do outro nos movimentos con 
jugados para cima e se aproximam entre si nos movimentos para bai--
xo, fenómeno que é atribuído (Brown e col., 1979) a uma hiperten
são dos músculos oblíquos inferiores, associadamente ã obliquidade 
anti-mongolõide da fenda palpebral. 

No que se refere ao terceiro aspecto antes referido, as 
deformidades do terço médio da face resultam, essencialmente, não 
só da hipoplasia maxilar (Tessier, 1971 , 1971 ), devido â sinosto 

3. C — 
se prematura das suas próprias suturas (Kreiborg, 19 81, ) , como tam 
bem da fusão do polo posterior da maxila ã apófise pterigoideia do 
osso esfenoidal, a qual provoca um impedimento da sua expansão pa
ra a frente e para cima (Tessier, 1971, , 1971 ) . Essas anomaliases 
queléticas, associadamente às correspondentes alterações das par
tes moles, conferem o característico aspecto â face dos doentes(Cf. 
fig. 29 -b). Desta maneira, o encurtamento no plano vertical tra-
duz-se em alterações significativas do perfil facial, nomeadamente 
ao nível do nariz e da boca (Cf. fig. 29 -b). Por sua vez, a redu
ção do diâmetro transversal, dá origem a alterações na morfologia 
da arcada dentária superior, com a consequente defeituosa implanta 
ção dentária; essas alterações, associadamente ã retromaxilia, aca 
bam por dificultar o ajustamento das arcadas dentárias, com as con 
sequentes perturbações da mastigação. 

No entanto, uma das consequências mais graves da hipo
plasia maxilar, que inclui o processo da sua própria pneumatização, 
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consiste na redução das suas dimensões no plano sagital , para as 
quais contribui igualmente a sua falta de migração no sentido ante 
rior. Para além de dar origem a um agravamento da exoftalmia, devi 
do â retracção do rebordo orbitário inferior, isso traduz-se no a-
perto da fossa pterigo-maxilar que, as vezes, se encontra quase 
completamente obliterada. Essa deformação, associadamente â cifose 
basilar resultante do desvio para baixo do esfenõide e do etmõide, 
tão frequentes nas dismorfias crânio-faciais, nomeadamente nos sín 
dromes de Crouzon e de Apert, conduz a um aperto significativo do 
espaço aéreo da naso s da orofaringe, que pode ter consequências 
graves para os doentes. Elas têm uma tradução clínica idêntica ãde 
todas as situações que se fazem acompanhar de sinais crónicos de a 
perto das vias aéreas superiores, das quais as mais características 
consistem na existência de uma respiração nasal de tipo estertoro-
so, acompanhada de abundantes secreções. Essa obstrução crónica das 
vias aéreas superiores pode conduzir inclusivamente ao desenvolvi
mento de um "cor pulmonale" , como foi posto em evidência por exem 
pio por Don e Siggers (19 71) num doente com síndrome de Crouzon. 

As alterações, que acabam de ser descritas, conferem ao 
aspecto da face dos doentes com dismorfias crânio-faciais determi
nadas linhas tão características que, embora variando na intensida 
de da sua expressão fenotípica, fazem com que os doentes com um de 
terminado síndrome se pareçam muito mais uns com os outros do que 
com os seus familiares, independentemente da idade, sexo, raça ou 
do "background" étnico(Pruzansky, 1977).Ë curioso verificar-se que, 
depois de submetidos aos métodos radicais de reconstrução crânio-
- facial, esses doentes readquirem os traços fisionómicos que os as_ 
semelham novamente aos seus parentes mais próximos (Pruzansky, 1977). 
Dadas as semelhanças de carácter anatómico dessas anomalias faci
ais, de que o síndrome de Crouzon constitui o exemplo mais caracte 
ris tico, a diferenciação entre os vários tipos de dismorfias crâ
nio-faciais depende, fundamentalmente, do modo de transmissão genéti 
ca e do carácter das malformações associadas (Cf. quadro da fig. 25). 
No quadro da fig. 31 estão resumidas as principais características, 
que servem para fazer a destrinça entre os cinco tipos de dismor
fias crânio-faciais que mais correntemente são referidos na litera 
tura, dos quais os síndromes de Crouzon e de Apert são de longe os 
mais frequentes. 
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Tal como o síndrome de Crouzon constitui, relativamente 
ao carácter das deformidades faciais, o que melhor caracteriza as dis 
morfias crânio-faciais, também o síndrome de Apert representa, em 
relação ãs malformações associadas, o "chefe de fila" de um grupode 
síndromes bastante aparentados entre si (Cf. quadro da fig. 31). Qua
se se poderia afirmar, parafraseando Tessier (1971 ), tratar-se de 
síndromes de Crouzon com sindactilia, de que o tipo II de acrocéfa 

DISOSTOSE CRÂNIO-FACIAL 

Si'ndrome de Crouzon: 
Envolvimento bilateral da sutura coronal e das suturas basais; hipertelorismo; pouca profundidade das ór
bitas e exoftalmia; hipoplasia maxilar com atresia das coanas, palato alto e angulado, nariz em bico de pa
pagaio. Hidrocefalia rara. 

ACROCÉFALO-SINDACTI LIA 

Tipo I Si'ndrome de Apert (Apert ti'pico): craniossinostose de tipo braqui-esfenocefálico; sindactjlia simétrica, ós
sea e das partes moles, dos dedos 2., 3. e 4. das mãos (e apenas cutâneo nos pés) que se apresentam reuni
dos numa massa única mediana com uma unha comum. Encurtamento das extremidades superiores. Hidro
cefalia comum. 

Tipo II Si'ndrome Apert-Crouzon: a sindactilia geralmente não engloba o 1". e o 5! dedos ou exclui apenas um deles. 
De um modo geral, as alterações das extremidades são idênticas ao síndrome de Apert ti'pico e as alterações 
faciais idênticas ao si'ndrome de Crouzon. 

Tipo III Si'ndrome de Saethre-Chotzen: craniossinostose e alterações faciais geralmente assimétricas, com desvio do 
septo nasal; implantação baixa da rafe anterior do cabelo; braquidactilia variável com sindactilia proximal 
apenas das partes moles dos 2." e 3! dedos das mãos e dos 3.' e 4'. dedos dos pés. Hidrocefalia. 

Tipo IV Síndrome de Pfeiffer: craniossinostose e hipoplasia do terço médio da face; sindactilia parcial e variável ape
nas nas partes moles dos dedos das mãos e dos pés; ambos os polegares e halux são grossos e curtos, dirigidos 
para fora e com a falange proximal de forma triangular ou trapezoidal. Hidrocefalia rara. 

ACROCÉFALO-POLISINDACTILIA 

Si'ndrome de Carpenter: 
Envolvimento de múltiplas suturas e alterações faciais idênticas ao síndrome de Apert; braquimesofalangia 
com sindactilia variável e apenas das partes moles dos dedos das mãos; pré-axial polidactilia dos pés; desloca
mento da rótula, genum valgum, cardiopatia congénita; baixa estatura, obesidade. Hidrocefalia rara. 

FIG. 31 

Principais características clínicas, que distinguem entre si as dismorfias crânio-faciais mais frequentes (de acordo 
com: Asencio e col. (1979); Cohen (1977); Hoffman e Hendrick (1979); Mohr e col., (1978); Montaut e Strieker 
(1977). 

lo-sindactilia pode ser considerado como o exemplo mais demonstra
tivo. Por outro lado, a semelhança entre as deformidades faciais ob
servadas nos vários síndromes, assinalados no sub-grupo de que o sin 
drome de Apert é o chefe de fila (ver quadro da fig. 31), pode con 
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duzir a concepções erradas, tais como as de considerar o síndrome 
de Pfeiffer como uma forma atenuada de Apert, ou o de julgar o sín 
drome de Saethre-Chotzen como uma entidade rara. Sob esse aspecto 
e relativamente ao síndrome de Pfeiffer, Cohen (19 75) afirmava que, 
não obstante o número de casos publicados não fosse ainda suficien 
temente extenso para uma caracterização mais profunda desse síndro 
me, a análise das árvores genealógicas até então publicadas, não lhe 
tinha permitido encontrar, nas famílias dos doentes afectados, for
mas clínicas de transição de ura síndrome para o outro que pudes
sem explicar, conforme tinha sido sugerido, uma actuação tardia doge 
ne, levando-o assim a concluir, que os síndromes de Apert e de Pfei_ 
ffer são duas entidades nosolõgicas geneticamente distintas. No que 
diz respeito ao síndrome de Saethre-Chotzen, o mesmo autor (Cohen, 
1975) considerava-o como uma entidade relativamente comum entre as 
crâniossinos toses e que a raridade com que se faz o diagnóstico, bem 
reflectida no reduzido número de casos publicados, ficava a dever-
-se essencialmente a dois motivos: por um lado a ausência de per
turbações funcionais e o moderado grau de deformidade, podem ser de 
tal ordem que nem sequer conduzem o doente ao médico; por outro la 
do, muitos doentes são erradamente diagnosticados como síndromes de 
Crouzon e de Pfeiffer, ou até como crâniossinos toses simples. 

IJa maior parte das vezes, esses erros ficam a dever-se ao 
próprio carácter evolutivo das deformidades crânio-faciais. De fac 
to, estando elas dependentes do tipo de suturas envolvidas no pro
cesso sinostõtico,tanto ao nível do crânio como da face, bem como 
da cronologia e da rapidez com que se estabelece e evolui esse pro 
cesso, enquanto que os vários padrões de envolvimento suturai ser
vem para fazer a destrinça entre os diversos síndromes, as varia
ções da expressão fenotípica era cada um deles podem levar a confun 
di-los uns com os outros. Na verdade, as diferenças observadas na 
expressão clínica dos doentes com um mesmo síndrome, conduzindo por 
ventura a alguns erros de diagnóstico, são habitualmente o reflexo 
do tipo de suturas envolvidas no processo sinostõtico, de que re
sulta, por sua vez, um determinado padrão de deformidades , conse
quentes â reorientação dos vectores de crescimento encefálico. As
sim é provável, por exemplo, que em virtude da sutura coronal po
der estar envolvida apenas de um dos lados no síndrome de Saethre-
-Chotzen, conduzindo ao desenvolvimento de uma assimetria facial, 
induza no facto há pouco assinalado de fazer o diagnóstico errado 
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de uma craniossinostose simples de tipo plagiocefãlico. Por outro 
lado, a implantação baixa das orelhas, que frequentemente se obser
va nos síndromes de Apert, Saethre-Chotzen e Pfeiffer, não consti
tui característica específica de nenhum deles. Ela não representa 
mais do que o resultado do deslocamento para baixo da pirâmide pe-
trosa, consequente â reorientação dos vectores do crescimento ence 
fálico. 

Não obstante essas variações, na expressão fenotípica das 
deformidades faciais, poderem contribuir para pôr dificuldades no 
estabelecimento precoce de um diagnóstico nosológico correcto,, uma 
análise cuidadosa da história familiar e das características das 
malformações associadas, nos moldes que estão sintetizados no qua
dro da fig. 31, pode no entanto ajudar no sentido de se chegar a um 
diagnóstico nosológico o mais adequado possível. 

0 rápido incremento da cirurgia crânio-facial veio, de fac 
to, criar uma dinâmica muito própria, não só quanto ao modo de tra
tar esses doentes, como também sobre a metodologia a seguir na in
vestigação das deformidades a corrigir; nela podem incluir-se, o re. 
curso ã politomografia para o estudo das cavidades orbitarias(Fitz^ 
1981) e ã rãdio-cefalometria para o estudo do crescimento crânio-
-facial. Na realidade, tendo em vista a multiplicidade dessas de
formações, bem como das disfunções delas resultantes, uma tal tare 
fa só poderia ser levada a cabo mediante uma acção inter-discipli-
nar. Daí a criação de equipas crânio-faciais, integrando neuroci
rurgiões, cirurgiões plásticos e maxilo-faciais, ortodontistas, neu 
ro-radiologistas e oftalmologistas. Sobre o modo como se deve pro
cessar esse trabalho inter-disciplinar, e se devem estruturar os res 
pectivos Centros, gostaríamos de chamar a atenção para três publi
cações (Campo e col., 1979; Mathews, 1977; Munro, 1975), onde esses 
aspectos são devidamente considerados. Nesse trabalho de equipa,as 
sume um papel de relevo a investigação pré-operatõria, no sentido 
de proceder a um planeamento adequado das intervenções cirúrgicas 
a efectuar, para corrigir as deformidades e suas respectivas dis
funções. A esse propósito, e como exemplo demonstrativo de um dos mo 
dos como se deve proceder a esse planeamento, citamos a metodolo
gia apresentada por Firmin e colabs. (1974), do Centro de Cirurgia 
Crânio-facial de Nova Iorque. Nesse tipo de planeamento podem uti-
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lizar-se essencialmente dois métodos, a tomografia axial computori 
zada e os estudos rádiocefalométricos, ficando a escolha de cada 
um deles a depender dos objectivos que se pretendam atingir , con
forme será posto em relevo no próximo capítulo. 

Refira-se, desde já, que os métodos rádio-cefalométricos 
são essencialmente utilizados nos estudos longitudinais do cresci
mento crânio-facial. A sua introdução e o subsequente desenvolvi
mento, devem-se sobretudo ã Escola Americana, iniciada com Broad-
bent (Broadbent e col., 1975) e continuada por Pruzansky (1977), no 
seu Centro de Anomalias Crânio-faciais, em Chicago . Na literatura 
mais recente, podem já encontrar-se bastantes publicações referindo 
os resultados dos estudos rádio-cefalométricos, pré e pós-operatori 
os, em doentes com craniossinostose simples e com dismorfias crâ
nio-faciais (Firmin e col., 1974; Friede e col., 1983 ; Kreiborg , 
1981 , 1981,; Kreiborg e Pruzansky, 1981; Maniscalco e Habal, 1978; 
Matras e col., 1977; McCarthy e col., 1978; Pruzansky, 1977 ; Pru
zansky e col., 1975). Entre eles destacaríamos: os de Firmin e co-
labs. (1974), no que se refere ao planeamento pré-operatõrio; os de 
Friede e colabs. (1983) e os de Matras e colabs. (1977), no que diz 
respeito ao estudo do crescimento pós-operatório. 

São vários os métodos disponíveis, alguns implicando com 
a implantação previa de indicadores metálicos rãdio-opacos, com o 
objectivo de os usar posteriormente como pontos de referência, para 
analisar o processo de crescimento ósseo; estes últimos, são essen 
cialmente utilizados pelos ortodontistas no estudo do crescimento 
crânio-facial. Entre todos esses métodos, vamos no entanto fazer uma 
breve referência, apenas àquele (Friede e col., 1983) que foi uti
lizado no estudo do crescimento crânio-facial dos doentes que cons 
tituem a casuística que será apresentada no capítulo seguinte, ali
ás o mais frequentemente usado nesse tipo de estudo. Ele consiste 
na execução de radiografias de crânio convencionais, em projecções 
"standard" previamente estabelecidas, em que a cabeça do doente é 
fixa num cefalostato, de modo a permitir que o exame seja executa
do de acordo com um sistema perfeitamente padronizado. Com o objec 
tivo de evitar erros de posição, especialmente nas crianças, esses 
exames são frequentemente efectuados com o doente sedado ou até a-
nestesiado. Eles baseiam-se na utilização, como zonas de referência, 
de determinados pontos antropométricôs bem conhecidos , facilmente 
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reconhecidos nas radiografias cranianas de perfil, os quais são as 
sinalados esquematicamente no diagrama da fig. 32. 

S - ponto selar; N - nasion; Ba - basion; ANS - espinha 
nasal anterior; PNS - espinha nasal posterior; C - pon
to de cruzamento com o plano nasion-sela, de uma linha 
perpendicular ao plano do palato duro, partindo da es
pinha nasal anterior (ANS). D - ponto de cruzamento com 
o plano nasion-sela, de uma linha perpendicular ao pla
no do palato duro, partindo da espinha nasal posterior 
(PNS) . 

FIG.32 
Diagrama representando os pontos de referência mais frequentemente utilizados, nos exames radiocefalométricos 
efectuados em projecções laterais (extraído a partir de: McCarthy, J. G. e colabs. (1978), in Plast. Reconstr. Surg. 
Vol. 62, pág. 338). Com autorização do Editor, Robert M. Goldwin, M. D., Editor, Brookline, Massachusetts. 

Como facilmente se pode verificar nesse diagrama, o com
primento da porção posterior da base do crânio, por exemplo , pode 
ser avaliado através da medição da distância entre o basion (Ba) e 
o ponto selar (S), e o comprimento do andar anterior, através dame 
dição da distância entre a nasion (N) e o ponto selar (S). Por ou
tro lado, as dimensões verticais do terço médio da face podem ava-
liar-se: através da medição de distância entre o ponto (C) e a es
pinha nasal anterior (ANS), no que se refere â sua porção anterior; 
ou então pela medição da distância entre o ponto D (Cf. fig. 32) e 
a espinha nasal posterior (PNS), no que diz respeito ã sua porção 
posterior. Além disso, há determinados ângulos formados por essas 
linhas de união, cuja avaliação tem interesse para analisar as de
formações e rotações crânio-faciais, consequentes ã hipoplasia ba
sal, ou ao reajustamento dos vectores do crescimento associado àsi 
nostose suturai, como é o caso por exemplo do ângulo formado pelos 
segmentos de recta resultantes da união dos pontos (Ba-S-N).Do mes 
mo modo, pela avaliação do ângulo formado pela união dos pontos(8-
-N-ANS) colhe-se informações sobre as relações do crânio, nomeada
mente do seu andar anterior, com a face. Concretizando, quando uma 
intervenção cirúrgica sobre a área sinostosada da sutura coronal ê 
extendida â base do crânio, o êxito da operação, traduzido numeres 
cimento pôs-operatório da porção anterior do crânio, é objectivado 
pelo aumento da distância (S-N) e pela redução do ângulo (S-N-ANS). 
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O grau de perturbação do crescimento crânio-facial, pode 
ser avaliado ao comparar os valores recolhidos pelo estudo radioce 
falométrico pré-operatõrio,com os valores normais para o mesmo se
xo e grupo etário, como por exemplo os que foram obtidos por Broad 
bent e colabs. (19 75). Da análise comparativa,entre o grau de per
turbação do crescimento do crânio relativamente ao da face , podem 
tirar-se conclusões preciosas no sentido de planear pré-operatoria 
mente, por exemplo, quanto é que se tem de avançar com o maciço su-
pra-orbitário e com o terço médio da face, para se obter um resul
tado estético harmónico. Os estudos rãdio-cefalométricos que se e-
fectuarem depois da operação, servem para avaliar o grau de cresci 
mento subsequente ao tratamento cirúrgico, e assim julgar não só so 
bre a qualidade dos resultados obtidos, como também sobre a eventu 
ai necessidade de novas intervenções correctivas. Os dados colhi
dos pelo estudo pós-operatório, podem ainda ser usados para fazer 
uma análise comparativa com os valores prê-operatõrios, para a par 
tir daí tentar eventualmente tirar ilacções de carácter retrospec
tivo, sobre os mecanismos fisiopatolõgicos das perturbações do crés 
cimento. 



CAPÍTULO 3 

CASUÍSTICA. 
ANÁLISE E DISCUSSÃO. 
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3.1. MODO DE SELECÇÃO DOS DOENTES, MÉTODOS DE 
INVESTIGAÇÃO E CONTROLE PÕS-OPERATÕRIO. 

Esta casuística engloba o estudo de 136 doentes com cra-
niossinostose simples e dismorfias crânio-faciais, tratados cirur
gicamente no Hospital Sahlgrenska, desde a data da sua abertura em 
meados de 1954, até Dezembro de 1981. Refira-se, entretanto, que an 
tes de 1960 apenas tinha sido operado um doente, pelo que os res
tantes 135 foram tratados durante o período de 21 anos, compreendi_ 
do entre 1960 e 1981. De salientar ainda, que tendo os primeiros 38 
doentes desta série sido já objecto da nossa análise em 1967 , cu
jos resultados foram apresentados num trabalho publicado em 1968 
(Andersson e Gomes, 1968 ), a subsequente evolução do seu estado 
foi agora novamente revista. 

A criação em 19 76 de um Centro de Cirurgia Crânio-facial, 
que ficou adstrito ao Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Sahl 
grenska, veio, de certo modo, conferir a esta casuística um carác
ter selectivo. De facto, até àquela data,todos os doentes com cra-
niossinostoses simples e com dismorfias crânio-faciais, pertencen
tes à área de internamento do Hospital, que nos últimos anos abran 
gia uma população de cerca de dois milhões e meio de habitantes, e 
ram drenados para o Serviço de Neurocirurgia; a partir de então, o 
internamento dos doentes passou a fazer-se de modo diferente . As
sim, o Centro passou a receber não sõ todos os casos de dismorfias 
crânio-faciais e de craniossinostoses simples com envolvimento da 
sutura coronal existentes no país, como, mais recentemente,passou 
também a internar alguns doentes com dismorfias crânio-faciais vin 
dos da Noruega. O Serviço de Neurocirurgia, por sua vez, continuou 
a admitir os restantes casos de craniossinostoses simples, respei
tantes â área de internamento do seu Hospital. De referir ainda, 
que no início dos anos sessenta um escasso número de doentes tinha 
sido internado no Hospital Pediátrico de Gotemburgo, embora a sua 
investigação e tratamento cirúrgico se tenham sempre processado sob 
a exclusiva orientação e responsabilidade dos Neurocirurqiões do 
Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Sahlgrenska. 

Após a sua admissão, os doentes foram investigados e ope 
rados nos Serviços onde tinham sido internados, local onde aliás 
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também fizeram os respectivos põs-operatõrios. A seguir ã alta hos 
pitalar, os que tinham sido operados no Centro de Cirurgia crânio-
-facial continuaram a ser aí controlados, de acordo com um protoco 
lo que será descrito adiante. Os restantes foram seguidos durante 
os primeiros 3-4 meses do período pós-operatõrio na consulta do Ser 
viço de Neurocirurgia e, mais tarde, no Hospital Pediátrico de Go
temburgo ou nos Serviços de Pediatria dos Hospitais regionais, con 
forme as respectivas áreas da sua procedência. Daí o motivo porque 
tivemos necessidade de recorrer a várias fontes, para conseguir co
ligir os elementos indispensáveis para a elaboração deste trabalho. 

Quanto ao modo como os doentes foram investigados, come
çaríamos por salientar que ele não foi uniforme na totalidade da ca 
suística, em virtude dos meios auxiliares de diagnóstico terem vin 
do a evoluir ao longo dos anos. De um modo geral, pode entretanto 
assinalar-se o ano de 1977 como um marco essencial nessa evolução, 
por ter sido essa a altura em que foi introduzida a TAC e em que 
passou a funcionar o Centro de Cirurgia Crânio-facial. 

Antes dessa data, a investigação pré-operatória consis
tia basicamente na utilização dos métodos da radiologia clássica, 
com o objectivo de estudar as características da deformação crania 
na, o estado de permeabilidade das suturas e,ainda, a procura de si 
nais sugestivos da existência de uma hipertensão intracraniana (Du 
Bois e Ramez, 1964; Davidoff, 1949; Hope e col., 1955). De referir, 
no entanto, que a presença de impressões digitiformes nas radiogra 
fias de crânio não foi considerada, por si sõ, como elemento sufi
ciente para afirmar a existência da H.I.C., visto ter sido reco
nhecido, desde há longa data (Davidoff, 19 49), que o seu desenvol
vimento pode estar relacionado com os fenómenos de remodelação da 
face endocraniana da calote. Sempre que os doentes apresentassem 
perturbações de natureza funcional, tais como a epilepsia e o atra 
so do desenvolvimento psico-motor, ou se detectassem sinais suspei
tos do desenvolvimento de uma H.I.C. ou da presença de uma hidroce 
falia, a investigação neuro-radiolõgica era aprofundada, através da 
realização de uma P.E.G. ou até de uma angiografia cerebral. Dese
jaríamos ainda salientar, a grande utilidade que durante todo esse 
período teve o exame eco-encefalográfico, na detecção de uma dila
tação do sistema ventricular ou de uma elevação da pressão intra
craniana, constituindo assim um precioso método auxiliar na selec-
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ção de doentes a submeter ao exame pneumo-encefalográfico. Com oad 
vento da TAC,esses exames perderam quase todo o seu interesse, pe
lo que, a partir de então, deixaram praticamente de ser utilizados 
na investigação dos doentes com craniossinostoses. A TAC veio de 
facto substituí-los aos três, na investigação pré-operatõria das 
prováveis causas do desenvolvimento das perturbações de natureza 
funcional, passando também a ser igualmente utilizada no estudo das 
características da deformidade craniana, tanto antes como depois 
das operações a que os doentes eram submetidos , especialmente no 
grupo dos que foram tratados pela equipa do Centro de Cirurgia Crâ 
nio-facial. 

Neste grupo de doentes, a sua investigação revestiu-se to 
davia de características particulares, na medida em que ela foi e-
fectuada de um modo organizado, segundo um protocolo previamente es 
tabelecido. Ele foi elaborado com uma tripla finalidade: ajudar no 
estabelecimento do diagnóstico, contribuir para o planeamento do 
tratamento cirúrgico, permitir o estudo do crescimento crânio-faoi 
ai, durante um período de tempo suficientemente longo do controle 
põs-operatõrio. Para atingir esses três objectivos,foram utiliza
dos 2 métodos de investigação: a rádio-cefalometria e a TAC . Eles 
foram executados de acordo com um programa devidamente codificado, 
o qual consistia na execução de um exame pré-operatõrio, seguido de 
vários exames ao longo do período de controle põs-operatõrio. Des
ta maneira, os exames rádio-cefalométricos foram planeados para se 
rem repetidos respectivamente: aos 2 e aos 6 meses apôs a operação, 
bem como ao ano, aos dois e aos três anos de idade. A TAC, foi por 
sua vez planeada para ser feita respectivamente: ao ano, aos três, 
aos cinco e aos sete anos de idade. De referir ainda que,aprovei
tando a sua deslocação ao Centro a fim de serem observados e sub
metidos a esses exames, os doentes eram frequentemente fotografa
dos, com a finalidade de permitir uma melhor apreciação dos resul
tados obtidos com as técnicas cirúrgicas utilizadas. 

Os estudos rádio-cefalométricos foram efectuados na Esco 
la de Medicina Dentária, pelos Ortodontistas pertencentes ã equipa 
do Centro de Cirurgia Crânio-facial. Os exames foram executados com 
as crianças sedadas ou anestesiadas, após o que a sua cabeça era en 
tão colocada de um modo fixo num cefalostato. Em alguns doentes, es 
pecialmente naqueles casos em que se pretendia também fazer um es-
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tudo do crescimento facial, tinha-se procedido previamente â -im
plantação de indicadores metálicos, com a finalidade de mais tarde 
os poder vir a utilizar como pontos de referência,no decurso des
sa investigação. De acordo com a experiência do Centro, o valor da 
rádio-cefalometria como método de investigação neste tipo de doen
tes, depende do objectivo que se pretender atingir e das projec
ções que se utilizarem. 

Assim, as projecções laterais (incidência de perfil) aju 
dam no estabelecimento do diagnóstico, na medida em que os valores 
obtidos através da medição das distâncias entre pontos de referên
cia bem definidos (Cf. fig. 32 no Capítulo 2), podem depois ser com 
parados com os valores obtidos em indivíduos normais, para ambos os 
sexos e os vários grupos etários (Broadbent e col.,1975). Isso per 
mite, não só confirmar o diagnóstico, através da constatação de uma 
restrição do crescimento ao nível das áreas suturais sinostosadas, 
como ainda estudar os familiares das crianças com dismorfias crânio 
-faciais, no sentido de determinar a eventual existência de padrões 
genéticos. Por outro lado, essas projecções laterais são essenciais 
no estudo do crescimento crânio-facial subsequente ao tratamento cl 
rúrgico, naquelas situações em que pré-operatoriamente se tiver ve 
rificado haver uma restrição desse crescimento no sentido longitu
dinal. Já no que se refere ao planeamento do tratamento, os elemen 
tos obtidos com o estudo rádio-cefalométrico nas projecções late
rais, só têm praticamente utilidade quando se recorre â utiliza
ção das técnicas de reconstrução crânio-facial. 

As projecções frontais (de face) são de pouca utilidade 
prática para o estudo do crescimento, devido essencialmente âs di
ficuldades no posicionamento dos doentes, do que resulta haver fre 
quentemente uma duplicação de imaqem das estruturas faciais, fac 
to que dificulta imenso a sua análise. Por sua vez as projecções ba 
sais (ou axiais) também têm por enquanto um valor ainda reduzido, 
especialmente quando utilizadas com a finalidade de estudar o crés 
cimento crânio-facial, em virtude da escassez de dados disponíveis 
para comparação,devido â pouca investigação que tem sido efectuada 
com este tipo de incidência. No entanto, essa projecção foi utili
zada em alguns doentes com plagiocefalia(ver fig.8, referente ao ca 
so 9 apresentado no apêndice a este trabalho), em cujo caso essas 
dificuldades, no estudo do crescimento crânio-facial,são ainda acres 
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cidas pelas próprias dificuldades em definir áreas normais que pos
sam ser utilizadas como pontos de referência,que reflictam os vári 
os acontecimentos biológicos que se vão processando durante o feno 
meno do crescimento. Torna-se assim impossível, no caso da plagio-
cefalia, a colheita de dados, obtidos através da medição das distân 
cias entre pontos de referência bem codificados, o que faz com que 
seja muitas vezes difícil de avaliar se houve ou não crescimento , 
facto da maior importância para decidir sobre a eventual necessida 
de de ter que reoperar esses doentes. 

A tomografia axial computorizada foi introduzida em 19 77, 
através da execução de exames em projecções axiais(cortes horizon
tais) , efectuados no Serviço de Neuro-radiologia. Ela veio dar um 
grande contributo, tanto na investigação pré-operatõria, como no pia 
neamento do tratamento cirúrgico, visto permitir estudar as defor
mações desenvolvidas ao nível do neurocrânio e, ao mesmo tempo, de 
tectar eventuais alterações do parênquima cerebral ou das vias de 
circulação do L.C.R.. 0 método já não tinha todavia o mesmo valor no 
estudo do crescimento crânio-facial, devido ã grande dificuldade na 
reprodução das posições em que os vários exames tinham sido efectu 
ados. No entanto, a aquisição em 1980 de um "Tomoscan Scanner", vei 
o permitir que a partir dessa data já fosse possível fazer compara 
ções entre os contornos das imagens obtidas pelos exames efectua
dos em alturas diferentes, tornando-o assim também um método de a-
nãlise do crescimento crânio-facial. 

Esses exames passaram então a ser efectuados de uma for
ma estandardizada: ou com a execução de cortes paralelos ao andar 
anterior da base do crânio, para estudo do contorno craniano, do en 
céfalo e das vias de circulação do L.C.R.; ou com a execução de cor 
tes paralelos ao plano do palato duro, para o estudo da face(Cf. to 
pograma da fig.33). As imagens obtidas nos vários exames, a que os 
doentes repetidamente foram submetidos, puderam depois ser utiliza 
das, por sobreposição,na construção de diagramas demonstrativos das 
modificações do contorno craniano verificadas a seguir â operação, 
conforme se documenta no caso de um doente com plagiocefalia ( ver 
fig.9 referente ao caso 10, apresentado no apêndice).Essas imaaens, 
ao serem ampliadas até ao tamanho natural do crânio dos doentes, po 
dem então ser utilizadas como método de análise do crescimento crâ 
nio-facial. Por outro lado, a evolução técnica verificada no decur 
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FIG. 33 
Si'ndrome de Apert. Braquicefalia. Sinostose bilateral da sutura coronal (doente com o n. de série 133, da casuística 
a apresentar no capi'tulo seguinte). 

so dos últimos anos, deu ainda a possibilidade de reconstrução de 
cortes idênticos, mesmo para exames efectuados em ocasiões diferen 
tes. 

De referir a propósito que,na sequência dessa evolução, 
já é hoje possível, utilizando as técnicas da reconstrução, proce
der a uma reprodução tri-dimensional a partir dos cortes obtidos dos 
exames efectuados nas clássicas projecções axiais(Marsh e Vannier, 
1983) . 

Perante a possibilidade de ambos esses métodos de inves
tigação poderem ser utilizados, com a tripla finalidae antes refe
rida, há que fazer uma selecção da sua utilização, não sõ para evi 
tar duplicações inúteis, como fundamentalmente para poupar as cri
anças a exageradas doses de radiações. Sob este aspecto, a dose de 
radiações recebida é mais elevada com a utilização da TAC do que com 
os métodos rádio-cefalométricos, mas estes têm o inconveniente de 
terem que ser feitos com as crianças anestesiadas. Face a essas con 
dicionantes, a experiência acumulada com a utilização de ambos os 
métodos, no estudo dos doentes do Centro de Cirurgia Crânio-facial, 
aponta já para determinadas pistas, no que se refere â conduta mais 
adequada. 

Assim, quando a investigação visa fins diagnósticos,oude 
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planeamento do tratamento cirúrgico, deve privilegiar-se a TAC. Q 
caso do doente apresentado na fig.46, demonstra bem a importância 
diagnostica da TAC, ao pôr em evidência a deformidade craniana de 
tipo trigonocefálico e, ao mesmo tempo, a existência de uma malfor 
mação encefálica associada, para além de fornecer ainda informações 
sobre o estado de permeabilidade das suturas e das fontanelas. Ara 
diocefalometria ficaria então reservada para os casos duvidosos e, 
fundamentalmente, para a investigação do grau de perturbação do crés 
cimento crânio-facial, naqueles doentes em que haja necessidade de 
recorrer às técnicas cirúrgicas mais radicais, de reconstrução crâ
nio-facial. Nessas circunstâncias e dado o facto de tais técnicas 
implicarem com e execução de õsteossinteses, em que os ossos deslo 
cados cirurgicamente vão ficar imobilizados em posições estáticas, 
há a necessidade imperiosa de fazer um cuidado planeamento pré-ope 
ratório, sobre o grau dos avanços e dos deslocamentos a que é ne
cessário proceder, para corrigir as deformidades. Isso só é possí
vel depois de se ter determinado o grau de perturbação do crescimen 
to ao nível das áreas a avançar, através da comparação dos dadosob 
tidos do estudo radiocefalométrico com os correspondentes valores 
normais, relativamente ao sexo e grupo etário do doente em causa. 

Quando, por outro lado, a finalidade visa o controle pós 
-operatório dos doentes, com o objectivo de estudar o crescimento 
crânio-facial subsequente ao tratamento cirúrgico, então ê de pre
ferir o método rãdio-cefalométrico, nomeadamente quando o processo 
de crescimento puder ser estudado nas projecções laterais, como a-
contece nos casos em que há um envolvimento bilateral da sutura co 
ronal. Nessas circunstâncias, a radiocefalometria constitui um ex
celente método de análise, conforme se exemplifica em dois doentes 
(ver figs. 2 e 3), referentes aos casos 2 e 3 apresentados no apên 
dice a este trabalho. Se entretanto o crescimento tiver que ser es 
tudado em projecções axiais, então ê preferível utilizar a TAC no 
controle põs-operatõrio desses doentes. Aliás, as projecções axi
ais proporcionam a colheita de dados importantíssimos sobre o es 
tado de desenvolvimento de determinadas áreas, como por exemplo o 
andar anterior da base do crânio e as paredes das cavidades orbitari
as, bem como sobre a eventual presença de um hipertelorismo, confor 
me se exemplifica num daqueles doentes (ver fig. 3, no apêndice) 
e, de um modo geral, ainda sobre o estado de desenvolvimento global 
do terço médio da face. 
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Dos 136 doentes que constituem esta casuística, 119 fo-
ram tratados com as técnicas neurocirúrgicas convencionais, cinco 
dos quais acabaram, porém, por ter mais tarde de ser também subme
tidos âs técnicas mais radicais de reconstrução crânio-facial (Cf. 
quadro I na fig. 34). Os restantes 17 foram tratados, logo de iní
cio, com as modernas técnicas crânio-faciais. 

Ao apresentar o protocolo de investigação deste grupo par 
ticular de doentes, acaba de ser posto em relevo o modo organizado 
como eles foram seguidos no período de controle pós-operatório, no 
sentido de avaliar a qualidade dos resultados obtidos, tanto do pon 
to de vista estético como do ponto de vista funcional. De assina
lar entretanto, que o facto de,só muito recentemente,se ter dado i 
nício â utilização das modernas técnicas crânio-faciais, fez com 
que tenham sido bastante curtos os períodos de controle DÓS-opera
tório a que este grupo de 17 doentes foi submetido, o qual não ul
trapassou os quatro anos em nenhum dos casos. Para dar uma ideiada 
duração desses períodos, desejaríamos referir que em 1978 só fo
ram operados dois doentes, em 1979 sete, em 1980 quatro, e em 1981 
outros quatro. Trata-se aliás de um aspecto que, pela mesma ordem 
de razões, também se verifica na generalidade das publicações rela 
tando a experiência de outros Centros, conforme será posto em relê 
vo no Capítulo seguinte. 

No grupo de 119 doentes tratados com as técnicas conven
cionais neurocirúrgicas, o controle põs-operatõrio já não foi to
davia feito de um modo tão padronizado como o que acaba de ser re
ferido. Disso resultou que em 12 desses doentes não tenha sido pos_ 
sível avaliar adequadamente os resultados do tratamento cirúrgico, 
em virtude dos dados disponíveis para apreciação terem sido consi
derados insuficientes. Houve mesmo situações, em que se perdeu com
pletamente o contacto com os doentes : nuns casos em virtude de por 
serem filhos de pais estrangeiros,acidentalmente residindo na Sué
cia, terem regressado aos seus países de origem; noutros casos por 
ter havido mudança de residência, tornando assim impossível a sua lo 
calização. Nesse grupo incluem-se ainda todas aquelas situações em 
que, não sendo os dados contidos nos respectivos processos clínicos 
suficientes para um julgamento correcto dos resultados,nem os doen 
tes nem os respectivos pais responderam ao inquérito,que oportuna
mente lhes tinha sido enviado, logo no início do Verão de 19 82. 
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Nesse inquérito os doentes eram interrogados sobre a e-
ventual existência de queixas, tais como cefaleias, alterações ocu 
lares e crises epilépticas. Perguntava-se-lhes ainda,qual eraojul 
gamento que,tanto eles próprios como os seus respectivos pais,fazi
am acerca da qualidade estética dos resultados obtidos, solicitan-
do-lhes ao mesmo tempo o envio de fotografias actualizadas, para a 
nossa própria apreciação desses resultados. Um pequeno espaço era 
deixado para outras informações complementares, que porventura eles 
achassem de interesse referir, pedindo-lhes também a designação dos 
Serviços de Saúde onde tinham sido observados, após a sua alta hos
pitalar. Na sequência da análise das informações recolhidas,alguns 
desses doentes acabaram por ser novamente chamados ã consulta ex
terna do Serviço de Neurocirurgia,para apreciação directa do seu es 
tado actual. Houve situações em que,para complementar as informa
ções recebidas, se estabeleceu contacto directo, telefónico ou por 
carta, com os próprios médicos assistentes dos Serviços onde os do 
entes tinham sido controlados após a alta hospitalar, solicitando-lhes 
frequentemente o envio de radiografias de crânio actualizadas, para 
que melhor pudéssemos apreciar o grau de correcção conseguido,rela 
tivamente â deformidade craniana. 

De todos esses esforços resultou que em 82 doentes(cerca 
de 70% do total) foi possível proceder a uma análise profunda e ac 
tualizada do seu estado, sendo de realçar a elevada frequência com 
que nos foram enviadas as fotografias solicitadas, muitas vezes ti 
radas em várias posições, e com o pormenor curioso de se ter previ 
amente molhado o cabelo, para que melhor pudéssemos apreciar a for 
ma da cabeça. De assinalar ainda, em alguns casos em que tinha ha
vido envolvimento da sutura coronal, incluindo os cinco doentes que 
posteriormente acabaram por ser também operados pela equipa do Cen 
tro de Cirurgia Crânio-facial, que o grau de eficácia da craniecto 
mia linear, no subsequente crescimento crânio-facial, foi avaliado 
mediante a execução de estudos de natureza rãdio-cefalométrica. Nos 
restantes 25 doentes, os resultados foram apreciados através dos da 
dos disponíveis nos respectivos processos clínicos, até á data do 
último controle efectuado na consulta externa do Serviço de Neuro-
girurgia. 

Quanto aos tempos de "follow up" eles foram os sequintes: 
cerca de 1 ano(6 doentes); entre 1 e 3 anos(16 doentes); entre 3 e 
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7 anos(24 doentes); mais de 7 anos(61 doentes — 57% do total). 

Como se pode verificar, numa percentagem muito significa 
tiva de casos, foi possível proceder a uma análise a longo prazo 
dos resultados do tratamento cirúrgico. Na realidade, o período de 
controle pós-operatõrio foi superior a 15 anos em cerca de um ter
ço da totalidade dos doentes(32%), sendo ainda de assinalar que, à 
data do último controle, aproximadamente metade desses 10 7 doentes 
(42%) tinha já atingido a idade da puberdade, facto do maior rele
vo no sentido de se poderem tirar conclusões definitivas sobre o 
grau de crescimento crânio-facial. 
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3.2 — PRINCIPAIS ASPECTOS CLÍNICOS 

Não obstante o carácter selectivo desta casuística, pode 
no entanto afirmar-se que, em termos epidemiológicos, a maioria dos 
dados apresentados nos quadros I e II das figuras 34 e 36, bem co
mo no diagrama da fig. 35, não se afastam muito do que tem vindo a 
ser referido na literatura.Isso diz particularmente respeito ao pre
domínio da deformidade de tipo escafocef alico (Anderson e Geiger, 1965; 
Shillito e Matson, 1968), nas craniossinostoses simples, e do síndro
me de Crouzon nas deformidades crânio-f aciais; neste último caso, a 
incidência de cerca de 9% observada nesta casuística, está todavia 
um pouco abaixo dos valores referidos por outros autores(David ecol 
1982; Montaut e Strieker, 1977). Em relação ãs dismorfias crânio-fa-
ciais na sua globalidade , e tendo em vista o que foi já descri
to no capítulo anterior, pode igualmente afirmar-se, estarem também 
de acordo com o que tem sido geralmente divulgado na literatura, tan 
to a forma de envolvimento suturai relativamente a cada um dos vá
rios síndromes (David e col., 1982) (ver diagrama da fig.35), como 
a sua incidência global(cerca de 16%), cujo valor tem sido aponta
do (Epstein e col., 1979) como oscilando entre 15-20%. O mesmo se 
poderá dizer sobre a proporção de 3 para 1, acerca do predomíniodo 
sexo masculino relativamente ao feminino (Shillito e Matson, 1968) 
na totalidade da casuística (quadro II, fig. 36). Já é no entanto 
de assinalar,o valor exagerado (cerca de 90%) do predomínio do se
xo masculino no caso da sinostose isolada da sutura sagital, bem co 
mo a ligeira prevalência do sexo masculino no caso do envolvimento 
isolado da coronal e, especialmente, a elevada incidência do envol, 
vimento isolado da sutura metõpica (cerca de 14% - ver quadro Ilda 
fig. 36), relativamente ao que sobre esses aspectos tem sido gera], 
mente descrito na literatura (Anderson e Geiger, 19 65; David e col. 
1982; Matson, 1969; Montaut e Strieker, 1977). Acentue-se finalmen 
te que,tal como já tinha sido observado na experiência de outros au 
tores (David e col., 1982; Montaut e Strieker, 1977; Shillito eMat 
son, 1968), também nesta casuística o franco predomínio pelo sexo 
masculino no caso do envolvimento isolado das suturas sagital e me 
tópica, contribuiu decisivamente para o valor global de 76% obser
vado na totalidade da casuística (ver quadro II da fig. 36). 

O diagnóstico da craniossinostose foi baseado essencial-
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QUADRO I 

DIAGNÓSTICO 

Síndrome de Cruzon 

Síndrome de Apert 

Síndrome de Pf eiff er 

Síndrome de Carpenter 

Op. pelas técnicas 
convencionais 
neurocirúrgicas 

(9) 

(3) 

(2) 

(2) 

Op. pelas Técnicas CRÂNIO - FACIAIS 

EXCLUSIV. ApósCRANIECT. LINEAR 

(3) 

(1) 

(1) 

TOTAL 

12 

Escafocefalia 

Trigonocetalia 

Plagiocefalia 

68 

19 

68 

19 

12 

Braquicefalia 

Envolv. de múltiplas suturas 

11 

16 

18 

19 

Total 119 17 136 

FIG. 34 
Distribuição da casuística, de acordo com o t ipo de deformidade craniana e com o diagnóstico nosológico. Neste úl
t imo caso, o parêntesis significa que esses doentes estão também incluídos nas colunas correspondentes às suturas 
envolvidas, evitando assim que eles sejam contados por duas vezes. 4 dos 19 doentes com envolvimento de múltiplas 
suturas apresentavam uma deformidade craniana em forma de folha de trevo; um deles tinha um síndrome de Crouzon 
e outro um síndrome de Pfeiffer. 

mente na descoberta da presença de uma forma anormal da cabeça, na 
verificação da impossibilidade de pela pressão digital fazer mover 
entre si os ossos adjacentes âs suturas fundidas epela confirmação 
radiológica dessa fusão. De salientar o facto de o diagnóstico da 
deformidade craniana ter sido feito logo no momento do nascimento 
em mais de metade dos doentes (ver quadro II da fig. 36), com par
ticular relevo para os casos em que tinha havido um envolvimento 
tanto da sutura coronal como da sutura metõpica. No primeiro caso, 
ê provável que isso se fique a dever ao facto de, com excepção de 
um único doente, a sutura coronal ter estado sempre envolvida nas 
dismorfias crânio-faciais, em cujas situações a presença das defor 
mações associadas facilita o reconhecimento da doença; o mesmo se 
poderá afirmar, relativamente ao caso da sutura metõpica, acerca da 
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70. 

60. 
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20. 

10. 

68 S.CROUZON 

S.APERT 

S.PFEIFFER 

S. CARPENTER 

19 19 
18 

12 

8 

•r ;*.*s 

4 

•r ;*.*s 

sag. met. mult. sut. cor. bilat. c.unil. 

FIG. 35 
Diagrama apresentando a distribuição da casuística de acordo com as suturas envolvidas no processo sinostótico. Ao 
colocar a parte correspondente às dismorfias crânio-faciais apensa às várias colunas, pretende-se pôr em evidência o 
modo como se processou o envolvimento suturai, relativamente a cada uma dessas entidades nosológicas. 

presença da típica deformidade em quilha ao nível da região fron
tal. Já no que se refere ã deformidade de tipo escafocefãlico,é pro 
vável, pelo facto de ser inicialmente pouco marcada, que num núme
ro significativo de casos ela possa ter passado despercebida no mo 
mento do nascimento (ver quadro II da fig. 36),tornando-se reconhe 
cível ã medida que for progressivamente ficando mais acentuada, du 
rante o período do rápido crescimento encefálico, que se observa no 
decurso dos primeiros meses da vida põs-natal. Resta acrescentar, 
que em 2 7% dos doentes se palpava uma crista óssea ao longo da li
nha suturai fundida, que depois foi confirmada radiologicamente, par 
ticularmente nos casos em que a sutura sagital e metõpica tinham es_ 
tado envolvidas no processo sinostótico. 

Os métodos da radiologia clássica foram utilizados em to 
dos os doentes, não só para confirmar o diagnóstico da fusão sutu-
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QUADRO II 

SAGITAL CORONAL METÕPICA MULT. SUTURAS TOTAL 
68(50%) 30(22%) 19(14%) 19(14%) 136 

Masculino 60 17 13 13 103(76%) 

Feminino 8 13 6 6 33 (24%) 

Tomografia Axial Comput. (TAC) 5 18 1 7 31 

Pneumo - encefalografia (PEG) 4 4 1 10 19 

Diagnóstico estabelecido no momento 
do nascimento 33(48%) 23(77%) 12(63%) 11(58%) 79(58%) 

FIG. 36 
Distribuição dos 136 doentes por ambos os sexos, de acordo com o tipo de suturas envolvidas no processo sinostótico. 
Frequência com que o diagnóstico foi estabelecido no momento do nascimento. Os valores apresentados para a TAC 
e para a PEG, referem-se ao número de doentes investigados e não ao número de exames efectuados, o qual foi subs
tancialmente mais elevado, em virtude de em alguns doentes ele ter sido feito por mais do que uma vez. 

ral, como também para estudar as características da deformidade era 
niana. Conforme foi já salientado no sub-capítulo anterior, o recur 
so â pneumo-encefalografia foi determinado, essencialmente,pelo de
senvolvimento de perturbações de natureza funcional. Daí que não se 
ja de surpreender, a maior frequência da sua utilização nos doentes 
com sinostose simultânea de múltiplas suturas (ver quadro II da fig. 
36), em cujo caso a incidência dessas perturbações é mais elevada; 
explicação idêntica pode ser dada,para a frequência com que a TAC 
foi usada na investigação desses doentes(ver quadro II da fig. 36). 
Relativamente ao caso da sinostose isolada da sutura coronal, a maior 
frequência com que a TAC foi utilizada, comparativamente com as ou 
trás formas de envolvimento suturai, fica a dever-se essencialmen
te ao facto dessa sutura estar geralmente implicada nos doentes com 
dismorfias crânio-faciais, em cujo protocolo de investigação esse 
exame ê efectuado por rotina. 

Em nove dos 136 doentes desta casuística, foi possívelco 
lher uma história da existência de craniossinostose nos seus fami
liares. Entretanto dois deles eram irmãos, sendo um de cada sexo e 
apresentando ambos uma deformidade de tipo oxicefálico, por sinosto 
se de múltiplas suturas, desconhecendo-se qualquer história de crâ 
niossinostose nos seus familiares. Havia ainda mais quatro doentes, 
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também com sinostose de múltiplas suturas e história familiar dado 
ença: dois deles tinham uma craniossinostose simples e os outros 
dois uma dismorfia craniofacial. Dos dois primeiros , um tinha um 
primo com uma escafocefalia não operada, e o outro uma irmã opera
da de plagiocefalia. Dos dois doentes com dismorf ias crânio-f aciais, 
num deles, com Síndrome de Pfeiffer,a mãe tinha uma oxicefalia e,no 
outro, com Síndrome de Crouzon,a mãe tinha sido operada por ter a 
mesma doença. Os restantes três doentes tinham todos uma craniossi_ 
nostose simples. Em dois deles, ambos com uma deformidade craniana 
de tipo escafocefálico, um tinha um tio paterno também com uma es
cafocef alia, o mesmo acontecendo com o outro em relação a um dos 10 
tios paternos eainda a um dos primos também do lado paterno. O ter 
ceiro, com uma deformidade de tipo plagiocefálico, tinha dois pri
mos também com plagiocefalia. É no entanto de salientar, que em 14 
doentes foram colhidos elementos anamnésticos altamente sugestivos 
da existência de formas moderadas da doença nos seus familiares, as 
quais não puderam todavia ser confirmadas, em virtude desses fami
liares não terem sido observados. Isso verificou-se em 10 doentes 
com craniossinostoses simples e em quatro com dismorfias crânio-fa 
ciais. Entre os primeiros,contavam-se cinco com sinostose isolada 
da sutura sagital, três da sutura coronal de um dos lados, um da su 
tura coronal de ambos os lados e outro com sinostose de múltiplas 
suturas. Entre os quatro casos de dismorfia crânio-facial, contavam 
-se dois doentes com Síndrome de Crouzon, um com Síndrome de Car
penter e outro com Síndrome de Pfeiffer. 

Digno de registo, no que se refere â incidência da histó 
ria familiar nos doentes desta casuística, comparativamente ao que 
sobre o assunto tem sido geralmente referido na literatura(ver ca
pítulo 2), ê a elevada incidência encontrada nos doentes com crani 
ossinostoses simples, relativamente â baixa incidência que se obser 
vou nos casos de dismorfias crânio-faciais. Isso tornar-se-ia par
ticularmente evidente, se considerássemos em conjunto os casos com 
provados com aqueles em que,apesar de tudo, essa probabilidade tam
bém era muito grande, o que nos daria uma incidência de cerca de 15% 
para as craniossinostoses simples e de cerca de 29% para as dismor 
fias crânio-faciais. Procedendo da mesma maneira, obteríamos então 
valores ainda mais surpreendentes para o caso do Síndrome de Crou
zon, cuja incidência de 25% relativamente â história familiar, éexa 
ctamente aquela que é apontada para os casos esporádicos nesse ti-
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po de dismorfia crânio-facial, como foi já realçado no capítulo an 
terior. Mesmo para o caso da sutura sagital, a incidência de 10% 
encontrada nesta casuística é de certo modo surpreendente,tendo em 
vista o que é habitualmente referido na literatura, em que a exis
tência de historia familiar é apontada(Shillito e Matson, 1968), co 
mo sendo mais elevada nos casos de sinostose isolada da sutura co
ronal e de sinostose simultânea de múltiplas suturas. De facto, a-
tendendo a que o número de casos em que se verificou um envolvimen 
to da sutura sagital(ver quadro I da fig. 34) representa exactamen 
te metade da totalidade dos 136 doentes, essa percentagem é ainda 
superior a metade dos 18%, que é o valor da incidência global da 
história familiar(23 em 136 doentes) no total da casuística. Apa
rentemente não se encontra uma explicação para esses factos, nomea 
mente no que diz respeito ã elevada incidência (75%) de casos espo 
rãdicos no Síndrome de Crouzon, dado que nem sequer se pode invocar, 
para esses doentes, que a idade dos seus pais fosse elevada no mo
mento da concepção. Já em relação ao Síndrome de Apert, em cujo ca 
so a incidência de casos esporádicos está calculada como sendo de 
cerca de 95%, a ausência de história familiar nos quatro doentes des 
ta casuística,está de acordo com essa estimativa. 

Na maioria dos casos desta série de 136 doentes, o exame 
clínico objectivo nada mais revelou de anormal,para além da presen 
ça da deformidade craniana e, no caso particular das dismorfias crâ 
nio-faciais, das malformações associadas,próprias de cada um dos 
respectivos síndromes (ver quadro da fig. 31 no capítulo anterior). 
Na realidade, no momento em que foram tomadas as decisões terapêu
ticas, apenas 26 desses 136 doentes apresentavam perturbações de na 
tureza funcional, cujas características essenciais estão represen
tadas de um modo resumido no quadro III da fig. 37, sob a forma de 
grandes síndromes clínicos, incluindo o síndrome hidrocef ãlico. Nes 
se quadro,menciona-se ainda a frequência com que foram detectadas 
outras malformações congénitas associadas. Em todos eles está assi 
nalada,não só a sua incidência global, como também a relativa a ca 
da uma das várias formas de envolvimento suturai. 

Como comentário global ás incidências apresentadas nesse 
quadro, gostaríamos de salientar, em primeiro lugar, a elevada fre 
quência com que se detectou a presença de uma hidrocefalia (cerca 
de 7%). Assinalaríamos igualmente, a relativamente baixa incidên-
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QUADRO III 

SAGITAL CORONAL METÔPICA 
68(50%) 30(22%) 19(14%) 

MULT. SUTURAS TOTAL 
19(14%) 136 

Hipertensão intracraniana 10 17(12,5%) 

Atraso do desenv. mental 12(9%) 

Hidrocefalia 9(7%) 

Epilepsia 3(2%) 

Malformações congénitas assoe. 9(13%) 9 (30%) 7 (37%) 7 (37%) 32 (23,5%) 

FIG. 37 
Principais manifestações clinicas apresentadas pelos 136 doentes, de acordo com o t ipo de suturas envolvidas no pro
cesso sinostótico. Refere-se igualmente a frequência com que foram encontradas malformações congénitas associadas. 
Como é óbvio, nestas não estão incluídas as malformações congénitas próprias de cada um dos síndromes em que se 
dividem as dismorfias crânio-faciais (ver classificação na fig. 32 do capi'tulo I I) . 

cia de atraso do desenvolvimento mental (cerca de 9%) e de hiper
tensão intracraniana (cerca de 12,5%). 

Quanto ã hidrocefalia, se atendermos â raridade com que 
ela tem vindo a ser mencionada na literatura, nomeadamente a publi 
cada até â década de 1960 , poderia pensar-se que a sua associa
ção com a craniossinostose constitui um fenómeno raro, não lhe sen 
do feita, por exemplo, qualquer referência em duas das maiores ca
suísticas publicadas por essa altura (Anderson e Geiger, 1965; Shil. 
lito e Matson, 1968). Aliás, essa raridade é confirmada no único 
trabalho que pudemos encontrar sobre o assunto, publicado em 19 71 
por Fishman e colabs (1971), no qual se faz referência a dois doen 
tes desta casuística, que foram incluídos num trabalho que publica 
mos anteriormente (Andersson e Gomes, 1968 ). 0 panorama modificou 
-se no decurso dos últimos anos, especialmente depois do advento da 
TAC, podendo assistir-se com maior frequência ã descrição de casos 
em que a craniossinostose se faz acompanhar de hidrocefalia, nomea 
damente em doentes com dismorfias crânio-faciais (David e col . , 
1982; Hoffman e Hendrick, 1979; Hoffman, 1981), com particular re
levo para o síndrome de Apert (Hogan e Bauman, 1971). 

Na nossa opinião, isso reflecte , no primeiro caso,a profun 
didade com que os doentes foram investigados do ponto de vista neu 
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ro- radiológico, permitindo assim a descoberta de tantos casos de 
hidrocefalia; nos dois restantes, a precocidade com que foi estabe 
lecido o diagnóstico e instituída a respectiva terapêutica cirúrgi 
ca, impedindo que tivesse passado o tempo indispensável para essas 
disfunções se desenvolverem. Já no que se refere tanto â epilepsia 
como às malformações congénitas associadas, as incidências apresen 
tadas estão de acordo com o que tem sido referido na literatura por 
outros autores. Entre eles podem citar-se, por exemplo, David e co 
labs (19 82), que na sua experiência encontraram uma incidência de 
epilepsia da ordem dos 3%, bem como os que referem ser a incidência 
de malformações congénitas, encontrada nos doentes com craniossinos 
toses, superior ã que habitualmente se observa na população em ge
ral (Alexander e col., 1964; Shillito e Matson, 1968). Ainda em re 
lação ãs malformações congénitas associadas, cuja listagem e fre
quência de aparecimento estão ambas representadas no quadro IV da 
fig. 38, assinale-se finalmente que a incidência mais elevada para 
os casos de envolvimento tanto da sutura coronal como de múltiplas 
suturas (ver quadro III da fig. 37), em cuja situação aliás a coro 
nal está geralmente implicada, estão também de acordo com o que tem 
vindo a ser referido na literatura (Shillito e Matson, 1968), ornes 
mo se podendo afirmar relativamente â incidência encontrada para o 
caso da sutura metõpica (Anderson e col. 1962). Para terminar estes 
comentários globais sobre as principais manifestações clínicas ob
servadas nos doentes desta casuística, gostaríamos ainda de assina 
lar, que a elevada frequência com que a hipertensão intracraniana 
foi encontrada nos doentes com envolvimento simultâneo de múltiplas 
suturas está de acordo com o que é do conhecimento geral. Por outro 
lado, já é de salientar a sua ocorrência em casos de sinostose iso 
lada das suturas sagital e coronal (ver quadro III da fig. 37). Quan 
to â primeira, esse caso isolado foi já objecto de análise num tra 
balho publicado anteriormente (Andersson e Gomes, 1968 ). Quanto ã 

cl 
segunda, ê de referir que nos 6 casos em que isso se verificou , 4 
diziam respeito a doentes com Síndrome de Crouzon e,os restantes 2, 
a doentes com Síndrome de Apert. 

0 facto de não termos encontrado na literatura que tive
mos oportunidade de rever, nomeadamente na extensa casuística pu
blicada por Shillito e Matson (1968) e em três excelentes monogra
fias sobre craniossinostoses (David e col., 1982; Galli, 1984; Mon 
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QUADRO IV 

Atresia jejunal- 1 vez Cardiopatias congénitas- 5 vezes 
Megacolan- 1 vez Malformações renais- 3 vezes 

Clivagem do escroto- 1 vez Anomalias dos corpos vertebrais- 2 vezes 
Sindrome de Marfan- 1 vez Escoliose- 2 vezes 

Agenesia da úvula- 1 vez Pé boto bilateral- 1 vez 
Agenesia do corpo caloso- 2 vezes Pé varo- 1 vez 

Aplasia dos nervos ópticos- 1 vez Pé valgo- 1 vez 

Espina bifida oculta- 1 vez Sub-luxação da anca- 1 vez 
Mielomeningocelo- 1 vez Estenose do piloro- 1 vez 

Malformação de Arnold - Chiari- 1 vez 

FIG. 38 
Frequência e tipo das malformações congénitas associadas. 

taut e Strieker, 1977), nenhuma grande casuística onde fosse referi 
do que os doentes que apresentavam perturbações funcionais (de ti
po epiléptico, devidas ã presença de uma hipertensão intracraniana, 
ou traduzidas num atraso do desenvolvimento mental), tivessem sido 
investigados do ponto de vista neuro-radiolõgico com um pouco mais 
de profundidade, estimulou-nos a tentar estudar esse aspecto. 

Isso será feito no sub-capítulo seguinte, quando se pro
ceder â discussão sobre a eventual correlação entre os achados neu 
ro-radiolõgicos e o desenvolvimento dessas disfunções, com base nu 
ma análise de carácter retrospectivo sobre a sua evolução, na se
quência dos vários tratamentos a que esses doentes foram submeti
dos. Tendo isso em vista, e dado o facto da hidrocefalia poder ser, 
ela própria, uma das causas de perturbações do desenvolvimento men 
tal e de,frequentemente,ela se fazer também acompanhar por uma hi
pertensão intracraniana, pareceu-nos lógico, face a essa inter-rela 
ção funcional, que os três síndromes fossem apreciados em conjun
to. No diagrama da figura 39 faz-se um agrupamento dos diferentes 
modos de combinação entre esses três síndromes clínicos, com a fina 
lidade de estabelecer as respectivas correlações entre si, nos 24 
doentes desta série em que eles foram detectados. Nele pode verifi 
car-se: 19 - Que em mais de metade dos doentes com hipertensão in
tracraniana, ela desenvolveu-se de um modo isolado (9 em 17), sen
do entretanto de realçar que em cerca de 1/3 (5 em 17) havia uma hi 
drocefalia associada. 29 - Que em três quartos dos doentes com atra 
so do desenvolvimento mental (9 casos em 12), ele fazia-se acompa-
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nhar, ou de hipertensão intracraniana e hidrocefalia (4 casos), ou 
só de hipertensão intracraniana (3 casos), ou só de hidrocefalia(2 
casos). 39 - Que em mais de metade dos casos de hidrocefalia (5 em 
9), havia uma hipertensão intracraniana associada. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
i i I I I i I I 1 

I 

FIG. 39 
Modo de associação dos três síndromes cli'nicos: hipertensão intracraniana (H.I.C.), atraso de desenvolvimento mental 
e hidrocefalia. Na coluna horizontal superior representa-se o número de casos. 
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3.3. PRINCIPAIS ASPECTOS TERAPÊUTICOS 

As idades dos doentes no momento em que foram submetidos 
à primeira operação, estão representadas para o total da casuísti
ca no quadro V da fig. 40. Como se pode verificar, a maioria (cer
ca de 80%) foi operada durante o primeiro ano de vida, e em mais de 
metade dos doentes (cerca de 60%) a operação foi efectuada no de
curso dos primeiros seis meses após o nascimento. No que diz res
peito ao pequeno grupo de 17 doentes operados exclusivamente pela 
equipa crânio-facial, as percentagens de crianças operadas,respec
tivamente, durante os primeiros seis e os primeiros doze meses dope 
ríodo põs-natal , não diferem muito desses valores globais,apresen 
tados para a totalidade da casuística(ver quadro V da fiq. 40). Nos 
cinco doentes operados para além do ano de idade, as operações fo
ram efectuadas respectivamente: aos 13 meses, 16 meses, 2 anos , 3 
anos e 7 anos. Como comentário aos valores apresentados e compara
tivamente a parâmetros idênticos referidos na literatura, nomeada
mente em relação a algumas das maiores casuísticas publicadas so
bre doentes tratados com craniectomia linear simples (Acquaviva e 
col., 1966, Anderson e Geiger, 1965; Freeman e Borkowf,1962 ; Giuf-
fré e col., 19 7 8; Montaut e Strieker, 19 77; Pemberton e Freeman, 
1962; Shillito e Matson, 1968), pode afirmar-se que,de um modo ge
ral, os doentes da presente casuística foram operados precocemente, 
ainda dentro do período considerado útil,para poder tirar vantagem 
da acção motriz a desempenhar pelo encéfalo no processo de cresci 
mento craniano. 

Desta maneira, as indicações cirúrgicas foram postas, na 
maior parte dos casos,com base numa atitude de tipo profiláctico e 
de carácter essencialmente funcional, critério aliás sempre segui
do no Serviço de Neurocirurgia, conforme foi posto em relevo napri 
meira publicação relatando a sua experiência (Andersson e Gomes , 
1968 ). a 

Quanto ao modo como os doentes foram tratados, foi já as 
sinalado (ver quadro I da fig. 34) que 119 dos 136 doentes foram o 
perados pela equipa neurocirúrgica, segundo as técnicas convencio
nais, tendo os restantes 17 sido operados pela equipa do Centro de 
Cirurgia Crânio-facial. No quadro VI da fig. 41, estão assinalados 
de um modo sucinto as técnicas utilizadas pela equipa neurocirúrgi 
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QUADRO V 

Antes dos Entre Entre Entre Depois dos 
3 meses 3/6 meses 6/12 meses 1/2 anos 2 anos 

Sexo 

Masculino Feminino 
Total 

Sinostose da sut. sagital 15 30 13 60 68 

Sinostose da sut. metópica 13 

Sinostose da sut. 
coronal 

Bilateral 

Unilateral 

Sinostose de multip. suturas 

Doentes operados exclusivamente pela 
equipe do Centro Crânio - Facial 

3 

10 

11 

2 

6 

19 

11 

16 

17 

Total 36 46 27 16 11 103 33 136 

FIG. 40 
Idade dos 136 doentes no momento em que foram submetidos à primeira operação. Distribuição feita de acordo com 
o tipo de suturas envolvidas no processo sinostótico, na série de 119 doentes operados pela equipa neurocirúrgica, se
gundo as técnicas convencionais. Na parte inferior do quadro está representado o grupo dos 17 doentes tratados exclu
sivamente com as técnicas crânio-faciais. 

QUADRO VI 
SUTURA SAGITAL (68 Doentes) 

- Craniectomia linear parassagital unilateral 
- Craniectomia linear parassagital bilateral . 
- Craniectomias múltiplas em forma de H  

SUTURA CORONAL (30 Doentes) 

— Craniectomia linear 
— Craniectomia linear + descompressão do tecto das órbitas. 

SINOSTOSE DE MÚLTIPLAS SUTURAS (19 Doentes) 

— Craniectomias lineares múltiplas ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
Craniectomias lineares múltiplas + descompressão do tecto das órbitas 
Calvariectomias parciais 

.51 
_4 
-13 

.13 

. 3 

.12 
_2 
_2 

(Bilat.-8; Unilat.-5) 

SUTURA METÓPICA (19 Doentes) 

— Extirpação da área suturai sinostosada 
— Levantamento de retalhos frontais e subsequente remodelação 
— Levantamento de retalhos frontais com rotação e transposição 

FIG. 41 

TÉCNICAS CLÁSSICAS NEUROCIRÚRGICAS (119 Doentes Operados) 
Descrição sucinta das técnicas neurocirúrgicas clássicas utilizadas nos 119 doentes operados exclusivamente pela equi
pa neuro-cirúrgica. Entre parêntesis representa-se o n. de doentes no total da casuística. 
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ca e na fig. 42 (gravura 2) estão representadas esquematicamente as 
linhas das craniectomias. Trata-se,no entanto,apenas de um esquema 
base, em virtude de ao longo dos tempos lhe terem sido introduzi
das várias modificações, ãs mais importantes das quais se passa de 
imediato a descrever. De um modo geral pode afirmar-se que inicial 
mente os doentes foram operados de acordo com as técnicas desenvol 
vidas por Ingraham e colabs (1948 ; 1948, ), às quais foram sucessi 

cl O mm 

vãmente sendo introduzidas modificações, de acordo com o tipo de su 
turas envolvidas no processo sinostõtico. 

1) Principais suturas e fontanelas, da calote do crânio 
normal da criança recém-nascida. 

2) Linhas de execução das craniectomias lineares. O cir
culo simboliza a extirpação da porção externa das asas 
do esfenõide. No caso da sinostose da sutura coronal, 
a operação era ãs vezes complementada com a extirpa
ção dos tectos das órbitas. 

3) Craniectomias lineares em forma de H, para tratamento 
da sinostose da sutura sagital. 

4) Técnica usada no tratamento da deformidade de tipo tri 
gonocefãlico. 

FIG.42 
Representação esquemática das técnicas usadas pela equipa neurocirúrgica. 

Comecemos então pelo caso da sinostose da sutura sagital 
(ver quadro VI da fig. 41). Os primeiros doentes desta série foram 
submetidos a craniectomias lineares parassagitais,de cerca de 1,5 
cm de largura, efectuadas cerca de 1 cm de cada lado da linha sutu 
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ral ocluída, estendendo-se para a frente e para trás,até cruzar as 
linhas das suturas coronais e lambdoideias, respectivamente. Mais 
tarde, a craniectomia passou a ser executada apenas do lado direi
to da linha média, e em vez de se recobrirem ambos os seus bordos 
com a lâmina de Polietileno, conforme tinha sido sugerido por In-
graham e colabs (19 48 ; 19 48, ), passou a usar-se a membrana de Te
flon, colocada de um modo idêntico ao sugerido por Teng (1962). Co 
mo se pode constatar da análise do quadro VI da fig. 41, a maioria 
dos doentes com sinostose prematura da sutura sagital foi tratada 
desta maneira. De realçar, entretanto, que quando houvesse uma cris 
ta óssea sobre a linha sinostosada da sutura sagital ela foi sem
pre extirpada, de modo que nessas situações a craniectomia foi me
diana e não parassagital. Esses casos estão no entanto incluídos no 
grupo assinalado no quadro VI da fig. 41 como craniectomia parassa 
gital unilateral. No decurso dos últimos anos nova modificação foi 
introduzida, passando então a craniectomia longitudinal mediana a 
ser completada com craniectomias lineares ao longo de linhas para
lelas ãs suturas coronais e lambdoideias, de um modo idêntico ao 
que foi descrito por Stein e Schut (19 77) . A área craniectomizada 
assumia assim,noseu conjunto,a forma da letra H (ver fig. 42 - gra 
vura 3 e quadro VI da fig. 41). Na extremidade lateral das craniec 
tomias transversais, paralelas ãs suturas coronais e lambdoideias, 
a craniectomia foi alongada respectivamente para trás e para afren 
te, ao longo das suturas escamosas numa extensão de cerca de 1 cm, 
com o fim de facilitar a mobilidade dos retalhos parietais assim 
construídos, e desse modo contribuir para o alargamento do diâme
tro transversal da cabeça. 

No que se refere â sinostose das suturas coronais, foram 
utilizadas até â data da criação do Centro de Cirurgia Crânio - fa
cial, as técnicas clássicas da craniectomia linear, desenvolvidas pe 
lo grupo de Boston (Ingraham e col., 1948 ; 1948, ), incluindo como 

a Jo 
complemento a técnica da descompressão do tecto da órbita (McLau-
rin e Matson, 1952), depois de se ter procedido â extirpação da por 
ção externa da asa do esfenóide (ver fig. 42 - gravura 2). A fre
quência com que estas técnicas foram utilizadas está representada 
no quadro VI da fig. 41. No decurso dos últimos anos, todos os do
entes em que se observasse um envolvimento da sutura coronal passa 
ram a ser operados pela equipa do Centro de Cirurgia Crânic-facial, 
segundo técnicas aí desenvolvidas,cuja descrição sera feita no apên 
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dice, quando se fizer a apresentação de casos exemplificativos. 

No caso da sinostose de múltiplas suturas (ver quadro VI 
da fig. 41), gostaríamos apenas de chamar a atenção para o facto 
das calvariectomias se referirem a dois dos doentes com deformida
de em folha de trevo. Eles foram operados pela equipa neurocirúrgi 
ca, numa altura em que estavam em voga os princípios que tinham le
vado Powiertowski e colabs (19 70) ao desenvolvimento da sua técni
ca. 

No que diz respeito ao caso da sinostose da sutura metó-
pica, as técnicas utilizadas também foram evoluindo, no sentido de 
as ir adaptando a cada caso concreto. Inicialmente, apenas se exe
cutava a extirpação da crista óssea desenvolvida sobre a linha cor 
respondente ã sutura metópica. Mais tarde, procedeu-se ao levanta
mento de dois retalhos frontais, os quais foram muitas vezes roda
dos de cerca de 90°, de modo a que o bordo paramediano de cada re
talho viesse a ficar colocado sobre o rebordo supra-orbitãrio, de
pois de se proceder ã transposição de cada um deles, ou seja,depas_ 
sar a retalho direito para o lado esquerdo e vice-versa(ver fig.42 
gravura 4). 

Refira-se a propósito, o facto da trigonocefalia consti
tuir, nesta série de 119 doentes operados exclusivamente pela equi
pa neurocirúrgica, a única situação a que se recorreu às técnicas 
de levantamento de retalhos ósseos, associadamente com a execução 
de manobras de rotação e transposição, no sentido de proceder ã re 
modelação da calote craniana, de acordo com os princípios defendi
dos por Rougerie e colabs (19 72) . Isso só não foi feito noutras sî  
tuações, em virtude de,na grande maioria dos casos,os doentes te
rem sido operados em idades precoces, não tendo portanto havido ne 
cessidade de recorrer a essas técnicas de remodelação da calote era 
niana. Quando se proceder (ver apêndice) ã apresentação de casos e 
xemplificativos, far-se-á a descrição das técnicas que foram utili 
zadas na remodelação da calote, naqueles doentes que,no momento em 
que foi posta a indicação cirúrgica, se encontravam em idades em que 
já tinha sido ultrapassada a fase mais activa do crescimento ence
fálico. Proceder-se-á então,nessa altura, também ã descrição das 
técnicas de correcção cirúrgica da deformidade de tipo trigonocefáli 
co,quando elas forem extendidas ã arcada supra-orbitária, bem como 
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das que foram utilizadas nos doentes que previamente tinham sido 
submetidos ãs craniectomias lineares clássicas, mas em que os re
sultados alcançados não tinham sido satisfatórios. 

Com o objectivo de tentar evitar o estabelecimento de pon 
tes ósseas entre os bordos da "neo-sutura" criada cirurgicamente , 
os bordos da craniectomia foram envolvidos com membrana de plásti
co, em 7 3 dos 116 doentes operados segundo as técnicas clássicas 
neuro-cirúrgicas. A razão do método ter sido utilizado em apenas 
63% desse grupo de 116 doentes (ver quadro VII da fig. 43), ficou 
a dever-se ao facto de,através da experiência acumulada, se ter cri 
ado a convicção da sua ineficácia em evitar a fusão entre os bor
dos da craniectomia, pelo que ele foi abandonado no decurso dos úl 
timos anos. 

Na realidade e conforme se pode observar nesse quadro, no 
grupo de doentes em que houve envolvimento da sutura coronal, iso-

QUADRO VII 
Plástico a recobrir os bor- Análise da neoprodução 

Areas suturais descomprimidas N. casos dos das craniectomias Reoperaçfies óssea a seguirás 
craniectomias 

Coronal (isolada ou associada a outras 
áreas suturais) 29 23(79%) 12(41%) 16(55%) 

Sagital 68 46(68%) 9(13%) 30(44%) 

Metópica 19 4(21%) 1(5%) 5(26%) 

Total de casos 116 73(63%) 22(19%) 51(44%) 

FIG. 43 
DOENTES OP. COM AS TÉCNICAS NEUROCIRÚRGICAS (116 DOENTES) 

Frequência com que se utilizou uma menbrana de plástico a recobrir os bordos das craniectomias, bem como das reo-
perações que foi necessário efectuar. Os doentes nos quais se executaram calvariectomias parciais (ver quadro VI) fo
ram exclui'dos. Em 51 doentes, os exames radiológicos efectuados durante o peribdo do "follow-up", permitiram fa
zer a análise do processo de reossificação que se verificou ao nivel das áreas craniectomizadas. 

ladamente ou em associação com outras suturas, verificou-se que a-
pesar de tal método ter sido usado numa percentagem de casos 
(79%) superior ao valor médio (63%) para a totalidade do grupo dos 
116 doentes, houve necessidade de reoperar quase metade desses do
entes (41%), devido exactamente ao desenvolvimento de pontes ósse-
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as entre os bordos da área craniectomizada. Por outro lado, pelos 
valores apresentados no mesmo quadro (fig. 43), pode ainda consta-
tar-se, que a necessidade em reoperar foi muito menor, tanto nos cas 
os de envolvimento da sutura sagital como da sutura metópica. Além 
disso, e ainda relativamente ao grupo da coronal, a incidência de si 
tuações em que houve necessidade de reoperar (41%), é muito superi
or ao valor médio global (19%) da frequência das reoperações na to 
talidade dos 116 doentes, verificando-se exactamente o contrãriopa 
ra o caso da sutura metópica. 

A propósito do envolvimento dos bordos da craniectomiapa 
ra tentar evitar a fusão da "neo-sutura" artificial,gostaríamos de 
salientar mais um facto curioso. Ele diz respeito ao grupo de 22 
doentes que tiveram que ser reoperados, em virtude do desenvolvi
mento das citadas pontes ósseas (ver quadro VII da fig. 43). Na re 
alidade, verificou-se que em 9 dos 12 doentes do grupo "coronal " , 
em 8 dos 9 doentes do grupo "sagital" e no doente do grupo "metópi 
ca", a membrana plástica tinha sido usada em todos eles. Isto quer 
dizer que, em 18 dos 22 doentes reoperados, os bordos da craniecto-
mia tinham sido recobertos com a membrana de plástico, o que dá uma 
percentagem (cerca de 82%) muito superior â frequência com que o mê 
todo foi utilizado (63%) na totalidade dos 116 doentes do grupo em 
análise. Poder-se-ia assim concluir, no que se refere ás réopéra 
ções determinadas pelo desenvolvimento de pontes ósseas entre osbor 
dos da craniectomia, que na presente casuística essa necessidade 
foi mais elevada, quando os bordos da craniectomia foram recobertos 
pela membrana de plástico. Aparentemente não se encontra uma expli 
cação plausível para este paradoxo. No entanto, os valores apresen 
tados parecem, por si só, serem já suficientes para pôr em evidên
cia, a inutilidade da introdução de materiais estranhos com o objec 
tivo de prevenir a fusão das "neo-suturas" artificiais, tanto mais 
que podem ser causa de infecção pós-operatória. 

Quanto às técnicas crânio-faciais, a sua variedade e com 
plexidade, associadamente ã escassez do número de casos em que elas 
foram aplidadas, impedem-nos de as apresentar da forma sistematiza 
da que acaba de ser seguida, relativamente aos doentes tratados com 
as técnicas neurocirúrgicas convencionais. Daí a razão porque esses 
aspectos estritamente técnicos, tal como aliás as características 
clínicas em que se tinham baseado as respectivas indicações terá-
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pêuticas, poderão ser mais facilmente postas em evidência através 
da apresentação de casos exemplificativos, a qual, como já foi as
sinalado, será feita num apêndice a este trabalho. 

0 desenvolvimento dessas técnicas assentou no princípio 
fisiopatolõgico de que, uma vez efectuada a libertação completa das 
porções do neurocrânio que estavam incapacitadas de se expandir, o 
cérebro estaria novamente em condições de poder reassumir o seu pa 
pel de motor e monitor do crescimento craniano. Para que isso pu
desse acontecer, havia entretanto dois pressupostos essenciais: por 
um lado,impunha-se que as operações fossem realizadas em idades pre 
coces, coincidentes com a fase mais activa do crescimento encefãli 
co; por outro lado era indispensável, que a possibilidade do neuro 
crânio poder readquirir a sua capacidade de expansão, não fosse co 
artada por qualquer tipo de fixação. 

Um tal conceito fisiopatolõgico implicava , por sua vez, 
com a aceitação de dois aspectos, relativamente ao tipo de cresci
mento que viesse a verificar-se na sequência dessas operações : um 
de carácter quantitativo, relacionado com o grau necessário parafa 
zer avançar as áreas que estavam retraídas; outro dizendo respeito 
ã sua electividade, no sentido de remodelar as áreas que estavam de 
formadas. Desta maneira, assumia particular importância o tipo de 
técnicas a utilizar, para atingir ambos esses objectivos , nomeada
mente quanto ao modo como se deveria proceder ã libertação do com
plexo fronto-supra-orbitãrio, antes de o deixar entregue â acçãoex 
pansiva e remodeladora do encéfalo. Nessa série de doentes, ele con 
sistiu essencialmente:ou em proceder â libertação de toda a região 
fronto-supra-orbitãria num só monobloco; ou então em fazê-lo atra
vés da sua divisão em dois segmentos separados, um contendo a arca 
da supra-orbitária e, o outro, a parte restante do osso frontal su
pra-jacente. A análise sobre as circunstâncias que, eventualmente,po 
derão aconselhar a optar por um ou por outro desses procedimentos, 
fica reservada para o próximo Capítulo, exclusivamente dedicado â 
discussão dos critérios das indicações cirúrgicas. Neste momento, 
vamos limitar-nos a tentar discutir, os motivos que estiveram na ba 
se da decisão de optar pela utilização de cada um desses dois meto 
dos. 

Ao tentar sistematizar as técnicas cirúrgicas que foram 
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aplicadas sobre o neurocrânio dos 17 doentes tratados pela equipa 
crânio-facial, temos logo a considerar duas situações completamen
te distintas, conforme elas tenham incidido, ao nível das regiões 
mais anteriores, ou das restantes partes da sua porção desmocrania 
na. Nesta última situação,elas destinaram-se a corrigir as deforma 
ções resultantes da restrição do crescimento ao nível das áreas su 
turais da sagital e das lambdoideias, ou até das parieto -esfenoi-
dais e parieto-temporais, como aconteceu em dois doentes com uma de 
formidade craniana de tipo trilobado (ver descrição dos casos 3 e 
4 no apêndice - figs. 3 e 4, respectivamente). Tanto nesses dois 
doentes, como ainda num terceiro (n9 de série 116, também descrito 
no apêndice), todos eles tendo em comum o envolvimento de várias su 
turas, incluindo a coronal, houve portanto necessidade de corrigir, 
em cada um deles, as deformidades ao nível de ambas as porções do 
neurocrânio, tarefa que foi levada a cabo em duas sessões operató
rias. Na correcção das deformidades da sua porção posterior, que nes_ 
ses três doentes foi sempre feita em segundo lugar, a remodelação 
da calote foi efectuada através da execução de múltiplas craniecto 
mias lineares sobre as áreas suturais sinostosadas, tendo os reta
lhos ósseos daí resultantes sido frequei-temente manipulados, de mo 
do a melhorar essa remodelação. Esses foram,em linhas gerais , os 
princípios que informaram essas técnicas, as quais não se revestem 
portanto de qualquer característica especial, para além da necessi 
dade de adaptar as craniectomias ao tipo de deformidade presente. 

A correcção das deformidades ao nível das porções mais an 
teriores do neurocrânio, já teve que ser efectuada na totalidade 
dos 17 doentes. Essa necessidade foi determinada, essencialmente , 
pela elevada frequência com que a sutura coronal esteve envolvida 
no processo sinostótico (quadro I da fig. 34) , facto que se verifi_ 
cou em dezasseis desses doentes, de um modo unilateral em sete ebi 
lateral nos nove restantes. No caso que falta para prefazer os de
zassete, referente a um doente (caso 6 descrito no apêndice) cora si_ 
nostose associada das suturas lambdoideias e da metõpica , só foi 
corrigida a deformidade relacionada com a área da metõpica, mas sem 
interferir com a arcada supra-orbitãria. Essa interferência já foi 
no entanto inevitável em 15 dos restantes 16 doentes, dado que,pa
ra proceder â libertação das porções mais anteriores do neurocrâ
nio, elas tiveram que ser destacadas das conecções mantidas com as 
suas porções posteriores, tanto ao longo da calote como ao níve] da 
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sua própria base. Em dois desses casos, a libertação ao nível da ba 
se craniana não foi todavia completa, não obstante a extensão da era 
niectomia coronal ao longo da parede lateral da órbita, até ao ní
vel da fissura orbitaria inferior. Num desses doentes (caso 3, apre 
sentado no apêndice), a craniectomia foi ainda estendida ao longo 
do andar anterior da base craniana, até próximo da fissura orbita
ria superior. 

Em 13 doentes, as porções mais anteriores do neurocrânio 
já foram entretanto completamente destacadas das conecções manti
das com as suas porções posteriores. Isso foi efectuado mediante a 
libertação da região fronto-supra-orbitária, ou ao longo de toda a 
sua extensão no caso da sinostose bilateral da sutura coronal(8 do 
entes), ou só do lado afectado nos casos de envolvimento unilate
ral dessa sutura (5 doentes). Essa libertação foi, por sua vez, exe 
cutada de duas maneiras: num só monobloco (8 casos) , ou em dois seg_ 
mentos separados, um contendo a arcada supra-orbitária e o outro a 
restante porção do osso frontal supra-jacente (5 casos). A divisão 
da região fronto-supra-orbitária em dois segmentos separados , foi 
determinada essencialmente pelas dificuldades encontradas na sua re 
modelação, obrigando por isso â necessidade de proceder às indis
pensáveis manobras de manipulação per-operatõria. Essa circunstân
cia verificou-se especialmente em duas situações: nos casos de dis 
morfias crânio-faciais, em virtude do acentuado grau de deformida
de apresentado pelos doentes no momento da operação; nos doentes o 
perados tardiamente, em cujo caso se torna imperioso efectuar essa 
remodelação, antes de proceder ã fixação dos segmentos esqueléti
cos deslocados nas suas posições definitivas. Na realidade , entre 
os cinco doentes em que a libertação da citada região foi efectua
da em dois segmentos,contam-se 3 dos 4 casos de dismorfias crânio-
-faciais, dizendo, os dois casos restantes, respeito a doentes opera 
dos depois dos 6 meses de idade. Por outro lado, entre os 6 doen
tes que foram operados depois dessa idade, só em três casos de de
formidade de tipo plagiocefálico é que esse método foi utilizado. 
Além disso, em 6 dos 8 doentes operados antes dos 6 meses, a liber 
tacão da região fronto-supra-orbitária já foi feita num só monoblo 
co; os dois restantes eram casos de dismorfias crânio-faciais. As-
sinale-se para terminar, que esse foi também o método escolhido no 
tratamento de 5 dos 6 casos de plagiocefalia, independentemente da 
idade dos doentes no momento da operação. 
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Relativamente a esta última deformidade, isso ficou a de 
ver-se ao facto de,no planeamento pré-operatõrio, se ter considera 
do que era possível proceder a uma remodelação adequada da região 
fronto-orbitãria,mediante a sua libertação num só monobloco, ao con 
trário do que aconteceu por exemplo nos doentes com dismorfias crâ 
nio-faciais. Face ao grau de deformidade apresentado por estes do
entes, entendeu-se por bem,mesmo quando houve possibilidade de os o 
perar precocemente, que a acção de motor e monitor do crescimento 
põs-operatõrio,a desempenhar pelo encéfalo ao nível da região fron 
to-supra-orbitãria, poderia ser exercida de um modo mais eficaz,no 
sentido da normalização do contorno das áreas deformadas, desde que 
se procedesse a uma remodelação prévia dessa região. Como facilmen 
te se compreende, a divisão em dois segmentos facilitou as manobras 
de manipulação per-operatõria , destinadas a obter essa remodela
ção. 

De um modo geral poderíamos então afirmar, se exceptuar
mos as dismorfias crânio-faciais, que se procedeu ã libertação da 
região fronto-supra-orbitária num só monobloco, sempre que os doen
tes puderam ser operados antes dos 6 meses de idade, enquanto que, 
com excepção das plagiocefalias, a preferência foi para a sua divi 
são em dois segmentos separados, quando as operações tiveram que ser 
efectuadas depois daquela idade. Sob esse aspecto, é pena que o re 
duzido número de doentes operados, não permita avaliar, através da 
comparação dos resultados obtidos, o valor de cada um desses dois 
métodos, especialmente no que diz respeito aos doentes operados pre 
cocemente. Na realidade e com excepção de dois doentes com dismor
fias crânio-faciais, não houve mais nenhum caso operado antes dos 
6 meses de idade, em que se tivesse procedido ã divisão dessa re
gião em dois segmentos separados. 

Como ê do conhecimento geral, um dos tempos cirúrgicos mais 
importantes na execução das técnicas crânio-faciais, consiste numa 
cuidadosa dissecção sub-periõstea. A esse propósito desejaríamos, 
salientar, que a experiência do Centro de Gotemburgo aconselha a 
que não se operem as crianças no decurso das primeiras semanas de 
vida. Isso deriva da necessidade de dar tempo a que o periósseo se 
torne suficientemente resistente, de modo a não ser lacerado duran 
te o processo de dissecção, e ainda para que se possa depois vir a 
utilizá-lo adequadamente, não só na estabilização dos ossos mobili 
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zados nas suas novas posições de correcção, como também na fixação 
das estruturas que previamente estavam aderentes ãs paredes das ca 
vidades orbitarias. 

Para terminar estas considerações de ordem terapêutica , 
gostaríamos ainda de fazer uma curta referência aos cuidados pré, 
per e pôs-operatórios. Começaríamos por acentuar que todas as pre
cauções foram tomadas, não só para manter a criança aquecida duran 
te a execução do acto cirúrgico, como ainda no sentido de reduzir 
ao mínimo a hemorragia per-operatõria. Por outro lado, criaram-se 
as condições para que o volume de sangue perdido, quer durante a o 
peração quer no decurso do período pós-operatório, pudesse ser re-
poâto com rapidez. É bem conhecida a importância desses dois facto 
res — hipotermia e hipovolemia — na mortalidade operatória dos do 
entes com craniossinostoses. Além disso tomaram-se ainda outras pre 
cauções, desde os cuidados pré-operatõrios com a preparação das vi 
as aéreas superiores (Appelgren, 19 81), até ao controle pós-opera
tório feito numa unidade de cuidados intensivos, em virtude de se 
tratar de um grupo muito particular de doentes, nos quais são apli_ 
cadas técnicas cirúrgicas complexas e cruentas, cuja execução con
some longas horas, frequentemente para cima de oito. Para reduzir 
ao mínimo a hemorragia durante o levantamento do retalho cutâneo, 
este foi previamente preparado através da execução de suturas con
tinuasse cada um dos lados da linha de incisão, de um modo idênti 
co ao que foi descrito por exemplo por Hahn e colabs (19 81). Que to 
das essas precauções foram gratificantes, demonstra-o o facto de, 
nesta casuística, a mortalidade operatória ter sido nula. 
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3.4. MORBILIDADE E MORTALIDADE OPERATÕRIAS 

Relativamente â morbilidade, começaríamos por assinalar, 
que as sequelas resultantes da presença da H.I.C. ou da hidrocefa
lia, bem como a epilepsia e as perturbações do desenvolvimento men 
tal, serão englobadas na análise que será feita no sub-capítulo se 
guinte, quando se discutir o aspecto funcional dos resultados do tra 
tamento cirúrgico. 

Feita esta ressalva, poder-se-ã então afirmar que, de um 
modo geral, as complicações põs-operatórias observadas nos doentes 
desta casuística foram de reduzida importância. Elas surgiram ape
nas em sete doentes, tendo consistido em 3 casos de infecção,devi
do ã perfuração da pele pelo plástico utilizado para recobrir osbor 
dos da craniectomia, em dois casos de hematoma sub-galeal com deis 
cência da sutura e em dois casos de fístula de LCR. Todos esses do 
entes tiveram que ser reoperados, com excepção de um dos casos de 
fístula de LCR, operado pela equipa do Centro de Cirurgia Crânio-
-facial, que curou espontaneamente. 

No que se refere ã mortalidade, é de assinalar que,embora 
cinco dos 136 doentes tratados cirurgicamente tenham falecido du
rante o período de "follow-up", em nenhum deles a morte pôde ser di 
rectamente imputada aos actos cirúrgicos praticados. Em 3 doentes 
ela esteve no entanto relacionada com a própria doença, e nos 2 res 
tantes com as malformações associadas. Vejamos, muito sucintamen
te, o que se passou com esses cinco doentes. 

Doente com n? de série 10: Doente do sexo feminino , in
ternada em 19 63 com um crânio de tipo oxicefãlico por sî  
nostose associada da sutura sagital,coronal e lambdoidei 
as, apresentando sinais de H.I.C. e várias malformações 
congénitas associadas: fenda palatina, pé boto bilateral, 
aracnodactilia, peito escavado e luxações das articula
ções dos cotovelos e dos joelhos. Operada aos 9 meses de 
idade, com a execução de craniectomias lineares simples 
sobre as áreas suturais fundidas, em duas sessões opera
tórias. Per-operatoriamente verificou-se que a calote t_i 
nha sido perfurada em vários pontos, devido ã profundida 
de das impressões digitais. Perturbações respiratórias a 



centuadas nos períodos põs-operatõrios. Reoperada ao ano 
de idade, em virtude da membrana de Teflon ter perfurado 
a pele. No decurso do ano que se lhe seguiu, foi réopéra 
da mais quatro vezes, por causa de infecções com fenóme
nos de osteite, acabando por falecer aos 9 anos de idade, 
com uma broncopneumonia. 0 seu desenvolvimento mental ti_ 
nha-se processado com toda a normalidade. Tinha, todavia, 
tido inúmeros internamentos, umas vezes por luxações das 
articulações, outras por infecções respiratórias. No exa 
me necrõpsico não se encontraram as alterações vascula
res próprias do Síndrome de Marfan, que tinha sido clini_ 
camente diagnosticado em vida. 

Doentes com n9s de série - 36, 69, 127: Todos estes doen 
tes, dois dos quais tinham uma deformidade craniana em for 
ma de folha de trevo (n9 de série 36 e 127) , serão apre
sentados no apêndice. Curiosamente, todos eles tinham co 
mo característica comum a presença de uma hidrocefalia e, 
nos dois primeiros, a causa da morte esteve directamente 
relacionada com uma infecção do "shunt". A autópsia rea
lizada no primeiro desses doentes (n9 de série 36), con
firmou a existência de uma hidrocefalia comunicante e re 
velou a presença de sinais de descompensação cardíaca.Nu 
ma outra doente (n9 de série 69), com um Síndrome de Car 
penter, que não chegou a ser autopsiada, a PEG tinha pos_ 
to em evidência a presença de uma agenesia do corpo calo 
so. 0 terceiro doente (ver descrição do caso 4 no apêndi 
ce - n9 de série 127), com um síndrome de Pfeiffer , su
cumbiu por asfixia, na sequência da aspiração de um võmi_ 
to, aos 20 meses de idade. A autópsia revelou a existên
cia de uma malformação de Arnold-Chiari, com espina bífi_ 
da oculta, atresia do canal auditivo e edema agudo do pui 
mão. 

Doente com n9 de série - 131 (também referido no apêndi
ce) . Para além de uma deformidade de tipo braquicefálico, 
apresentava ainda outras malformações congénitas associa 
das: clivagem do escroto por hipospádia, e megacolon. 0-
perado aos 2 meses de idade pela equipa do Centro de Ci
rurgia Crânio-facial, com libertação de todo o complexo 
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fronto-supra-orbitário. 0 último controle põs-operatõrio 
foi efectuado aos 10 meses de idade, tendo acabado por su 
cumbir pouco tempo depois, em virtude da sua doença de Hir 
schsprung, não se tendo efectuado a autópsia. 
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3-5. ANALISE E DISCUSSÃO DO ASPECTO FUNCIONAL DOS 
RESULTADOS DO TRATAMENTO CIRÚRGICO 

Quanto ao aspecto funcional dos resultados do tratamento 
cirúrgico, começaríamos por salientar que a sua análise vai incidir 
apenas sobre 26 dos 136 doentes que constituem esta casuística. Is_ 
so fica a dever-se ao facto de nos restantes 110, em que pré-opera 
toriamente nada mais de anormal se tinha observado para além da de 
formidade estética, também nada se ter detectado no subsequente pe 
ríodo de controle põs-operatório , a que maior parte deles pôde ser 
submetida, no que se refere a sequelas que pudessem eventualmente 
ser imputadas ã presença prévia da deformidade craniana. 

Por outro lado, a análise dos resultados do tratamento ci 
rúrgico nesse grupo de 26 doentes, em que pré-operatoriamente se 
tinha detectado a presença de uma epilepsia, ou sinais de atraso do 
desenvolvimento psico-motor,ou da existência de uma hipertensão in 
tracraniana, ou em que a investigação neurorradiolõgica tivesse re 
velado a presença de uma hidrocefalia, assume sob tal aspecto uma 
importância particular. Na realidade, para além de servir para afe 
rir a eficácia das técnicas utilizadas em resolver os problemas de 
natureza funcional, ela pode igualmente ser usada para tirar ila
ções de carácter retrospectivo, sobre a fisiopatologia do desenvol. 
vimento dessas perturbações. Por esse motivo, esse grupo de doentes 
vai ser objecto de uma análise aprofundada: em primeiro lugar, na es 
perança de através da experiência recolhida, poder vir a tirar al
gumas conclusões úteis para a definição dos critérios das indica
ções cirúrgicas; em segundo lugar, com a finalidade de colher ele
mentos, para uma discussão de carácter especulativo sobre a fisio
patologia do desenvolvimento da hipertensão intracraniana e da hi
drocefalia. 

Com esse objectivo e disfrutando da vantagem de, na sua 
quase totalidade,esses doentes terem sido adequadamente investiga
dos do ponto de vista neurorradiológico, vamos procurar estabele
cer as eventuais relações de causa-efeito, ao cotejar as disfun
ções detectadas com os elementos fornecidos por essa investigação, 
e, ao mesmo tempo, das conclusões daí extraídas com a evolução ve
rificada na sequência dos vários tratamentos a que os doentes fo
ram submetidos. 
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Atendendo, por um lado, a que o síndrome hidrocefálico se 
pode fazer acompanhar de uma hipertensão intracraniana e, por ou
tro lado, a que ambos podem ser causa de epilepsia ou de um atraso 
do desenvolvimento mental em crianças de tenra idade, começamos por 
construir dois quadros,onde se pudessem apresentar de um modo resu 
mido os elementos de maior relevo,relativamente aos doentes em que 
se tivessem detectado sinais de atraso do desenvolvimento psicomo
tor (quadro VIII da fig. 44), ou observado a presença de uma hi
drocefalia (quadro IX da fig. 45). Sõ não procedemos de igual modo 
relativamente aos outros dois síndromes clínicos, porque a epilep
sia foi encontrada apenas em três doentes, e em virtude de no gru
po dos 17 doentes com hipertensão intracraniana (diagrama da fig.39), 
a investigação neurorradiolõgica nada de anormal ter revelado em 11 
deles. Além disso, o facto de se ter posto em evidência a presença 
de uma hidrocefalia em cinco dos seis restantes, e ainda num dos 
doentes com epilepsia (n9 de série 9 3), fez com que todos eles aca 
bassem por ficar incluídos no quadro IX da fig. 45. Por outro lado 
e dado que o citado doente com epilepsia, bem como três dos doen
tes com hipertensão intracraniana, também apresentavam pré-operato 
riamente sinais de atraso do desenvolvimento psicomotor, tanto es
tes doentes (n?s de série 3, 23, 16) como o anterior (n9 de série 
93) acabaram, por sua vez, por ficar incluídos no quadro VIII da fig 
44. Por ambos esses motivos, todos eles vão ser analisados em con
junto um pouco mais adiante, a partir dos elementos contidos nesses 
quadros. 

Antes porém de proceder a essa análise, gostaríamos .en
tretanto de fazer ainda umas breves considerações sobre os doentes 
com hipertensão intracraniana e com epilepsia. 

Relativamente â primeira e conforme sobressai do diagra
ma da fig. 39, ela desenvolveu-se de um modo isolado em 9 doentes, 
fazendo-se acompanhar nos 8 restantes, quer de perturbações no de
senvolvimento psicomotor, isolada (3 casos) ou associadamente com 
a presença simultânea de hidrocefalia (4 casos), quer sõ de hidro 
cefalia (1 caso). Em oito desses doentes foi feito o diagnóstico de 
dismorfias crãnio-faciais, sendo os nove restantes de craniossinos-
toses simples. Na sua maioria (10 casos) tratava-se de doentes com 
sinostose simultânea de mais do que uma sutura, sendo ainda de real 
çar que os seis doentes com envolvimento isolado da sutura coronal 
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( quadro III da fig. 37), tinham todos uma dismorfia crânio-facial 
( quatro com síndrome de Crouzon e dois com síndrome de Apert). Quan 
to â evolução pós-operatória dos sinais de hipertensão intracraniana, 
pôde verificar-se, nos cinco doentes em que pré-operatoriamente se 
tinha observado a presença de uma hidrocefalia, que eles só desapa
receram após a introdução de um "shunt". Nos 12 restantes, tanto a 
craniectomia linear simples como as técnicas crânio-faciais, revela 
ram-se perfeitamente eficazes na resolução da hipertensão intracra
niana. No que se refere a sequelas, é de salientar que 2 doentes fi 
caram com atrofia óptica secundaria; quanto ao estado do desenvolvi 
mento mental, o assunto será analisado um pouco mais adiante. 

Quanto aos 3 doentes em que pré-operatoriamente se tinha 
detectado a presença de epilepsia, há essencialmente 3 aspectos a 
realçar : nenhum apresentava sinais de hipertensão intracraniana; em 
todos foi evidenciada neurorradiologicamente a existência de alte
rações encefálicas; apenas num caso a epilepsia desapareceu, na se 
quência da craniectomia linear sobre a área sinostosada da sutura 
coronal. Neste último, com um síndrome de Crouzon, essas altera
ções consistiam numa discreta assimetria ventricular e num modera
do alargamento dos sulcos da convexidade e da cisterna do velum in 
terpositum. Noutro doente (n9 de série 131), em que a TAC tinha vi 
sualizado um pequeno quisto do septo pelucidum, ele foi seguido du 
rante um período de tempo muito curto, em virtude de ter morrido 
com uma doença de Hirschsprung. No terceiro, com uma deformidade do 
tipo trigonocefálico e que pré-operatoriamente também apresentava 
sinais de atraso do desenvolvimento psico-motor e uma hemiparésia 
direita (n9 de série 93 nos quadros VIII e IX das figs. 44 e 45 ) ,, 
a TAC revelou a presença de uma hidrocefalia e a existência de uma 
agenesia do corpo caloso (Cf. fig. 46). Neste doente, que constitui 
aliás o único caso em que pré-operatoriamente se observaram sinais 
hemiparéticos, a epilepsia não desapareceu, nem após a introdução 
de um "shunt" nem na sequência da correcção cirúrgica da deformida 
de craniana e, aos três anos de idade, a criança apresentava um a-
traso acentuado do desenvolvimento mental e mantinha a hemiparésia 
direita. 

0 caso deste último doente constitui um exemplo bem de
monstrativo, de que nas craniossinostoses não é obrigatório que ha 
ja sempre uma relação directa entre o desenvolvimento de um atraso 
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mental e a deformidade craniana, visto que pode haver situações em 
que esse atraso esteja antes relacionado com a presença de malfor
mações encefálicas associadas. Com o objectivo de procurar estudar 
este aspecto, decidimos proceder ã análise dos 12 doentes que pré-
-operatoriamente apresentavam perturbações do desenvolvimento psico 
motor, começando por agrupá-los novamente de acordo com as várias 
combinações entre síndromes clínicos, do modo já apresentado ante
riormente (diagrama da fig. 39). Com isso pretende-se investiqar 
retrospectivamente, até que ponto é que a evolução do desenvolvi
mento mentcil subsequente ao tratamento cirúrgico, poderá ter sido 
influenciado pela presença prévia da hipertensão intracraniana e/ 
/ou da hidrocefalia. 

No quadro VIII da fig. 44 está sintetizada esse tipo de 
evolução, relativamente a cada um dos 12 doentes que constituem es_ 
se pequeno grupo. Nele estão ainda resumidos os achados da investi 
gação neurorradiolõgica, bem como os vários tipos de tratamentoaque 
esses doentes foram submetidos, facilitando assim a procura de da
dos, que permitam o estabelecimento de eventuais relações de causa 
e efeito. As informações contidas nesse quadro, podem por sua vez 
ser completadas com as que estão transcritas no quadro IX da fig.45, 
onde são apresentados os 9 doentes com hidrocefalia, 6 dos quais a 
presentavam prê-operatõriamente sinais de atraso do desenvolvimen
to psicomotor. Pela análise do quadro VIII (fig. 44) pode facilmen 
te verificar-se, que 7 desses 12 doentes apresentavam pré-operato-
riamente sinais de hipertensão intracraniana, 4 dos quais tinham 
também uma hidrocefalia. Nos 5 restantes, pôde constatar-se a pre
sença de hidrocefalia em dois deles e de uma atrofia cerebral num 
terceiro; nos outros dois (referenciados com os números 12 e 22 no 
quadro VIII da fig. 44), a investigação neurorradiolõgica não foi 
aprofundada. 

Ao cotejar os dados da investigação neurorradiolõgicacom 
os resultados do tratamento cirúrgico, a principal conclusão a ex
trair relativamente aquele primeiro grupo de 7 doentes, consiste no 
facto de se ter posto em evidência, que a evolução do desenvolvi
mento psicomotor foi sempre favorável nos doentes em que a hiperten 
são intracraniana pôde ser resolvida eficazmente;isso verificou-se, 
ou com a intervenção dirigida ã deformidade craniana, ou apôs a in 
trodução de um "shunt" quando havia hidrocefalia associada. Com e-
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QUADRO VIII 

ATRASO DO DESENVOLVIMENTO PSICO - MOTOR 

ASSOCIADAMENTE À PRESENÇA DE HIPERTENSÃO INTRACRANIANA E DE HIDROCEFALIA: 

36 Crânio em forma de folha de trevo - Op. primeiro à craniossinostose e depois à hidrocefalia. Acentuado 
atraso do desenvolvimento mental até à altura da morte, por sepsis, com a idade de 1 ano e meio. 

118 Crânio em forma de folha de trevo - Op. primeiro à hidrocefalia e depois à craniossinostose.. Desenvolvi
mento mental normal à data do último controle, aos 5 anos de idade. 

115 Braquicefalia (Crouzon) - Op. primeiro à craniossinostose e depois à hidrocefalia. Desenvolvimento mental 
normal à data do último controle, aos 11 anos de idade. 

117 Braquicefalia (Crouzon) - Op. primeiro à craniossinostose e depois à hidrocefalia. Desenvolvimento mental 
normal à data do último controle, aos 9 anos de idade. 

ASSOCIADAMENTE À PRESENÇA DE HIPERTENSÃO INTRACRANIANA: 

3 Braquicefalia (Apert) — PEG: deformação dos ventrículos laterais em relação com a deformidade crania
na. Desenvolvimento mental normal à data do último controle, aos 18 anos de idade. 

23 Escafocelia - PEG normal. Desenvolvimento mental normal à data do último controle, aos 15 anos de idade. 

116 Oxicefalia (sinostose de múltiplas suturas) - TAC normal. Desenvolvimento mental normal à data do último 
controle, aos 7 anos de idade. 

ASSOCIADAMENTE COM HIDROCEFALIA: 

69 Escafocefalia (Carpenter) - PEG: agenesia do corpo caloso. Op. primeiro à craniossinostose e depois à hi
drocefalia. Atraso do desenvolvimento psico-motor até à altura da morte, por sepsis, com 10 meses de i-
dade. 

93 Trigonocefalia - TAC: agenesia corpo caloso. Op. primeiro à hidrocefalia e depois à craniossinostose. Atraso 
do desenvolvimento psico-motor à data do último controle, aos 3 anos de idade. 

ISOLADAMENTE: 

4 Escafocefalia - PEG: atrofia cortical. Acentuado atraso mental à data do último controle, aos 11 anos de 
idade. 

12 Trigonocefalia - Aspecto mongolóide, investigação cromossómica normal. Forte atraso do desenvolvimento 
mental, aos 19 anos de idade, altura em que apresentava uma idade mental correspondente aos 3 anos. 

22 Plagiocefalia - Desenvolvimento mental normal à data do último controle, aos 12 anos e meio de idade. 

FIG. 44 
Descrição sumária dos doze doentes que pré-operatòriamente apresentavam atraso do uesenvolvimento psico-motor. 
Todos eles estão referenciados com os seus números de série. Quando não se faz referência à PEG e à TAC, isso signi
fica ou que esses exames não foram efectuados (casos 12 e 22), ou então que eles não puseram em evidência outras 
alterações encefálicas para além da hidrocefalia (casos 36, 118,115,117). Nos casos com hidrocefalia, está assinalado 
se a intervenção cirúrgica foi dirigida em primeiro lugar à hidrocefalia ou à craniossinostose. Com excepção do caso 
23, todos os doentes foram operados à craniossinostose.antes da idade dos 6 meses. 

feito, dos 7 doentes que pré-operatoriamente sofriam de hiperten
são intracraniana, apenas um deles (referenciado com o número 36 nos 
quadros VIII e IX das figs. 44 e 45) permaneceu atrasado até ao ano 
e meio de idade, altura em que morreu com uma infecção do "shunt", 
depois de várias tentativas feitas para controlar a hipertensão,a-
través de inúmeras revisões do "shunt", terem sido todas elas infru 
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tíferas. Pelo contrário, nos restantes cinco casos, em que prê-ope-
ratoriamente não havia sinais de hipertensão intracraniana, a evo
lução do estado mental foi desfavorável em quatro deles, a despei
to das terapêuticas instituídas. Nesses doentes e conforme sobres
sai da análise do quadro VIII da fig. 44, a investigação pré-opera 
tória tinha posto em evidência a existência de uma atrofia cerebral 
num deles e a presença de uma agenesia do corpo caloso noutros dois, 
ambos com hidrocefalia associada. 

Embora se trate de um grupo muito pequeno de doentes, não 
permitindo por isso tirar conclusões definitivas, esta pequena amos 
tragem aponta já no sentido de levar a admitir, que numa percenta
gem significativa de casos, a hipertensão intracraniana possa sera 
verdadeira causa de um atraso no desenvolvimento mental nas crian
ças com craniossinostoses. Isso tornou-se particularmente evidente, 
nos três casos em que pré-operatoriamente havia uma associação de 
atraso mental e hipertensão intracraniana, mas sem hidrocefalia (n9s 
de série 3, 23 e 116 do quadro VIII da fig. 44), visto os três do
entes terem acabado do ponto de vista mental por se ter desenvolvi 
do normalmente, na sequência do tratamento cirúrgico dirigido ex
clusivamente â craniossinostose. A outra face da medalha estava pa 
tente no grupo dos cinco doentes em que não havia hipertensão (Cf. 
quadro VIII da fig. 44), na medida em que naqueles três casos em que 
a investigação neurorradiológica foi aprofundada (n9s de série 4, 
69, 93), pôde observar-se a existência de malformações encefálicas 
associadas, suficientes para explicar por si só o atraso mental de 
tectado nesses doentes; além disso pôde ainda constatar-se, que o 
seu desenvolvimento mental não melhorou depois do tratamento cirúr 
gico, nem da craniossinostose nem da hidrocefalia associada. 

0 grupo dos 9 doentes nos quais a investigação neurorra
diológica pré-operatória revelou a presença de uma hidrocefalia,vai 
ser objecto de uma análise ainda mais aprofundada, essencialmente 
por dois motivos. Por um lado, com a finalidade de apreciar os re
sultados do tratamento cirúrgico, na perspectiva funcional que tem 
vindo a ser seguida. Por outro lado, com o objectivo de fazer uma a 
nãlise conjunta com duas casuísticas publicadas por outros autores 
(Fishman e col., 1971; Hogan e Bauman, 1971), no sentido de acumu
lar dados para a discussão de carácter fisiopatolõgico, a empreen
der na rubrica seguinte, sobre a eventual génese da hidrocefalia em 
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N.de 
série 
sexo 

DIAGNÓSTICO TIPO HIDROCEFALIA OP. HIDROCEFALIA 

93 
M 

Trigonocefalia 

A .M. 

TAC (2,5m): alarg. ventr. lat. e 3. ventr; agenesia corpo 
caloso. 

TAC (4,5m) : aumento do alarg. ventr. lat.. 
TAC (8m): idêntico ant. 

TAC (14m): au mento do alarg.. 

5,5m.: deriv. ventr. - perit. 
14m.: revisão. 

118 
M 

Deform, folha de 
trevo 

H.I.C. 

A.M. 

PEG (5m) : alarg. ventr. lat. e 3. ventr.; ar sobre 
convexidade. 

7m.: deriv. ventrículo - peri
toneal. 

127 
M 

Pfeiffer. 
Deform, folha 

de trevo. 

H.I.C. 

TAC (1m): cornos temporais muito alarg.; ventr. lat. 
discret, alarg. e localiz. numa posição alta; 3. ventr. 

normal. 
TAC (1,5m): aumento do alarg. ventr.. 

TAC (14m): diminuição do tamanho ventr.. 

2,5m.: deriv. ventr. - perit. 
14m.: remoção shunt por 

infecção. 
14,5m.: novo shunt. 

18m.: revisão. 

89 
F 

Crouzon 
Deform, folha de 

trevo 

TAC (4m): alarg. ventr. lat.; ausência de parede 
separadora entre eles. 

4m.: deriv. ventr.- perit. 
9m.: revisão. 
12m.: revisão. 

14m.: remoção por infecção. 
14,5m.: reimplantação novo 

shunt. 

115 
F 

Crouzon 
Braquicefalia 

H.I.C. 

A.M. 

PEG (12m): alarg. ventr. lat; ar sobre a convexidade. 4 anos e 3 meses: deriv. ventr. -
-perit. 

117 
M 

Crouzon 
Braquicefalia 

H.I.C. 

A.M. 

PEG (6m): alarg. acent. ventr. lat. especialmente dos 
cornos temporais e 3. ventr.. 

Ventricul. (9,5m): acent. alarg. ventr. lat.; quisto poren-
cefálico; ar sobre convexidade. 

6,5m.: deriv. ventr.- perit. 
7m.: revisão. 

8,5m.: revisão 
9m.: revisão. 

9,5m.: revisão. 
4 anos: revisão mais 3 revisões. 

119 Crouzon 
Oxicefalia 

Cisternografia com RISHA (10,5m): preenchimento re
trogrado ventr. lat. muito dilatados. 

PEG: alarg. ventr. lat. e 3. ventr.; bloqueio da convexi
dade, lado esquerdo. 

11,5m.: deriv. ventr. - perit. 

36 
F 

Deform, folha de 
trevo 

H.I.C. 

A.M. 

PEG (2sem.) : alarg. ventr. lat., especial, cornos temp.; ar 
apenas na convexidade frontal post, esq.. 

PEG (3,5m): aumento alarg. ventr. lat.; ar sobre convexi
dade (espaço subarac. de 1cm. de espessura). 

6m.: deriv. ventr. - perit. 
10m.: remoção shunt por infec

ção. 
10,5m.: implantação novo shunt 

mais 2 revisões, a última das 
quais na idade de 1 ano. 

69 
F 

Carpenter 
Escafocefalia 

A.M. 

PEG (6m): dilat. ventr. lat. e 3. ventr.; agenesia corpo ca
loso; 4. ventr. discret, dilatado; ar sobre convexidade. 

6,5m.: deriv. ventr. - perit. 
8,5m.: remoção shunt por infec

ção. Novo shunt dias depois. 
10m.: revisão. 

FIG.45 
Principais características dos 9 casos em que a craniossinostose e hidrocefalia ocorreram simultaneamente. Relativa
mente aos perímetros cefálicos, citam-se com os sinais e os desvios dos padrões normais. 



177 

QUADRO IX 

PERÍMETROS 
CEFÁLICOS OP. DEFORMIDADE CRANIANA RESULTADO 

Nasa: 41+ 7 
4,5m.: 50,5 + 8 

5m.: 53 + 11 
8m.:54 + 8 
14m.:55 + 8 

8,5m.: craniectomia remodelação 
por rotação de retalhos frontais. 

Aos 3 anos de idade: marcado atraso mental; shunt funcio
nando bem. 

5m.:41-1 
6,5m.:45 + 1,5 
11,5m.:41-1 

8m.: múltiplas craniectomias lado 
esquerdo. 

9m.: processo similar do lado di
reito. 

Aos 5 anos de idade: desenvolvimento mental normal; melho 
ria significativa forma cabeça; TAC - sem hidrocefalia; radio-
-cefalometria - hipodesenvolv. fossa post, e retrognatia man

dibular. 

1m.: libertação complexo supra-
-orbitário. 

2m.: craniectomias múltiplas sobre 
áreas da sagital, lambdoides, tempo

rais e esfenoidais. 

Melhoria significativa da deformidade craniana. 
Desenv. mental normal. 

Perturbações respirât, pelos 18 meses idade. 
Morte por asfixia pós-aspiração vómito aos 20 meses. 

Autópsia: malf. 'Arnold-Chiari', espina bifida oculta, atresia 
canal auditivo, edema agudo pulmão. 

4m.:35-1 
13m.':49 + 3 

10m.: calvariectomia sub-total 
(frontal, parietal, parte do occipital 

e asas do esfenoide). 
15m.: deformidade craniana melhorada. 

Hidrocefalia controlada. 

12m.:46 + 1 
4anos: 49,5 
10,5anos: 51 

12m.: craniectomia linear. 
4anos: reop. sut. coronal op. 

Nafziger. 

7,5 anos: deformidade crânio-facial; atrofia óptica bilateral; 
hidrocefalia controlada. Ql 93 

11 anos: TAC - hidrocefalia controlada. 

9,5m.: 48,5+3 
3anos:49-1 

6m.: craniectomia linear. 
5anos e 9meses: osteotomia Le 

Fort III (operação foi antecipada 
por causa das pert, respir). 

9anos: desenvolvimento mental normal. 

1m.: 35,5-1 
4,5m.: 43,5+1 

9m.:49 + 3 
10,5m.:50 + 4 
11,5m.:51 + 5 

4a 4m.: 52+ 1 

1m.: craniectomia linear 
(sut. coronal). 

4,5m.: craniectomia linear 
(sut. lambdoideia). 
9m.: reoperação. 

4anos e 4meses: melhoria da deformidade craniana; desen
volvimento mental normal. 

TAC: ventr. normais. 

1,5m.:36-1 
3m.: 37,5-2 

3,5m.: 40,5 + 1 
6m.:51+8 

1m.: calvariectomia sub-total (fron
tal e parte do parietal, temporal e 
asas do esfenoide) craniectomia 

linear da porção posterior da sagital 
4m.: reoperação (craniectomia line
ar das lambdoideias op. Nafziger). 

Pelos 4meses de idade o desenvolvimento mental parecia 
melhorar. Depois piorou, mantendo-se fortemente atrasa

do até morrer por sepsis ao ano e meio de idade. 
Autópsia: hidrocefalia comunicante; sinais de descompen

sação cardíaca. 

3,5m.:46 + 6 
6m.:49+7 3,5m.: craniectomia linear. Atraso do desenvolvimento mental. Morreu de sepsis e es

tado de mal epiléptico aos 10meses. Não se fez autópsia. 

M-masculino F-feminino HIC - hipertensão intracraniana AM - atraso mental m - meses de idade 
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TAC efectuada aos 2 meses e meio de' idade. A larga cavi
dade que se observa na linha média, faz com que os ven
trículos laterais estejam deslocados no sentido lateral 
e portanto afastados entre si. O sistema ventricular es
tá alargado, com os vários segmentos comunicando entre 
si. No corte mais inferior, observa-se a oclusão da área 
da sutura metópica, e no corte mais superior, a permeabi 
lidade de ambas as suturas coronais, bem como a abertura 
correspondente â fontanela bregmática. 

FIG.46 
(ri: de série, 93) Deformidade de tipo tngonocefálico. Diagnóstico: Agenesia do corpo caloso+hidrocefalia. 

d writes com craniossinostoses. 

No quadro IX da fig. 45, apresentam-se algumas das prin
cipais características clínicas relativas a esse pequeno grupo de 
doentes, tanto no que se refere ao diagnóstico nosológico, ãpresen 
ça da hipertensão intracraniana e do atraso do desenvolvimento psi 
co-motor, como ainda no que diz respeito ao tipo de hidrocefalia , 
aos perímetros cefálicos, ãs operações realizadas e aos resultados 
observados no período de controle pós-operatório. 

Como se. pode constatar da análise desse quadro, seis dos 
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nove doentes em que a craniossinostose se fazia acompanhar de hi
drocefalia, apresentavam uma dismorfia crânio-facial, com particu
lar relevo para o Síndrome de Crouzon. Nos três restantes, havia vi
ma deformidade craniana em forma de folha de trevo em dois doentes, 
e uma trigonocefalia no terceiro. Como factor comum-a sete desses 
nove doentes, pode assinalar-se o envolvimento da sutura coronal no 
processo sinostótico, quer isolada quer associadamente a outras su 
turas. Nas duas excepções, em que havia um envolvimento isolado da 
sutura metõpica num caso e da sutura sagital no outro, observou-se 
concomitantemente a existência de agenesia do corpo caloso em am 
bos esses doentes. 

A presença da hidrocefalia nem sempre se fez acompanhar 
de um aumento significativo dos perímetros cefálicos, pelo menos no 
decurso dos seis primeiros meses de vida, conforme se pode verifi
car no quadro IX da fig. 45, ao cotejar as idades em que se fez o 
seu diagnóstico neuroradiolõgico, comparativamente com a altura em 
que se fez o registo dos perímetros cefálicos. As duas únicas situ 
ações em que o perímetro cefálico já estava significativamente au
mentado, no decurso dos 3 primeiros meses após o nascimento, refe-
rem-se exactamente aos dois casos que acabam de ser citados, emque 
associadamente ã hidrocefalia havia também uma agenesia do corpo ca 
loso. Salientaríamos a propósito, o facto de num deles a deformida 
de craniana ser do tipo escafocefálico,por sinostose isolada da su 
tura sagital, em cujo caso e independentemente de haver ou não uma 
hidrocefalia concomitante, é frequente haver um aumento do períme
tro cefálico. Acentuaríamos ainda, que em nenhum dos doentes deste 
grupo a craniossinostose foi de causa iatrogénica (Andersson,1966),em 
virtude de em todos os casos em que o "shunt" foi introduzido an
tes de se intervir sobre as áreas suturais, o diagnóstico da crani 
ossinostose já estava estabelecido. 

Apenas em dois doentes (n9s de série 69 e 119 — quadro 
IX da fig. 45) a hidrocefalia não estava ainda confirmada neuro-ra 
diologicamente, no momento em que os doentes foram submetidos atra 
tamento cirúrgico sobre as suturas cranianas; em ambos esses casos 
o diagnóstico de craniossinostose tinha sido feito logo na altura 
do nascimento. No entanto, num deles com um síndrome de Carpenter, 
(n9 de série 69), na altura em que foi efectuada a craniectomia li 
near parassagital, já havia um desvio de +6 em relação ao padrãonor 
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mal do perímetro cefálico para essa idade e, o eco-encefalograma,que 
também tirha sido efectuado nessa altura, revelava já sinais sus
peitos de haver uma dilatação do sistema ventricular (indice de 
0,55). No outro doente (n9 de série 119), em que a craniectomia li 
near tinha sido efectuada em 2 tempos operatórios, nas idades de 1 
e 4 1/2 meses, a eco-encefalografia só tinha evidenciado sinais sus 
peitos de- dilatação do sistema ventricular (índice de 0,50) porvol 
ta dos nove meses de idade, que foi a altura em que, pela primeira 
vez, o perímetro cefálico mostrou um claro desvio em relação ao pa
drão normal para a idade (ver quadro IX da fig. 45); isso levou ã 
execução de uma cisternografia, que confirmou o diagnóstico de hi
drocefalia. 

Antes do advento da TAC, a eco-encefalografia constitui 
um excelente método auxiliar de diagnóstico, na triagem dos doen
tes com suspeita de dilatação do sistema ventricular. Quando o ín
dice ultrapassasse o valor de 0,30-0,35, os doentes eram então in
vestigados mais profundamente com a execução de uma PEG e,aindaque 
mais raramente, com angiografia, ventriculagrafia e cisternografia. 
Sob esse ponto de vista e com excepção dos dois casos assinalados 
da agenesia do corpo caloso, em que numa idade ainda muito precoce 
já havia um franco desvio do padrão normal do perímetro cefálico,es 
te elemento semiológico foi de pouca utilidade no despiste da hi
drocefalia. Mais importante foi no entanto a presença da hiperten
são intracraniana, a qual, como se pode verificar no quadro IX da 
fig. 45, ocorreu em cinco dos nove doentes deste pequeno grupo. De 
salientar entretanto, que nos doentes desta casuística nem sempre 
a presença dessa hipertensão conduziu ã dilatação do sistema ven
tricular, conforme se pode verificar pela análise do diagrama da fig 
39. Por outro lado e ao contrário do que foi postulado por Hoffman 
(1980, 1981), em nenhum dos doentes desta casuística a hidrocefa
lia desapareceu, ou mostrou tendência a atenuar-se, depois do tra
tamento cirúrgico dirigido â deformidade craniana, pelo que em to
dos os casos houve necessidade de recorrer à introdução de um "shunt'.' 
Refira-se entretanto, que os escassos casos em que associadamente 
ã hipertensão intracraniana também havia um discreto alargamento do 
sistema ventricular, e em que ambos desapareceram depois da crani
ectomia, não foram incluídas neste grupo de nove doentes. 

Relativamente âs características da hidrocefalia, gosta-



191 

ríamos de salientar os factos que nos pareceram mais importantes, 
para uma eventual interpretação etiopatogénica do seu desenvolvi
mento, em doentes com craniossinostoses : 

19 - Em todos os doentes em que se procedeu a uma PEG e 
no caso em que fez uma cisternografia, a hidrocefa
lia mostrou ser do tipo comunicante. 

29 - Em todos os doentes foi observada uma dilatação cia 
ra dos ventrículos laterais e, na grande maioria, tam 
bem do 39 ventrículo. 

3 9 - 0 predomínio da dilatação dos cornos temporais que, 
como já foi referido no capítulo anterior, é consi
derado como muito típico da deformidade craniana em 
forma de folha de trevo, só se observou em 2 dos 4 
casos desta casuística. Por outro lado, ele verifi-
cou-se ainda num outro doente (n9 de série 117), com 
um Síndrome de Crouzon e deformidade craniana de ti 
po braquicefálico. 

49 - Em nenhum dos casos a dilatação ventricular foi im
putada â existência de uma atrofia cerebral. Pelo con 
trário, verificou-se que na sua maioria se tratava 
de hidrocefalias activas, com frequente necessidade 
de revisões do "shunt" na maior parte dos doentes, 
em virtude deles piorarem sempre que se observasse 
qualquer anomalia no seu funcionamento. 

59 - Em alguns casos observaram-se áreas localizadas de 
bloqueio dos espaços sub-aracnoideus da convexidade 
cerebral; no caso em que se fez a cisternografia com 
RISHA, verificou-se um preenchimento retrógrado dos 
ventrículos laterais. 

69 - A autópsia, efectuada em dois dos três doentes que 
faleceram, mostrou a presença de uma malformação de 
Arnold-Chiari e espina bífida oculta num caso, e de 
uma hidrocefalia comunicante no outro. 

Pareceu-nos de interesse, proceder neste momento a uma a 
nãlise comparativa, entre os dados recolhidos neste pequeno grupo 
de 9 doentes e os que foram referidos nas casuísticas publicadaspor 
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Fishman e colabs (1971) e por Hogan e Bauman (1971), em virtude de 
las constituírem as únicas que encontramos na literatura que tive
mos oportunidade de rever, em que foi estudado o problema da asso
ciação de craniossinostose e hidrocefalia. Fishman e colabs (19 71), 
entre os quais Hogan também está incluído, publicam 14 casos . Por 
sua vez Hogan e Bauman (1971), publicam 6 casos de Apert com hidro 
cefalia, 5 dos quais pertencem ã casuística anterior, pelo que as 
duas casuísticas totalizam no seu conjunto 15 doentes. 

Entre as características comuns podem citar-se: 
19 - não haver predomínio claro de um sexo sobre o outro; 
29 - envolvimento das suturas coronais no processo sinos 

tótico na grande maioria dos casos; 
39 - predomínio pelos casos de disjnorf ias crânio-faciais — 

Parece de facto evidente o predomínio pelas dismorfias 
crânio-faciais, relativamente ao que se verifica com as craniossi-
nostoses simples, especialmente se recordarmos que as dismorfias 
crânio-faciais são responsáveis por apenas cerca de 1/5 da totali
dade dos casos de sinostose prematura das suturas cranianas. Sali-
ente-se entretanto, que enquanto nesta casuística (quadro IX da fig. 
45) predomina o síndrome de Crouzon, nas casuísticas de Fishman e 
colabs (1971) e de Hogan e Bauman (1971) predomina o síndrome de 
Apert. Refira-se ainda o facto, de também Hogan e Bauman (19 71) te 
rem encontrado um perímetro cefálico inferior ao normal em 3 dos 
seus 6 doentes, o que vem reforçar a impressão há pouco assinalada, 
sobre o seu reduzido valor semiológico. 

No que se refere ã ocorrência da hipertensão intracranial 
na e â incidência do atraso mental, já parece no entanto haver di
ferenças significativas entre esta casuística e as que foram publi 
cadas por Fishman e por Hogan. Relativamente aos doentes da presen 
te casuística,foi já salientado que mais de metade apresentavam a 
pressão intracraniana aumentada e que a hidrocefalia era activa em 
quase todos eles. Na publicação de Hogan e Bauman (19 71) , refere-
-se que em quatro dos seis doentes em que foi feita a avaliação da 
pressão intracraniana, verificou-se que ela estava dentro dos valo 
res normais em todos eles, fenómeno que os autores interpretam co
mo podendo ser idêntico ao que se verifica nas hidrocefalias de pres_ 
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são normal. Todos esses doentes tinham já ultrapassado a idade dos 
três anos e meio, e apenas um tinha sido operado com uma derivação 
ventrículo-atrial. Aliás uma das características comuns a ambas es 
sas casuísticas, é a raridade com que o "shunt" foi introduzido pa 
ra controlar a hidrocefalia. Mesmo em relação ã deformidade crania 
na pode facilmente constatar-se,ao analisar os quadros apresenta
dos nessas duas publicações, que nem todos os doentes foram subme
tidos a craniectomias e, quando o foram, nem sempre a operação foi 
efectuada em idades suficientemente precoces. Nesta casuística,pe
lo contrário (ver quadro IX da fig. 45), todos os doentes foram sub 
metidos a craniectomias ainda antes do ano de idade, e em todos e-
les se fez a tentativa de controlar a hidrocefalia através da in
trodução de um "shunt", o qual foi na grande maioria dos casos ob
jecto de revisões repetidas. Talvez essa seja uma das razões, para 
a melhor qualidade dos resultados alcançados em relação ao desen
volvimento mental das crianças desta casuística, quando comparado 
com o que se observou nos doentes de Fishman e colabs e de Hogan e 
Bauman (19 71). 

Quando ã hidrocefalia propriamente dita, ela foi de tipo 
comunicante em 13 dos 15 doentes das casuísticas antes citadas, ten 
do-se encontrado nos restantes dois casos uma estenose do aqueduto. 
Na presente casuística (quadro IX da fig. 45), a hidrocefalia mos
trou ser do tipo comunicante nos seis casos em que os doentes fo
ram investigados com uma PEG ou com cisternografias,já que nos res 
tantes apenas foi utilizada a TAC. Considerando entretanto o as_ 
pecto dos diferentes compartimentos do sistema ventricular, visu 
alisados pelos vários métodos de investigação na totalidade dos 9 
doentes, de um modo geral poder-se-ia afirmar, que em cerca de me 
tade dos doentes havia um predomínio da dilatação dos ventrículos 
laterais, e que na outra metade havia simultaneamente uma dilatação 
do 39 ventrículo. Quanto ao 49 ventrículo,pouco se pôde concluir 
com segurança; no entanto, nos casos em que ele pôde ser bem visua 
lizado, não mostrou apresentar alterações significativas nem da sua 
forma nem do seu tamanho. Sob esse aspecto, os dados referidos por 
Fishman e colabs (1971) e por Hogan e Bauman (1971) , não diferem 
muito do que acaba de ser descrito, embora sejam referidas dilata
ções generalizadas do sistema ventricular em cinco dos quinze doen 
tes de ambas essas casuísticas. 
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Não obstante a crescente frequência com que,na literatu
ra mais recente,se passou a referir a ocorrência de hidrocefaliaem 
doentes com craniossinostoses, ainda estamos por saber se isso cons 
titui um fenómeno ocasional, ou se, pelo contrário, haverá uma re
lação directa entre a deformidade craniana e o desenvolvimento da 
hidrocefalia. Na realidade, são ainda raras as situações em que se 
pôde determinar com segurança a causa de hidrocefalia, como aconte 
ceu por exemplo no caso 16(K.V.)apresentado no apêndice a este tra 
balho, em que tal como num dos doentes da casuística de Fishman e 
colabs (1971), se pôde comprovar no exame necrópsico a existência 
de uma atresia no aqueduto de Silvio. 0 mesmo poderia afirmar-sere 
lativamente a outro dos doentes aí apresentados (caso 4 MB), no qual 
tinha sido feito o diagnóstico de síndrome de Pfeiffer e que na au 
tôpsia se verificou ter uma malformação de Arnold-Chiari, associa
da a espina bífida oculta. 

Para finalizar esta análise sobre o aspecto funcional dos. 
resultados do tratamento cirúrgico, na parte da casuística relati
va aos doentes nos quais pré-operatoriamente se detectou a presen
ça de disfunções, presumivelmente relacionadas com o desenvolvimen
to da deformidade craniana, vamos sintetizar as conclusões mais im 
portantes que podem ser extraídas desse estudo: 

— Relativamente à hipertensão intracraniana , chamaría
mos em primeiro lugar a atenção para a eventualidade 
dela se poder desenvolver mesmo em casos de sinostose 
isolada de uma única sutura, bem como para a elevada 
frequência com que a investiqação neurorradiológica 
pré-operatoria pôs em evidência a presença simul 
tânea de uma hidrocefalia (cerca de 1/3 dos casos). As 
sinalaríamos ainda a verificação, nos casos em que não 
houve desenvolvimento da hidrocefalia, de que os si
nais de hipertensão intracraniana desapareceram na se 
quência do tratamento cirúrgico exclusivamente dirigi 
do à correcção da deformidade craniana, fazendo assim 
a demonstração da relação causa/efeito entre a sinos
tose prematura das suturas cranianas e o desenvolvi
mento dessa disfunção, e pondo ainda em evidência a e 
ficácia da craniectomia linear no controle da hiper
tensão intracraniana. Salientaríamos finalmente,o fac 
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to de dois dos doentes terem ficado com sequelas do ti 
po atrofia óptica secundária, em virtude do atraso com 
que foi instituida a terapêutica cirúrgica. 

— Factos dignos de realce,nos doentes que pré-operatori 
amente exibiam sinais de atraso do desenvolvimentopsi 
co-motor, consistiram na constatação da presença de u 
ma hipertensão intracraniana em mais de metade dos ca 
sos, e na existência de uma hidrocefalia em nada menos 
do que 1/3 desses doentes (quadro VIII da fig.44). Na 
sequência dos vários tipos de terapêutica cirúrgica a 
que eles foram submetidos, verificou-se o retorno a um 
desenvolvimento psico-motor normal, em todos os casos 
em que a hidrocefalia e a hipertensão intracraniana pu 
deram ser controlados com êxito. Fez-se assim a demons_ 
tração da relação causa/efeito, ao pôr em evidência a 
reversibilidade desse atraso sempre que ele pôde ser 
imputado ao desenvolvimento de uma hipertensão intra
craniana, com ou sem hidrocefalia associada, desde que 
ambas pudessem ter sido eficazmente controladas em tem 
po oportuno (quadros VIII e IX das figs. 44 e 45). 

— Outro facto importante consistiu ainda na verificação 
de que essa reversibilidade já não se observou, naque 
les casos em que a hidrocefalia não se fazia acompa
nhar de hipertensão intracraniana, a despeito de nes
ses doentes se ter procedido atempadamente,tanto âcor 
recção cirúrgica da deformidade craniana, como ã ten
tativa de controlar a hidrocefalia através da introdu 
ção de um "shunt". Assinale-se que,nesses casos,a in 
vestigação neurorradiológica pré-operatória tinha pôs 
to em evidência a presença de malformações encefáli
cas associadas, susceptíveis de só por si explicar as 
perturbações do desenvolvimento mental observadas nes_ 
ses doentes. Não surpreende,por conseguinte, que tan
to a libertação das áreas sinostosadas como as tenta
tivas de controlar a hidrocefalia, tenham sido desti
tuídas de qualquer efeito benéfico sobre o desenvolvi 
mento mental desses doentes. Pôs-se assim em relevo, a 
inutilidade do ponto de vista funcional em proceder ã 
correcção estética da deformidade craniana, em doen-
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tes que se encontrem em circunstâncias idênticas âs 
que acabam de ser apontadas (quadro VIII e IX das figs 
44 e 45) . 

— Saliente-se ainda, relativamente aos doentes em que 
se observou a presença simultânea de hipertensão e hî  
drocefalia, que ao contrário da opinião emitida por ou 
tros autores (Hoffman, 19 80, 1981; Turner e Reynolds, 
19 80) , referindo que a hidrocefalia se pode atenuar ou 
até desaparecer como resultado da operação dirigida a_ 
penas â deformidade craniana, que nos doentes destaca 
suística a hidrocefalia só foi eficazmente controlada 
após a introdução de um "shunt". Por outro lado, con 
siderando agora em globo todos os doentes com hidroce 
falia (quadro IX da fig. 45), alguns dos quais pré-o-
peratoriamente não apresentavam H.I.C.nem exibiam qual 
quer sinal de atraso psico-motor, pôde ainda consta-
tar-se,que o desenvolvimento mental foi favorável em 
todos os casos em que a hidrocefalia pôde ser eficaz
mente controlada, desde que a investigação neurorradi 
ológica não tivesse evidenciado a existência de mal
formações encefálicas associadas. 

— Assinale-se finalmente, relativamente ao significado 
funcional da ocorrência da hidrocefalia, a importância 
da análise comparativa dos dados recolhidos com o es
tudo dos doentes desta casuística, com os que foram re 
feridos nos doentes das casuísticas apresentadas por 
Fishman e colabs (19 71) e por Hogan e Bauman (19 71) . 
Assim, no grupo dos doentes estudados (quadro IX da 
fig. 45) quase sempre as hidrocefalias eram activas, 
faziam-se acompanhar de uma hipertensão intracraniana 
em mais de metade dos casos,e todos eles tinham sido 
operados precocemente tanto â hidrocefalia como â de
formidade craniana. Nos doentes apresentados por aque 
les autores, havia casos idênticos aos da hidrocefalia 
da pressão normal, uma grande parte deles não tinha sî  
do operada nem â hidrocefalia nem â deformidade crani 
ana e, mesmo os que foram operados, as intervenções ti 
nham com frequência sido efectuadas tardiamente . Daí 
que,no grupo dos doentes estudados, o desenvolvimento 
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mental tivesse sido plenamente satisfatório em todos 
os casos em que se pôde controlar com êxito a hidroce 
falia e a hipertensão intracraniana, ao passo que nos 
doentes daquelas casuísticas o desenvolvimento mental 
foi desfavorável em alguns deles. 
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3.6. ANALISE FISIOPATOLÕGICA DAS DISFUNÇÕES RELACIONADAS COM A DE
FORMIDADE CRANIANA. DISCUSSÃO DOS MECANISMOS DE DESENVOLVIMEN 
TO DA HIPERTENSÃO INTRACRANIANA' E DA HIDROCEFALIA 

No capítulo anterior foram já postos em relevo os facto
res que conduziram à proposta de uma indicação cirúrgica de carác
ter funcional e a título profiláctico. Foi então igualmente salien
tado, que embora essa indicação nunca tenha estado em causa nos do 
entes com envolvimento simultâneo de mais do que uma sutura, o mes 
mo já não acontecia relativamente âs situações em que se verificas 
se a sinostose isolada de uma sutura,nomeadamente da sagital, em cu 
jo caso essa indicação foi contestada por alguns autores(Freeman e 
Borkowf, 1962; Hemple e col., 1961). 

Não obstante se ter posteriormente demonstrado que a HIC 
pode realmente desenvolver-se em doentes com sinostose isolada de 
sutura sagital (Anderson e Geiger, 1965; Andersson e Gomes, 1968 ; 

a 
Acquaviva e col., 1966; Van Effenterre e col., 1976), as objecções 
levantadas por aqueles autores (Freeman e Borkowf, 1962; Hemple e 
col., 1961; Pemberton e Freeman, 1962), tiveram entretanto o gran 
de mérito,de chamar a atenção para o magno problema da relação cau 
sal entre a deformidade craniana e o desenvolvimento de determina
das disfunções, particularmente no que se refere ã possibilidadeda 
ocorrência de um atraso mental. 

Trata-se, infelizmente, de ura assunto soore oqual a nossa ex
periência não ê muito profunda e onde as informações escasseiam, a 
começar pela ausência de estudos efectuados em series de doentes su 
ficientemente investigados do ponto de vista neurorradiológico. Is 
so seria essencial, não sõ para nos esclarecer um pouco melhor so
bre as principais causas do atraso mental que se pode observar nas 
crianças com craniossinostoses, como também para nos ajudar a apre 
ciar o real valor da eficácia da correcção cirúrgica da deformida
de craniana, em produzir uma melhoria no desenvolvimento mentaldes_ 
ses doentes. Para tal tornava-se todavia também indispensável, que 
se tivesse procedido a estudos comparativos entre grupos homogéne
os e suficientemente extensos de doentes, em que uns tivessem sido 
operados e outros tratados conservadoramente, de modo a permitir ti 
rar ilações úteis para uma definição mais correcta das respectivas 
indicações terapêuticas. 
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Na prática clínica, esse tipo de problemas põe-se essen
cialmente em duas situações aparentemente distintas: uma refere-se 
ã selecção de doentes a submeter ao tratamento cirúrgico, quando pé 
rante a eventualidade de um atraso mental já claramente estabeleci 
do, houver necessidade de avaliar adequadamente os casos em que, po 
tencialmente, ele ainda possa ser reversível; a outra diz respeito 
às decisões terapêuticas tomadas com base numa atitude de carácter 
profiláctico,em crianças que pré-operatoriamente apresentem um de
senvolvimento mental normal. 

Na literatura que tivemos oportunidade de rever, não en
contrámos qualquer referência, a estudos que tivessem sido feitos 
nos moldes que acabam de ser apontados. Relativamente à que foi pu 
blicada no decurso da última década, os autores mostram-se muito 
mais polarizados para analisar aspectos essencialmente técnicos, re 
lacionados com a correcção cirúrgica das deformidades crânio-faci 
ais, do que em discutir as indicações cirúrgicas de carácter profi 
láctico,no âmbito da perspectiva com que neste trabalho se preten
de abordar esse tipo de problemas. Mesmo na literatura mais antiga, 
aquilo que sobre o assunto se encontra descrito, não passa das in
formações mais ou menos desgarradas, já referidas no segundo capí
tulo, as quais estão longe de se basear em qualquer estudo sistema 
tizado nos moldes atrás enunciados. 

Essa lacuna traduz-se ainda no modo como actualmente são 
definidos os critérios terapêuticos, especialmente devido ãs difi
culdades em estabelecer as necessárias relações causais, entre a e 
ventualidade do desenvolvimento de um atraso mental e a existência 
da craniossinostose, nomeadamente quando ele não puder ser imputa
do â presença concomitante de uma hipertensão intracraniana . Daí 
também o motivo da grande controvérsia de que esse aspecto sempre 
se revestiu, quando considerado como elemento determinante no con
dicionamento das indicações cirúrgicas de carácter funcional, espe 
cialmente quando elas são tomadas com base numa atitude de tipo pro 
filãctico,com particular relevo para os casos de sinostose isolada 
de uma única sutura. 

Tendo isso em vista, vamos proceder, nesta rubrica, a uma 
discussão de carácter fisiopatolõgico sobre a acção deletéria que, 
eventualmente, possa vir a ser exercida pelas deformadas paredes 
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cranianas sobre o encéfalo em desenvolvimento. Procurar-se-á então 
analisar, por que mecanismos poderá ser desencadeada uma elevação 
da pressão intracraniana,ou o desenvolvimento de uma hidrocefalia. 
Para isso vamos basear-nos em algumas conclusões extraídas da expe 
riência acumulada com o estudo dos doentes desta casuística,, cujo 
aspecto funcional dos resultados do tratamento cirúrgico foi apre
sentado na rubrica anterior, bem como na experiência clínica refe
rida por outros autores. Utilizaremos, no entanto, como suporte es_ 
sencial para essa discussão, os importantes elementos fornecidos, 
por trabalhos de investigação recente, sobre o estudo das pressões 
intracranianas e da dinâmica circulatória do LCR (Van Effenterre e 
col., 1976; Renier e col., 1982; Di Rocco e col., 1980 ; Scarfo e 
col., 1979), bem como sobre alterações da morfologia do encéfalo e 
das vias de circulação do LCR visualizados pela TAC (Carmel e col., 
1981) . 

Para facilitar a abordagem do assunto,começaríamos entre 
tanto por equacionar o problema, dividindo-o em três questões fun
damentais : 

19 - Qual é a responsabilidade da hipertensão intracrani 
ana no desenvolvimento das disfunções, nomeadamente 
no que se refere ao risco da ocorrência de um atra 
so do desenvolvimento mental? 

29 - Será obrigatório que tenha de haver uma redução e-
fectiva da capacidade volumétrica da cavidade crani 
ana, para que se desenvolva uma hipertensão intra1 
craniana? 

39 - Será possível que, mesmo antes do desencadeamentoda 
hipertensão intracraniana, possa já haver altera
ções tão importantes da dinâmica intracraniana, que 
exerçam uma acção deletéria sobre o desenvolvimen
to do encéfalo? 

Quanto â primeira questão, relembramos que a responsabi
lidade da hipertensão intracraniana nunca foi verdadeiramente pos
ta em causa, no que diz respeito âs sequelas oftalmológicas e ao a 
traso mental de muitos dos doentes referidos na literatura antiga, 
que não tinham sido tratados cirurgicamente; o mesmo se pode afir
mar relativamente âs casuísticas em que, por atraso no diagnóstico, 
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os doentes acabaram por ser operados tardiamente (Acquaviva e colv 
1966; Van Effenterre e col., 1976; Shérif e col., 1970). Como argu 
mentos demonstrativos dessa relação causal, podem assinalar-se : a 
elevada incidência de atraso mental nas situações em que é frequen 
te a presença da hipertensão intracraniana, como é o caso da sinos 
tose simultânea de múltiplas suturas (Ingraham e col., 1948,); ame 
lhoria observada,na sequência do tratamento cirúrgico,das altera
ções comportamentais apresentadas pelos doentes, tendo em vistaque 
elas são geralmente atribuídas ã presença de uma hipertensão intra 
craniana (Ingraham e col., 1948, ; Laitinen, 1956; Scarf o e col., 19 79; 
Shillito e Matson, 196 8); a achega importantíssima dada pelas in-
vestigaçõe;s de Renier e colabs (19 82) , ao pôr em evidência haver u 
ma relação estatística significativa, entre os valores da pressão 
intracraniana e o grau de desenvolvimento mental dos doentes estu
dados, na medida em que ele era tanto pior quanto mais elevada edu 
radoira tivesse sido a hipertensão. 

Na presente casuística e não obstante o reduzido nu 
mero de casos,em que se detectaram perturbações de natureza funcio 
nal, impedir que se tirem conclusões com significado estatístico, o 
estudo dos doentes que pré-operatoriamente apresentavam alterações 
do desenvolvimento psico-motor veio,todavia,fornecer alguns ele
mentos de análise para o esclarecimento do problema, nos termos em 
que ele há pouco foi enunciado. Salientaríamos em primeiro lugar, o 
facto de se ter observado a presença de uma hipertensão intracrani 
ana em mais de metade desses doentes, sugerindo que ela pode de fac 
to ser uma das causas fundamentais de atraso mental nos doentes com 
craniossinostoses. Isto acabou por ser confirmado, ao cotejar os da 
dos fornecidos pela investigação neurorradiolõgica pré-operatõria, 
com a evolução do desenvolvimento mental dessas crianças,na sequên 
cia das operações a que elas foram submetidas. Na realidade , pôde 
verificar-se,que tinha sido exactamente nos casos em que pré-opera 
toriamente se tinha detectado a existência da hipertensão, que o 
prognóstico foi melhor relativamente ã reversibilidade desse atra
so, desde que a hipertensão tivesse sido precocemente corrigida com 
êxito. Já na ausência de hipertensão, pôde constatar-se que o pro 
gnóstico foi sempre mau,quando o atraso do desenvolvimento mental 
pudesse ser atribuído, com grande probabilidade, ã presença simul
tânea de malformações encefálicas associadas. Isto aconteceu inde
pendentemente da precocidade e dos tipos de tratamento cirúrgico 
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instituídos, bem como da presença ou não de uma hidrocefalia conco 
mitante (ver quadro VIII da fig. 44). 

0 papel que a hidrocefalia possa eventualmente ter desem 
penhado no desencadeamento desse atraso , não ficou todavia total
mente esclarecido. Isso ficou a dever-se: por um lado, ao facto de 
em alguns doentes com hidrocefalia e atraso do desenvolvimento psi 
co-motor, não se terem detectado sinais da presença de uma hiper
tensão intracraniana; por outro, em virtude da investigação neuror 
radiológica nesses casos, ter posto em evidência a presença de mal 
formações encefálicas, que provavelmente terão sido as verdadeiras 
responsáveis por esse atraso (quadro VIII e IX das figs. 44 e 45). 

É de salientar no entanto que,em todos os doentes em que a hidro
cefalia pôde ser precocemente controlada com êxito, o desenvolvi
mento mental pós-operatório se processou dentro da inteira normali 
dade. Mesmo entrando em linha de conta, que em alguns desses doen
tes não havia qualquer sinal de atraso do desenvolvimento psico-mo 
tor, no momento inicial da introdução do "shunt", não se pode toda 
via excluir a possibilidade desse atraso ter vindo mais tarde a o-
correr, se a hidrocefalia não tivesse sido eficazmente controlada 
com tanta precocidade. Em apoio desta hipótese, chama-se a atenção 
para as diferenças significativas, relativamente ao estado mental 
dos doentes, entre o que se verificou nesta casuística comparativa 
mente com o que foi observado nos doentes das casuísticas publica
das por Fishman e colabs (1971) e por Hogan e Bauman (1971), as quais 
foram já postas em relevo na rubrica anterior. 

A importância de tais ilações será tanto mais de valori
zar, quanto se consiga fazer a demonstração da existência de uma re 
lação fisiopatolõgica, entre as alterações decorrentes das pertur 
bações da dinâmica circulatória do LCR provocadas pela deformidade 
craniana, com o desenvolvimento da hidrocefalia. Trata-se de um as 
sunto que,para facilidade de exposição, será discutido um pouco 
mais adiante. 

Nessa altura discutir-se-ão igualmente os mecanismos even 
tualmente responsáveis pelo desenvolvimento da hipertensão intra
craniana, tentando então pôr em evidência, o papel a desempenharpe 
la deformidade craniana em todo o encadeamento fisiopatolõgico. 
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Sob esse aspecto, a experiência colhida com a análise desta casuís 
tica, permite-nos entretanto tirar ilações de carácter retrospect! 
vo, sobre as respectivas relações de causa/efeito. Recordaríamos em 
primeiro lugar, o facto dos sinais de hipertensão terem desapare
cido na sequência do tratamento cirúrgico da deformidade craniana, 
em todos os doentes em que não se verificasse a presença concomi
tante de uma hidrocefalia. Por outro lado, entre os doentes opera
dos precocemente, não houve nenhum que tivesse ficado com perturba 
ções de natureza funcional. Esta eventualidade ocorreu em apenas 2 
doentes que,por terem sido operados mais tardiamente, acabarampor 
ficar com uma atrofia óptica como sequela definitiva (n9 de série 
3 e 115 - quadros VIII e IX, das figs. 44 e 45). Ambos apresenta
vam pré-operatoriamente um atraso do desenvolvimento psico-motor , 
que normalizou na sequência das operações a que eles foram submeti 
dos. -

Aspecto ainda mais relevante, consistiu todavia no facto 
de em 110 dos doentes analisados (cerca de 80% do total da série de 
136), nada mais de anormal se ter detectado no momento das opera
ções iniciais, para além da presença da deformidade estética. Tra-
ta-se, na realidade, de uma das conclusões mais importantes a ex
trair da análise desta casuística, tendo em vista tudo quanto ante 
riormente já foi referido, acerca da elevada incidência de seque
las oftalmológicas e de atraso mental, tanto nas casuísticas em que 
os doentes não tinham sido tratados cirurgicamente, como naquelas 
em que tinham sido operados tardiamente. Parece evidente, que tal 
facto reflecte bem a precocidade com que na maioria dos casos sees 
tabeleceu o diagnóstico (quadro II da fig. 36), permitindo assim o 
perar os doentes ainda antes que tivesse decorrido o tempo indis
pensável para o desenvolvimento das respectivas disfunções (quadro 
V da fig. 40). Dado,por outro lado, que em nehum desses 110 doen
tes se observou qualquer perturbação de natureza funcional, duran
te os períodos de "follow-up" põs-operatório, podemos então extra
ir duas conclusões essenciais. Uma de carácter prático, para a de
finição dos critérios terapêuticos, ao pôr em evidência as vanta
gens em operar precocemente todos os doentes, como medida profilãc 
tica relativamente ao risco do desenvolvimento de tais disfunções. 
Outra, pressupondo uma ilação de carácter retrospectivo, que apon
ta no sentido da craniossinostose poder já exercer, em idades ain
da relativamente precoces, uma acção deletéria sobre o encéfalo em 
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desenvolvimento. Es&a ilação deriva essencialmente, de se ter veri 
ficado em alguns doentes desta casuística, que as disfunções podem 
realmente desenvolver-se em idades muito precoces, quando, por ou
tro lado, a experiência acumulada tem demonstrado, que o edema pa-, 
pilar raramente ocorre no decurso do primeiro ano de idade (Faber 
e Towne,•1943). 

No entanto, por estarem geralmente baseados em análises 
de carácter global, todas as ilações que se possam extrair da expe 
riência clínica, não permitem todavia determinar, por si só, nem o 
modo, nem os mecanismos, pelos quais se verifica esse eventual e-
feito deletério. Trata-se de problemas que estão implícitos na se
gunda e terceira questões antes formuladas, ãs quais, pelos moti
vos apontados, os dados recolhidos dessa experiência não dão ainda 
uma resposta directa. Atendendo no entanto às próprias caracterís
ticas das taxas de crescimento encefálico, é evidente que nas cra-
niossinostoses há sempre a eventualidade de, numa determinada fase 
do processo do desenvolvimento, se poder vir a verificar como que 
um desajustamento, entre as necessidades de espaço requeridas por 
um encéfalo em período de crescimento expansivo e aquilo que lhepo 
de ser proporcionado por um crânio que, por estar reduzido na sua 
própria capacidade de expansão, não está em condições de responder 
adequadamente a essa necessidade. Disso resultará o desencadeamen
to de um "conflito entre conteúdo e continente", com as inevitá
veis repercussões sobre a própria dinâmica circulatória do LCR,que 
poderá despertar a entrada em jogo dos mecanismos reguladores da 
pressão intracraniana, no sentido de evitar a eventual tendência pa 
ra a sua subida progressiva. Resta no entanto saber, como e em que 
circunstâncias ê que isso se verifica, bem como de determinar, quais 
as condições que fazem com que todo esse processo evolutivo termi
ne, inevitavelmente, no desenvolvimento de uma hipertensão intracra 
niana. 

No caso de sinostose simultânea de múltiplas suturas,não 
restam muitas dúvidas de que mais tarde ou mais cedo isso acabará 
por acontecer, devido ao desenvolvimento de uma verdadeira cranios_ 
tenose, do modo exemplificado na representação esquemática que, 
por outros motivos, foi apresentada na fig. 22. Já no que se refe
re ao envolvimento isolado de uma única sutura, não parece toda
via que esse mecanismo possa igualmente ser invocado, para expli-
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car o eventual desenvolvimento da hipertensão intracraniana . Uma 
tal ilação deriva do facto de não se ter provado (Hemple e col., 
1961), que nos doentes com sinostose isolada de uma única sutura, 
se verifique uma redução efectiva da capacidade volumétrica da ca
vidade craniana, relativamente ao volume do encefalo. 

Tendo contudo em vista, que a hipertensão intracraniana, 
pode realmente desenvolver-se em doentes com sinostose isolada de 
uma sutura, conforme foi demonstrado de um modo inequívoco pelas in 
vestigações de Van Effenterre e colabs (1976) e de Renier ecolabs 
(1982), que não fazem mais do que confirmar a experiência clínica 
já recolhida,através da análise desta e de outras casuísticas, co
mo explicar então, nessas situações, os mecanismos pelos quais se 
desenvolve a hipertensão? Por outro lado, face â observação em do
entes com sinostose unilateral da sutura coronal, tanto de pertur
bações do desenvolvimento mental na ausência de malformações ence
fálicas associadas (Anderson, 1981), como de níveis patológicos de 
pressão intracraniana (Marchac e Renier, 1981; Renier e col.,1982)f 
às quais se pode ainda acrescentar a verificação de uma elevada in 
cidência de atraso mental em doentes com sinostose isolada da sutu 
ra metópica (Anderson e col., 1962), perguntar-se-á quais terão si 
do os mecanismos etiopatogénicos do efeito deletério sofrido pelo 
encëfalo, para que em tais circunstâncias se tivessem desenvolvido 
essas disfunções? 

A experiência recolhida pela análise desta casuística não 
permitiu todavia tirar qualquer conclusão, acerca da eventual in
fluência das alterações produzidas sobre o encefalo e as vias de 
circulação do LCR,pelas deformadas paredes cranianas, no desenvol
vimento mental dos doentes estudados. Nos três únicos doentes em 
que isso podia ser analisado, em virtude dos sinais de atraso do de 
senvolvimento psico-motor não se terem feito acompanhar nem de hir 
pertensão intracraniana nem de hidrocefalia, a investigação neuror 
radiológica pôs em evidência uma atrofia cerebral num deles, não ten 
do os outros dois sido suficientemente investigados (quadro VlIIda 
fig. 44), no sentido de um melhor esclarecimento sobre a eventual 
causa desse atraso. Face a todas essas interrogações,vamos cotejar 
um conjunto de dados fornecidos por algumas das investigações mais 
recentes (Carmel e col., 1981; Van Effenterre e col., 1976; Renier 
e col., 1982; Di Rocco e col., 1980; Scarfo e col., 19 79), no sen-
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tido de procurar dar uma achega para o esclarecimento, não sõ des 
sa como também de outras questões antes enunciadas. Para atingir 
essa finalidade, tentaremos fazer a demonstração de que, mesmo an
tes de se processar o desenvolvimento de uma HIC, a própria defor
mação das paredes cranianas pode jã exercer uma acção deletéria so 
bre o encéfalo, durante as fases mais activas do seu processo de 
crescimento. 

Sob esse aspecto começaríamos então por chamar a atenção, 
para as importantes alterações observadas tanto ao nível das vias 
de circulação do LCR, como do próprio encéfalo, em doentes com si-
nostose isolada de uma única sutura, postas em evidência com a uti 
lização da TAC por Carmel e colabs (1981). Tendo em vista o grau das 
deformações encontradas, particularmente nos casos de envolvimen
to unilateral das suturas coronais e lambdoideias (Carmel e col., 
1981), não custa admitir o eventual efeito deletério que daí possa 
resultar para o normal desenvolvimento do encéfalo. Se a isso acres 
centarmos a redistribuição de LCR por áreas de aparente mais baixo 
gradiente de pressão, tal como foi observado em casos de sinostose 
isolada da sutura sagital (Carmel e col., 1981), bem como a verifi 
cação de alterações sugestivas de existência de bloqueio ao nível 
dos espaços subaracnoideus da convexidade e das cisternas basais 
(Carmel e col., 1981), poderíamos igualmente admitir a possibilida
de de se poderem já verificar alterações importantes da dinâmica cir
culatória do LCR, mesmo antes do desenvolvimento da hipertensão in 
tracraniana. 

Ë nesse sentido que apontam de facto os resultados das in 
vestigações de Di Rocco e colabs. (1980), efectuadas em doentes que, 
com uma única excepção, ainda não tinham sequer ultrapassado os 6 
meses de idade, e nos quais a pressão intracraniana era normal em 
todos eles. O teste manométrico, após a infusão contínua no espaço 
subaracnoideu lombar, veio pôr em evidência que, mesmo nessas cir
cunstâncias, já pode haver alterações importantes na dinâmica nor
mal do LCR. Elas foram traduzidas numa subida rápida da curva de 
pressão do LCR, seguida mais tarde de um retorno a valores normais. 
Esse fenómeno foi interpretado por Di Rocco e colabs. (1980) como 
sendo, provavelmente, devido a uma insuficiência dos mecanismos de 
absorção do LCR para valores baixos da pressão intracraniana, con
comitantemente com uma capacidade normal de absorção para valores 
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elevados dessa mesma pressão. 

Poder-se-ia então inferir, a partir dessas observações , 
que nas craniossinostoses a acção protectora dos mecanismos regula 
dores da pressão intracraniana não possa ser exercida em toda a sua 
plenitude, pelo menos de um modo idêntico ao que é habitual obser
var noutras situações patológicas. Daí o poder também admitir-se, a 
possibilidade de vir a dar-se a sua falência, mesmo antes de atin
gir o ponto crítico de ruptura nas relações volumétricas entre con 
teúdo e continente. Na realidade, embora nas fases iniciais do pro 
cesso evolutivo, ainda haja durante algum tempo uma certa capaci
dade de compensação, ã custa da manutenção da capacidade de reabsor 
ção do LCR para níveis mais elevados da pressão intracraniana, pa
rece igualmente de prever, que essa capacidade não seja muito está 
vel nem muito duradoira. Realmente, ê nesse sentido que apontam os 
dados fornecidos pelas investigações de Van Efferterre e colabs. 
(19 76) e de Di Rocco e colabs. (19 80): os primeiros, ao fazer a de 
monstração, através do registo contínuo da pressão intracraniana, 
de que a hipertensão pode já existir mesmo na ausência de sinais o 
bjectivos (clínicos e radiológicos) que assinalem a sua presença, 
podendo tornar-se aparente apenas durante o período da noite; os se 
gundos, ao pôr em evidência, num dos doentes em que eles repetiram 
mais tarde o teste da infusão contínua, de que nessa altura aquela 
capacidade compensadora já tinha desaparecido. 

Esse tipo de dinâmica etiopatogénica,poder-nos-ia então 
dar resposta a algumas das interrogações sugeridas pelas observa
ções decorrentes da prática clínica, em virtude das dificuldades 
em encontrar uma explicação fisiopatológica cabal para o seu desen 
volvimento. Estariam nesse caso,por exemplo: 

19 - que o edema papilar nas crianças com craniossinosto 
se,se desenvolva habitualmente entre o primeiro e o 
terceiro ano da vida pós-natal e só raramente node 
curso do primeiro ano de idade (Faber e Towne, 19 43); 

29 - que a ausência de sinais objectivos da presença de 
uma hipertensão intracraniana, não exclui a possibi 
lidade da existência de alterações tão importantes 
da dinâmica intracraniana que,perturbando o procès 
so normal de desenvolvimento do encéfalo, dêem ori-
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gem ao desenvolvimento das respectivas disfunções; 
39 - que não é obrigatório que haja uma redução efectiva 

da capacidade volumétrica da cavidade craniana, pa
ra que das alterações dessa dinâmica resulte um e-
feito deletério sobre o encéfalo, de que se poderia 
quase apresentar como exemplo paradigmático, o caso 
da sinostose unilateral da sutura coronal. A ser as 
sim, haverá então que extrair daí as necessárias i-
lações, para uma definição mais correcta dos crité
rios das indicações cirúrgicas de carácter funcio
nal. 

A explicação fisiopatológica, para que da evolução de to 
do esse encadeamento de fenómenos, resulte o estabelecimento defi
nitivo de um regime elevado de pressão intracraniana, poderia en
tão ser encontrada na conjugação de dois factores, cuja acção con
junta sobre a dinâmica circulatória do LCR se traduz numa dificul
dade acrescentada dos seus mecanismos de reabsorção. Tal como nou
tras situações, também nas craniossinostoses um dos mais importan
tes está na dependência do gradiente de pressões entre o seio lon
gitudinal superior, a pressão intracraniana e a pressão venosa cor 
tical. Acontece, porém que, nas craniossinostoses, a existência pré 
via de bloqueios, tanto ao nível dos espaços subaracnoideus da con 
vexidade como das cisternas basais, associadamente â sua subsequen 
te redução, como consequência das sucessivas mobilizações compensa 
tõrias de LCR para o exterior, conduziriam de um modo muito mais rã 
pido do que é habitual noutras entidades patológicas, a um aumento 
da resistência vascular ao nível da drenagem venosa para o seiolon 
gitudinal superior. Como consequência dessa perturbação dos meca
nismos normais de reabsorção do LCR, adviria então a procura de ou 
trás áreas de reabsorção, quer ao nível do epêndimo ventricular quer 
ao nível das vilosidades aracnoideias da região lombo-sagrada. No 
entanto, com a reabsorção a esses níveis acaba, ela própria, mais 
tarde ou mais cedo, por não ser também compensadora, torna-se en
tão inevitável o desenvolvimento de uma hipertensão intracraniana. 
Isso foi de facto posto em evidência nos doentes estudados por Scar 
fo e colabs (19 79). 

Aliás os dados fornecidos pelo trabalho destes investiga 
dores e as conclusões extraídas da investigação de Di Rocco ecolabs 
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(1980), são complementares uma da outra. Na realidade, enquanto que 
as investigações destes últimos tinham posto em evidência, que adi 
nâmica circulatória do LCR pode já estar alterada numa fase ainda 
muito precoce do complexo encadeamento fisiopatológico que se ob
serva nos doentes com craniossinostoses, os trabalhos de Scarfo e 
colabs (19 79), apesar de terem sido efectuados numa data anterior 
â daqueles, servem como que para complementar, numa fase mais tar
dia de todo esse processo evolutivo, o subsequente agravamento das 
perturbações observadas por Di Rocco e colabs (1980) . Na verdade,es 
sa investigação (Scarfo e col., 19 79) foi efectuada em doentes com 
idades compreendidas entre os 3 e os 8 anoà, quando o período mais 
activo do crescimento encefálico já tinha há muito terminado, eos 
doentes apresentavam já sinais objectivos da presença de uma hiper 
tensão intracraniana, comprovada por avaliação manométrica através 
de punção lombar e sensor epidural. Eles fizeram então a demonstra 
ção, pela cisternografia com RIHSA, da existência de acentuadas a_l 
terações da dinâmica circulatória do LCR, traduzidas na manutenção 
do produto rãdio-activo nos espaços sub-aracnoideus lombares, devi 
do provavelmente a um refluxo ventricular ou a um bloqueio ao ní
vel das cisternas basais. Desta maneira, não se fez mais do que con 
firmar, ainda que por outro método de investigação e numa fase mui 
to mais adiantada do processo evolutivo, o notável agravamento das_ -
discretas perturbações postas em evidência por Di Rocco e colabs 
(1980), durante as fases iniciais desse mesmo processo. 

De tudo o que acaba de ser discutido, haverá então queti__ 
rar as inerentes ilações para a definição dos critérios das indica 
ções terapêuticas, dado que o carácter expansivo do crescimento en 
cefálico, no decurso dos primeiros meses de vida pós - nata l,çom<2 que 
mimifica uma "lesão ocupando espaço", em virtude das limitações na 
capacidade de alargamento das paredes cranianas. Isso será tanto 
mais verdadeiro, quanto mais reduzida for essa capacidade e maisim 
portantes forem as deformações produzidas nas vias de circulaçãodo 
LCR, com a consequente perturbação da função protectora a ser exer 
cida pelos mecanismos reguladores da pressão intracraniana. 

Na sequência desta análise de carácter fisiopatológico -, 
passaríamos agora a debruçar-nos sobre o intigrante problema ida o-
corrência de uma hidrocefalia em doentes com craniossinostoses, no 
sentido de discutir a eventual natureza dos seus mecanismos desen-
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cadeantes. Para isso vamos servir-nos essencialmente da experiên
cia colhida com a análise dos 11 doentes que estudamos, 9 perten
centes â série dos 136, cujos resultados do ponto de vista funcio
nal (quadro IX da fig. 45) foram discutidos na rubrica anterior, aos 
quais se acrescentam mais dois, cujos casos são descritos no apên
dice a este trabalho (casos 16 e 17). Se lhes juntarmos os 15 doen 
tes das casuísticas de Fishman e colabs (19 71) e de Hogan e Bauman 
(1971), cujas características essenciais também foram então anali
sadas, teremos então constituído um grupo de 26 doentes razoavel
mente bem documentados , de modo a permitir tirar algumas conclusões 
que vão ser fundamentais para a discussão que se vai seguir. 

Quando pela falência dos mecanismos reguladores da pres
são intracraniana se desenvolve uma hipertensão, em primeiro lugar 
seria interessante saber, tendo em vista que nalguns dos doentes 
que estudamos ela fez-se acompanhar por uma dilatação moderada do 
sistema ventricular, se noutros casos ela pode, por si só , condu
zir ao desenvolvimento de uma verdadeira hidrocefalia. Nesses doen 
tes pôde observar-se um regresso ã normalidade, tanto da pressão in 
tracraniana como do tamanho dos ventrículos, na sequência da ope 
ração dirigida apenas ã deformidade craniana, pondo assim em evi
dência a relação entre ambas. Já no caso da hidrocefalia, ambos es 
ses problemas só foram todavia resolvidos com a introdução de um 
"shunt", o qual na maior parte dos doentes teve de ser revisto vá
rias vezes, devido ao carácter activo da hidrocefalia (quadro IX da 
fig. 45). 

Na sua tese de doutoramento, Laitinen (19 56) sugeriu que 
um dos mecanismos da génese da hidrocefalia poderia residir na obs_ 
trução mecânica ao fluxo do LCR, devido ao encurvamento do aquedu
to de Silvio, causado pela lordose craniana. Esse autor não proce
deu todavia, a qualquer demonstração dessa teoria. 

Apesar de a não termos visto assinalada noutras publica 
coes, a sua hipótese de explicação etiopatogénica parece contudo en 
contrar um forte apoio, no tipo de hidrocefalia encontrada na gran 
de maioria dos doentes que estudamos (quadro IX da fig. 45). Narea 
lidade, pôde verificar-se uma clara tendência para a hidrocefalia 
triventricular, devido sobretudo ao franco predomínio da dilatação 
dos ventrículos laterais e, ainda que em menor grau, também do ter 
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ceiro ventrículo; essas características foram igualmente observa
das numa boa parte dos doentes da casuística de Fishman e colabs. 
(1971). Argumento ainda mais importante, consiste na verificaçãoda 
prevalência pela deformidade craniana de tipo braquicefálico no con 
junto dos 26 doentes analisados, visto ser exactamente nessas cir
cunstâncias, que a repercussão sobre as estruturas encefálicas ba
sais mais favorece o citado encurvamento do aqueduto. Isso ficar-
-se-ia essencialmente a dever, à evolução das deformações que se 
produzem ao nível da base do crânio na sinostose prematura da sutu 
ra coronal, cujas características foram descritas no capítulo ante 
rior (Cf. fig. 21-c). Inicialmente resultantes da presença de uma 
hipoplasia basal, com o decorrer do processo de desenvolvimento as 
sociam-se-lhe as alterações consequentes ã reorientação dos vecto
res de crescimento que,por se irem acentuando â medida que o encé 
falo for crescendo, fazem com que a acomodação proporcionada âs es_ 
truturas encefálicas basais se vã tornando cada vez mais inadequa
da. Esse encadeamento fisiopatolõgico assumiria então um particu
lar relevo nas dismorfias crânio-faciais, nomeadamente nos síndro
mes de Crouzon e de Apert, em virtude do acentuado grau de hipopla 
sia basal que geralmente se observa nesses casos. Na realidade,não 
parece ser muito plausível, considerar como uma mera e fortuita co 
incidência, a elevada frequência com que a craniossinostose e a hi 
drocefalia ocorreram simultaneamente nos doentes com dismorfias crâ 
nio-faciais, comparativamente com a baixa incidência com que o fe
nómeno se verificou no caso das craniossinostoses simples,tanto nos 
doentes que estudamos como nos que foram apresentados por Fishman e 
colabs (19 71) e por Hogan e Bauman (19 71). 

Perguntar-se-á então, porque é que nuns casos se desen
volve a hidrocefalia e noutros não. 0 facto de a hidrocefalia po
der continuar a progredir, após o tratamento cirúrgico dirigido ex 
clusivamente â deformidade craniana, tem sido apresentado (Fishman 
e col., 1971) como um argumento favorável â hipótese dela consti
tuir um elemento associado â craniossinostose e não uma consequên
cia directamente relacionada com a própria craniossinostose. Um tal 
argumento poderia eventualmente encontrar ainda apoio naquelas si
tuações, também comprovadas em alguns dos doentes da presente casu 
ística, em que tendo a hipertensão intracraniana conduzido a um dis 
creto alargamento do sistema ventricular, este foi progressivamen
te diminuindo até que desapareceu completamente, na sequência do 
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tratamento cirúrgico dirigido apenas ã deformidade craniana . Por 
que será então que noutras situações, esse fenómeno não se verifi
ca, assistindo-se antes pelo contrário a uma dilatação progressiva 
do sistema ventricular que obriga â introdução de um "shunt" , tal 
como aconteceu em todos os 11 doentes que foram analisados (quadro 
IX da fig. 45). 

Parece-nos haver duas ordens de razões para explicar es
se fenómeno.Inicialmente elas consistiriam nas já assinaladas alte 
rações da dinâmica circulatória do LCR, ãs quais se acrescentaria, 
numa determinada fase do ciclo evolutivo, um segundo componente re 
sultante da dificuldade do fluxo do LCR ao longo do aqueduto. 

A primeira razão deriva do facto de,previamente ao desen 
volvimento da hidrocefalia, já existirem alterações importantes da 
dinâmica circulatória do LCR, cujo encadeamento fisiopatolõgico se 
ria em tudo idêntico ao que há pouco foi descrito, a propósito do 
desenvolvimento da hipertensão intracraniana. Entre essas altera
ções citaríamos, em primeiro lugar, os bloqueios de determinadas ã-
reas dos espaços subaracnoideus da convexidade cerebral, postos em 
evidência em alguns dos doentes estudados (quadro IX da fig. 45).A 
isso acrescentaríamos ainda alguns dos elementos, que foram apre
sentados por diversos autores, como argumento para explicar o de
senvolvimento da hidrocefalia. Eles resumem-se: por um lado a invo 
car as dificuldades de circulação do LCR, tanto ao nível das cis
ternas basais como ao seu fluxo de saída do 49 ventrículo, devidoâ 
hipoplasia do condrocrânio (Angle e col., 1967; Arseni e col.,1972; 
Cohen, 1975; Turner e Reynolds, 1980); por outro, a citar as conse 
quências hidrostáticas da obstrução do fluxo venoso, o qual,ao con 
duzir a um aumento de pressão ao nível do leito venoso intracrania 
no, provocaria as inerentes dificuldades na reabsorção do LCR(Hoff 
man e Hendrick, 19 79; Hoffman, 19 81; Laitinen, 19 56; Muller e Hoff 
man, 1975). 

0 segundo componente seria uma consequência de no decur
so de nos primeiros meses de vida o encéfalo crescer muito rapida
mente, o que faz com que a deformidade craniana se vá tornando pro 
gressivamente cada vez mais acentuada. Disso resulta,tornarem-se ca 
da vez mais evidentes, as dificuldades em proporcionar um acondicio 
namento adequado ao encéfalo em expansão, criando-se assim as con
dições para que se processe também um agravamento das deformações 
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já existentes ao nível das estruturas encefálicas basais, com a i-
nevitãvel repercussão sobre o aqueduto. Desencadear-se-á então uma 
certa dificuldade no fluxo do LCR ao longo do aqueduto, a qual, a-
crescentando-se às já existentes alterações da dinâmica intracrani 
ana, conduzirá por sua vez â dilatação do sistema ventricular amon 
tante dessa área. 

Estaria assim explicado o motivo pelo qual,nos doentes 
desta casuística, a craniectomia linear não teve qualquer influên
cia sobre a evolução da hidrocefalia, em virtude de apesar dela ter 
modificado parte das alterações da dinâmica intracraniana antes re 
feridas, acabou por não interferir minimamente com as alterações 
consequentes â deformação da base craniana. Por outro lado, esta hi 
pótese de explicação etiopatogénica para o desenvolvimento da insu 
ficiência funcional do aqueduto, parece encontrar ainda apoio, no 
facto de nos doentes analisados a hidrocefalia só se ter desenvol
vido, ou sofrido um processo de agravamento, já passado algum tempo 
sobre a data do nascimento (quadro IX da fig. 45). Isso estaria re 
lacionado com o período de tempo durante o qual se vai processando 
o agravamento das deformações da base craniana, como resultado da 
reorientação dos vectores de crescimento encefálico, até ao momen
to em que ele atinja o grau suficiente para provocar o citado en-
curvamento do aqueduto. Desta maneira, o risco potencial do desen
volvimento da hidrocefalia, estaria assim simultaneamente na depen 
dência, tanto do grau das perturbações da dinâmica do LCR, como do 
grau de deformação do aqueduto. Daí também a razão,porque nuns ca
sos se desenvolveu a hidrocefalia e noutros não. 

Curiosamente, os dois doentes nos quais o elevado valor 
dos perímetros cefálicos apontava no sentido da hidrocefalia se ter 
desenvolvido mais precocemente, constituem exactamente os únicos ca 
sos em que esse mecanismo etiopatogénico não pode ser invocado , 
em virtude da sutura coronal não ter estado envolvida no processo 
sinostõtico (n9s de série 6 9 e 9 3 do quadro IX da fig. 45). Em am
bos, a investigação neurorradiológica tinha posto em evidência , a 
presença concomitante de uma agenesia do corpo caloso. Essa ausên
cia de envolvimento da sutura coronal verificou-se ainda num ter
ceiro doente, no qual a causa da hidrocefalia pôde ser atribuída 
com toda a segurança, ã presença de uma verdadeira estenose do ague 
duto devidamente comprovada, tanto neurorradiologicamente como per-
-operatoriamente e também no exame necrópsico, como anteriormente 
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já foi referido. 

Este último caso está descrito no apêndice a este traba
lho (caso 16 - K.V. ), residindo o interesse da sua apresentação exac 
tamente no facto dele constituir um bom exemplo, em que de um modo 
inequívoco se fez a demonstração da causa da hidrocefalia em doen
tes com craniossinostoses. Tal como tinha sido igualmente verifica 
do por outros autores (Feingold e col., 1969; Fishman e col., 1971; 
Hogan e Bauman, 19 71; Montaut e Strieker, 19 77; Partington e col., 
19 71), ao pôr também em evidência a presença de uma estenose doaque 
duto. Por outro lado e não obstante as considerações feitas anteri 
ormente, no sentido de procurar estabelecer uma relação causal en 
tre as deformações consequentes ao desenvolvimento do processo si-
nostõtico das suturas cranianas e os mecanismos da génese da hidro 
cefalia, não se pode todavia excluir a possibilidade, de haver situ 
ações em que o desenvolvimento da hidrocefalia não dependa directa 
mente da craniossinostose, constituindo antes um elemento associa
do. Esse poderia ser o caso de outro doente também apresentado no 
apêndice (caso 17 - F.B.) , com um síndrome de Crouzon, e no qual a 
hidrocefalia foi reconhecida ainda antes de se ter posto em evidên 
cia qualquer sinal demonstrativo do desencadeamento do processo si 
nostõtico ao nível das suturas da calote craniana. 

Não desejaríamos terminar esta discussão de carácter fi-
siopatolõgico, na qual acabamos de emitir uma opinião pessoal so
bre a provável etiopatogenia dos mecanismos responsáveis pelo de
senvolvimento da hipertensão intracraniana e da hidrocefalia nas 
craniossinostoses, sem assinalar, desde já, que as opiniões exprès 
sas irão condicionar o modo como neste trabalho vão ser definidosos 
critérios das indicações terapêuticas. A chamada de atenção deve-
-se ainda ao facto de,apesar de se tratar de um assunto sobre o 
qual há ainda múltiplos aspectos a esclarecer, não o termos visto 
tratado nos moldes em que o acabámos de fazer, mesmo nas publica 
ções mais recentes, incluindo as excelentes monografias de Montaut 
e Strieker (19 77) e de David e colabs (19 82). Relativamente ao ca
so da hidrocefalia, acentuaríamos finalmente como nota prática pa
ra a definição dos critérios das indicações cirúrgicas, que a expe 
riência colhida com a análise desta casuística, aponta no sentido 
dela poder ocorrer em muitos dos doentes com hipertensão intracra
niana, particularmente nos casos de dismorfias crânio-faciais emque 
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a sutura coronal tenha estado envolvida no processo sinostõtico. A 
lém disso, a sua presença nem sempre é assinalada pelo aumento dos 
perímetros cefálicos e, frequentemente, obriga ã introdução de um 
"shunt", mesmo antes de se proceder â correcção cirúrgica da defor
midade estética. 
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3.7. APRECIAÇÃO DO ASPECTO ESTÉTICO DOS RESULTADOS OBTIDOS. 
ANALISE DO CRESCIMENTO CRÃNIO-FACIAL POS-OPERATORIO 

Passando agora à análise dos resultados do tratamento ci 
rúrgico no seu aspecto estético, começaríamos por chamar a atenção 
para alguns dos dados já referidos na primeira rubrica deste capí
tulo, relativamente aos períodos de "follow-up" pós-operatório. As 
sim, enquanto que na série de doentes tratados com as técnicas con 
vencionais da neurocirurgia, foi possível fazer uma avaliação a lon 
go prazo (15 anos) dos resultados alcançados, em cerca de 1/3 dos 
107 doentes que puderam ser adequadamente controlados, o mesmo já 
não aconteceu relativamente ao grupo dos 17 doentes operados com as 
técnicas crânio-faciais, em cujo caso e pelas razões que então fo
ram apontadas, o período de controle pós-operatõrio não ultrapassou 
os 4 anos em nenhum deles. 

Neste último caso, trata-se de uma lacuna importante, o-
brigando a encarar com algumas reservas a qualidade dos resultados 
observados, no controle a curto e a médio prazo. Tendo em vista que 
o crescimento crânio-facial só termina por altura da puberdade,nos 
doentes operados depois da idade dos 6 meses, isso é tanto mais im 
portante quanto os resultados imediatos, resultantes das manobras 
de remodelação per-operatõria, são de um modo geral francamente sa 
tisfatõrios. No entanto, atendendo a que na sequência dessas mano
bras , os segmentos esqueléticos acabaram por ser fixados em posi
ções semi-estáticas, nada nos garante que esses resultados não pos 
sam vir a deteriorar-se à medida que as crianças forem crescendo . 
Mesmo no caso dos doentes em que os segmentos ósseos libertados fo 
ram deixados a flutuar livremente sobre o saco durai, é também ne
cessário que passe o tempo suficiente, para só então poder apreci
ar, até que ponto é que o cérebro terá sido capaz de exercer com e 
ficácia, as esperadas funções de motor e monitor do crescimento era 
niano. 

Pelo facto de ter sido possível,numa percentagem signifi 
cativa de casos (cerca de 42%),seguir até ã altura da puberdade os 
doentes operados com as técnicas clássicas da neurocirurgia, já nos 
é permitido tirar conclusões com carácter definitivo sobre a eficá 
cia dessas técnicas, na correcção das deformidades crânio-faciais. 
Ela pode ser apreciada, através da análise da qualidade dos resul-
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tados alcançados no grupo dos 10 7 doentes que puderam ser adequada 
mente controlados, os quais se encontram sintetizados no quadro X 
da fig. 47. Os resultados foram considerados excelentes, quando tan 
to os doentes como os seus pais ficaram satisfeitos com o êxito ob 
tido, em virtude da deformidade estética se ter tornado praticamen 
te inaparente, mesmo aos olhos de um observador médico qualificado. 
No grupo "resultados razoáveis", foram incluídos todos os casos em 
que, embora os doentes e os seus pais estivessem satisfeitos com a 
melhoria conseguida, as deformidades estéticas ainda eram eviden
tes. De referir ainda, relativamente a alguns dos doentes nos quais 
a sutura coronal tinha estado envolvida no processo sinostótico,que 
os resultados do tratamento cirúrgico foram aferidos através de es 
tudos longitudinais do crescimento craniano, recorrendo aos méto
dos rádio-cefalométricos. 

Como pode facilmente constatar-se, pela análise desse qua 
dro (Cf. fig. 47) , os melhores resultados foram obtidos nocasodas 
craniossinostoses simples, e muito particularmente nas situações em 
que o processo sinostótico se tinha limitado às áreas das suturas 
metópica e sagital. Quer num caso quer noutro, especialmente no que 
se refere ao grupo de doentes em que os resultados foram considera 
dos excelentes, as percentagens obtidas são francamente superiores 
ao valor global médio (57%) para esse tipo de resultados; no caso 
da metópica (88%), elas até ultrapassam largamente o valor (16%)da 
sua própria incidência global, relativamente a cada um dos grupos 
nosológicos considerados. Isso fica a dever-se, essencialmente,aos 
maus resultados alcançados nos doentes com envolvimento da sutura 
coronal no caso das craniossinostoses simples, bem como à fraca qua 
lidade que geralmente se observou nos doentes com dismorfias crâ-
nio-faciais, em cujo caso, aliás, a sutura coronal esteve pratica
mente sempre envolvida. De assinalar a esse propósito, que a má qua 
lidade dos resultados alcançados no caso da sinostose unilateralda 
sutura coronal, se assemelha muito ao que foi observado nos doen
tes com dismorfias crânio-faciais. 

Como comentário global a esses resultados, e face àquilo 
que sobre o assunto tem vindo a ser referido na literatura, gosta
ríamos ainda de salientar mais alguns pontos. Em primeiro lugar e 
tomando como ponto de referência a casuística de Shillito eMatson 
(1968), tal como aliás tem sido feito por praticamente todos os au 
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QUADRO X 

Sem Melhoria Resust. Fracos Result. Razoáveis Result. Excelentes TOTAL 

Sagital 1 

Coronal Bilateral 

Coronal Unilateral 2 

Metópica 

Múltiplas Suturas 

Crouzon 

Apert 2 

Pfeiffer 

Carpenter 

TOTAL 5(5%) 

FIG. 47 
Resultados do tratamento cirúrgico obtidos em 107 doentes, com a utilização das técnicas clássicas neurocirúrgi
cas. Os doentes estão agrupados, no caso das craniossinostoses simples segundo o tipo de suturas envolvidas no pro
cesso sinostótico e, no caso das dismorfias crânio-faciais, segundo o diagnóstico sindromático estabelecido. De refe
rir que estes resultados dizem respeito apenas ao aspecto estético. 

tores, quando se trata de analisar casuísticas de natureza exclusî  
vãmente neurocirúrgica, começaríamos por afirmar que em muitos as
pectos os resultados são idênticos em ambas as casuísticas. Assim, 
em termos globais, relativamente aos quatro grupos considerados, os 
resultados são muito semelhantes em ambas, não obstante se poderob 
servar na casuística de Shillito e Matson (1968), uma percentaqem 
inferior de insucessos. Idênticas em ambas as casuísticas, podemain 
da considerar-se as elevadas percentagens de bons resultados que 
foram obtidos nos casos de sinostose da sutura sagital. A tendên
cia para uma qualidade inferior na casuística de Shillito e Matson 
(1968), pode atribuir-se ao facto de, num número significativo de 
doentes, as operações não terem sido efectuadas na altura idealPor 
outro lado, face ao que recentemente tem vindo a ser referido na li 

10 44(70%) 63(58%) 

3 5 

1 1 15(88%) 17(16%) 

27(25%) . 14(13%) 61(57%) 107 
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teratura, já são francamente surpreendentes, as diferenças observa 
das entre ambas as casuísticas, no que se refere ãs situações rela 
tivas ao envolvimento da sutura coronal. Nesse caso, a inferior qua 
lidade dos resultados observados na presente casuística, está mais 
de acordo com o que, com muita ênfase, tem vindo repetidamente a ser 
apontado nos trabalhos publicados no decurso da última década. Ou
tra das discrepâncias mais significativas, diz respeito ao caso do 
envolvimento da sutura metópica, em que há uma clara diferença, pa 
ra melhor, na qualidade dos resultados alcançados nos doentes que 
constituem esta casuística. Ë provável, que tal diferença fique es_ 
sencialmente a dever-se ao tipo de técnicas utilizadas. Assim, en
quanto os doentes de Shillito e Matson (1968) foram tratados comas 
técnicas da craniectomia linear clássica, nesta casuística a defor 
midade de tipo trigonocefálico constitui, desde há longa data, a ú 
nica situação na série de doentes tratados exclusivamente pela equi 
pe neurocirúrgica, em que têm vindo a utilizar-se as técnicas de re 
modelação da calote craniana. 

Quanto aos resultados obtidos no grupo dos 17 doentes tra 
tados com as técnicas crânio-faciais, o seu reduzido número não au 
toriza a que se proceda a uma análise sistematizada, como a que a-
caba de ser feita para a série exclusivamente neurocirúrgica. No en 
tanto, apesar das reservas atrás assinaladas, acerca dos curtos pe 
ríodos de "follow-up" pós-operatõrio, pode afirmar-se que a curto 
e médio prazo a qualidade dos resultados jã alcançados foi de um mo 
do geral excelente, conforme pode demonstrar-se através da documen 
tacão iconográfica, relativa a 6 dos 10 doentes que foram operados 
antes dos seis meses de idade (ver figs. 1, 2, 3, 4, 5, 8, referen 
tes a esses casos, no apêndice). Numa grande parte desses doentes, 
o grau de correcção conseguida ao nível da região fronto-orbitária 
foi de tal modo significativo que, ã data do último controle, o seu 
aspecto poderia Ser considerado como praticamente normal , se não e 
xistissem outras deformações ao nível da face, que em alguns casos 
davam origem a uma alteração global do perfil facial. Como seria de 
esperar, isso verificou-se sobretudo em doentes com dismorfias crâ 
nio-faciais, ou com deformidades de tipo plagiocefálico, pelo que, 
em algumas dessas situações, ê provável que no futuro tenha também 
que vir a corrigir-se as deformidades faciais. 

Relativamente ao grupo dos 7 doentes que foram operados 



210 

depois da idade dos seis meses (que inclui 4 casos de plagiocefa-
lia), nos quais se tinha conseguido restabelecer um contorno pra
ticamente normal da região fronto-supra-orbitãria, com as manobras 
de remodelação cirúrgica, não se observou durante o período de con 
trole pós-operatório, qualquer deterioração desses contornos, â me 
dida que as crianças foram crescendo. Pelo contrário, em alguns ca 
sos pôde até constatar-se uma melhoria, essencialmente â custa dos 
fenómenos de aposição óssea, de que se pode citar como exemplo de
monstrativo, um dos doentes apresentado no apêndice (ver fig. 9). 
Para demonstrar a qualidade estética dos resultados alcançados,cha 
mamos a atenção para um dos doentes com plagiocefalia , cujo caso 
também se apresenta no apêndice (ver fig. 7). Tal como já foi refe 
rido, a propósito dos doentes operados antes da idade dos 6 meses, 
também neste grupo de doentes o perfil facial permaneceu alterado 
em quase todos, devido às deformações associadas ao nível da face. 

No grupo dos doentes tratados com as técnicas crânio-fa-
ciais, a sua eficácia foi apreciada de um modo objectivo no grupo 
dos que foram operados antes dos 6 meses de idade, através de estu 
dos do crescimento crânio-facial, pelos métodos rádio-cefalométri-
cos. Por outro lado, e conforme foi já assinalado na "INTRODUÇÃO", 
os resultados desses estudos vão ser essenciais para, em conjunto 
com os dados colhidos da análise da qualidade estética dos resulta 
dos verificados no grupo de doentes submetidos ás técnicas da cra-
niectomia linear, em que foi possível estudar o processo de reossi 
ficação das áreas craniectomizadas, tentar extrair algumas ilações 
para uma análise de carácter retrospectivo, sobre a provável fisio 
patologia das perturbações do crescimento crânio-facial. Por esse 
motivo e com o objectivo de colher esses dados, vamos começar pela 
análise desse grupo, em que foi possível estudar o processo de reos 
sificação das áreas craniectomizadas. 

Ele foi seleccionado a partir da totalidade dos doentes 
que tinham sido submetidos a craniectomias lineares simples , de
pois de se terem analisado todas as radiografias de crânio feitas 
no decurso do "follow-up" pós-operatório. Desta maneira, só foram 
incluídos nesse estudo os casos em que,a documentação disponível 
foi considerada suficiente para permitir tirar conclusões. Estabe 
leceu-se como limite mínimo de "follow-up" um período de pelo menos 
2 anos após a execução da craniectomia, tendo-se conseguido colec-
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cionar um total de 55 casos, em que essas condições foram preenchi 
das. Nessa selecção, seguiu-se o critério de considerar que, se na 
última radiografia de crânio, feita no período limite mínimo de 2 
anos a seguir ã operação, não aparecesse qualquer sinal de neo-for 
mação óssea sobre a área craniectomizada, já não seria de esperar 
que a reossificação viesse a selar os bordos da craniectomia e,por 
via disso, a perturbar o crescimento do encéfalo. Aconteceu ainda 
que, em 4 dos 55 doentes investigados, a reossificação não ocorreu; 
três deles haviam sido submetidos a craniectomias por sinostose da 
sagital, com as idades de 11 meses, 3 anos e 9 meses, e 10 meses e 
meio, tendo o último controle radiológico sido efectuado, em cada 
um deles, aos 10, 9 e 15 anos de idade, respectivamente. Comum a es 
tes três casos, é a idade tardia em que os doentes foram operados, 
bem como o longo período de tempo durante o qual eles puderam ser 
seguidos. Jã no quarto caso, referente a um doente com sinostoseda 
sutura coronal, a operação tinha sido efectuada precocemente,ao mês 
de idade, e na última radiografia de crânio, feita aos 5 anos e meio, 
ainda não se vislumbrava qualquer sinal de neoprodução óssea sobre 
a área craniectomizada. Assinale-se também que, em todos esses 4do 
entes, os bordos da craniectomia tinham sido recobertos com membra 
na de Teflon. 

Como se pode verificar pela análise do quadro VII da fig. 
43, em 51 doentes, ou seja 44% da totalidade dos 116 que tinham si. 
do tratados com as técnicas clássicas neurocirúrgicas, foi possí
vel obter elementos suficientes para comprovar que estava em mar
cha o processo da neo-produção óssea, ao nível da área craniectomy 
zada. Para facilitar a análise, nesse quadro são referidos os valo 
res nominais e percentuais para cada um dos três grupos suturais ne 
le considerados, bem como os valores globais correspondentes aogru 
po de doentes em que esse estudo foi possível (coluna direita do qua 
dro), relativamente aos equivalentes valores nominais respeitantes 
â totalidade dos doentes tratados segundo as técnicas clássicas neu 
rocirúrgicas (coluna esquerda do quadro). Pode aí observar-se, um 
franco predomínio para os casos em que tinha havido envolvimento 
das suturas coronal e sagital, especialmente da primeira, pelo que 
será sobre o conjunto dos 46 doentes referentes a esses dois tipos 
de sinostose suturai, que incidirá a análise do processo de reossi 
ficação põs-operatõria. Como primeiro comentário global aos valo
res apresentados, e ainda que esse grupo de 46 doentes não possaser 
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considerado como rigorosamente representativo da totalidade dos 116 
casos, em virtude das limitações impostas pelas condições do seure 
crutamento (essencialmente condicionadas pela existência de radio
grafias de crânio pósoperatórias), as tendências assinaladas não 
podem, todavia, deixar de ser desde já consideradas como elementos 
provavelmente com valor significativo, a ter em conta na discussão 
que se vai seguir. 

No diagrama da fig. 48, apresentase o modo de distribui 
ção desses 46 casos (30 operados por sinostose da sagital e 16 por 
sinostose da coronal), de acordo com dois parâmetros: a idade dos 
doentes no momento da operação inicial, correlacionadamente com as 
idades em que foi observado o aparecimento de ilhotas de osso neo
formado; isso fezse com o objectivo de estudar a rapidez com que 
se desenvolveu o processo de reossificação põsoperatõria. Sob es
se aspecto, da análise desse diagrama parece poder concluirse,que 
esse processo se desencadeou essencialmente durante um espaço detém 
po compreendido entre um a dois anos a seguir âs craniectomias, e 
que ele se desenvolveu com maior rapidez ao nível da área coronal, 
especialmente quando os doentes foram operados muito precocemente. 
Ressalvadas as devidas limitações, face ao reduzido número de ca

sos estudados, um tal ponto de vista parece ser corroborado pela a 
nálise dos valores apresentados na parte superior do diagrama.Eles 
foram calculados, para cada um dos grupos etários na altura da ope 
ração e relativamente a cada um dos dois tipos de envolvimento su
turai, pela proporção estabelecida entre o número de doentes em que 
foi possível estudar o processo de reossificação e os corresponden 
tes números globais referentes aos doentes operados. Conforme sepo 
de verificar, quando os doentes foram operados precocemente , ainda 
antes do ano de idade, as percentagens foram sempre superiores aos 
seus correspondentes valores globais médios, assinalados na extre
midade superior direita do diagrama. Embora isso se tenha verifica 
do em ambos os tipos de envolvimento suturai, as diferenças foram 
mais significativas para o caso da sinostose da sutura coronal. 

Esse fenómeno, relacionado com diferentes graus de inten 
sidade do estímulo osteogénico, responsável pela reossificação de 
cada uma das áreas craniectomizadas, provavelmente está também em 
relação com diferentes graus de estiramento durai, ao nível de ca
da uma delas. Isso não deve representar mais do que o reflexo das 
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SAG-7(15)--49% 
COR-7(11)--63% 

SAG-13(30)--43% 
COR- 3(51 = 60% 

SAG-7(13)-53% 
COR - 3(4) - 75 % 

SAG-2(6)--33% 
COR-2(5)--40% 

SAG 
COR 

1(4)-25% 
-1(4)--25% 

> 2 
ANOS 

A A 

D 
A 

■H m 

A 

■ 
1 -2 

ANOS 

A A A A A A A 

D 
■ ■ 

A A A 

D 
■ 

A 

6-12 
MESES 

A 

D 
■ ■■■ 

A A A A 
▲ ▲ 

A 

< 6 
MESES 

■ ■ 

TOTAL 
SAG - 30(68)=44% 
COR - 16(291=55% 

< 3 MESES 3 - 6 MESES 6-12 MESES 1 -2 ANOS >2 ANOS 

FIG.48 
Estudo do processo de reossificação das áreas craniectomizadas. Os triângulos simbolizam os casos das craniectomias 
sagitais e os quadrados os das craniectomias coronais, representandose a cheio os doentes que foram reoperados. Na 
vertical representase as idades em que os doentes foram operados. Na porção superior do diagrama estão representa

das, para cada um dos tipos de envolvimento suturai e relativamente aos vários grupos etários no momento da opera

ção, as percentagens obtidas através da proporção estabelecida, entre o número de doentes estudados relativamente 
ao número de doentes operados (representados entre parêntesis); comparálas com as percentagens globais para cada 
um desses grupos, representadas na extremidade superior direita do diagrama. 

várias taxas de crescimento ao longo de cada uma das diversas áre
as suturais, em relação com as próprias características dos vecto
res de crescimento cerebral, as quais vão variando conforme as ida 
des dos doentes e as suturas consideradas, como já foi realçado no 
primeiro capítulo. 

O modo de representação simbólica no citado diagrama,per 
mite ainda fazer a análise em cada uma das duas situações conside
radas (craniectomias ao longo das áreas sagital e coronal), do nú
mero de casos em que os doentes tiveram de ser reoperados, como con 
sequência da reossificação que conduziu à fusão entre os bordos das 
craniectomias. Como se pode facilmente constatar, duas caracterís
ticas sobressaem da sua análise global: uma consiste no facto de, 
proporcionalmente, as reoperações terem sido muito mais frequentes 
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quando tinha sido a sutura coronal a envolvida no processo sinostó 
tico; a outra serve para, rectrospectivamente, pôr em evidência que 
a idade dos doentes no momento da operação, não tinha constituído 
um factor decisivo, no que diz respeito ãs indicações para reope-
rar. Recorde-se que essas indicações tinham sido essencialmente de 
terminadas, não só pela constatação do desenvolvimento das citadas 
pontes ósseas, como também pela verificação da falência das opera
ções realizadas em produzir uma melhoria estética da deformidade 
craniana. Este aspecto pode entretanto ser apreciado na representa 
ção diagramática da fig. 49. Foi impossível proceder a um adequado 
estudo estatístico, sobre a influência que o processo de reossifi-
cação põs-operatõria teve na qualidade estética dos resultados ob
tidos , bem como de avaliar com rigor, em que medida é que as reope 
rações terão contribuído para melhorar essa qualidade. Isso foi de 
vido, não só ao reduzido número de casos em alguns dos grupos con
siderados, como também por não ter sido possível estudar o proces
so de reossificação na totalidade dos doentes operados. A análise 
do diagrama da fig. 49, permite contudo tirar algumas ilações de ca 
rãcter tendencial. 

Comecemos então por dividir em dois grupos separados, os 
casos em que esse estudo foi possível: um englobando aqueles doen
tes, cujo resultado final se traduziu na ausência de uma melhoria 
significativa no aspecto estético da deformidade (grupo dos que fo 
ram considerados com "sem melhoria" e com "resultados fracos"); ou 
tro constituído pelos doentes em que os resultados foram considera 
dos "razoáveis" e "excelentes" (diagrama da fig. 49). Por aí pode 
concluir-se: 

19 - que se trata de dois grupos bastante homogéneos, no 
que se refere â percentagem de doentes em que emcada 
um deles foi possível estudar o processo de reossi-
ficação, relativamente ao conjunto dos doentes ope
rados (cerca de 55% para o primeiro grupo e cercade 
50% para o segundo); 

29 - daí o poder então admitir-se que, sob esse aspecto, 
o grupo dos 46 doentes estudados (coluna do meio do 
diagrama da fig. 49) ê de certo modo representativo 
da totalidade dos doentes operados, visto que, rela 
tivamente a cada um dos dois grupos agora considera 
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dos, foi possível efectuar esse estudo em cerca de 
^metade da totalidade dos doentes operados , incluí
dos em cada um deles. 

A ser assim, talvez nos seja então permitido tirar uma 
primeira ilação de carácter retrospectivo, que apontaria no senti
do de não parecer ser muito provável, que o processo de reossifica 
ção pôs-operatório tenha constituído um factor de muita importân
cia, na determinação da qualidade estética dos resultados obtidos 
com a aplicação das técnicas clássicas da neurocirurgia. 

Por outro lado, à primeira vista também não parece que o 
facto de se ter ou não tomado uma atitude intervencionista, relati 
vãmente ã decisão para proceder ãs reoperações, tenha tido uma in
fluência muito significativa sobre o grau de qualidade desses re
sultados. De facto, se retrospectivamente tivermos em vista que as 
reoperações foram essencialmente determinadas pela presença daspon 
tes ósseas, concomitantemente com a verificação de que a operação 
realizada tinha falhado em promover uma melhoria no aspecto estéti 
co da deformidade, podemos então constatar que foi exactamente no 
grupo onde os resultados foram piores, que proporcionalmente houve 
mais doentes reoperados. Na verdade, é isso o que parece poder de-
duzir-se da análise do diagrama da fig. 49: enquanto que no primeî  
ro grupo, a proporção de 11 para 17, entre os doentes reoperados 
relativamente aos casos estudados, não é nada abonatória quanto â 
utilidade das reoperações, em virtude da fraca qualidade dos resul 
tados obtidos; do mesmo modo, também não parece que, relativamente 
ao segundo grupo, o facto de se ter reoperado menos (proporção de 
10 para 29) tenha afectado grandemente a boa qualidade desses re
sultados. 

No entanto, se aceitarmos que o grupo dos 46 doentes em. 
que foi possível estudar o processo de reossificação, é representa 
tivo da totalidade dos doentes operados (comparar coluna da esquer 
da e do meio do diagrama da fig. 49),será então de admitir que, mais 
do que a frequência com que os doentes foram submetidos a reopera
ções, tenha sido o tipo de suturas envolvidas no processo sinostó-
tico que maior influência possa ter tido, na qualidade estética dos 
resultados globais do tratamento cirúrgico. Isso pode já inferir-se 
ao comparar na totalidade dos doentes operados, relativamente a ca-
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Qualidade dos Resultados Total de Doentes Operados No. de Casos Estudados No. de Doentes Reoperados 

• 

Sem Melhoria ■ ■ ■ 
àà AA AA 

Resultados Fracos ■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■ 
AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAA 
• • • • • • • • • • • • • • 

Resultados Razoáveis ■ ■ ■ 
▲ A 

Resultados Excelentes OO 
■ ■ 

A A 
Sagital 63 30 9 

Coronal 27 16 12 

FIG. 49 
Análise da influência da reossificação das áreas craniectomizadas (coluna do meio) e das reoperações (coluna da di

reita), na qualidade estética dos resultados alcançados, em doentes submetidos a craniectomias lineares das suturas 
sagital e coronal, nos quais o "followup" foi suficiente para permitir tirar conclusões. 

• SAGITAL ■ CORONAL A DISMORFIAS CRÂNIOFACIAIS 

da um dos dois grupos há pouco considerados (coluna da esquerda no 
diagrama da fig. 49) , as respectivas proporções entre os casos de 
sinostose da coronal e da sagital: 22 casos da coronal para 9 ca

sos da sagital, no grupo dos resultados piores; 5 casos da coro

nal para 54 casos da sagital, no grupo dos resultados melhores.Por 
outro lado, tendo em vista que foi a ausência de melhoria no grau 
da deformidade,associadamente â presença das pontes ósseas, que con 
duziu a pôr uma indicação para reoperar, retrospectivamente pode
mos então concluir,que isso se verificou com uma maior frequência 
nos doentes em que as craniectomias tinham incidido sobre as áreas 
sinostosadas da coronal do que da sagital. Daí a razão pela qualse 
reoperou mais no primeiro caso do que no segundo. De assinalar to
davia que,enquanto no caso da coronal não parece que disso tenha 
resultado qualquer modificação para melhor na sequência da réopéra 
ção, já no da sagital não se pode excluir a eventualidade de algum 
efeito benéfico, ao reabrir novamente as áreas previamente craniec 
tomizadas. Isso parece sobressair ao comparar as proporções estabe 
lecidas entre doentes reoperados/doentes não reoperados, relativa
mente a cada um dos dois tipos de envolvimento suturai, em cada um 
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dos dois grupos antes considerados. Na realidade e partindo do prin 
cípio que as reoperações não agravaram a deformidade, o facto de pa 
ra o caso da coronal essa proporção ser de 11/1 e de 1/4, respecti 
vãmente, no grupo dos resultados piores e no grupo dos resultados 
melhores, põe em evidência que a reoperação em nada parece ter con 
tribuído para modificar a tendência para a obtenção de resultados 
de fraca qualidade nas craniectomias coronais. Pelo contrário, qua 
se que se poderia afirmar que,quanto mais se reoperou piores foram 
os resultados. Já para o caso da sagital, as proporções de 0/5 ede 
9/25, relativamente a idênticos parâmetros, parecem apontar no sen 
tido de levar a admitir que as reoperações possam ter contribuído, 
em alguma medida, para a melhor qualidade dos resultados operatõri 
os obtidos no tratamento desse tipo de sinostose suturai. 

O estudo põs-operatório do crescimento crânio-facial, pa 
ra além de constituir o modo mais objectivo de apreciar a eficácia 
do tratamento cirúrgico na correcção do componente estético das de 
formidades, serve simultaneamente para aferir a validade dos pres
supostos de natureza fisiopatológica em que se tinha baseado o de
senvolvimento das respectivas técnicas. Nessa medida, as conclusões 
que se tiraram desses estudos, podem ser igualmente utilizadas pa
ra extrair ilações de carácter retrospectivo sobre a provável etio 
patogenia do desenvolvimento das deformidades, servindo ao mesmo tem 
po para dai: indicações preciosas, de aplicabilidade prática imedia 
ta, na definição dos critérios terapêuticos. 

Conforme foi já devidamente salientado, é especialmente 
nas situações em que tenha havido uma restrição ã expansão crania
na ao nível do anel suturai do sistema coronal, que se pode recor
rer aos métodos rãdio-cefalométricos na incidência de perfil, para 
proceder a estudos longitudinais do crescimento crânio-facial. Daí 
a razão porque na série de doentes tratados com as técnicas crânio 
-faciais, esses estudos apenas foram efectuados nos que foram ope
rados antes da idade dos 6 meses,e em que tivesse havido um envol
vimento bilateral da sutura coronal. No entanto, o crescimento era 
niano não se limitou apenas a esse aspecto quantitativo, traduzido 
num avanço da região fronto-orbitária, na medida em que houve, por 
assim dizer, também um aspecto qualitativo, cuja apreciação foi ba 
seada no grau de normalização do contorno das porções do neurocrâ-
nio que tinham sido objecto da correcção cirúrgica. Daí o motivope 
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lo qual esse aspecto do crescimento craniano, pôde igualmente ser 
analisado nos doentes com sinostose unilateral da sutura coronal, 
operados antes dos 6 meses de idade. 

Resta ainda acrescentar, que esses estudos rãdio-cefalo-
métricos permitiram também analisar a repercussão do alongamento do 
andar anterior da base do crânio sobre o processo de desenvolvimen 
to do terço médio da face, nos dois doentes em que o período de con 
trole pós-operatório foi mais longo. 

0 grau desse alongamento só pôde ser avaliado em cincodo 
entes, visto eles constituirem, entre os doentes com envolvimento 
bilateral da sutura coronal operados precocemente, os únicos casos 
em que os estudos cefalométricos foram efectuados por um período de 
tempo que ultrapassou o ano de idade. Trata-se de uma condição in
dispensável, para poder apreciar a acção de motor a desempenhar pe 
lo encéfalo, no desencadeamento desse processo, tendo em vista as 
suas taxas de crescimento durante os primeiros meses de vida. A anã 
lise global do crescimento pós-operatório, observado nesses cinco 
casos, pôs em evidência que o alongamento do andar anterior, tradu 
zido num aumento progressivo da distância nasion-sela,começou a pro 
cessar-se logo a seguir ao momento em que se procedeu à libertação 
cirúrgica das porções anteriores do neurocrânio, tendo depois dis
so prosseguido em bom ritmo até cerca do ano de idade. Evolução i-
dêntica pôde ainda ser demonstrada num sexto caso, referente a um 
doente m9 de série, 131) no qual o crescimento pós-operatório só 
pôde ser estudado até â idade dos 10 meses, em virtude dele ter fa 
lecido. A partir ao ano de idade, o grau de alongamento do andaran 
terior ja foi muito menos significativo, e o aumento da distância 
nasion-sela, que em alguns casos ainda se verificou depois dessa i 
dade, ficou a dever-se essencialmente a fenómenos de aposição óssea 
sobre a superfície extracraniana da calote, ao nível da região da 
glabela. 

Por outro lado, o aumento do comprimento global do neuro 
cranio, observado em alguns doentes depois daquela idade, ficou a 
dever-se sobretudo a um alongamento das suas porções posteriores , 
provavelmente como medida compensatória, face ao encurtamento que pré 
-operatoriamente se tinha desenvolvido ao nível das suas porções an 
teriores. Esta constatação, de que o crescimento longitudinal do an 
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dar anterior,praticamente apenas se processou durante o período que 
mediou entre a data da operação e o ano de idade, constitui um ele 
mento muito importante para definição dos critérios das indicações 
cirúrgicas. Não obstante o reduzido número de casos analisados im
pedir que se tirem conclusões definitivas, o facto desse fenómeno 
ter ocorrido de um modo praticamente constante, nos cinco casos a-
nalisados, faz todavia com que ele constitua um dado a ter em con
ta, nomeadamente quando conjugado com uma análise comparativa so
bre o processo normal de desenvolvimento desse segmento da base era 
niana. 

Relativamente ao carácter qualitativo do crescimento põs_ 
-operatório, comecemos por este grupo de 6 doentes, cujo componen
te quantitativo acaba de ser referido. 0 efeito benéfico da liber
tação das regiões neuro-cranianas anteriores começou a notar-se lo 
go a seguir ao acto cirúrgico, tendo prosseguido àmedida que as cri 
ancas foram crescendo, do que resultou uma melhoria progressiva do 
contorno craniano, ao nível da região fronto-supra-orbitãria. Isso 
ficou a dever-se ao avanço global de toda essa região, em cujo pro 
cesso evolutivo o alongamento do andar anterior da base do crânio 
participou como componente essencial. Ele não foi todavia o único, 
como se demonstra pelo facto dessa melhoria ter continuado a pro-
cessar-se para além do ano de idade, portanto numa fase em que es
se processo de alongamento já tinha praticamente terminado. Nessas 
circunstâncias, o contributo dado pelo tipo de crescimento por a-
posição óssea, foi frequentemente muito importante. A este propõsi 
to chama-se a atenção para um dos casos apresentados no apêndice, 
onde esse aspecto pôde ser bem demonstrado (ver fig 3). Esse aspec 
to qualitativo do crescimento põs-operatõrio, pôde ainda ser apre*-
ciado em mais quatro doentes, três com deformidades do tipo plagio 
cefálico e outro com uma deformidade em forma de folha de trevo. En 
tre os três primeiros, conta-se um doente, cujo caso também se apre 
senta no apêndice (ver fig. 8), para o qual gostaríamos igualmente 
de chamar a atenção, em virtude dele constituir um exemplo demons
trativo, da melhoria progressiva que se foi processando no contor
no craniano ã medida que a criançci foi crescendo. 

Em dois doentes, cujos casos são igualmente apresentados 
no apêndice,um com uma craniossinostose simples (ver fig. 2) e outro 
com um síndrome de Crouzon (ver fig. 3) , o período de controle põs_ 
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-operatório (3 a 4 anos respectivamente)foi razoavelmente longo,pa 
ra se poder apreciar as repercussões que o alongamento do andar an 
terior da base do crânio teve sobre o processo de desenvolvimento 
do terço médio da face. Como se pode demonstrar pela documentação 
iconográfica à data do último controle, bem como pela descrição que 
aí ê feita sobre o crescimento facial no sentido anterior, ficou cia 
ramente posto em evidência: no doente com craniossinostose simples, 
que o desenvolvimento da face se estava a processar a um ritmo nor 
mal; no doente com o síndrome de Crouzon, o alongamento significa
tivo do andar anterior da base do crânio não parecia ter influenci_ 
ado, minimamente, o processo do crescimento facial . De salientar 
ainda,que fenómeno idêntico se estava a verificar num outro doente, 
com um síndrome de Apert (n9 de série, 133). Na realidade,na altu
ra do último controle, efectuado aos 13 meses de idade , podia já 
constatar-se que o alongamento do andar anterior tinha-se repercu
tido num avanço significativo da região fronto-orbitãria, traduzi
do no aspecto praticamente normal do contorno global dessa região, 
em contraste com o terço médio da face, que se mantinha numa posi
ção francamente retraída. 

Parece evidente, a importância destas conclusões sobre o 
crescimento crânio-facial, as quais constituem, indiscutivelmente, 
um dos aspectos mais relevantes do controle põs-operatõrio destes 
doentes. Elas serão devidamente levadas em linha de conta , quando 
se procurar tirar ilações de carácter retrospectivo, sobre as per
turbações do crescimento crânio-facial nas craniossinostoses sim
ples e nas dismorfias crânio-faciais. Por isso é pena que não haja 
um maior número de doentes seguidos durante períodos de tempo sufi_ 
cientemente longos, no sentido de averiguar se as diferenças assi
naladas, relativamente ao crescimento em cada uma dessas duas situ 
ações, virão ou não a obter confirmação. No caso afirmativo, é en
tão muito possível, que talvez se tenha encontrado uma das chaves 
do problema, relacionado com o desenvoivimento das deformações crâ 
nio-faciais nos doentes com sinostose prematura das suturas crania 
nas, independentemente do processo sinostõtico aparecer como enti
dade isolada, ou ser parte integrante dos vários grupos sindromãti^ 
cos que foram referidos no capítulo anterior. 



CAPÍTULO 4 

DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DAS 
INDICAÇÕES CIRÚRGICAS. 
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4.1. ANALISE E SISTEMATIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS FACTORES QUE 
CONDICIONAM A TOMADA DAS DECISÕES TERAPÊUTICAS 

Ào tentar definir os critérios terapêuticos, tendentes ã 
correcção cirúrgica das deformidades e das disfunções,sobre os quais 
assentam respectivamente as indicações de carácter estético e fun
cional, há entretanto múltiplos aspectos a ter em conta, mas que, 
no essencial, podem resumir-se a dois tipos de questões. A primei
ra relaciona-se com a importância em fazer uma análise previa das 
alterações eventualmente a corrigir, no sentido de decidir, em prî  
meiro lugar, sobre a necessidade e o momento próprio para proceder 
a essa correcção. A segunda diz respeito ao problema de valorizar 
as alterações que o doente apresente no momento da observação, em 
virtude das eventuais dificuldades de julgamento, não só para os 
pais da criança afectada, no sentido de aceitarem a indicação ci
rúrgica que lhes é proposta, como também para o próprio cirurgião 
que, no momento em que observa o seu doente, pode muitas vezes não 
estar em condições de perspectivar qual vai ser a evolução futura 
dessas alterações. 

No que se refere aos problemas relacionados com a primei 
ra questão, podemos considerar três fases importantes, relativamen 
te ã idade dos doentes no momento da tomada de decisão terapêutica, 
dada a probabilidade de poder já ter sido ultrapassada a altura con 
siderada óptima para operar: 

— Durante os primeiros meses após o nascimento, portan 
to durante o período mais activo do crescimento do en 
céfalo, em que as indicações cirúrgicas, tanto dopon 
to de vista estético como do ponto de vista funcio
nal, são na maior parte das vezes postas na base de 
uma atitude de tipo profiláctico. 

— Entre os 2 e os 6 anos de idade, portanto numa fase 
em que o período mais activo do crescimento encefálJL 
co já foi ultrapassado,e a expansão craniana se apro 
xima do seu termo, em que as indicações cirúrgicas , 
tanto do ponto de vista estético como do ponto de vis_ 
ta funcional, assentam já numa base de tipo correcti
vo. Trata-se de um grupo etário, em que há frequente
mente que proceder a uma cuidadosa selecção de doen-
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tes a submeter ao tratamento cirúrgico, nomeadamente 
nas dismorfias crânio-faciais, em cujo caso a deci
são terapêutica, relativamente âs deformidades do ter
ço médio da face e suas consequentes perturbações fun
cionais, acaba frequentemente por ser protelada para 
idades mais tardias. 

— Depois dos 6 anos de idade, em que por ter já termina 
do o período de crescimento activo do encéfalo, as in 
dicações cirúrgicas, qualquer que seja o seu tipo, são 
postas numa base exclusivamente correctiva . Ë neste 
grupo etário que a selecção de doentes a submeter ãte 
rapêutica cirúrgica tem maior acuidade , nomeadamente 
no que diz respeito ao seu estado de desenvolvimento 
mental. Nele podem ainda incluir-se, doentes previa
mente submetidos a craniectomias lineares simples em 
que os resultados não' tenham sido considerados satis
fatórios, pelo que haverá então necessidade de os re-
operar, recorrendo às técnicas mais radicais de recons 
trução crânio-facial. 

Quanto aos problemas enunciados em segundo lugar, eles in 
serem-se perfeitamente em três questões de carácter geral, que fo
ram formuladas por Pruzansky (1977) na sessão de abertura de um Con 
gresso sobre a história natural das malformações congénitas: 

19 - Quais são as características fenotípicas que, para um 
determinado síndrome,são evidentes no momento donas 
cimento? Entre elas, quais são as que emergem e quais 
são as que submergem ou são extintas, ã medida que 
a criança vai crescendo? 

29 - Em que grau ê que as complicações derivadas da mal
formação estão dependentes da idade? 

39 - Qual é o efeito das atitudes terapêuticas no estado 
subsequente do doente? Está esse efeito dependente 
da idade? 

Trata-se de questões essenciais a ter em mente quando se 
tentam definir os critérios terapêuticos, nomeadamente quando as in 
dicações cirúrgicas são postas com base numa atitude de carácter 
profiláctico. Será segundo esses princípios que nos procuraremos 
nortear, ã medida que formos tentando definir linhas de conduta te 
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rapêutica, perante cada uma das situações que entretanto formos a-
nalisando. Todos os esforços serão feitos nesse sentido, a despei
to de termos consciência, de não haver ainda ninguém em condições 
de poder responder cabalmente a algumas das questões levantadas por 
Pruzansky (1977), nomeadamente âs duas que foram formuladas em úl
timo lugar. 

Isso deve-se essencialmente ao desconhecimento ainda e-
xistente, sobre alguns aspectos relacionados com a etiopatogenia da 
sinostose prematura das suturas cranianas. Como será posto em evi
dência na altura devida, a problemática subjacente ã terceira ques_ 
tão enunciada por Pruzansky (1977), constitui mesmo o cerne das in 
terrogações que os vários cirurgiões têm posto a si próprios, so
bre a evolução futura de numerosas crianças com dismorfias crânio-
-faciais, e que ã data em que este rabalho ê redigido nem sequer 
atingiram ainda a idade da puberdade, nas quais eles procederam nos 
primeiros meses da vida pós-natal, ã libertação do complexo esque
lético fronto-orbitãrio. Isso foi feito na esperança de que,com o 
decorrer do tempo, a acção expansiva do encéfalo em crescimento o 
fosse fazendo avançar progressivamente, arrastando atrás de si o ma 
ciço esquelético do terço médio da face. 

Por outro lado, mesmo em relação âs questões formuladas 
nas duas primeiras alíneas, há aspectos ainda por esclarecer, devi_ 
do â variabilidade na evolução das deformidades crânio-faciais,con 
forme a situação que se encare. Sob esse aspecto, chama-se a aten
ção para o que foi descrito no segundo capítulo, acerca de algumas 
das características próprias aos vários componentes da deformidade 
facial, bem como sobre as dificuldades em, com base nessas caracte 
rísticas, estabelecer diferenças entre os vários síndromes. Só pa
ra dar um exemplo, consideremos então as deformidades ao nível 
da face de um doente com um síndrome de Crouzon e de um outro com 
um síndrome de Apert, as quais vão variando ã medida que o desen
volvimento prossegue. Assim, no momento do nascimento, enquantoque 
a deformidade facial é já muito evidente no síndrome de Apert, ela 
pode ser praticamente inaparente no síndrome de Crouzon. Mais ain
da, enquanto que no decorrer dos primeiros anos de vida, a deforma 
ção facial vai sofrendo um agravamento progressivo no síndrome de 
Crouzon, no síndrome de Apert, pelo contrário, pode assistir-se fre 
quentemente a uma atenuação no grau de algumas anormalidades, como 
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é o caso, por exemplo, da que se verifica ao nível do ângulo fron 
to-nasal. 

De um modo geral, pode entretanto afirmar-se, tanto emre 
lação ãs crâniossinostoses simples como ãs dismorfias crânio-faci-
ais, que a deformidade estética já é evidente no momento do nasci 
mento, e que ela tende a agravar-se com o decorrer da idade. No en 
tanto, enquanto que a deformidade craniana tem tendência a agravar 
-se apenas durante o período mais activo do crescimento do encéfa-
lo, em ambas essas situações, já há diferenças a assinalar no que 
diz respeito ã deformidade facial, na medida em que nos doentes com 
dismorfias crânio-faciais ela pode continuar a agravar-se por umpe 
ríodo de tempo mais longo, o qual pode prolongar-se até ao momento 
em que a face termine o seu processo de desenvolvimento. Como já foi 
assinalado no capítulo 2, ê frequente verificar tanto no síndrome 
de Crouzon como no de Apert, que as deformidades faciais não são 
ainda muito aparentes antes da erupção dos dentes molares, ou seja 
entre os 4 e os 6 anos de idade, tornando-se então francamente e-
videntes depois dos 8 anos, e ficando praticamente completas por vol 
ta dos 15 anos (Tessier, 1981). 

Na sua segunda questão, Pruzansky (1977) põe o problema 
de saber, em que grau é que as complicações derivadas da malforma
ção estão dependentes da idade. Nas dismorfias crânio-faciais, par 
ticularmente no síndrome de Crouzon, há complicações de natureza 
funcional que adquirem maior dimensão, a coincidir com o período má 
ximo do crescimento corporal que se observa na altura da puberdade. 
Isso diz respeito, nomeadamente, ãs perturbações da mastigação de
pendentes dos defeitos de oclusão das arcadas dentárias, bem como 
ao risco da ocorrência de ulcerações da córnea, devido â insufici
ente protecção dos globos oculares pelas pálpebras, como consequên 
cia do exorbitismo. 0 mesmo já não acontece por exemplo em relação 
ãs perturbações respiratórias, consequentes ao insuficiente desen
volvimento esquelético da oro-faringe, as quais atingem a sua mãxi_ 
ma amplitude no decurso da primeira infância. 

Como se pode já inferir pelos exemplos que se acabam de 
citar, há toda uma série de problemas a resolver, que pelo seu ca
rácter multifacetado obrigam a uma análise previa dos seus múlti
plos aspectos, na medida em que a solução de problemas aparentemen 
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te idênticos, pode variar em função dos diversos factores implicâ -
dos, tais como a idade dos doentes no momento da tomada da decisão 
terapêutica, o grau de envolvimento suturai no processo sinostóti-
co e o tipo de diagnóstico nosolõgico que tiver sido instituído. Por 
todos esses motivos e para facilitar a redacção deste capítulo, va 
mos primeiro tentar equacioná-los de uma forma sistematizada, de 
acordo com as suas características comuns. 

Começando pela análise dos problemas relacionados com as 
indicações cirúrgicas de carácter funcional, há que dividi-los lo
go em dois grupos completamente distintos, conforme as disfunções 
dependam respectivamente, ou da presença da craniossinostose ou do 
desenvolvimento de uma faciostenose. As disfunções assinaladas em 
primeiro lugar têm características comuns, quer se trate de doen
tes com craniossinostose simples ou com dismorfias crânio-faciais, 
e se considere a sua solução tanto no aspecto profiláctico como no 
aspecto correctivo. 0 mesmo já não acontece relativamente ao segun 
do grupo, visto a faciostenose ser essencialmente característica 
das dismorfias crânio-faciais. 

Em relação ao primeiro grupo de disfunções, estão hoje já 
razoavelmente bem definidas as linhas gerais de orientação terapêu 
tica, apontando para a necessidade de operar os doentes o mais pre 
cocemente possível, no sentido de fazer a profilaxia do atraso men 
tal e das sequelas da hipertensão intracraniana. Nesse caso, as nos_ 
sas dificuldades residem em proceder à escolha, entre as várias téc 
nicas cirúrgicas recentemente desenvolvidas, daquela que nos pare
ça mais adequada para resolver simultaneamente o problema estético, 
relacionado com a presença das deformidades, já que para corrigir 
exclusivamente as disfunções dependentes do desenvolvimento da era 
niossinostose, as técnicas clássicas da craniectomia linear simples 
continuam a ser perfeitamente eficazes. 

Quanto ã faciostenose,pode igualmente afirmar-se que as 
linhas gerais de orientação terapêutica também se encaminham para 
uma clarificação cada vez maior, tanto no que se refere ã correc
ção estética das deformidades como â resolução das disfunções de
las resultantes, desde que os doentes se encontrem em idades em que 
já tenha sido ultrapassada a fase de crescimento activo das matri
zes funcionais. Nessas circunstâncias, as nossas preocupações cin-
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gem-se, fundamentalmente, â selecção dos doentes para operar,eâ es 
colha das técnicas cirúrgicas mais adequadas para proceder àrecons 
trução crânio-facial. 

As grandes dificuldades na definição das linhas de orien 
tacão terapêutica surgem,todavia,quando hã necessidade de concili 
ar, simultaneamente, as indicações funcionais de caracter profilãc 
tico, com alguns factores implicados com o aspecto estético das in 
dicações cirúrgicas. Nessas circunstâncias, o grau de dificuldade 
dos problemas a resolver, varia essencialmente, em função das ida
des dos doentes no momento da tomada das decisões terapêuticas, do 
diagnóstico nosolõgico instituído e ainda do tipo de suturas envol 
vidas no processo sinostõtico. Delas vai depender a tomada de deci 
são quanto ao momento mais oportuno para intervir, bem como a esco 
lha da técnica cirúrgica a utilizar, em face do plano que se tiver 
elaborado quanto â extensão das correcções a efectuar. Perante tais 
dificuldades, hã necessidade de proceder previamente a uma sistema 
tização de todos os problemas, equacionando-os por exemplo da se
guinte forma: 

19 - os doentes,em que se tenha de corrigir a deformida
de apenas ao nível da calote craniana, sem necessi
dade de interferir com a arcada supra-orbitária; 

29 - os casos em que,para proceder ã correcção estética 
das deformidades, obriguem a intervir simultaneamen 
te ao nível de ambas essas regiões. 

As situações encaradas em primeiro lugar são as demais 
fácil solução, independentemente da idade dos doentes no momento da 
tomada das decisões terapêuticas, e resumem-se praticamente acasos 
de doentes com crâniossinostoses simples, em que nem as suturas co 
ronais nem a sutura metópica estão envolvidas no processo sinostõ
tico. 

0 mesmo já não acontece relativamente aos casos menciona 
dos em segundo lugar, nos quais se poderão considerar várias situa 
ções com problemas de natureza comum, mas que no essencial podem 
reduzir-se a dois grupos fundamentais. 

No primeiro, temos o caso da sinos tose isolada da sutura 
metópica, em que para além da correcção da deformidade trigonocefá 
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liça, há, frequentemente, também necessidade de corrigir o hipote-
lorismo associado. Temos ainda o caso da sinostose unilateral da su 
tura coronal, em que na correcção estética da deformidade plagioce 
fálica pode, muitas vezes, ter que incluir-se o maciço esquelético 
do terço médio da face, no sentido de corrigir simultaneamente a de 
formação facial associada. Tanto num caso como no outro, trata-se 
habitualmente de doentes com craniossinostoses simples. 

No segundo grupo, temos os doentes em que há uma sinosto 
se bilateral da sutura coronal, isolada ou associada com o envolvi 
mento de outras suturas, mas em cujo caso há duas situações con pro 
blemas distintos a considerar. Por um lado, há os doentes com era 
niossinostoses simples, em que tem de corrigir-se a retracção pos
terior das arcadas supra-orbitárias e, frequentemente, de restabe
lecer o ângulo fronto-nasal, mas nos quais não há habitualmente ne 
cess idade de intervir sobre a região do terço médio da face. Por ou 
tro, temos os doentes com dismorfias crânio-faciais, nos quais, pa
ra além dessas correcções, há frequentemente que corrigir também o 
hipertelorismo associado e, fundamentalmente, de proceder ainda ã 
correcção estética das deformidades do terço médio da face, com o 
objectivo de resolver simultaneamente as disfunções delas resultan 
tes.Trata-se de situações em que se tem de proceder a uma selecção 
cuidadosa dos doentes a operar, bem como a um julgamento sobre as 
idades mais adequadas para intervir. Por outro lado, tem que se de 
cidir, logo no momento das operações iniciais, se o avanço do blo
co esquelético do terço médio da face deve ser feito simultaneamen 
te com a remodelação da região fronto-orbitária, ou se cada umades_ 
sas operações deve ser feita em tempos cirúrgicos diferentes. 

A situação assinalada em último lugar constitui aquela em 
que a tomada das decisões terapêuticas se reveste de maiores difi
culdades , especialmente quando baseada numa atitude de tipo profi
láctico, que vise o triplo objectivo, de evitar o desenvolvimento 
de disfunções relacionadas com as alterações da dinâmica intracra
niana, de proceder ã correcção estética das deformidades crânio-fa 
ciais já existentes e, ao mesmo tempo, de impedir a tendência natu 
ral para o seu agravamento. 

Ficaram assim grosseiramente delineados vários grupos de 
situações, em que os problemas foram equacionados segundo algumas 



230 

das suas características comuns, os quais nos vão servir de orien 
tacão prévia na definição dos critérios das indicações cirúrgicas. 
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4.2. DEFINIÇÃO DAS LINHAS GERAIS DE ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA. 
SISTEMATIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DAS INDICAÇÕES CIRÚRGICAS 

Face à demonstração fisiopatolõgica feita no capítulo an 
terior, sobre o desenvolvimento das disfunções relacionadas com a 
deformidade craniana, há uma ilação prática imediata a tirar , que 
aponta parei a necessidade de restituir ao encéfalo , tão depressa 
quanto possível, a possibilidade de ele poder assumir a sua forma 
natural e a sua velocidade de expansão normal. Tendo em vista as e 
levadas taxas de crescimento encefálico no decurso dos primeiros me 
ses de idade, uma solução ideal consistiria na procura de técnicas 
cirúrgicas que, ao serem utilizadas numa idade muito precoce, per
mitissem fcizer a prevenção do desenvolvimento dessas disfunções e 
possibilitassem, ao mesmo tempo, um novo reajustamento dos vecto
res de crescimento do encéfalo, que conduzisse simultaneamenteã cor 
recção estética da deformidade craniana. Tratando-se de uma meta a 
procurar atingir, isso constitui o aspecto essencial das indicações 
cirúrgicas nas craniossinostoses, dizendo todavia apenas respeito 
àquelas situações em que o diagnóstico for estabelecido muito pre
cocemente, às vezes logo no momento do nascimento. Na realidade, só 
nessas circunstâncias é que é possível planear cuidadosamente a me 
lhor alturõL para operar, bem como de escolher entre as técnicas dis_ 
poníveis, aquela que pareça mais adequada para atingir essa dupla 
finalidade. 

Para facilidade de exposição e tendo em vista a sua im
portância e complexidade, deixaremos esse aspecto profiláctico das 
indicações cirúrgicas, na perspectiva agora enunciada, um pouco pa
ra mais tarde. Começaríamos então por discutir, em primeiro lugar, 
as linhas gerais de orientação terapêutica naquelas situações em 
que, no momento do estabelecimento do diagnóstico, o doente já apre 
sentar alterações de natureza funcional, estejam elas traduzidas 
num atraso do seu desenvolvimento psicomotor,na presença de sinais 
de hipertensão intracraniana, ou até na existência concomitante de 
uma hidrocefalia. Trata-se de situações em que há habitualmente u-
ma grande multiplicidade de problemas a resolver, uns de carácter 
estético e outros de carácter funcional, obrigando frequentemente 
a ter que proceder a uma adequada selecção de doentes a submeter ao 
tratamento cirúrgico. Neste momento, vamos cingir-nos apenas ãdis_ 
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cussão dos aspectos funcionais relacionados com a deformidade cra
niana, tendo em vista exactamente a importância em proceder a essa 
selecção. Por ser impraticável encarar todas as situações possí
veis, iremos apenas considerar dois casos extremos em que, parale
lamente ã existência de uma hipertensão intracraniana, se verifi
que concomitantemente a presença de sinais de perturbações do de
senvolvimento mental, um de carácter moderado, outro em que o grau 
de atraso mental seja já bastante acentuado. 

No primeiro caso,a indicação cirúrgica é não só indiscutí 
vel, como assume até um carácter de urgência de natureza funcional. 
Para a sua solução qualquer um dos tipos de técnicas disponíveis é 
eficaz, incluindo a craniectomia linear simples, que nessas circuns 
tâncias tem o carácter de uma operação des compressiva, conforme fi. 
cou claramente demonstrado nos doentes da casuística apresentada no 
capítulo anterior. A experiência colhida na análise dessa casuísti 
ca pôs ainda em evidência, que a hidrocefalia deverá ser sempre pro 
curada nos doentes com sinais suspeitos da presença de uma hiper
tensão intracraniana, nomeadamente quando se tratar de casos de dis 
morfias crânio-faciais. Ë então de admitir que, em tais circunstân 
cias, a hidrocefalia só possa ser resolvida com a introdução de um 
"shunt", intervenção que muitas vezes deve ser efectuada mesmo an
tes da operação dirigida â deformidade craniana. Haverá até situa
ções em que, com um tal procedimento, se estará em melhores condi
ções para, ao avaliar o subsequente desenvolvimento mental dos do
entes, poder seleccionar de um modo mais adequado aqueles nos quais 
esteja, indicado intervir, no sentido de proceder â correcção esté
tica das deformidades cranianas e/ou crânio-faciais. 

Esse problema poderá levantar-se ainda com maior acuida
de em doentes com um grau acentuado de atraso mental, nos quais se 
tenha demonstrado a existência de uma dilatação do sistema ventri
cular, mas em que não haja sinais clínicos evidentes da presença 
de uma hipertensão intracraniana. Poderá então haver sérias difi
culdades no diagnostico diferencial, entre uma atrofia cerebral es 
tabelecida como consequência da manutenção por longo tempo de uma 
hipertensão intracraniana crónica, e uma situação idêntica âque se 
verifica nas hidrocefalias de pressão normal. A diferenciação émui 
to importante, pois enquanto que no primeiro caso não há qualquer 
razão para pôr uma indicação cirúrgica, nem de caracter funcional 
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nem de carácter estético, no segundo já é possível que haja doen
tes que possam ainda vir a melhorar com uma atitude intervencionis_ 
ta. É em tais situações que métodos de investigação da dinâmicacir 
culatória do LCR, idênticos aos descritos por Scarfo e colabs (1979), 
podem dar achegas importantes nessa destrinça, de modo a seleccio-
nar, em primeiro lugar, os doentes nos quais estará indicada a in
trodução de um "shunt", para sô mais tarde e em função da evolução 
subsequente do seu desenvolvimento mental, decidir então sobre aque 
les que deverão ser operados âs suas deformidades. 

Aliás o mesmo tipo de problemas, relativamente ã tomada 
de uma decisão terapêutica, se levanta naqueles doentes com um grau 
acentuado de atraso mental, em cujo caso não existam sinais que as 
sinalem a presença de uma hipertensão intracraniana, nem tão pouco 
a existência de malformações encefálicas que, eventualmente, pudes 
sem explicar esse atraso. É em tais situações que o estudo das prés 
soes intracranianas, de um modo idêntico ao que foi descrito por Van 
Effenterre e colabs. (1976), pode ser de grande utilidade na detec 
ção dos casos que, do ponto de vista funcional, ainda possam vir a 
melhorar com a correcção da deformidade craniana. 

De realçar, que os critérios de selecção que acabam de 
ser definidos, se aplicam a qualquer tipo de deformidade craniana, 
independentemente do tipo de suturas envolvidas no processo sinos-
tõtico, do diagnóstico nosológico instituído, ou da idade dos doen 
tes no momento da tomada de decisão terapêutica. Por esse motivo, 
a escolha da técnica cirúrgica, que para resolver exclusivamenteas 
perturbações de natureza funcional relacionadas com a deformidade 
craniana não tem qualquer carácter selectivo, vai ser determinada 
essencialmente pela especificidade estética das deformidades a cor 
rigir e, eventualmente, por outros tipos de disfunções com elas re 
lacionadas, em cujas situações os três parâmetros agora referidos 
já são de uma importância fundamental, na definição das respecti
vas linhas de orientação terapêutica. Para facilidade de exposição, 
esse assunto será tratado um pouco mais adiante, quando se proce
der a essa definição, relativamente a cada um dos tipos de sinosto 
se suturai que então for considerado. 

Passaríamos então a considerar agora o importantíssimoas 
pecto profiláctico das indicações cirúrgicas nas craniossinostoses, 
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na dupla prespectiva antes enunciada. 

Até uma data muito recente, provavelmente como fruto do 
entusiasmo despertado pela eficácia das técnicas clássicas da cra-
niectomia linear simples, na resolução dos problemas de natureza 
funcional ligados ã deformidade craniana, pensou-se que o problema 
estético poderia ser resolvido de modo igualmente satisfatório com 
a sua utilização, desde que os doentes fossem operados muito preço 
cémente, ainda no decurso das primeiras semanas após o nascimento. 
0 assunto foi já largamente debatido, tanto no segundo como no ca
pítulo anterior, pelo que para evitar repetições, chamaríamos a a-
tenção para o que aí foi descrito. Como então foi acentuado, surg_i 
ram numerosas publicações referindo os excelentes resultados funci_ 
onais obtidos e, mesmo do ponto de vista estético, fazia-se igual
mente menção ã boa percentagem de resultados satisfatórios, assi
nalados pela maioria dos autores, entre os quais se destacavam os 
conceituados Shillito e Matson (1968). 

Essa realidade foi igualmente constatada numa razoável 
percentagem de casos na série de 136 doentes apresentada no capítu 
lo anterior, particularmente naqueles em que havia uma sinostose i_ 
solada das suturas sagital e metópica , nos quais a percentagem de 
resultados considerados de excelente qualidade estética foi de 70% 
e 88% respectivamente. O mesmo já não aconteceu todavia em relação 
aos casos de envolvimento da sutura coronal, especialmente quando 
os resultados estéticos foram analisados a longo prazo. Embora do 
ponto de vista funcional os resultados tenham sido excelentes, no 
que diz respeito ãs disfunções relacionadas exclusivamente comade 
formidade craniana, isso já não se verificou em relação ãs disfun
ções relacionadas com as deformidades õrbito-faciais , particular
mente nos doentes com dismorfias crânio-faciais. Por outro lado, a 
qualidade estética dos resultados tinha melhorado substancialmente, 
com a utilização das novas técnicas cirúrgicas recentemente desen
volvidas. Confirmavam-se assim, experiências idênticas que têm vin 
do a ser referidas por outros autores (Anderson, 1981; Mohr e col., 
1978; Plese e col., 1981; Raimondi e Gutierrez, 1977), que também 
analisaram as suas casuísticas sob esse duplo aspecto, de comparar 
os resultados obtidos com a utilização das técnicas da craniecto-
mia linear simples e das técnicas da cirurgia crânio-facial. 
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Como conclusão de toda a evidência até agora apresentada, 
começaríamos por sugerir numa perspectiva estritamente funcional, 
que em princípio todos os doentes nos quais a craniossinostose se 
ja diagnosticada precocemente, devem ser operados o mais rapidamen 
te possível. No entanto, para poder atingir a dupla finalidade an
tes enuncieida, a escolha do momento ideal para operar, bem como da 
técnica cirúrgica a utilizar, vão depender sobretudo do tipo de su 
turas envolvidas no processo sinostõtico e, mesmo para situações de 
idêntica forma de envolvimento suturai, elas podem ser diferentes, 
conforme se trate de doentes com craniossinostoses simples ou com 
dismorfias crânio-faciais. Isso depende,fundamentalmente,do tipo de 
deformidades detectadas no momento do diagnóstico precoce, podendo 
considerar-se essencialmente três tipos de situações distintas: 

— deformidades quase que exclusivamente cranianas; 
— deformidades crânio-orbitárias; 
— deformidades crânio-faciais. 

A primeira diz respeito praticamente apenas a casos de 
craniossinostoses simples, em que para corrigir a deformidade esté
tica não há necessidade de interferir com a região fronto-supra-or 
bitária, como se verifica por exemplo nos doentes com sinostose das 
suturas sagital e lambdoideias. Trata-se de situações nas quais há 
necessidade de aproveitar ao máximo a acção do motor biológico a de 
sempenhar pelo encéfalo em crescimento, tentando assegurar,tão de
pressa quanto possível, um reajustamento pós-operatório dos seus vec 
tores de crescimento, no sentido de corrigir a deformidade crania
na, pelo que os doentes devem ser operados logo no decurso das pri 
meiras semanas de vida. 

A segunda refere-se àquelas situações, em que para corri 
gir as deformidades crânio-orbitárias há frequentemente necessida
de de interferir com a região fronto-supra-orbitãria; pór outro la 
do, a necessidade de aproveitar a acção adjuvante de tipo remodela 
dor exercida pelo desenvolvimento das matrizes funcionais, aqui re 
presentados não só pelo encéfalo como também pelos globos oculares, 
obriga a que as operações sejam efectuadas durante o primeiro ano 
de idade, de preferência no decurso dos primeiros seis meses e nun 
ca devendo ultrapassar o segundo ano após o nascimento. Esse tempo 
limite, indispensável para se obter um melhor desenvolvimento das 
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cavidades cranianas e das cavidades orbitarias, deve-se ao facto 
das taxas de crescimento do encéfalo e dos globos oculares serem 
muito idênticas, conforme já foi referido no primeiro capítulo. Tra 
ta-se de situações, que dizem respeito essencialmente às Trigonoce-
falias e ãs Plagiocefalias, em cujos casos as deformidades e dis
funções devidas ã hipoplasia do maxilar superior são praticamente 
inexistentes. 

Já no que se refere ao caso das deformidades crânio-faci 
ais, o problema é muito mais complicado e com aspectos multifaceta 
dos. Trata-se de situações em que geralmente estamos confrontados: 
por um lado,com a necessidade de intervir precocemente sobre o com 
ponente fronto-orbitário das deformidades; por outro, de nos man
termos na expectativa face ao seu componente facial. A razão da ur 
gência no primeiro caso deve-se ao facto de, por motivos idênticos 
aos apontados para o grupo anterior em virtude das matrizes funcio 
nais serem as mesmas, os resultados serem tanto melhores quanto 
mais cedo os doentes forem operados. Isso refere-se tanto ao aspec 
to estético como ao aspecto funcional dos resultados, independente 
mente das disfunções estarem relacionadas com a deformidade crani
ana ou com a deformidade orbitaria. A razão de nos termos de man
ter na expectativa em relação ã deformidade facial, deriva essenci 
almente de, no momento em que há necessidade de pôr uma indicação 
cirúrgica relativamente ao componente crânio-orbitário, não estar
mos ainda em condições de poder prever qual vai ser a história na
tural da evolução do componente facial, â medida que o processo de 
desenvolvimento for avançando. Por se tratar de questões ainda em 
suspenso, elas vão ser objecto de uma análise mais aprofundada, tan 
to na próxima rubrica como no capítulo seguinte. 
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4.3. DISCUSSÃO DOS CRITËRIOS DE ESCOLHA DAS TËCNICAS DE TRATAMENTO 
CIRÚRGICO, EM FUNÇÃO DO CARACTER DAS INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS 
E DA ESPECIFICIDADE DAS DEFORMIDADES A CORRIGIR 

Uma vez definidos os critérios de selecção dos doentes a 
operar, e sistematizadas as linhas gerais das indicações cirúrgi
cas de carácter profiláctico, é a altura de proceder a uma análise 
dos critérios de escolha das técnicas cirúrgicas que melhor possam 
satisfazer os objectivos de carácter estético e funcional, nos mol 
des que acabam de ser enunciados. Tendo'em vista a especifici
dade das situações há pouco delineadas, serão consideradas em sepa 
rado, os casos da escafocefalia, da plagiocefalia e da trigonocefa-
lia, bem como o do envolvimento bilateral da sutura coronal. Es 
ta última será objecto de um desenvolvimento superior ao das restan 
tes, em, virtude de ser exactamente nessa situação que, segundo as 
concepções de Enlow (1975 e col., 1973, 1975) sobre o crescimento 
crânio-facial, já descritas no primeiro capítulo, se põem geralmen 
te os problemas relacionados com o desenvolvimento do terço médio 
da face no plano sagital; além disso será também nessa altura que 
vai ser considerado o caso particular das dismorfias crânio-faciais. 

4.3.1. EsCcifocefalia 

Entre os quatro grupos há pouco considerados, os proble
mas relacionados com a deformidade craniana associada ã sinostose 
isolada da sutura sagital são os de mais fácil solução, essencial
mente por três motivos : 

— as técnicas de correcção da deformidade são de execu
ção mais rápida e mais simples, em virtude de não ser 
necessário interferir com a arcada fronto-orbitária; 

— os resultados obtidos são geralmente de boa qualidade, 
tanto do ponto de vista estético como funcional; 

— a mortalidade e a morbilidade operatórias são pouco re
levantes . 

Por todas essas razões, sugere-se que os doentes sejam o 
perados logo no decurso das primeiras semanas de vida. Embora sete 
nham obtido excelentes resultados com a utilização das técnicas da 
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craniectomia linear clássica, como ficou bem demonstrado nos doen
tes da casuística apresentada no capítulo anterior e havia aliás si_ 
do também observado na experiência de Shillito e Matson (1968), não 
há dúvida que a qualidade estética dos resultados foi significati
vamente melhorada, com a introdução recente de novas técnicas de 
tratamento cirúrgico (Epstein e col., 1982; Jane e col.,1978; Stein 
e Schut, 1977; Venes e Sayers, 1976). 

Por se terem revelado como eficazes operações descompres 
sivas, a utilização desse mesmo tipo de técnicas é também sugerida 
para resolver as situações em que se verifique já a presença de dis 
funções, nomeadamente das associadas ao desenvolvimento de uma hi
pertensão intracraniana. 

Um outro aspecto da questão, diz respeito ã correcção es_ 
tética da deformidade craniana, no caso dos doentes em que te
nham sido já ultrapassadas as idades ideais para uma indicação ci
rúrgica de carácter profiláctico. Nessas circunstâncias, e uma vez 
excluídas as situações não contempladas nos critérios de selecção 
definidos na rubrica anterior, a tendência será para aconselhar uma 
atitude intervencionista. Essa indicação, de carácter exclusivamen 
te estético, baseia-se, por um lado, no risco relativamente baixo 
desse tipo de intervenções cirúrgicas e, por outro, tem em vista o 
efeito psicológico que a deformidade craniana possa vir a exercer 
sobre os doentes, quando eles tiverem ultrapassado as idades da in 
fância. Nessas situações, a escolha da técnica a utilizar vai de
pender essencialmente da idade dos doentes, bem como do grau de de 
formidade que eles apresentarem no momento da operação. Com essa fi. 
nalidade, há toda uma série de técnicas às quais se pode recorrer, 
incluindo as que foram preconizadas para as intervenções de carác
ter profiláctico, bem como de outras técnicas mais complicadas que 
se destinam a fazer a remodelação da calote craniana, tal como a 
que foi utilizada por exemplo num dos doentes referidos no "Apêndî  
ce (ver descrição do caso com n9 de série 116), ou então das que 
foram descritas por Mullan (1960), por Rougerie e colabs. (1972) e 
por Marchac e Renier (1981). Quase todas elas se baseiam no levan
tamento de vários retalhos ósseos, que depois são rodados e recolo 
cados em novas posições, de molde a fazer a correcção estética da 
deformidade craniana. 
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4.3.2. Trigonocefalia 

Embora a sinostose isolada da sutura metõpica não se fa
ça geralmente acompanhar pelo desenvolvimento de uma hipertensão in 
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tracraniana,nem a elevada incidência de um atraso mental (Anderson 
e col., 1962) tenha sido confirmada pela experiência de outros au
tores, a tendência ê para aconselhar que todos os doentes com uma 
deformidade de tipo trigonocefálico sejam operados em idades preço 
ces, de preferência até aos 6 meses, tentando, sempre que possível, 
evitar que seja ultrapassada a idade dos 2 anos. Só nos casos em 
que o grau de deformidade for muito discreto, é que essa indicação 
cirúrgica de carácter estético poderá ser posta em causa. 

A experiência adquirida com o tratamento dos doentes da 
casuística apresentada no capítulo anterior, põe em evidência que 
nem sempre há necessidade de extender a intervenção cirúrgica â ar 
cada supra-orbitária, para obter resultados de boa qualidade esté
tica. Isso depende,essencialmente, do grau de deformidade e da ida 
de dos doentes no momento da operação. Conforme foi então posto em 
relevo, alcançou-se uma elevada percentagem de excelentes resulta
dos com a execução de uma técnica muito idêntica à que tinha sido 
descrita por Rougerie e colabs. (1972), em que a remodelação da re 
gião frontal ê feita em idades precoces, ã custa do levantamento de 
dois retalhos frontais, os quais têm de ser frequentemente rodados 
e recolocados, por vezes depois de os ter trocado de lado (ver fig. 
42). Opinião idêntica tinha sido recentemente partilhada por Shil-
lito (19 81), que na maior parte dos doentes não via que houvesse ne 
cessidade em manipular a região fronto-orbitãria, para corrigir es 
te tipo de deformidade. Isso pressupõe,todavia, que as operações se 
jam efectuadas precocemente, e que a crista óssea mediana seja ex
tirpada até ã raiz do nariz. 

A indicação para extender a intervenção ã arcada supra-
-orbitária, é determinada essencialmente por três factores: 

— acentuado achatamento das porções laterais da região 
fronto-orbitária; 

— marcado grau de hipotelorismo; 
— idade tardia no estabelecimento do diagnóstico. 
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De um modo geral, pode no entanto afirmar-se que a qualidade estéti 
ca dos resultados melhorou com a utilização desse tipo de técnicas, 
conforme foi salientado por exemplo por Anderson (1981), ao compa
rar os resultados obtidos nos últimos oito casos da sua série de 28 
doentes, com os que ele tinha alcançado com a utilização dasuatéc 
nica anterior (Anderson e col., 1962). 

Relativamente aos aspectos estritamente técnicos, começa 
ríamos por salientar que,quando os doentes são operados em idades 
precoces, há toda a vantagem em deixar criadas as condições , para 
que a acção expansiva e remodeladora do encéfalo possa continuar a 
ser exercida durante todo o período do crescimento. Isso tanto po
de ser conseguido deixando os segmentos esqueléticos libertados a 
flutuar livremente sobre o saco durai, de que se pode apresentar co 
mo exemplo demonstrativo o caso de um dos doentes apresentados no 
"Apêndice"(ver caso 5 na fig. 5) , como também ao fixá-los apenas ao 
nível da raiz do nariz, do modo proposto por Marchac e Renier (1981). 
Usando esta última técnica, a remodelação da região fronto-orbitã-
ria é feita â custa da sua total libertação em dois semmentos: um 
contendo a arcada supra-orbitária, que depois é rectificada ã cus
ta da execução de uma fractura em ramo verde;o outro englobando as 
restantes porções do osso frontal suprajacente, o qual é por sua 
vez dividido em dois retalhos. Os seus autores referem ter obtido 
excelentes resultados com a sua utilização, devidamente comprova
dos por análises a longo prazo, ao pôr em evidência que a correc
ção estética alcançada, através das manobras de remodelação cirúrgî  
ca,se tinha mantido ao longo de todo o período de desenvolvimento; 
eles puderam igualmente verificar uma diminuição progressiva do 
grau de hipotelorismo, o qual com frequência chegava praticamente 
a desaparecer. A esse propósito, assinale-se que com a técnica de
senvolvida por Anderson (1981), em que se procedia igualmente ã re 
modelação da região fronto-supra-orbitária mediante a sua liberta
ção em dois segmentos, que a correcção do hipotelorismo era em par 
te conseguida através da divisão ao meio da arcada supra-orbitária, 
manobra que permitia aumentar ligeiramente a distância inter-orbi-
tãria, ao afastar entre si cada uma das suas metades; a remodela
ção da área suprajacente, era feita ã custa da divisão do ossofron 
tal em quatro fragmentos. Marchac e Renier (1981) manifestavam en
tretanto a convicção de ser provável que,na sequência das mano
bras de rectificação da região fronto-orbitária e da libertação da 
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arcada supra-orbitãria das suas espessas conecções com a raiz dona 
riz, se criem as condições para que se processe uma expansão da re 
gião etmoidal, tornando assim desnecessária a correcção futura do 
hipotelorismo. A decisão em utilizar apenas um ou ambos os retalhos 
frontais na remodelação da região frontal, ficava dependente do 
grau da deformidade a corrigir, bem como da idade dos doentes nomo 
mento da operação. Por outro lado, nos doentes operados para além 
do ano de idade, procedia-se a um avanço da arcada supra-orbitãria, 
a qual era depois mantida na sua nova posição ã custa da execução 
das respectivas õsteo-sinteses (Marchac, 1978; Marchac e col,1978, 
1981). Refira-se a propósito, que Marsh e Schwartz (1983) introduzi 
ram mais tarde pequenas modificações a este tipo de técnica. 

Assinale-se finalmente que,para proceder ã correcção de 
graus acentuados de deformidade em doentes com idades superiores 
a dois anos, Tessier (1981) desenvolveu uma trabalhosa técnica, se 
gundo a qual a região fronto-supra-orbitária é dividida em quatro 
retalhos horizontais e paralelos entre si, em que o mais inferior 
corresponde à arcada supra-orbitãria. Depois de libertados , esses 
retalhos são remodelados através da sua divisão ao meio, com o ob
jectivo de, ao eliminar a sua forma em quilha,os tornar mais arre
dondados , manobra após a qual cada uma das respectivas metades é fi 
xada entre si com fios de aço. A seguir eles são então recolocados 
novamente no seu lugar, mas agora em posições um pouco mais avança 
das, de modo a permitir fazer a remodelação de toda a região fron-
to-orbitária, a qual é assim conseguida não só através do seu alar 
gamento no plano transversal, como também mediante a regu. arização 
da curvatura do perfil s agitai. 

4.3.3. Plagiocefalia 

Era clássico admitir, que a deformidade craniana de tipo 
plagiocefálico não se fazia acompanhar do desenvolvimento de per
turbações de natureza funcional, pelo que durante muito tempo se 
procedeu â execução de craniectomias lineares ao longo da área fun 
dida da sutura coronal, frequentemente complementadas com a extir
pação do ptérion e do tecto orbitãrio ipsilaterais, com base numa 
indicação cirúrgica de carácter exclusivamente estético. No entan
to, a verificação da extensão do processo sinostótico ã sutura fron 
to-esfenoidal ipsilateral (Anderson, 1981), a constatação da exis-
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tência de perturbações do desenvolvimento mental na ausência de mal 
formações encefálicas associadas (Anderson, 1981) , bem como da pre 
sença de alterações da pressão intracraniana (Marchac e Renier,1981} 
em conjunto com a fraca qualidade estética dos resultados alcança
dos, quando analisados a longo prazo, serviu para introduzir ele
mentos novos na definição dos critérios das indicações cirúrgicas. 
Na realidade, tudo isso veio contribuir para reforçar a necessida
de em operar precocemente esses doentes, ainda antes deles atingi
rem o meio ano de idade. De facto, se atendermos a que neste tipo 
de deformidades, há sempre um componente resultante do impedimento 
do crescimento das porções do neurocrânio ipsilateral, ao qual se 
acrescentam as deformações crânio-faciais do lado oposto, desenca
deadas como consequência do reajustamento dos vectores do cresci
mento encefálico, parece lógica a indicação para tão depressa quan 
to possível proceder ã libertação das áreas impedidas de se expan
dir. Ela baseia-se na esperança de que, na sequência dessa inter
venção, ainda possa vir a verificar-se um novo reajustamento des
ses vectores, que corrija as deformações entretanto desenvolvidas. 

Este constitui um dos aspectos do problema, inserido nos 
pressupostos enunciados na rubrica anterior, a propósito das indi
cações cirúrgicas de carácter profiláctico; o outro diz respeito ã 
correcção tardia das deformidades estéticas já claramente estabe
lecidas. Ambos têm as suas implicações na escolha das técnicas ci
rúrgicas a utilizar, a qual seria assim essencialmente determinada: 
por um lado, pelo tipo e pelo grau das deformidades a corrigir; por 
outro, pela idade dos doentes no momento da tomada da decisão terá 
pêutica. Por uma questão de sistematização, podemos dividir essas 
técnicas em dois grupos : umas destinadas a proceder â correcção ex 
clusivamente ao nível da região fronto-orbitãria; outras tendo co
mo objectivo corrigir simultaneamente as deformações faciais . No 
primeiro caso, essa correcção pode ainda ser efectuada de duas ma
neiras : ou intervindo apenas ao nível da região fronto-orbitãria 
ipsilateral, como foi feito por exemplo no grupo de doentes da ca
suística apresentada no capítulo anterior,que tinham sido operados 
precocemente, bem como por outros cirurgiões,tais como Hoffman e 
Mohr (1976), Mohr e colabs. (1978) e ainda por Anderson (1981); ou 
extendendo a intervenção também ã região fronto-orbitãria contra
lateral , que tem sido a atitude perfilhada entre outros por Mar
chac (1978 e col., 1978, 1981) e por Marsh e Schwartz (1983). En-
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tre as técnicas destinadas a fazer simultaneamente a correcção ao 
nível de toda a região fronto-orbitária e do terço médio da face, 
citaríamos por exemplo as que foram descritas por Tulasne eTessier 
(1981) e por Whitaker e colabs. (1981). 

Como já foi posto em relevo no capítulo anterior, relatif 
vãmente ao grupo de doentes tratados antes da idade dos 6 meses, os 
resultados a curto e médio prazo vieram confirmar os pressupostos 
de natureza fisiopatolõgica, que levaram a proceder â libertação 
da região fronto-orbitária ipsilateral num só monobloco, para de
pois o deixara flutuar livremente sobre o saco durai. Essa técnica 
tinha-se revelado perfeitamente eficaz,na normalização do contorno 
da região fronto-orbitária, como foi demonstrado por exemplo atra
vés da documentação iconográfica referente a um dos doentes que es_ 
tão apresentados no "Apêndice" (ver fig. 8,relativa ao caso 9). As-
sinale-se a propósito, que a técnica utilizada por Anderson (1981) 
parece ter sido baseada em princípios idênticos, na medida em que, 
tendo também executado a libertação da região fronto-orbitária ipsi_ 
lateral, ele apenas procedeu ã colocação de enxertos ósseos quando 
os doentes foram operados depois da idade dos 6 meses. As diferen
ças entre ambas as técnicas, dizem respeito essencialmente ao modo 
como foi feita essa libertação. Na técnica desenvolvida por Ander
son (1981), a remodelação da região fronto-orbitária foi feita ã 
custa da sua divisão em dois segmentos, um contendo a metade ipsi-
lateral da arcada supra-orbitãria e o outro englobando a porção cor 
respondente do osso frontal suprajacente. Além disso, a craniecto-
mia executada ao longo da área sinos tosada da sutura coronal , que 
incluía ainda a extirpação do ptérion ipsilateral, era extendida ao 
longo da parede lateral da órbita do mesmo lado, até ao nível da f is_ 
sura orbitaria inferior, de modo a permitir que ela pudesse expan
dir em globo no sentido anterior. 

Nos doentes operados depois dos 6 meses de idade por es
se mesmo autor (Anderson, 1981), após se ter procedido às respecti 
vas manipulações per-operatõrias, com o objectivo de fazer avançar 
parte da parede orbitaria externa em conjunto com as porções late
rais da arcada orbitaria, bem como ao ajustamento do retalho fron
tal supra-jacente, ambos os segmentos eram mantidos nas suas novas 
posições de correcção, através da colocação de um enxerto ósseo ao 
nível do espaço deixado livre por esse avanço, bem como pela execu 
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ção das respectivas osteo-suturas. Procedimento idêntico era segui, 
do também por Hoffman e Mohr (1976) e por Mohr e colabs.(1978), com 
a diferença de que,com a técnica descrita por estes autores, ape
nas se avança a extremidade lateral da arcada supra-orbitária , a 
qual é sempre fixada através da execução das respectivas dsteo-sin 
teses. 

Nos doentes desta casuística, recorde-se que a fixação 
dos segmentos esqueléticos em posições estáticas, através da execu 
ção de õsteo-sinteses, só foi efectuada quando eles foram operados 
depois da idade dos 6 meses. A melhoria do contorno fronto-orbitá-
rio, obtido ã custa das manobras de remodelação cirúrgica, manteve 
-se ao longo do processo de desenvolvimento das crianças operadas, 
sendo ainda de assinalar, o contributo dado pelo crescimento por a-
posição óssea na remodelação dessa região, de que se pode apresen
tar como exemplo demonstrativo um doente descrito no "Apêndice"(ca
so 10 na fig. 9). Como então foi salientado, apesar dos resultados 
alcançados terem sido considerados excelentes no que se refere â 
normalização do contorno da região fronto-orbitária, tanto no caso 
dos operados antes como depois dos 6 meses de idade, houve entre
tanto alguns aspectos que não foram resolvidos de modo igualmente 
satisfatório. Isso ficou bem demonstrado pela persistência das de
formações ao nível da face, e ainda pelo facto do aspecto mefisto
félico da órbita do lado afectado, pouco ter sido modificado na se 
quência dos actos cirúrgicos praticados. 

Levanta-se então a questão sobre a necessidade de even
tualmente ter que se proceder a uma selecção das situações,nas quais 
esteja indicada a utilização de técnicas, em que a intervenção se es 
tenda também ã região fronto-orbitária contra-lateral, ou até mes
mo ã própria face. Não há todavia ainda experiência suficiente,que 
nos permita fazer uma definição dos critérios de selecção dessas si_ 
tuações. Sob esse aspecto, Marchac e Renier (1981) referiam que, em 
bora tivessem observado numerosos casos de assimetria da órbita e 
J.o nariz, quando a intervenção cirúrgica se tinha limitado â regi
ão fronto-orbitária ipsilateral, a assimetria facial dos seus doen 
':. s havia diminuído, nos casos em que eles tinham procedido a uma 
re-iiodelação bilateral dessa região. Por sua vez, Tulasne e Tessier 
( 9 81) afirmavam ser duvidoso, que a simples extensão da interven
ção cirúrgica ã porção contra-lateral da arcada supra-orbitária , 
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fosse só por si suficiente para corrigir as deformações crânio-fa-
ciais, pelo menos nos casos em que elas assumissem um certo grau de 
intensidade. Por esse motivo eles descreveram uma técnica, destina 
da a proceder num só tempo cirúrgico â correcção simultânea das de 
formidades e deformações fronto-õrbito-faciais. Embora nesse arti
go não seja feita qualquer referência sobre a idade das crianças em 
que essa técnica foi utilizada, presume-se que ela tenha sido usa
da em doentes com idades superiores aos 3-4 anos, a avaliar pelo 
que é referido num outro trabalho publicado nesse mesmo ano por Tes 
sier (1981). Assinale-se ainda a esse propósito, que enquanto Mar-
chac e Renier (1981) são igualmente de opinião, que nas crianças o 
peradas tardiamente há necessidade de, paralelamente com a remode
lação frontal, proceder também â correcção do desvio das órbitas e 
do nariz, Marsh e Schwartz (1983) expressam uma opinião mais caute 
losa,no seu trabalho publicado recentemente. Na realidade eles afiir 
mam,nessa publicação, que embora os resultados se tenham mostrado 
inteiramente satisfatórios relativamente â configuração da arcada 
supra-orbitária, no decurso dos dois anos de controle põs-operatõ-
rio, já em relação ã deformação facial torna-se indispensável aguar 
dar a sua evolução futura, pelo menos até ao momento em que as cri 
ancas operadas atinjam a adolescência, para então se poderem tirar 
conclusões mais concretas sobre os resultados das intervenções e-
fectuadas em idades precoces. 

As técnicas descritas pelo grupo liderado por Marchac 
(1978, e colabs., 1978, 1981), baseiam-se essencialmente em proce
der ã libertação da arcada supra-orbitária em toda a sua extensão, 
a qual é depois manipulada através da execução de fracturas em ra
mo verde, com a finalidade de tornar possíveis as manobras de rec
tificação do seu contorno. Para além dessas manobras, que consti
tuem o passo fundamental desse tipo de técnicas, a remodelação da 
região fronto-orbitária ê ainda completada: por um lado, através do 
avanço da parede lateral da órbita, depois de se ter feito a extir 
pação do ptérion ipsilateral; por outro, mediante a colheita de um 
grande fragmento da calote, obtido pelo levantamento de um retalho 
ósseo, destinado a remodelar a restante porção da região frontal. 

Por sua vez a técnica apresentada recentemente por Marsh 
e Schwartz (1983), que os seus autores dizem ter desenvolvido com 
a finalidade de corrigir algumas deficiências encontradas com auti 
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lização da técnica de Hoffman e Mohr (1976), baseia-se também na li 
bertação da arcada supra-orbitária em toda a sua extensão. Uma das 
suas principais características, consiste em prolongar a osteoto-
mia para baixo ao longo da parede lateral da órbita,até atingir o 
corpo do zigoma. Com esta manobra,torna-se possível fazer avançar 
na sua globalidade o rebordo orbitário externo, corrigindo a de
formidade de um modo mais adequado, e eliminando a irregularidade 
em forma de degrau de escada resultante do avanço apenas do s eu 1/3 
superior, como acontecia com a utilização da técnica do avanço can 
tal lateral (Hoffman e Mohr, 19 76) . Por outro lado, um tal procedi_ 
mento traz ainda a vantagem de,ao fazer avançar o tubérculo da apó 
fise frontal do osso zigomático onde se insere o ligamento cantai 
externo, possibilitar o avanço conjunto deste importante componen
te das partes moles do aparelho óculo-palpebral. Com oobjectivo de 
nivelar ambas as arcadas supra-orbitárias, procede-se ainda ao abai 
xamento do rebordo do lado afectado, através de uma pequena remo
ção óssea ao nível do nas ion e da parede lateral da órbita ipsila-
teral. Outra das características desta técnica, diz respeito ao mo 
d de proceder ã fixação dos segmentos esqueléticos deslocados, des_ 
de a utilização de material de sutura reabsorvível, com o objecti
vo de evitar as irregularidades provocadas pelos fios de aço , até 
5. maneira de colocar os enxertos ósseos. Essa colocação foi feita 
não só com a finalidade de melhorar a estabilidade dos segmentos es_ 
queléticos nas suas novas posições, como também no sentido de ten
tar atrasar o processo de reossificação pós-operatória, que condu
zirá ao encerramento das áreas libertadas ao nível do anel coronal. 
Com esta última finalidade, os autores sugerem que se evite a colo 
cação de enxertos entre o osso frontal e os ossos parietal e tempo 
ral, e ainda que seja deixado um largo defeito ósseo,de cerca de 2 
cm de largura,entre o rebordo temporal e a parte avançada da por
ção súpero-externa da arcada supra-orbitária. Por outro lado, ao co
locar um enxerto ósseo tirado da calote numa chanfradura feita ao 
nível do ptérion, os autores afirmam que se impede o risco de um re 
cuo dos segmentos esqueléticos avançados, como consequência da ten 
são resultante da acção exercida pelo couro cabeludo depois de ter 
ido suturado. 

A técnica descrita por Tulasne e Tessier (1981) destina-
-se a fazer a correcção, num só tempo cirúrgico, das deformidades 
ao nível da região fronto-orbitãria e do terço médio da face . Um 
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dos passos mais importantes dessa técnica, consiste em preservar u 
ma tira horizontal de osso frontal por cima da arcada supra-orbitã 
ria, de um modo idêntico ao que está representado na fig. 50 (III), 
referente ã técnica desenvolvida por Raulo e Tessier (19 81) para o 
tratamento da deformidade de tipo braquicefálico, a descrever um 
pouco mais adiante. Este segmento, interposto entre o osso frontal 
suprajacente e as cavidades orbitarias subjacente , vai desempe
nhar um papel fundamental na orientação dos deslocamentos a que am 
bas as órbitas terão que ser submetidas, tanto no plano vertical 
como nos planos transversal e antero-posterior. Na realidade , de
pois de se ter determinado o eixo teórico da face, após uma análi
se cuidadosa das deformidades a corrigir, esse segmento é remodela 
do em função do eixo ideal que tiver sido encontrado, passando en
tão a servir como ponto de referência na orientação dos deslocamen 
tos a efectuar, para corrigir as deformidades. A seguir, procede-se 
à remodelação da região frontal suprajacente , â custa da sua divi 
são em dois retalhos ósseos, os quais são depois manipulados atra
vés de movimentos de rotação ou até de troca de lado, de modo a a-
daptã-los ã orientação da citada tira óssea horizontal, ãqual eles 
vão ser então fixados. A parte mais complexa da intervenção consis 
te todavia na correcção das posições anormais de ambas as órbitas. 
Primeiro procede-se â sua libertação num só monobloco, em conjunto 
com o complexo naso-etmoidal. Para obter um nivelamento de ambas as 
arcadas supra-orbitãrias, no plano horizontal, há que descer a do 
lado afectado e subir a do lado oposto. Isso consegue-se mediante 
a extirpação de um fragmento ósseo de forma triangular, com o vér
tice dirigido para dentro, efectuado por baixo do segmento horizon 
tal do lado contralateral, de modo a permitir a execução de um mo
vimento pendular de todo o monobloco órbito-naso-etmoidal, que fa
ça descer a órbita do lado afectado e subir a do lado oposto , no 
sentido de as colocar numa posição axial mais correcta. Este movi
mento pendular de correcção axial, ao implicar com uma discreta ro 
tacão, faz com que a raiz do nariz se desloque ainda mais no senti 
do do lado afectado, o que aparentemente agrava a assimetria da pi 
râmide nasal, e daí a necessidade de proceder também a uma correc
ção suplementar a este nível. Para corrigir o recuo da arcada su-
pra-orbitãria ipsilateral, procede-se ao avanço da sua parte súpe-
ro-externa, completando-se depois a remodelação do rebordo supra-
-orbitãrio através da colocação de enxertos ósseos, os quais são 
também utilizados para colmatar as áreas deixadas livres pelos des 



248 

locamentos efectuados, manobras após as quais se procede ãs respec 
tivas fixações. 

Como apontamento final, referiria ainda que a técnica des_ 
crita por Whitaker e colabs. (1981) destina-se a fazer a correcção 
simultânea das deformidades ao nível da região f ronto-orbitária,mas 
apenas do lado afectado. Ela consiste essencialmente na libertação 
de um retalho ósseo frontal do lado ipsilateral e ainda na liberta 
ção de todo o complexo orbitário desse mesmo lado, os quais são de 
pois avançados apenas nas suas porções laterais. 

4.3.4. Sinos tose bilateral da sutura coronal 

De todas as situações até agora consideradas, esta ê a 
que apresenta maior complexidade na tomada das decisões terapêuti
cas. Isso deve-se, era primeiro lugar, ao carácter multifacetado das 
deformidades e disfunções, que se podem desenvolver como consequên
cia das restrições do crescimento ao nível do anel de suturas do 
sistema coronal, as quais, como já se disse, se traduzem numa de
formação de toda a região fronto-orbito^facial. As dificuldades de 
julgamento revéstem-se então de características muito particulares 
no caso das dismorfias crânio-faciais, nomeadamente nos síndromes 
de Crouzon e Apert, pelas razões já referidas na primeira rubrica 
dés te capítulo. 

Por outro lado, dada a data relativamente recente da cri 
ação das técnicas crânio-faciais, não passou ainda o tempo suficien 
te sobre a data das operações, para permitir acumular um número su 
ficientemente elevado de doentes operados, no sentido de poder ,afe_ 
rir a verdadeira eficácia dessas técnicas, tanto na correcção das 
deformidades crânio-faciais, como no controle, das disfunções com elas 
directamente relacionadas. A pequenez das casuísticas cirúrgicas, 
bem como a curta duração dos períodos de controle pós-operatório , 
podem aliás ser facilmente comprovadas nos numerosos trabalhos pu^ 
blicados no decurso da última década (Anderl e col., 1983 ; Edger-
ton e col., 1974. 1974; Epstein e col., 197.5; Firmin e col., 1974; 
Friede e col., 1983; Johansson e col., 1981^, 1981^; Kushner e coL 
1972; Lilja e col., 1983; Maniscalco ë Habal, 1978; Marchac, 1978; 
Marchac e col., 1978; Marsh e Schwartz, 1983; Matthews, 1977; Mc
Carthy, 1979; Monasterio e col., 1979; Montaut e Strieker, 1977; Mun 
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ro, 1975, 1977; Plese e col., 1981; Raimondi e Gutierrez, 1977; Ro 
da e col., 1983; Rougerie e col., 1972; Tessier, 1971 ; Tulasne e 
Tessier, 1981; Whitaker e col., 1977, 1981; Viale e Tondi, 1975) . 
Para o demonstrar, passamos a referir de seguida os dados proveni
entes de alguns Centros, a que tem sido reconhecida uma maior expe 
riência no tratamento deste tipo de doentes. 

— Do Centro do Hospital Foch de Paris, liderado por Paul 
Tessier, refere-se em 1981 (Tessier,1981) terem sido 
operados 32 doentes, não se fazendo todavia qualquer 
menção, nem quanto ao diagnóstico nosológico e ã ida
de dos doentes no momento da operação, nem quanto à du 
ração dos períodos de controle pós-operatório, embora 
num outro artigo,publicado nesse mesmo ano(Raulo eTes 
sier, 1981), se faça menção a 16 doentes com síndrome 
de Crouzon e de Apert, nos quais se tinha procedido 
até â idade dos 10 anos a um avanço fronto-facial. 

— Do Centro do "Hôpital des Enfants Malades" de Paris, 
liderado por Daniel Marchac, faz-se referência, tam
bém em 1981 (Marchac e Renier, 1981), a que, entre os 
156 doentes com craniossinostoses, operados durante um 
período de 8 anos, havia 37 casos de oxicefalia e 52 
casos de braquicefalia, em alguns dos quais se tinha 
feito o diagnóstico de síndrome de Crouzon eApert. Não 
se faz entretanto nesse artigo,qualquer menção so
bre a idade desses doentes no momento em que foram o-
perados. 

— Do Centro de Toronto, onde pontificam entre outros 
Hoffman, Mohr e Munro (Hoffman, 1981; Hoffman e col., 
1976, 1979; Mohr e col., 1978) , referem-se em 1979 
(Hoffman e Hendrick, 1979), 16 casos de dismorfias era 
nio-faciais em que, com uma única excepção, todos os 
doentes tinham sido operados antes dos 6 meses de ida 
de. A média do controle pós-operatório foi de 2,9 anos, 
tendo sido superior a cinco apenas em 3 casos, mas sen 
do inferior a 3 anos em nada menos do que metade des
se grupo de doentes. 

— Do Centro de Nova Iorque, onde também pontificam no
mes famosos da Neurocirurgia e da Cirurgia Plástica, 
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tais como Epstein, McCarthy, Coccaro e Converse (Con
verse e col., 1977; Epstein e col., 1979, 1981; McCar 
thy e col., 1978)— este último recentemente desapare 
eido — faz-se menção em 1981 (Epstein e McCarthy, 198]) 
a 18 doentes com síndrome de Crouzon e Apert , opera
dos desde 19 74, entre as idades de 4 semanas e6 meses. 

— Do Centro de Los Angeles, liderado por Frank Anderson, 
a quem se deve creditar uma longa e extensa experiên
cia no tratamento de doentes com craniossinostoses, é 
referido num trabalho publicado em 19 81 (Anderson, 193]), 
que dos 27 doentes com sinostose bilateral da sutura 
coronal, apenas 7 foram operados até ã idade de 1 ano, 
com a nova técnica do avanço fronto-orbitãrio por ele 
desenvolvida. Não se fez, entretanto, qualtuer menção 
ã duração dos períodos de controle pós-operatório. 

— Do Centro Londrino "Hospital for Sick Children", David 
Matthews refere em 1979 (Matthews, 1979) ter operado 
15 doentes, 7 dos quais com síndrome de Apert e 8 com 
síndrome de Crouzon, não se fazendo todavia qualquer 
referência,nem quanto ã idade dos doentes no momento 
em que foram operados, nem quanto ao período de tempo 
durante o qual eles puderam ser controlados a seguir 
ãs operações. 

— Do Centro de "St. Louis, Missouri", Marsh e Schwartz 
(19 83) referem em 19 83 terem operado 6 doentes com s_i 
nostose bilateral da sutura coronal, ainda antes dos 
6 meses de idade, um dos quais tinha um síndrome de 
Pfeiffer, tendo ainda um sétimo doente, com síndrome de 
Crouzon, s ido operado com a idade de 14 meses ,. Não ê 
feita qualquer menção ã duração do período de contro
le pós-operatório a que esses doentes foram submeti
dos . 

Face ao risco do desenvolvimento de disfunções desencade 
adas pela presença da deformidade craniana, foi anteriormente teo
rizado que a solução ideal consistiria na descoberta de uma técni
ca cirúrgica que, utilizada em idades muito precoces, permitisse fa 
zer a prevenção do desenvolvimento daquele tipo de disfunções (in
dicação funcional de carácter profiláctico); ao mesmo tempo ela de 
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veria criar condições, para que pudesse ser novamente aproveitada a 
acção remodeladora do crescimento encefálico, no sentido de corri
gir as deformidades já existentes e, simultaneamente, impedir que 
com o decorrer da idade se continuasse a processar o seu agravamen 
to, ou se desencadeasse o eventual desenvolvimento de outras defor 
midades, nomeadamente ao nível da área õrbito-facial (indicação es 
tética de carácter profiláctico) . A esse respeito citaríamos igual, 
mente a hipótese optimista emitida por Epstein e colabs (1979, 206-
-207) de que "a técnica cirúrgica ideal, destinada a fazer com que 
a face dos doentes com disostoses crânio-faciais adquira uma morfo 
logia satisfatória, deveria consistir na execução de uma série de 
osteotomias selectivas que, permitindo a actuação das forças do 
crescimento, conduzisse a uma recolocação mais adequada das estru
turas esqueléticas crânio-faciais. Além disso , essa intervenção, 
quando efectuada no recém-nascido, traria ainda a vantagem de evi
tar que no futuro fosse necessário proceder ã reconstrução crânio-
-facial". 

Tendo em vista tudo quanto foi afirmado no primeiro capí 
tulo sobre o processo do crescimento crânio-facial, bem como o con 
ceito de Enlow (Enlow,1975; e Azuma, 19 75), segundo o qual a base do 
crânio constitui o molde a partir do qual a face se desenvolve, ha 
veria então necessidade de criar todas as condições para que o an
dar anterior pudesse retomar, tão rapidamente quanto possível, o seu 
processo de alongamento longitudinal, por acção do crescimento das 
suas matrizes funcionais. Como então foi igualmente posto em rele
vo, durante os dois primeiros anos de idade essa acção é desempe
nhada, essencialmente, pelo crescimento expansivo dos lobos fron
tais e pelo desenvolvimento dos globos oculares, de cuja acção con 
junta resulta um avanço progressivo da região fronto-orbitãria. A-
contece porém, como também já foi anteriormente salientado, que en 
tre as idades dos 2 e dos 7 anos a base craniana segue, por sua vez, 
o desenvolvimento da própria face. Daí resulta, face a essa inter
dependência, que ao tentar definir as linhas de orientação terapêu 
tica, ficamos colocados perante uma situação difícil, quanto ã de
cisão que nos pareça mais acertada . 

Na realidade e perante a indicação para actuar precoce
mente, pelos motivos antes assinalados, teremos então que decidir, 
se a nossa intervenção inicial deve ser dirigida no sentido de cor 
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rigir apenas a deformidade craniana, ou se ela deve englobar, já 
nessa fase, a totalidade da região fronto-orbitária, ou até mesmo o 
próprio terço médio da face. Se optarmos, entretanto, por uma des
tas duas últimas atitudes, ficaremos contudo sem saber, na fase ac 
tual do nosso conhecimento, qual vai ser o resultado final da nos
sa interferência sobre o processo de desenvolvimento da própria fa 
ce, tendo em vista que em condições normais ele só termina por al
turas da puberdade. Este aspecto, que tinha aliás sido aflorado na 
primeira rubrica deste capítulo, a propósito da 3? questão formula 
da por Pruzansky (1977), não está ainda suficientemente esclareci
do, em virtude de, pelo que foi há pouco referido acerca da experi 
ência dos vários Centros, os períodos de controle pós-operatório 
não terem, na maioria dos casos, sequer ultrapassado os cinco anos. 
Desta maneira, é muito pouco provável que possa haver hoje algumdo 
ente que, tendo sido operado nos primeiros 6 a 12 meses após o nas_ 
cimento, tenha já atingido a idade da puberdade, de modo a permi
tir tirar conclusões mais objectivas sobre o resultado final das in 
tervenções efectuadas. 

No entanto, a experiência já adquirida, através da anãli 
se a curto e a médio prazo dos resultados alcançados no tratamento 
dos doentes da casuística apresentada no capítulo anterior, aponta 
-nos algumas pistas, em virtude das diferenças observadas entre as 
crâniossinos toses simples e as dismorfias crânio-faciais, no que se 
refere ao crescimento do terço médio da face,verificado na sequên
cia da libertação das porções mais anteriores do neurocrânio. 

Conforme foi então devidamente salientado, os estudos rã 
diocefalomêtricos pós-operatórios vieram pôr em evidência, que se 
tinha processado um alongamento do andar anterior da base craniana 
em ambas essas situações, até um período muito próximo dofimdopri_ 
meiro ano de idade. Disso resultou uma melhoria significativa noas 
pecto dos doentes, graças ao avanço da região fronto-orbitária , cu 
jo contorno tinha assumido uma forma praticamente normal. Face aes 
ses resultados, e caso eles venham a ser confirmados pelas análises 
a longo prazo, poder-se-ia então,desde já,ter serias esperanças de 
que a libertação da região fronto-orbitária, quando efectuada em 
idades precoces, possa de facto vir a constituir uma solução defi 
nitiva no que se refere à correcção das deformidades a esse nível, 
independentemente de se tratar de casos de craniossinostoses sim-
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pies ou de dismorf ias crânio-faciais. 

No entanto, já no que diz respeito ao terço médio da fa 
ce,pôde então verificar-se que,enquanto nos doentes com craniossi 
nostoses simples o seu desenvolvimento estava a processar-se a um 
ritmo praticamente normal, o mesmo já não acontecia relativamente 
aos doentes com dismorfias crânio-faciais, nos quais o desenvolvi
mento do osso maxilar não tinha acompanhado o avanço da região fron 
to-orbitãria, particularmente nos doentes com síndromes de Crouzon 
e Apert. No síndrome de Crouzon, pôde até observar-se que o contras_ 
te estabelecido pela hipoplasia do terço médio da face , relativa
mente aos seus terços superior e inferior, ia-se tornando cada vez 
mais aparente â medida que as crianças cresciam. Apesar das reser
vas impostas pelo reduzido número de doentes estudados, e ainda por 
se tratar de resultados a curto e a médio prazo, as ilações quedai 
se podem extrair são já de molde a levar-nos a admitir, ser pouco 
provável que,nos doentes com dismorfias crânio-faciais, a liberta
ção do complexo fronto-supra-orbitário, mesmo quando efectuada em 
idades precoces, venha a ter qualquer efeito benéfico sobre o pro
cesso de desenvolvimento do terço médio da face . Confirmar-sé-iam 
assim, as opiniões que nesse sentido tinham sido emitidas em 19 81, 
em publicações provenientes dos dois Centros parisienses há pouco 
assinalados (Marchac e Renier, 1981; Tessier, 1981) , contrariando 
embora opiniões mais optimistas, vindas nesse mesmo ano dos Centros 
de Nova Iorque (Epstein e McCarthy, 1981) e de Toronto (Hoffman, 
1981) . 

Isso traz para o primeiro plano as advertências de Tessier 
(1981), acerca da necessidade dê no decurso das operações iniciais 
deixar criadas as condições, para não inviabilizar no futuro as in 
tervenções que provavelmente terão que vir a ser feitas sobre oter 
ço médio dá face desses doentes, para corrigir a deformidade faci
al que,eventualmente,não tenha sido modificada pelas intervenções 
iniciais sobre a região fronto-orbitãria. Elas dizem respeito â im 
pòrtância da existência de pilares suficientemente firmes, onde pos_ 
sa vir a ser- fixado o complexo naso-maxilar que então tiver que ser 
avançado, conforme se demonstrará um pouco mais adiante, quando se 
fizer a descrição da técnica desenvolvida no Centro liderado por 
Tessier (Raulo e Tessier, 1981). Perante essa eventualidade, sur
gem entretanto mais dois problemas, que vão somar-se às dificulda-
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des já apontadas anteriormente, na tomada das decisões terapêuti
cas em idades precoces. Um diz respeito ã necessidade do estabele
cimento de um diagnóstico nosolõgico correcto; o outro ã escolha da 
técnica cirúrgica a utilizar na operação inicial. 

0 primeiro aspecto foi já aflorado, quando se chamou a 
atenção para a variabilidade na expressão fenotípica da deformida
de crânio-facial no decurso dos primeiros meses de vida, conduzin
do muitas vezes a diagnósticos errados de craniossinostoses sim
ples, em doentes cuja evolução posterior vem depois demonstrar tra 
tar-se de uma dismorfia crânio-facial. Isso foi observado por exem 
pio por Pruzansky (1977) e por Converse e colabs. (1977), em doen
tes com deformidades cranianas de tipo braquicefálico que não ti
nham sido tratados cirurgicamente, nos quais, não havendo inicia], 
mente sinais de retracção do terço médio da face, o controle a lon 
go prazo veio pôr em evidência tratar-se de casos de síndrome de 
Crouzon. A propósito de ambos esses aspectos, gostaríamos de cha
mar a atenção para o que se observou em dois dos doentes com sín
drome de Crouzon, cujos casos estão descritos no"Apêndice" : num em 
que se demonstra a fraca expressão fenotípica ao nível do terço mé 
dio da face (ver documentação iconográfica da fig. 1) ; noutro ao 
pôr em evidência que,sendo inaparente nos primeiros meses após o 
nascimento, a deformidade facial foi-se agravando com o decorrer da 
idade, não obstante a intervenção efectuada sobre as áreas sinosto 
sadas da base craniana (ver fig. 3). 

Se entrarmos agora em linha de conta com a experiência 
já acumulada com a libertação precoce das porções anteriores doneu 
rocrânio, nos doentes do casuística apresentada no capítulo anteri_ 
or, ela aponta no sentido: 

19 de que essas intervenções iniciais podem na realidade 
ter constituído uma solução definitiva na correcção 
das deformidades, bem como das disfunções, tanto ao 
nível da região fronto-orbitária como do terço médio 
da face, mas apenas no caso das craniossinostoses sim 
pies ; 

29 de que nos doentes com dismorfias crânio-faciais, pro 
vavelmente isso só se verificará relativamente ã regi 
ão fronto-orbitária. 
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Compreende-se então, a importância do estabelecimento de um diagnõs 
tico nosológico correcto para a definição das linhas gerais de o-
rientação terapêutica, de que um dos seus aspectos mais importan
tes consiste na escolha da técnica cirúrgica a utilizar nas opera
ções iniciais, especialmente se tivermos em mente as advertências 
(Tessier, 1981) há pouco assinaladas. 

Por se tratar de questões ainda em suspenso, a aguardar 
que a experiência que se vai acumulando possa vir a esclarecer as 
dúvidas levantadas, quanto ao grau de extensão de que devem revés-
tir-se as operações iniciais, vamos proceder de seguida ã apresen
tação da experiência que tem vindo a ser referida pelos Cirurgiões 
de alguns dos Centros mais conhecidos,tanto no que se refere ãs li 
nhãs de orientação terapêutica,nas quais se incluem as técnicas ci
rúrgicas utilizadas, como no que diz respeito aos resultados já ai 
cançados. 

Na sequência da linha de sistematização que tem vindo a 
ser seguida ao longo deste capítulo, essa descrição será orientada 
tendo em vista dois aspectos essenciais das indicações cirúrgicas: 
um diz respeito ã tomada das decisões terapêuticas em idades preço 
ces, na perspectiva de carácter profiláctico antes delineada, de a 
proveitar a acção a desempenhar pelas matrizes funcionais para cor 
rigir as deformidades; o outro refere-se ao carácter correctivo das 
deformidades e disfunções já perfeitamente estabelecidas, em cujo 
caso as decisões terapêuticas são geralmente tomadas em idades mais 
tardias. 

Começaríamos então por salientar, relativamente ao aspec 
to referido em último lugar, que as questões fundamentais se resu
mem, essencialmente, ã definição das idades consideradas como mais 
indicadas para proceder a essas correcções, tanto ao nível da reg_i 
ão fronto-orbitãria como do terço médio da face, bem como ã esco
lha das técnicas cirúrgicas mais adequadas para atingir ambos es
ses objectivos. Já na situação delineada em primeiro lugar,os pro
blemas a resolver são bastante mais complicados, na medida em que 
há vários factores a considerar na tomada das respectivas decisões 
terapêuticas, o primeiro dos quais consiste logo em ter que deci
dir, se vamos ou não aproveitar a acção a desempenhar pelo cresci
mento das matrizes funcionais. Se entretanto optarmos pela afirma-
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tiva, estamos desde logo a excluir do âmbito da nossa intervenção 
a correcção das deformidades do terço médio da face, em virtude de 
las implicarem sempre com a fixação dos segmentos esqueléticos em 
posições estáticas, o que constitui, por si só, um factor impediti 
vo para que essa acção possa vir a ser exercida. 

Uma vez tomada a decisão de limitar a nossa intervenção 
inicial apenas â região fronto-orbitária, surgem então alguns as
pectos técnicos a considerar, na escolha da técnica cirúrgica a u-
tilizar. De um modo geral, podem considerar-se essencialmente três 
maneiras de proceder ã libertação das porções mais anteriores do 
neurocrânio, no sentido de permitir que ele possa reassumir a sua 
capacidade de expansão: 

19 através da extensão das craniectomias coronais ao lon 
go da sutura esfeno-zigomática (McCarthy e col.,1978); 

29 executando também a abertura das suturas fronto-esfe-
noidais e fronto-etmoidais (Hoffman e Hendrick, 1979); 

39 procedendo â libertação de toda a região fronto-orbi
tária, a qual é depois deixada a flutuar sobre o saco 
durai, de um modo parcialmente livre (Marchac eRenier, 
1981), ou até de um modo totalmente livre (Johansson 
e col., 1981 ), conforme foi efectuado nos doentes da 

CL 
casuística apresentada no capítulo anterior. 

Vejamos então, de acordo com a experiência de alguns dos 
Centros mais importantes, o que sobre o assunto tem vindo a ser re 
ferido na literatura, começando pelo de Nova Iorque. Para o desen
volvimento da respectiva técnica, os seus autores (McCarthy e col., 
1978) tinham partido do princípio de que a sinostose da sutura es
feno-zigomática, constitui o "foco patológico primário" (Epstein e 
McCarthy, 1981) nas dismorfias crânio-faciais, na medida em que,na 
sequência da sua fusão, se desencadearia rapidamente a oclusão su
cessiva das suturas fronto-esfenoidais e fronto-etmoidais, bem co
mo de outras suturas da calote. Trata-se de um conceito que eles a 
firmavam (Epstein e col., 1979, 1981) ter testado e confirmado ex
perimentalmente, ao proceder â fusão da sutura esfeno-zigomática em 
macacos recém-nascidos, da qual tinha resultado a sinostose prema
tura de todas as suturas cranianas e o desenvolvimento de uma exo-
ftalmia. Na sua opinião, pela sua localização estratégica entre o 
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osso frontal e a parede lateral da órbita,e ainda pela sua continu 
idade com as suturas fronto-esfenoidal e fronto-etmoidal, a sutura 
esfeno-zigomática tornar-se-ia assim o ponto chave, não só no au
mento de volume da cavidade orbitaria, como também no crescimento 
do andar anterior da base do crânio, em resposta ã acção expansiva 
do crescimento cerebral . Por esse motivo , ela desempenharia um 
papel importante no avanço do terço médio da face , pelo que o im 
pedimento do crescimento a esse nível , conduziria ao desen
volvimento de uma deformidade do tipo Crouzonõide . Partindo des 
sa base fisiopatolõgica, desenvolveu-se então uma técnica (ver fig. 
5 0 - 1 ) , cuja característica essencial consiste em extender a cra-
niectomia linear coronal ao longo da parede lateral da órbita, até 
ao nível da fissura orbitaria inferior; de acordo com esse concei
to, ficaria assim removido o obstáculo â expansão da porção anteri_ 
or do neurocrânio. 

Tendo começado a utilizar essa técnica em 1974, os seus 
autores anunciaram em 1978 (McCarthy e col., 1978) os primeiros re 
sultados obtidos num grupo de 10 doentes, operados em idades com
preendidas entre os 2 e os 38 meses : melhoria significativa em seis, 
discreta em três, e nula num doente com síndrome de Crouzon, que tinha 
sido operado aos 38 meses de idade. Em dois desses doentes, um com sín 
drome de Aperteoutro com uma craniossinostose simples, operados com 
as idades de 5 e 7 meses respectivamente, a qualidade dos resultados a 
médio prazo(27e32 meses respectivamente) foi posta em evidência a-
travês de documentação iconográfica, incluindo a demonstração radi_ 
ocefalométrica do crescimento longitudinal do andar anterior da ba 
se do crânia Assinale-se a esse propósito que, com excepção dos tra 
balhos publicados pelo Centro de Gotemburgo (Friede e col. , 19 83; 
Lilja e col., 1983), esse importantíssimo método de análise objec
tiva dos resultados do tratamento cirúrgico não tem sido menciona
do nas publicações provenientes dos Centros mais conhecidos. Pelas 
imagens apresentadas nessa publicação (McCarthy e col., 1978) pode 
deduzir-se, tal como foi verificado relativamente aos doentes apre 
sentados no capítulo anterior, que a maior parcela de crescimento 
se verificou entre a data das operações e uma altura próxima do fim 
do primeiro ano de idade. 

Num outro trabalho publicado um ano depois (Epstein e col., 
19 79) , onde se define a idade dos 6 meses como o limite máximo pa-
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ra a execução da cirurgia profiláctica, os autores chamam a aten
ção para a necessidade em controlar os resultados a longo prazo, me 
diante o estudo do crescimento longitudinal do crânio num maior nú 
mero de doentes; numa outra publicação (Epstein e McCarthy, 1981), 
surgida dois anos mais tarde, já é referida a experiência obtida no 
tratamento de 1.8 doentes com síndrome de Crouzon e Apert, operados 
entre as 4 semanas e os 6 meses de idade. Os autores mostravam-se 
então plenamente satisfeitos com os resultados alcançados, essen
cialmente por dois motivos. Em primeiro lugar porque, ã medida queas 
crianças iam crescendo, não se tinha observado qualquer sinal de pro
gresso das deformidades detectadas pré-operatoriamente; antes pelo 
contrário, tinha-se processado uma melhoria significativa no aspec 
to estético de alguns desses doentes, levando-os a manter a es 
perança de,no futuro,não vir a ser necessário recorrer as técnicas 
cirúrgicas de reconstrução crânio-facial. Por outro lado e a ava
liar pelo grau de deformidade apresentada pelos familiares de al
guns dos seus doentes, facto que tinha aliás servido de elemento 
de diagnóstico face ao carácter discreto da expressão fenotípica no 
momento da operação, os autores admitiam ser de prever, que a evo
lução das deformidades pudesse ser de molde a obrigar mais tarde a 
proceder â cirurgia reconstrutiva crânio-facial, caso eles não ti 
vessem sido submetidos em idades precoces a esse tipo de cirurgia 
profiláctica. 

No Centro Canadiano de Toronto, Hoffman, Mohr e colabs., 
(Hoffman, 1981 e col., 1976, 1979; Mohr e col., 1978) têm vindo a 
usar uma técnica,que consiste na execução de uma osteotomia ao lon 
go da porção anterior de cada uma das metades do andar anterior da 
base do crânio, desde o ptérion até à apófise Crista Gali, a qual 
é depois extendida lateralmente para baixo, ao longo da face exter 
na das paredes orbitarias. De acordo com essa técnica, só são avan 
çadas as porções laterais das arcadas supra-orbitãrias, as quais são 
depois mantidas em posição com o auxílio de uma tira de osso, assim 
se conseguindo fazer uma remodelação previa dessa região . Com a 
criação da "neo-sutura" ao longo das porções anteriores da base do 
crânio, através da "abertura das suturas basais" em idades preco
ces, os autores (Hoffman e Hendrick, 1979) estavam convencidos de 
terem criado as condições, para que o encéfalo em crescimento pos
sa continuar a fazer mover para diante o andar anterior da base do 
crânio. 
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Baseados no curto "follow-up" dos seus 15 doentes com sín 
drome de Crouzon e Apert tratados com essa técnica, eles afirmavam 
em 19 79 que em nenhum dos que tinham sido operados no período neo-
-natal, houvera necessidade de proceder a qualquer tipo de cirur
gia correctiva subsequente. Aceitando eles próprios (Hoffman e Hen 
drick, 1979) também o conceito de que "a base do crânio constitui 
o molde a partir do qual a face se desenvolve" (Enlow, 1975 e Azu-
ma, 1975), isso levou-os a manifestar a esperança, reforçada dois 
anos mais tarde (Hoffman, 1981), de que, desde que as operações fos_ 
sem efectuadas precocemente, a expansão para a frente da base do 
crânio ajudaria ã remodelação da região fronto-orbitária, incluin
do o reajustamento do ângulo fronto-nasal, não obstante só terem si 
do avançadas as partes laterais das arcadas supra-orbitãrias. Além 
disso, o avanço do andar anterior da base do crânio poderia arras
tar consigo o terço médio da face, fazendo assim a prevenção do de 
senvolvimento da hipoplasia facial e da consequente necessidade de 
ter que recorrer mais tarde às técnicas mais radicais de reconstru 
ção crânio-facial. De assinalar, finalmente, que a remodelação das 
restantes porções da calote craniana era feita mediante a sua divi 
são em numerosos fragmentos, de forma e tamanhos muito variáveis, 
os quais eram depois deixados a flutuar livremente sobre o saco du 
ral, sendo mantidos nas suas posições apenas pela cobertura propor 
cionada pela membrana perióssea. 

Como comentário global a ambas as experiências que aca
bam de ser referidas, começaria por salientar que a expectativa op_ 
timista, quanto ao desenvolvimento do terço médio da face na sequên 
cia da libertação das porções anteriores do neurocrânio,manifesta
da pelos cirurgiões dos Centros de Nova Iorque (Epstein e McCarthy, 
1981) e de Toronto (Hoffman, 1981), não parece infelizmente que pos_ 
sa continuar a ser sustentada, pelo menos nos doentes com dismorfi_ 
as crânio-faciais, conforme foi posto em evidência pelos estudos 
do crescimento pós-operatório efectuados nos doentes da casuística 
apresentada no capítulo anterior. Neste mesmo sentido apontam ali
as também as experiências anunciadas recentemente (1981), a partir 
dos dois famosos Centros parisienses há pouco referidos (Marchac e 
Renier, 1981; Tessier, 1981) . 

Relativamente âs técnicas desenvolvidas naqueles Centros, 
chamaríamos a atenção para as modificações que foram introduzidas 
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por Marsh e Schwartz (19 83), do Centro de Washington, ã técnica que 
tinha sido descrita por Hoffman e Hendrick (19 79) , no sentido de-su 
perar determinadas dificuldades encontradas com a sua utilização, 
as principais das quais foram já anteriormente apontadas, quando se 
apresentaram as técnicas cirúrgicas destinadas a ser utilizadas no 
caso da sinostose unilateral da sutura coronal, e para cuja descri 
ção chamamos a devida atenção. Quanto â técnica desenvolvida por 
McCarthy e colabs. (1978), em primeiro lugar queríamos afirmar, que 
seria de facto excelente que os resultados a longo prazo viessem 
confirmar as expectativas optimistas dos seus autores (Epstein eMc 
Carthy, 1981), visto ela ser de mais fácil e rápida execução , 
comparativamente com as usadas noutros Centros. De referir a pro
pósito, que num dos doentes comum síndrome de Crouzon da presente 
casuística (ver descrição do caso 3 no "Apêndice") se usou uma técni. 
ca idêntica, ainda que complementada com a extensão das craniecto-
mias ao longo da base craniana; embora se tenha revelado perfeita
mente eficaz na correcção da deformidade ao nível da região fronto 
-supra-orbitãria, essa operação já não teve qualquer efeito benéfi 
co sobre o subsequente desenvolvimento do terço médio da face. De 
assinalar ainda, a respeito da mesma técnica (McCarthy e colv1978), 
que Marchac e Renier (19 81) referem tê-la usado em seis dos seus 
doentes, em cinco dos quais eles afirmam ter-se posteriormente ar
rependido, por não terem procedido a um avanço da região fronto-or 
bitária. Aliás é de salientar, que os próprios autores da técnica 
referiam num artigo publicado em 1981 (Epstein e McCarthy , 1981), 
que embora continuando a considerá-la como perfeitamente eficaz em 
travar a progressão do grau das deformidades crânio-faciais, eles 
tinham preferido, no decurso dos últimos anos, combiná-la com a e-
xecução de um avanço fronto-orbitário, sempre que o grau de exoftal 
mia consequente ã retracção da região fronto-orbitãria fosse mais 
acentuado. Como argumento para esse procedimento, apresentavam en
tão o facto de isso trazer a vantagem suplementar de se conseguir 
imediatamente uma correcção estética das deformidades já presentes. 

Por todos esses motivos,quando as indicações cirúrgicas 
assentam na base de uma atitude de tipo profiláctico , nos moldes 
teóricos que foram antes enunciados, parece ser de preferir as têc 
nicas que anteriormente foram assinaladas em 39 lugar, as quais são 
baseadas na execução de osteotomias ao longo das porções anterio
res da calote e da base craniana, com o objectivo de proceder a uma 
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completa libertação de toda a região fronto-supra-orbitária. É oque 
tem vindo a ser feito no Centro de Gotemburgo, cujos aspectos téc
nicos podem ser apreciados através de casos exemplificativos apre
sentados no "Apêndice", bem como no Centro parisiense liderado por 
Daniel Marchac, com utilização de uma técnica designada num dos 
seus trabalhos (Marchac e Renier, 1981) com o termo de "floating 
forehead". Esta técnica representa, por sua vez, uma adaptação ãque 
la que já vinha anteriormente a ser utilizada nesse Centro no tra
tamento da deformidade craniana de tipo oxicefálico (Marchac,19 78; 
e col., 1978). Essa adaptação foi essencialmente determinada pelas 
condicionantes próprias a uma intervenção cirúrgica de carácter pro 
filãctico, das quais a mais importante consiste em evitar a fixa
ção em posições estáticas dos segmentos ósseos deslocados, de mol
de a permitir que a acção remodeladora a desempenhar pelo cresci
mento das matrizes funcionais possa vir a exercer-se em toda a sua 
plenitude. 

Na figura 50 (ver gravuras apresentadas em II), estão re 
presentadas de um modo esquemático as linhas gerais daquela técni
ca, destinada a proceder ã correcção da posição recuada da região 
fronto-orbitãria, através da sua divisão em vários segmentos , com 
a finalidade de facilitar as manobras de remodelação,que lhe resti 
tuam as linhas normais da sua curvatura. Conforme sobressai facil
mente dessa representação esquemática, há dois passos essenciais pa 
ra atingir esse objectivo: o primeiro consiste na reconstrução do 
ângulo fronto-nasal (representado pelo símbolo 1 nas gravuras a e 
b), o qual se aproxima do ângulo raso, tanto na oxicefalia como nas 
deformidades de tipo braquicefálico em geral, com a única excepção 
do síndrome de Apert, em que habitualmente ele se apresenta como 
que talhado a golpe de machado (ver fig. 11 no "Apêndice", referente 
ao caso 13); o segundo destlna-se a restabelecer o aspecto bombea 
do da região frontal, a qual se encontra em regra rectificada efor 
temente achatada, em ambos esses tipos de deformidade craniana. 

Para resolver o primeiro aspecto do problema, procede-se 
â libertação do chamado complexo supra-orbitãrio, que engloba as 
porções anteriores e súpero-externas de ambos os tectos orbitários 
e ainda a glabela e a porção do osso frontal até cerca de 1 - 2 cm 
acima dos rebordos supra-orbitãrios, o qual é depois basculado eli 
geiramente avançado,do modo representado na fig. 50 - II (ver gra-
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Craniectòmia ao longo das suturas coronal (1) e es 
fenozigomática (2) /extraído a partir de: McCarthy 
J. G. e colabs (1978), in Plast. Reconstr. Surq., 
Vol. 62, pag. 336). Com autorização do Editor, Ro
bert M. Goldwin, M. D. Brookline, Massachusetts. 

Técnica de remodelação da região fronto-supra-orbi-
tária na oxicefalia(modificado a partir de:Marchac, 
D. e colabs. (1978)), in Neurochirurgie,Vol.24,pag. 
25 e 26).Com autorização do Editor, Masson S.A.Edi
teur, Paris. 
a - Linhas das osteotomias a executar para restitu

ir a normalidade (área a tracejado)ao oerfil fa 
ciai (P),tanto no que se refere ao ângulo (30 a 
45 ) segundo o qual o complexo supra-orbitário 
( segmento A) deve ser basculado, no sentido do 
restabelecimento do ângulo fronto-nasal (1), co 
mo do tipo de retalhos ósseos a cortar (segmen
tos B e C), com o objectivo de restabelecer a 
curvatura normal da região frontal (2). 

b - Montaqem final,com o restabelecimento de um per 
fil normal (P) da reqião fronto-orbitária. A es 
curo representam-se as áreas deixadas livres pe 
la báscula sofrida pelo complexo supra-orbitá
rio (A) . 

-Representação esquemática da técnica de avanço fron 
to-facial, num só tempo cirúrgico. (Extraído a par
tir de: Raulo, Y. and Tessier, P. (1981), in Scand. 
J. Plast. Reconstr. Surg., Vol. 15, pag. 248). Com 
autorização do Editor , Almquist e Wiksell , Stock
holm. 
As características essenciais desta técnica consis
tem em preservar uma barra transversal do osso fron 
tal, por cima da arcada supra-orbitária (1), e no 
facto das cavidades orbitarias serem deslocadas na 
sua totalidade, em conjunto com o avanço do comple
xo naso-maxilar. A ponteado representam-se os reta
lhos ósseos e a escuro o espaço deixado livre pelo 
avanço dos respectivos segmentos esqueléticos. 

FIG.50 
Representação esquemática de 3 técnicas cirúrgicas. 
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vura b). Como se pode facilmente constatar, com essa manobra conse 
gue-se corrigir a posição recuada da arcada supra-orbitária, aumen 
tando assim a profundidade da parte superior das cavidades orbita
rias, e restituindo ao mesmo tempo a curvatura normal a essa regi
ão (Cf. fig. 50 - II, b - 2). Por sua vez a normalização da curva 
tura das suas porções média e superior,é conseguida, com esta téc
nica, mediante a troca de ambos os retalhos, no sentido de aprovei 
tar o facto do segmento superior (segmento C na fig. 50 - II) ser 
geralmente mais arredondado que o inferior. Uma vez colocados nas 
suas posições de correcção, os vários segmentos esqueléticos são 
então fixados de um modo estático, através da execução das respec
tivas ósteo-suturas. Para a estabilização do complexo supra-orbitã 
rio (segmento A na fig. 50 - II), há um detalhe técnico de impor
tância fundamental, o qual tinha sido já assinalado no segundo ca
pítulo, a propósito da descrição da técnica Le Fort III - Tessier 
III; ele consiste na execução de uma osteotomia em Z ao nível de am 
bas as regiões temporais, de molde a permitir que as extremidades 
laterais (representado por r na fig. 50-11) do citado complexo,pos 
sam vir a apoiar-se de um modo firme sobre o rebordo craniano dazo 
na osteotomizada. 

Obviamente que este tipo de técnica tem a sua aplicação 
apenas nas indicações cirúrgicas de carácter reconstrutivo , uma vez 
que ao ter-se procedido ã fixação dos segmentos esqueléticos em po 
sições estáticas, se coartou qualquer possibilidade de crescimento, 
no período de desenvolvimento subsequente ã operação. Com a finali 
dade de a adaptar às indicações cirúrgicas de carácter profilácti
co, foram-lhe então introduzidas algumas modificações pelos seus 
próprios autores. Assim, enquanto que o complexo supra -orbitãrio 
(segmento A da fig. 50-11, a, b) é libertado de um modo idêntico ao 
da técnica que acaba de ser descrita, apenas com a diferença de não 
ser necessária a osteotomia em Z nas suas extremidades laterais, co 
mo é óbvio, já a região frontal suprajacente é libertada sob a for 
ma de um retalho frontal único; a linha da osteotomia superior é 
efectuada paralelamente e um pouco â frente da sutura coronal, cu
ja linha sinostosada é por sua vez extirpada mediante a execução de 
uma craniectomia linear. A remodelação da região fronto-orbitária 
é en-t-ão efectuada ã custa de um avanço de cerca de 2 cm do comple
xo supra-orbitário (segmento A das gravuras a, b da fig. 50 - II), 
conjuntamente com a execução de um movimento de báscula idêntico ao 
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que foi referido anteriormente. Uma vez efectuadas estas manobras, 
e reajustado o bordo inferior do retalho frontal ao bordo supe
rior do segmento contendo a arcada supra-orbitãria, procede-se en
tão â fixação entre si de ambos os segmentos libertados, através da 
execução das respectivas osteo-suturas. Em seguida, o bloco consti 
tuído por esses dois segmentos esqueléticos, é por sua vez fixado 
ã porção superior do terço médio da face, ao nível das junções fron 
to-nasal e fronto-zigomática. 

Desta maneira, a porção avançada da região fronto-orbitã 
ria acaba por ficar presa ã face,apenas ao nível dessas três áre
as de junção crânio-facial, ficando completamente livre de conec-
ções com a restante parte da calote e da base craniana. Isso permi 
tira, na esperança dos seus autores (Marchac e Renier, 1981), que o 
encêfalo em crescimento possa continuar a exercer a sua acção pro
pulsora, ao empurrar â sua frente a região fronto-orbitária já re
modelada, a qual poderá então arrastar também consigo, nesse movi
mento de projecção anterior, o próprio maciço esquelético do terço 
médio da face. 

Esta técnica,designada por Marchac e Renier (1981) com o 
termo de "floating forehead", é referida nesse seu trabalho publi
cado em 1981, como tendo sido usada desde 1977, em doentes com ida
des compreendidas entre os 2-3 meses e os 12 a 18 meses. Os resul
tados alcançados com a sua utilização foram considerados (Marchac 
e Renier, 1981) como tendo sido excelentes, tanto nos doentes com 
craniossinostoses simples apresentando uma deformidade craniana de 
tipo braquicefãlico, como nas formas moderadas de síndrome de Crou 
zon. 0 mesmo já não tinha acontecido todavia relativamente aos ca
sos de Apert, nos quais,apesar da melhoria observada, o aspecto es 
tético dos doentes operados continuava a ser anormal. Por outro 
lado, embora estando conscientes de que o tempo decorrido sobre a 
data das operações não era ainda suficiente para poder apreciar o 
grau de crescimento do osso maxilar, Marchac e Renier (1981) esta
vam convencidos da inevitabilidade de mais tarde terem que vir tam 
bém a intervir sobre o terço médio da face, não obstante o facto de 
lhes parecer que o grau de retracção facial observado nos doentes 
operados, era inferior ao dos seus homólogos não operados. 

Como se pode verificar, trata-se de resultados bastante 
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idênticos aos que foram obtidos nos doentes da casuística apresen
tada no capítulo anterior. De facto e como então foi devidamente 
posto em relevo, também nas deformidades de tipo braquicefálico em 
doentes com craniossinostoses simples, bem como no caso de um doen 
te com uma forma moderada de síndrome de Crouzon (ver fig. 1 no "A-
pêndice"),os resultados alcançados foram igualmente excelentes, tan 
to no que se refere ã qualidade estética no grau de correcção da de 
formidade ao nível da região fronto-orbitária, como no que diz res_ 
peito ao crescimento facial subsequente ã libertação cirúrgica des_ 
sa região. Vale a pena comparar as experiências entre os dois Cen
tros, dada a semelhança dos pressupostos de natureza fisiopatológi 
ca, que determinaram o modo como os segmentos esqueléticos foram 
deixados â mercê da acção remodeladora do crescimento das matrizes 
funcionais. 

Assim,enquanto que no Centro liderado por Marchac a regi 
ão supra-orbitária foi manipulada e fixada sempre da mesma maneira, 
quando os doentes foram operados entre os 2 e os 18 meses de idade, 
já no Centro de Gotemburgo o procedimento variava,conforme as ope
rações fossem efectuadas até aos 6 meses após o nascimento, ou 
entre essa altura e os dois anos de idade. Desta maneira, quando foi 
possível operar os doentes até aos seis meses de idade, a região 
fronto-orbitária foi sempre deixada a flutuar livremente sobre osa 
co durai, sem qualquer tipo de fixação. Uma vez ultrapassada essa 
idade, mas desde que fosse ainda possível operá-los antes deles atin 
girem os dois anos,procedeu-se a uma fixação ténue dos segmentos es 
queléticos deslocados, através da execução de ósteo-suturas simples 
e sem colocação de qualquer enxerto ósseo, de molde a preservar-se 
ainda uma certa mobilidade, que permitisse a eventualidade de um po 
tencial crescimento das porções do neurocrânio que tinham sido ob
jecto da libertação cirúrgica. Assinale-se , entretanto , que em 
tais situações essa fixação só foi efectuada depois da execução das 
respectivas manobras de remodelação de toda a região fronto-orbitã 
ria, as quais foram facilitadas pelo facto de, nessas circunstânci
as, se ter sempre procedido ã sua divisão em dois segmentos, um con 
tendo a arcada supra-orbitária e o outro a restante porção do osso 
frontal suprajacente. 

Não parece na realidade oferecer dúvidas, de que essa djL 
visão da região fronto-orbitãria em dois segmentos, facilita as ma 
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nobras de remodelação per-operatõria, nomeadamente no que se refe
re ao restabelecimento do ângulo fronto-nasal. Isso deriva, essen
cialmente, da possibilidade de manipular o segmento inferior, con
tendo a arcada supra-orbitária. Em virtude dele estar interposto, 
entre a região frontal por cima e a face por baixo, dos quais cons 
titui por assim dizer o seu alicerce, é a posição desse segmento 
que determina não sõ o ângulo fronto-nasal, como também a projec
ção da região supra-ciliar e, consequentemente, a protecção dos glo 
bos oculares, e ainda a prega supra-társica das pálpebras superio
res , conforme foi devidamente salientado por Marchac (1978, e col; 
1978, 1981). Apesar de tudo, se as análises a longo prazo vierem 
confirmar a qualidade estética dos resultados já alcançados no tra 
tamento das deformidades de tipo braquicefãlico,dos doentes comera 
niossinostoses simples que foram apresentados no capitulo anterior, 
será então de aconselhar que, nessas situações, a libertação da re 
gião fronto-orbitária seja efectuado sob a forma de um só monoblo
co. Isso derivaria, não só da sua mais fácil e rápida execução, co 
mo também porque com esse procedimento se consegue mais facilmente 
uma estabilidade dos segmentos ósseos deslocados, na sequência do 
processo de reossificação põs-operatõria que, nessas circunstânci
as, sempre se verifica quando os doentes são operados ainda antes 
do meio ano de idade. 

Um outro aspecto da questão, relacionado com o tipo de téc 
nicas cirúrgicas utilizadas em ambos esses Centros, nas operações 
de carácter profiláctico realizadas em doentes com síndromes de A-
pert e de Crouzon, relaciona-se com a eventualidade de no futuro 
vir também a ser necessário corrigir as deformidades do terço medi 
o da face. Atendendo ao modo como em ambos os Centros tem vindo a 
proceder-se â libertação da região fronto-orbitária, e levando em 
linha de conta as condições assinaladas por Tessier (19 81), como in 
dispensáveis para a existência de suportes suficientemente firmes 
onde possa no futuro vir a ser fixado o maciço esquelético doter 
ço médio da face, em princípio,não podemos excluir a possibilidade 
de eventuais dificuldades técnicas na execução dessas operações tar 
dias. Isso parece ter constituido um factor determinante para que, 
no Hospital Foch de Paris, não se esteja muito polarizado para in
tervir precocemente sobre a região fronto-orbitária, com base numa 
atitude de tipo profiláctico, pelo menos a avaliar pelo que é refe 
rido em duas publicações recentes (Raulo e Tessier, 19 81; Tessier, 
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19 81), provenientes desse Centro. Na realidade, e caso não haja uma 
indicação de carácter neurocirúrgico para intervir em idades preço 
ces, a linha de conduta terapêutica seguida nesse Centro (Raulo e 
Tessier, 1981), aponta no sentido de se preferir esperar pela altu 
ra em que essas crianças tenham atingido os 4 anos de idade , para 
então se proceder a um avanço conjunto fronto-facial, num só tempo 
cirúrgico. SÓ no caso de se desenvolver uma hipertensão intracrani 
ana,ou um verdadeiro exorbitismo, é que se procede a um avanço do 
osso frontal,conjuntamente com os rebordos supra-orbitários e par
te dos tectos das órbitas, deixando para mais tarde a execução do 
avanço do terço médio da face, através da execução de uma osteoto-
mia do tipo Le Fort III. Em tais circunstâncias e seguindo as reco
mendações de Tessier (1981), no sentido de não inviabilizar as in
tervenções tardias sobre o maciço esquelético do terço médio da fa 
ce, é fundamental,ao efectuar o avanço da região fronto-supra-orbi 
tária, que a libertação dos segmentos esqueléticos seja feita sem
pre através da execução de osteotomias, evitando-se a todo o custo 
as craniectomias e as descompressivas sub-temporais, bem como a ex 
tirpação dos tectos das órbitas. 

As linhas gerais de orientação terapêutica, seguidas no 
Centro do Hospital Foch de Paris, foram definidas num trabalho pu
blicado recentemente (Raulo e Tessier, 1981) e consistem em previ-
ligiar a execução de um avanço conjunto crânio-facial, num só tempo 
cirúrgico, a efectuar preferencialmente entre os 4 e os 10 anos de 
idade. Dois factores, mencionados por Tessier numa outra publica
ção recente (Tessier, 1981), parecem ter pesado nesse tipo de ori
entação. Por um lado, embora reconhecendo que as operações efec 
tuadas precocemente sobre a região fronto-orbitária, em doentes com 
síndromes de Crouzon e de Apert, possam ser radicaise definitivas 
na correcção das deformidades a esse nível, Tessier afirma não ser 
de esperar, que elas venham a ter qualquer efeito benéfico sobre a 
evolução das deformidades do maciço facial propriamente dito. A is 
so ele acrescenta, as dificuldades em prever no decurso dos dois pri 
meiros anos de idade, que é a altura em que habitualmente se têm de 
tomar as decisões terapêuticas de carácter profiláctico, qual vai 
ser a evolução futura das deformidades crânio-faciais, que os doen 
tes apresentarem nesse momento. Por outro lado, a experiência acu
mulada no seu Centro,com a execução do avanço fronto-orbitãrio na 
idade adulta, veio pôr em evidência que,nessas circunstâncias, exis 
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te o risco de se poder vir a processar uma sequestração doossofron 
tal, devido ao espaço morto criado entre a dura-mater e a sua face 
endocraniana (Raulo e Tessier, 1981). 

Numa dessas publicações, Tessier (1981) refere ter proce 
dido ao avanço fronto-facial num só tempo cirúrgico (ver represen
tação esquemática desta técnica na fig 50 - III) por 32 vezes, mé
todo com o qual ele afirma ter conseguido corrigir perfeitamente a 
deformidade fronto-orbitária,a atresia naso-faríngea e o exorbitis 
mo, não tendo todavia obtido qualquer êxito na melhoria do ajusta
mento das arcadas dentárias, em virtude de,apesar dos avanços efec 
tuados, o maxilar superior permanecer hipoplãsico. De acordo com a 
sua experiência (Tessier, 1981), este facto não deve todavia cons
tituir uma contra-indicação para executar o avanço fronto-facial 
durante a primeira infância, na medida em que, com esse procedimento, 
se pode conseguir uma melhoria radical e definitiva, não só sobre 
a região fronto-orbitária como também sobre a área naso -faringea. 
Na sua opinião (Tessier, 19 81), o mais importante é que essas in
tervenções sejam determinadas essencialmente pelo grau,e adaptadas 
ao tipo de deformidades presentes no momento da decisão terapêuti
ca, mesmo correndo o risco da boa qualidade dos resultados alcança 
dos a curto prazo, poder vir a deteriorar-se ã medida que as crian 
ças forem crescendo, nomeadamente no que diz respeito ao sector fa 
ciai. 

A técnica cirúrgica que tem vindo a ser utilizada nesse 
Centro, foi descrita no trabalho publicado por Raulo e Tessier 
(1981) e está representada esquematicamente na gravura da fig. 50-
(III) . Ela consiste, basicamente, em dividir a região fronto-orbi-
to-facial em 3 peças distintas. A mais inferior é constituída pelo 
bloco esquelético do terço médio da face, na qual se engloba a to
talidade das órbitas, incluindo a arcada supra-orbitária. Por sua 
vez, a peça superior inclui as porções média e alta do osso frontal 
(fig. 50 - III, 2 e 6). Finalmente,há uma peça intermédia, consti
tuída pela porção mais inferior desse osso, a qual fica como que a 
formar uma estreita barra transversal, de cerca de 1 cm de largura, 
interposta entre cada uma das peças superior e inferior (ver fiq. 
50 - III - 1). As características fundamentais desta técnica con
sistem, em primeiro lugar, no facto de, em relação ã peça superior,as 
_JLinhas da osteotomia serem executadas de tal forma, que o retalho-
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frontal fique constituído na sua porção posterior por duas lingue-
tas de forma trapezóide (ver fig. 50 - III - 6). Uma vez efectuado 
o levantamento desse retalho, a libertação da porção superior dare 
\gião orbitaria é então feita por via intracraniana, ainda que de um 
modo diferente ao das técnicas até agora descritas, na medida em 
que preserva a citada barra óssea transversal (fig. 50 - III - 1), 
por cima do complexo õrbito-facial. A linha da osteotomia, que ti
nha sido iniciada sobre as paredes laterais de ambas as órbitas, é 
então continuada ao longo do limite anterior dos tectos orbitários 
e através da junção fronto-etmoidal, bem como ao longo da face in
terna das órbitas por detrás da crista lacrimal, e ainda ao longo do 
pavimento orbitãrio, de um modo idêntico ao que já foi antes des
crito; o mesmo se pode dizer relativamente â libertação das restan 
tes porções do maciço facial, tanto no que se refere â secção ver
tical da arcada zigomática como ã execução da disjunção ptêrigo-ma 
xilar. 

Uma das características essenciais desta técnica consis
te na presença da barra transversal (ver fig. 50 - III - 1), cuja 
continuidade com a calote ao nível das suas extremidades laterais 
houve o cuidado de preservar, no sentido de lhe conferir uma firme 
solidez. Por outro lado, a osteotomia em forma de degrau de escada, 
executada sobre a sua porção mediana (ver fig. 50 - III - 7), per
mite proceder ao seu alongamento, aumentando assim o grau da sua 
curvatura sem deixar de lhe preservar a solidez, mediante a fixa
ção com fios de aço entre ambas as suas metades. Isso faz com que 
ela venha a desempenhar um papel fundamental na remodelação de to
da a região fronto-orbitãria, incluindo o restabelecimento do ân
gulo fronto-nasal, acabando assim por constituir, no dizer de Tes-
sier (1981), o pilar sobre o qual assenta todo o edifício crânio-
-facial. Isso fica a dever-se ao facto de, depois de devidamente re 
modelada, essa barra vir a servir como linha de referência para os 
deslocamentos nos três planos (sagital, vertical e horizontal), tan 
to do retalho frontal como do maciço esquelético do terço médio da 
face. Além disso, ela vai ainda ser utilizada como um sólido supor 
te para a fixação de ambos esses segmentos ósseos, depois deles te 
rem sido adequadamente recolocados nas suas novas posições de cor
recção. 

Por outro lado, a forma em linguetas trapezõides da por-
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ção posterior da peça superior (fig. 50 -III - 6) , permite também 
reforçar ainda mais a união entre os vários segmentos deslocados, 
na medida em que o retalho frontal, depois de ter sido avançado na 
extensão necessária para remodelar a região da fronte, pode ser en 
tão solidamente fixado com fios de aço aos bordos firmes da calote 
adjacente e, ao mesmo tempo, ã citada barra óssea transversal (fig. 
50 - III - 1). Por sua vez,a consolidação do segmento órbito-faci-
al na sua nova posição,é conseguida não só através da sua fixação 
com fios de aço â barra óssea transversal (ver fig. 50 - m - l), 
como também pela colocação de enxertos ósseos ao nível das paredes 
laterais das órbitas (fig. 50 - III - 3) e da junção ptérigo-zigo-
mâtica (fig. 50 - III - 4), bem como pelo reforço das arcadas zigo 
mãticas, recorrendo ao uso de enxertos de costela laminada (ver fig. 
50 - III - 5). 

Entre as múltiplas vantagens desta técnica, que foram a-
liãs assinaladas pelos seus próprios autores (Raulo e Tessier,1981), 
podem apontar-se as seguintes: 

— possibilidade de colher enxertos ósseos da calote do 
osso parietal, em vez de o fazer a partir do osso ilí 
aco e das costelas, o que encurta o tempo operatório 
e reduz as perdas de sangue; 

— aumento uniforme na profundidade das cavidades orbita 
rias, preservando a regularidade de contorno dos bor
dos da sua abertura anterior; 

— boa remodelação da região fronto-orbitãria, com res
tabelecimento do ângulo fronto-nasal; 

— boa e sólida estabilização do terço médio da face, de 
pois de recolocado na sua nova posição, dispensando a 
necessidade de fixação inter-maxilar pós-operatória. 

Como desvantagens podem apontar-se,entre outras: 
— a criação de um espaço morto epidural retro esub-fron 

tal, o que pode aliás ser minorado pela suspensão da 
dura mater aos bordos ósseos das áreas osteotomizadas, 
e ainda pela ressecção das porções laterais das asas do 
esfenõide, com a finalidade de facilitar a expansão do 
cérebro no sentido anterior; 
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— a criação de uma comunicação entre a cavidade crania
na e as fossas nasais, e daí a importância em colma
tar cuidadosamente todas as eventuais lacerações dosa 
co durai. 

A diferença fundamental entre esta técnica e a que foi de 
senvolvida por Monasterio e colabs. (1979), da qual ela aliás deri 
vou, reside; no facto do alongamento do segmento intermediário, des
tinado a remodelar a porção supra-orbitária do osso frontal (fig. 
50 - III - 1), ser conseguido, não ã custa de uma osteotomia em de 
grau de escada . sobre a sua porção mediana, mas antes peloseu 
avanço em bloco,ã custa da sua libertação por duas osteotomias ver 
ticais ao nível das suas extremidades laterais, local onde depois 
de efectuado o avanço são colocados enxertos ósseos, os quais não 
parecem todavia conferir firmeza idêntica â conseguida com a técnjl 
ca agora descrita. A solidez da barra transversal na técnica de Rau 
lo e Tessier (1981), funciona na prática como se a remodelação da 
região fronto-õrbito-facial fosse feita à custa do deslocamento de 
dois blocos, um frontal e outro órbito-facial, ao passo que na téc 
nica de Monasterio e colabs. (1979), a menor solidez dessa barra 
faz com que haja como que um avanço fronto-órbito-facial num único 
bloco. 

Como já foi assinalado no capítulo anterior, no Centrode 
Gotemburgo as linhas de orientação terapêutica,relativamente aos 
doentes em que no momento da tomada das respectivas decisões te
rapêuticas já tinha passado a altura própria para uma indicação ci 
rúrgica de carácter profiláctico, consistiram em intervir primeiro 
sobre a região fronto-orbitãria, protelando as intervenções sobre 
a face para a altura da adolescência. Essa regra só seria quebrada 
naquelas situações em que, pelo desenvolvimento de disfunções gra
ves relacionadas com a atresia maxilar, a intervenção sobre o ter
ço médio da face tivesse que ser antecipada, como aconteceu real
mente em dois doentes/ em que houve necessidade de alargar o espaço 
da naso-oro-faringe, em virtude do desenvolvimento de serias pertur. 
bações respiratórias (ver descrição dos casos 4 e 14, no "Apêndice"). 

No Centro liderado por Daniel Marchac, sempre que a ida
de dos doentes tiver ultrapassado os 12 a 18 meses, também se se
gue a atitude de proceder primeiro a um avanço da região fronto-or 
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bitãria, seguido de fixação de um modo estático, deixando a correc
ção da deformidade facial para mais tarde, quando essas crianças ti 
verem atingido os 3 a 5 anos de idade (Marchac e Renier, 1981). Mes_ 
mo em crianças mais velhas, prefere-se igualmente avançar primeiro 
a região fronto-orbitária e só mais tarde com o maciço facial, em 
virtude de,na sua experiência, o avanço simultâneo fronto - facial 
ter-se feito acompanhar de fenómenos de osteite em numerosos doen
tes. Refira-se a propósito que,para obviar a essa complicação de 
rivada do estabelecimento de uma comunicação directa entre o espa
ço intracraniano e as cavidades infectadas das fossas nasais e dos 
seios paranasals, Anderl e colabs. (1983) propõem que se proceda a 
um avanço separado, ainda que executado no mesmo tempo cirúrgico, 
do osso frontal e do maciço esquelético do terço médio da face. De 
acordo com a técnica proposta, a arcada supra-orbitária é deixada 
intacta, sendo o defeito deixado ao nível do rebordo supraciliar,pe 
los avanços frontal e facial, corrigido mediante a colocação de en 
xertos de costela laminada. É de assinalar que, num comentário aes 
se artigo, Munro (1983) reforça os pontos de vista expressos pores 
ses avitores . De salientar ainda, no caso dos adultos j ovens, que Mar 
chac e Renier (19 81) seguem a atitude de avançar primeiro como ter 
ço médio da face, deixando para mais tarde a decisão sobre se de
vem também avançar a região fronto-orbitária, ou antes optar por 
proceder â remodelação da arcada supra-orbitária através da coloca 
ção de enxertos ósseos. Esse ê também o procedimento seguido no ou 
tro Centro parisiense,liderado por Tessier, em adolescentes e adul
tos jovens (Raulo e Tessier, 1981) , talvez com a finalidade de fugir 
ao risco de sequestração do osso frontal, se ele for avançado nes
sas idades tardias. 

Relativamente aos aspectos estritamente técnicos, não que 
ríamos deixar de assinalar que Montaut e Strieker,do Centro fran
cês de Nancy, foram os pioneiros das técnicas de remodelação da re 
gião fronto-orbitária. Eles introduziram em 19 72 o conceito de bás 
cuia do complexo supra-orbitãrio, com o objectivo de restituir a 
curvatura normal ás suas porções mais inferiores , sendo a curvatu
ra das suas porções superiores melhorada mediante a transposição 
de retalhos pediculados,ligados aos músculos temporais, técni
ca que eles próprios modificaram posteriormente (Montaut eStrieker, 
19 77), com a finalidade de melhorar a remodelação da porção mais ai 
ta da citada região. Citaríamos ainda a técnica desenvolvida por 
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Frank Anderson (1981) em Los Angeles, destinada também a remode
lar a região fronto-orbitãria, mediante a execução de osteotomias 
tendentes a libertar separadamente o complexo supra-orbitãrio e a 
região frontal suprajacente, através do levantamento de vários re 
talhos ósseos. São também de referir as técnicas desenvolvidas por 
Plese e colabs. (1981) em S. Paulo, e por Raimondi e Gutierrez(1977) 
em Chicago, muito idênticas aliás ãs descritas por Montaut e Stri
eker (1977), e ainda as que foram desenvolvidas em Charlottesville, 
Virginia, por Edgerton, Jane e Berry (1974). Para terminar, não que 
ríamos todavia deixar de chamar a atenção, como complemento das téc 
nicas que foram descritas para remodelar a região fronto-orbitária, 
para o facto de em muitos doentes ser também necessário corrigir o 
hipertelorismo, bem como a exotropia daí resultante. Essa correc
ção pode ser particularmente importante, nomeadamente nos doentes 
com síndrome de Apert. 



CAPÍTULO 5 

DISCUSSÃO DA ETIOPATOGENIA 
DAS CRANIOSSINOSTOSES. 
IMPLICAÇÕES NA DEFINIÇÃO 
DOS CRITÉRIOS DAS INDICAÇÕES 
CIRÚRGICAS, NA PERSPECTIVA 
DA SUA EVOLUÇÃO FUTURA. 
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Pelo que foi descrito nos capítulos precedentes, parece 
ter ficado evidente que os progressos verificados no decurso do úl 
timo decénio, sobre o modo de tratar as craniossinostoses, fizeram 
com que elas passassem a constituir um assunto completamente novo 
no campo da Patologia Neurocirúrgica da criança. Por outro lado, a 
existência de problemas ainda em suspenso, alguns dos quais acaba
ram de ser postos em relevo no capítulo anterior, faz igualmente com 
que se trate de um assunto em plena evolução. 

Por esse motivo, proceder-se-á neste capítulo a uma dis
cussão de carácter etiopatogénico, sobre a provável natureza do de 
feito inicial, que está na origem da perturbação a partir da qual 
se desenvolvem as deformidades crânio-faciais, e se desencadeia o 
processo osteogénico que conduz à sinostose prematura das suturas 
cranianas. Ela será baseada essencialmente em ilações de carácter 
retrospectivo, extraídas da experiência colhida com a análise dos 
resultados do tratamento cirúrgico, nos doentes da casuística que 
estudamos. No entanto,serão igualmente levados em linha de conta, 
não só alguns dados da experiência clínica de outros autores, como 
também os aspectos de maior interesse, relativamente ao estado ac
tual do nosso conhecimento, acerca do processo da morfogénese do 
neurocrânio e do crescimento crânio-facial. 
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5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A PROVÃVEL HETEROGENEIDADE DOS ME
CANISMOS ETIOPATOGËNICOS 

Conforme pode depreender-se pelo que foi descrito no 
segundo capítulo, há essencialmente duas concepções etiopato-
gênicas , sobre o modo de desenvolvimento das deformidades crania 
nas. Assim, tanto para Virchow (1851) como para Park e Powers (1920), 
as deformações do neurocrânio resultam de um defeito primário lo
calizado na sua porção desmocraniana, seja ele ao nível das sutu
ras já formadas (Virchow, 1851), ou ao nível do blastema mesenquima 
toso(Park e Powers, 1920 ) que lhes dá origem, de modo que a base do 
crânio só secundariamente é que seria alterada. Para Moss ( 1959 ) , 
verificar-se-ia exactamente o fenómeno inverso, isto é, o defeito 
inicial localiza-se ao nível da porção condrocraniana do neurocrâ
nio, o qual acaba por ser deformado na sua globalidade,como conse
quência dessa "discefalia basal" primária. 

Até aos fins da década de sessenta, os conceitos implíci_ 
tos âs duas primeiras teorias tinham obtido uma aceitação generali_ 
zada, que praticamente desapareceu logo a seguir ao período em que 
foram difundidos os conceitos expressos por Moss (1959), os quais, 
rapidamente, ganharam grande popularidade. Não obstante a extensão 
e profundidade de todo o trabalho de investigação clínica e experi 
mental até hoje produzido, pode entretanto afirmar-se que, até ao 
momento, nenhuma dessas teorias foi ainda suficientemente comprova 
da. Pode mesmo adiantar-se que, como resultado dessas investiga
ções, estamos hoje em condições de apresentar uma série de argumen 
tos, uns apoiando e outros contrariando os conceitos expressos em 
cada uma delas. Se, por um lado, isso poderia ser invocado para pôr 
em dúvida os conceitos expressos por cada um dos autores que pri 
meiro as descreveu, por outro, também poderá ser apresentado como 
argumento tendente a não excluir a probabilidade de todas elas po
derem ser verdadeiras, desde o momento em que se consiga pôr em e 
vidência, haver uma inequívoca heterogeneidade de situações, emque 
se possa observar a ocorrência de uma sinostose prematura das sutu 
ras cranianas. Foi, aliás, esse o caminho tentado por Michael Co
hen (1980), num excelente trabalho de reflexão clínica sobre as era 
niossinos toses, desde os seus aspectos de natureza genética, até ãs 
questões ligadas com a sua etiopatogenia. 
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Vamos transcrever, do artigo publicado em 1980 por esse 
autor, os dois argumentos que, sob tal aspecto, nos pareceram ser 
de maior importância. Em primeiro lugar, ele afirma que o facto de 
estar já demonstrada a heterogeneidade etiológica em muitos dos 57 
síndromes cité então identificados, em que a craniossinostose entra 
como um dos elementos seus constituintes, faz pressupor que os me
canismos etiopatogénicos responsáveis pela sinostose suturai, tam
bém devem ser heterogéneos . 0 outro argumento refere-se às suas 
observações em doentes com craniossinostoses primárias sim
ples , nos quais se verificou haver uma história familiar da do 
ença, em muitos casos compatível com um modo de transmissão de ti
po autossõmico dominante. 0 facto de, em membros pertencentes ã mes 
ma família, se ter verificado uma grande diversidade de envolvimen 
to suturai, uns apresentando sinostose da sutura sagitai, outros da 
coronal, outros ainda de ambas, constitui,para o autor, um dado di 
ficilmente conciliável com os conceitos unitários expressos por Moss 
(1959) na sua teoria. Isso^derivaria do facto de ser difícil de con 
ceber, que uma tal variabilidade nas anomalias da base craniana, pes 
sa ocorrer como característica hereditária dominante, em elementos 
pertencentes a uma mesma família. Em face disso, Cohen (1980) en
tende ser legítimo admitir que, nos membros de tais famílias, a ca 
deia de mecanismos etiopatogénicos que conduziu ã sinostose prema
tura das suturas cranianas seja diferente da que foi proposta por 
Moss (1959) . 

Como argumento para reforçar essa heterogeneidade etiopa 
togénica, apresentamos agora, aquilo que nós consideraríamos como 
"modelos" demonstrativos, da veracidade dos dois tipos de conceitos 
base implícitos às três teorias antes assinaladas ( Virchow ,1851; 
Park e Powers, 1920; Moss, 1959). 

Começaríamos então por salientar, que os princípios ex
postos por Moss (1959), segundo os quais mesmo antes de se proces
sar a sinostose das suturas, a cápsula neurocraniana alterada pela 
presença da "discefalia basal", já está incapacitada de responder 
normalmente âs alterações da forma do encéfalo nela contido, parecem 
-nos ter vindo a encontrar a sua plena demonstração, no caso de um 
feto nado-morto com um síndrome de Apert, apresentado por Stewarte 
colabs. (1977). Nesse feto, cuja idade foi calculada entre 24 e 26 
semanas, aqueles autores puderam observar todas as características 
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típicas do Síndrome de Apert, tanto no que diz respeito ao carác
ter das deformidades crânio-faciais,como no que se refere ao tipo 
das sintactílias, sem que, contudo, tivesse sido possível pôr em e 
vidência, qualquer sinal clínico ou histológico de fusão prematu
ra das suturas cranianas ou das sincondroses basais, mesmo após um 
aturado e exaustivo exame dessas estruturas. Refira-se ainda, no que 
diz respeito ã morfologia craniana, que as alterações encontradas 
tendiam para o desenvolvimento de uma deformidade em forma de "fo
lha de trevo". 

Este caso, ao levantar a questão sobre o papel que um e-
ventual encerramento precoce das suturas pudesse vir a desempenhar 
no desencadeamento das deformações crânio-faciais, em situações i-
dênticas às desse feto, põe realmente em cheque os conceitos implí_ 
eitos ãs teorias apresentadas por Virchow (1851) e por Park e Pow
ers (1920), no que se refere à relação causal entre a fusão prema
tura das suturas e o desenvolvimento das respectivas deformidades. 
Um tal ponto de vista, encontraria ainda apoio no facto de Cohen 
(19 80) também ter observado doentes com síndrome de Apert, exibin
do as características alterações faciais e as sindactilias, mas em 
que a sinostose suturai estava igualmente ausente, fenómeno que ele 
ainda assinalou como podendo também ocorrer, em familiares de uoen-
tes com formas clássicas de síndrome de Crouzon. Em seu apoio viri 
am ainda todas aquelas situações, em que se pode observar a presen 
ça de deformidades cranianas idênticas ãs que se verificam nos ca
sos de sinostose prematura das suturas sagitai e coronal, sem con
tudo haver sinais demonstrativos da presença de oclusão suturai, fe 
nómeno que é citado nos trabalhos publicados por Moss (1959), Pers 
son e colabs.(1979) e Stewart e colabs. (1977), como tendo sido o-
bservado por outros autores. 

Por outro lado, ao pôr em evidência que a deformidade era 
niana foi o efeito resultante da acção desencadeada de "dentro pa
ra fora" e da "base para a calote", o caso desse feto serve ainda 
para fazer a demonstração dos conceitos expressos por Moss (1959, 
1975), sobre a eventual ineficácia de, em situações idênticas ã de
le, se proceder â libertação cirúrgica das áreas suturais sinos to
sadas ao nível da calote, quando com uma tal intervenção se tiver 
como única finalidade a correcção estética da deformidade craniana. 
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No entanto, os trabalhos publicados recentemente pelo gru 
po de investigadores da Universidade de Virgínia, USA(Persson ecol. 
1979; Persing e col., 1981) vieram fazer a demonstração, através 
dos resultados que eles obtiveram com os seus modelos experimentais 
de craniossinostoses, de que também se pode verificar exactamente 
o efeito contrário, isto é,de "fora para dentro" e "da calote para 
a base", levando-nos, por conseguinte, a tirar ilações de carácter 
totalmente oposto, às que acabam de ser emitidas a propósito do "mo 
delo clínico" representado pelo caso do feto descrito por Stewart e 
colabs. (1977). 

0 modelo utilizado, consistiu em proceder ã imobilização 
da sutura coronal com metilcianoacrilato em coelhos com 9 dias de 
idade, tendo o cuidado de preservar a membrana perióssea por cima 
dessa linha suturai. 0 estudo do crescimento crânio-facial foiefec 
tuado através da utilização de métodos rãdio-cefalométricos, após 
a implantação de indicadores rãdio-opacos (amálgama dentária) nos 
ossos frontal e parietal, de cada um dos lados da sutura coronal. 
Na primeira investigação, cujos resultados foram publicados porPers_ 
son e colabs. (1979), o principal efeito da restrição do crescimen 
to ao nível da área coronal ficou bem evidenciado na deformação era 
niana, traduzida em alterações significativas nas dimensões angula 
res da calote no sentido do seu encurtamento no plano sagital, bem 
como em alterações do ângulo baso-foraminal (formado pelo plano do 
clivus com o plano do buraco occipital). Na sequência da elimina
ção da causa de restrição do crescimento ao nível da área coronal, 
através da execução de uma craniectomia ao longo da linha suturai 
fundida, assistiu-se a uma rápida separação entre os ossos que an
tes tinham estado imobilizados, podendo então observar-se o retor
no da morfologia craniana ã sua configuração normal. A investiga
ção seguinte, cujos resultados foram publicados por Persing e co
labs. (1981), veio pôr em evidência que o efeito benéfico observa
do a seguir ás craniectomias, depende essencialmente da intensida
de das forças que impulsionam a expansão craniana , ao verificarem 
que ele ia decrescendo ã medida que a idade dos animais, no momen
to em que se tinha procedido â libertação da área suturai fundida, 
se aproximava da altura que se julgava poder corresponder ao fim 
do período mais activo do crescimento encefálico. 

Os resultados dessas investigações vêm confirmar os prin 
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cípios siobjacentes às concepções de Virchow (1851) e de Park e Pow 
ers (1920), sobre a responsabilidade da fusão suturai no desencade 
amento das perturbações do crescimento, que conduzem ao desenvolvi 
mento das deformidades cranianas. Por outro lado, eles vieram ain
da demonstrar, que é possível fazer reverter os efeitos dessa per
turbação, ao corrigir as deformações que entretanto se tinham de
senvolvido, desde que precocemente s-e tivesse procedido à remoção 
da causa que tinha dado origem ã restrição do crescimento craniano, 
ao nível da área suturai implicada. 

A primeira conclusão a extrair dos argumentos que acabam 
de ser apresentados, aponta realmente para a provávelheterogeneida 
de dos mecanismos responsáveis tanto pela sinostose prematura das 
suturas cranianas, como pelo desenvolvimento das deformidades que 
habitualmente se observam nessas situações. Por outro lado , eles 
são também altamente sugestivos, no sentido de nos levar a admitir, 
que ambas as concepções etiopatogénicas, que localizam o defeito i 
nicial respectivamente ao nível das áreas suturais (Virchow, 1851; 
Park e Powers, 1920) ou ao nível da base craniana (Moss, 1959), pos_ 
sam ambas ser verdadeiras, não obstante o seu carácter aparentemen 
te contraditório. Ë isso que pretenderemos demonstrar na rubrica 
que se segue. 
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5.2. BASES ETIOPATOGËNICAS DO DESENVOLVIMENTO DAS DEFORMIDADES 
E DA SINOSTOSE PREMATURA DAS SUTURAS CRANIANAS 

Feita assim uma introdução aos aspectos mais importantes 
e,ao mesmo tempo, mais controversos da etiopatogenia das craniossi 
nostoses, há então que proceder a demonstração das hipóteses que a 
cabam de ser enunciadas. 

Por uma questão de sistematização, começaríamos por divi 
dir o problema nos seus três aspectos essenciais, os quais vão, ali 
ás, servir de orientação à discussão que vai seguir-se: 

19 - Análise dos mecanismos pelos quais se desenvolve a 
deformidade craniana; 

29 - Discussão da natureza e localização do defeito ini
cial, responsável pelo encadeamento fisiopatológico, 
que conduz ã sinos tose prematura das suturas crania 
nas e ao desenvolvimento das respectivas deformida
des ; 

39 - Análise dos mecanismos de desencadeamento do proces_ 
so osteogénico que conduz ã oclusão prematura das su 
turas. 

5.2.1. Heterogeneidade de situações em que pode desenvolver-se 
uma deformidade craniana 

Para analisar as questões implícitas ao problema equacio
nado em primeiro lugar, apoiar-nos-emos no modelo teórico de funcio 
namento do complexo biodinâmico, constituído pelo encéfalo emdesen 
volvimento em conjunto com a sua cápsula neurocraniana de cobertu
ra, já apresentado na última rubrica do primeiro capítulo. 

Nesse complexo, avulta a existência de um padrão especí
fico de organização arquitectónica da cápsula neurocraniana, logo 
desde as fases iniciais da sua formação, cuja especificidade é de
pois transferida para a própria estrutura do crânio já formado,com 
as suas respectivas suturas e membrana periostea, bem como para a 
própria estrutura da membrana de cobertura durai da matriz funcio
nal encefálica. Para que se verifique um funcionamento harmónico 
desse complexo biodinâmico, pressupõe-se, como condição essencial,. 
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que haja uma correspondência perfeita entre as características dos 
vectores de crescimento encefálico no seu duplo aspecto quantitati 
vo e qualitativo, com as próprias características da capacidade de 
expansão da cápsula neurocraniana. Dito por outras palavras, as va 
riações que sucessivamente se vão verificando na intensidade e na 
direcção dos vectores de crescimento encefálico, â medida que de
corre o processo de desenvolvimento, devem ter, a cada momento, uma 
contrapartida de grau e sentido idêntico, na correspondente capaci 
dade de alargamento do invólucro craniano, a qual, por sua vez, tem 
que se manter durante todo o período de tempo em que decorre esse 
crescimento. 

Como já foi acentuado no primeiro capítulo, a construção 
desse modelo teórico foi baseada em ilações que então tiramos , ao 
conjugar entre si alguns dados extraídos dos resultados de vários 
trabalhos de investigação experimental, que então foram apresenta
dos (Babler e col., 1982a, 1982b; Mabbutt e col., 1979; Oudhof,1982; 
Persing e col., 1981; Persson e col., 1979). Como complemento ao 
que então foi descrito e ainda com base nesses mesmos trabalhos, po 
der-se-iam então tirar as seguintes conclusões: 

— Os padrões do crescimento craniano, são o resultado fi_ 
nal da inter-acção que se verifica, momento a momento, 
entre as características próprias dos vectores de crés 
cimento encefálico e a resultante do efeito modelador 
que sobre eles é exercido, pela especificidade de or
ganização estrutural da cápsula neurocraniana. 

— Independentemente da localização do código genético 
responsável por essa especificidade, devido ã acção 
exercida sobre o interior da parede da cápsula neuro
craniana, pelas forças tensionais geradas pelo cresci 
mento encefálico, criar-se-iam linhas específicas de 
"stress", cujo resultado seria traduzido ao nível das 
áreas suturais pelo desenvolvimento de forças separa
doras , que tenderiam a manter afastadas as margens õs_ 
seas de cada uma das suturas. 

— Isso é fundamental para preservar duas das funções es_ 
senciais das suturas: por um lado, ao manter afasta
dos os bordos ósseos de cada sutura , impede-se que 
eles possam fundir entre si; por outro, ao distender 
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as estruturas fibrosas das suturas, desperta-se a ac
tividade osteogénica responsável pelo crescimento era 
niano. 

— Ambas essas funções derivam essencialmente da especi
ficidade do padrão de organização estrutural das pró
prias suturas, conferida por condicionantes de nature 
za genética, as quais, para se manifestarem, necessi
tam todavia da acção adjuvante de forças externas, tais 
como por exemplo o carácter expansivo do crescimento 
encefálico. 

— Tais características confeririam então ãs suturas a ca 
pacidade delas funcionarem como um importante elemen
to interveniente nos mecanismos de modelação do cres_ 
cimento craniano, de modo a que ele se processe como 
um todo global e harmónico. 

Isso poder-nos-ia então levar a concluir, que as concep
ções anãtomo-fisiológicas sobre as quais Moss (1959, 1975)tinha ba 
seado as suas teorias,sobre a etiopatogenia da sinostose prematura 
das suturas cranianas e o desenvolvimento das respectivas deformi
dades, estarão provavelmente incompletas. Na realidade, a sua con
cepção etiopatogénica unitária, localizando ao nível da base crani 
ana,a causa primária tanto do desenvolvimento das deformidades co
mo da própria sinostose das suturas cranianas, sugere-nos uma in
terpretação aparentemente mais simplista sobre o modo de funciona
mento da assinalada unidade biodinâmica, ao parecer negligenciar o 
papel a desempenhar pelas suturas em todo esse processo. De facto, 
por um lado ele parece limitar o papel a desempenhar pelo encéfa-
lo, apenas ã função de expansão volumétrica dentro da cavidade era 
niana; por outro, parece atribuir todas as características do alar 
gamento craniano, â especificidade do padrão de organização estru
tural daquela cápsula. Segundo a sua concepção anátomo-fisiolõgica 
(Moss, 1975), sem a existência das septações durais o crânio tende 
ria a assumir uma forma perfeitamente esférica. 

A ser assim, isso levar-nos-ia então igualmente a admi
tir que, para além dos que Moss (1959, 1975) apontou, possam ainda 
haver outros mecanismos pelos quais, nos doentes com craniossinos-
toses, se desenvolvem as deformações do neurocrânio, incluindo os 
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decorrentes de uma perturbação primariamente localizada ao nível 
das próprias áreas suturais, tal como está implícito nas concepções 
etiopatogénicas de Virchow (1851) e Park e Powers (1920). 

Na realidade, se tivermos em vista que a criação de li
nhas específicas de "stress" ao longo da cápsula neurocraniana, cons 
titui uma condição básica para o desenvolvimento das forças separa 
doras necessárias para preservar a funcionalidade das suturas. Se 
considerarmos, por outro lado, que a manutenção da funcionalidade das 
suturas é indispensável, para que o crescimento suturai esteja em 
permanente adaptação às constantes variações de direcção e intensi 
dade dos vectores de crescimento encefálico. Poderíamos então ter 
situações, em que, por incapacidade ou por impossibilidade, as for 
ças tensionais intracranianas não podem traduzir-se na criação des 
sas linhas específicas de "stress", ao nível de determinadas áreas 
do neurocrânio, verificando-se a perda de função das suturas aí lo 
calizadas, com a consequente criação de todas as condições para que 
se desenvolva uma perturbação do processo normal do crescimento era 
niano. Na verdade, dado o carácter contínuo do desenvolvimento do 
encéfalo, desencadear-se-ã inevitavelmente uma reorientação nos 
seus vectores de crescimento, que, conduzindo a uma expansão com
pensadora ao nível doutras áreas do neurocrânio, provocará o conse 
quente desenvolvimento da deformidade craniana, a qual irá sucessi 
vãmente aumentando de grau,enquanto durar o período activo do crés 
cimento encefálico. 

Em teoria, podemos considerar pelo menos três situações, 
como susceptíveis de provocarem uma modificação importante no modo 
de desenvolvimento dessas linhas de "stress", ou de conduzirem até 
ao seu próprio desaparecimento: uma causa intracraniana, que setra 
duzisse na ausência do desenvolvimento das forças tensionais ; uma 
causa extracraniana, que as impedisse de se manifestarem de um mo
do normal; uma alteração da própria estrutura da unidade biomecâni 
ca neurocraniana. 

Relativamente ã primeira, podemos referir, por exemplo, 
que tem sido com base numa diminuição da tensão ao nível da cápsu
la neurocraniana, por redução da acção expansiva das forças inter
nas, que se tem explicado a ocorrência de uma craniossinostose em 
alguns doentes microcefãlicos, bem como em alguns casos de hidroce 



287 

falia após a introdução de um "shunt". Pode igualmente afirmar-se, 
que um mecanismo idêntico está também subjacente ã teoria de Muke 
(1972) sobre o desenvolvimento das crâniossinostoses, já referida 
no segundo capítulo. Como exemplo de causas extracranianas poderia 
mos citar, entre outras, as várias referências feitas por Montaut 
e Strieker (1977), na sua monografia, às deformações cranianas pro
duzidas por determinados povos, ao atar a cabeça de crianças recém 
-nascidas. Assinale-se ainda que, numa publicação relativamente re 
cente, Graham e colabs. (1979) apresentam como explicação etiopato 
génica para a sinostose prematura da sutura sagitai, a compressão 
da cabeça do feto, como resultado da sua descida precoce na bacia 
materna. 

Por outro lado e face ao que antes foi afirmado sobre o 
modelo teórico de funcionamento da referida unidade biodinâmica,fa 
cilmente se compreende, que uma alteração do padrão estrutural da 
própria cápsula neurocraniana, impeça as forças tensionais intra
cranianas de se traduzirem, de um modo normal, na criação das men
cionadas linhas de "stress" ao longo das suas paredes, criando -;se 
assim as condições propícias para o consequente desenvolvimento de 
uma deformidade craniana. Se tivermos agora em vista, tudo quanto 
foi descrito no primeiro capítulo sobre as várias fases da morfo-
gênese do neurocrânio e das suas respectivas suturas , bem como sobre o 
seu subsequente processo de crescimento, teríamos então que, em teo 
ria, aquela alteração poderia ser provocada pela actuação de uma no 
xa, em qualquer altura de um longo processo evolutivo, que sees 
tenderia desde a 2% - 3f semana da vida intra-uterina,até ã idade 
da puberdade. Como então foi posto em relevo, a primeira correspon 
de ã fase do início da morfogénese e a segunda ã altura em que se 
completa o desenvolvimento crânio-facial. 

De todo esse longo período teoricamente considerado como 
vulnerável, destacciríamos entretanto apenas três estádios particu
lares desse processo evolutivo que, na nossa opinião, se podem con
siderar como pontos chave e susceptíveis de, ao serem interferidos 
pela acção resultante da actuação de uma noxa, poderem desencadear 
alterações significativas no modo de funcionamento de todo o siste 
ma, relativo ao complexo biomenâmico há pouco considerado. Relati
vamente ã fase da morfogénese, isso diria respeito: no que se refe 
re ao condrocrânio, a todo o período que decorre desde a passagem 



288 

de tecido mesenquimatoso a tecido cartilagíneo e, mais tarde, a te 
eido õsseo; no que se refere ao desmocrânio, ao período subsequen
te ao aparecimento dos primeiros centros de ossificação, durante a 
fase de formação da estrutura definitiva das suturas. Como pode fa 
cilmente constatar-se, isso corresponde exactamente âs fases emque, 
segundo os conceitos expressos nas teorias de Moss (1959) ede Park 
e Powers (1920) respectivamente, se verificaram as alterações pri
márias iniciais, na sequência das quais se processa todo o encadea 
mento fisiopatolôgico de reorientação dos vectores de crescimento 
neural, que conduz ao desenvolvimento das deformações cranianas. 

Segundo o primeiro autor (Moss, 1959), da actuação da no 
xa resultaria uma alteração do padrão habitual das relações espa
ciais ao nível dos pontos de fixação basal dos feixes fibrosos de 
reforço da cápsula neurocraniana, que acarretaria por sua vez uma 
alteração no padrão de organização estrutural de toda a cápsula,de 
modo a torná-la incapaz de responder harmónica e adequadamente ãs 
próprias características dos vectores de crescimento cerebral. Pa
ra melhor poder expressar o pensamento de Moss (1959, 1975), passa
mos então a transcrever, em tradução livre, algumas das suas pró
prias palavras Tendo em vista que nos doentes com craniossinos 
tose "geralmente esses vectores não são anormais, nem no que se re 
fere â sua intensidade, nem no que diz respeito â sua direcção, o 
resultado da acção exercida pelo carácter expansivo do encéfalo em 
crescimento, sobre as paredes alteradas da cápsula neurocraniana, 
traduzir-se-ia então: por um lado, na reorientação desses vectores 
de crescimento neural em direcções anormais, com o consequente de
sencadeamento das alterações da morfologia do neurocrânio (Moss, 
1975, 25); por outro, no desenvolvimento de forças tensionais anor 
mais, na sequência das quais seria despertado o processo osteogenic 
co responsável pelo encerramento precoce das suturas cranianas" 
(Moss, 19 59, 363 ). Daí o poder inferir-se, de acordo com esta con 
cepção etiopatogênica, que a actuação da noxa deve processar-se du 
rante todo o período da morfogénese da porção condrocraniana do neu 
rocrânio. 

Por outro lado, se considerarmos os conceitos expressos 
na teoria de Park e Powers (1920), esse fenómeno já teria de ocor
rer durante o processo da morfogénese da sua porção desmoeraniana, 
mas apenas até ao momento em que se inicia o processo de formação 
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das suturas. Isso ficar-se-ia a dever ao facto de, para estes auto 
res, o defeito inicial estar localizado ao nível do plasma germi
nal da porção desmocraniana da cápsula, o qual se traduziria, por 
sua vez, num impedimento dos elementos blastematosos das áreas das 
presuntivas suturas se diferenciarem em suturas. Como já foi refe
rido no segundo capítulo, quando se fez a descrição desta teoria, 
disso resultaria que,durante o processo da morfogénese dos ossos dá 
calote craniana, quando se chegasse â fase de aproximação entre dois 
territórios ósseos, haveria um momento em que, por a sutura não se 
ter desenvolvido, eles se aproximariam tanto um do outro que acaba 
riam por se fundir entre si. A partir desse momento, em virtude do 
neurocrânio ficar então incapacitado de se expandir numa direcção 
perpendicular â área fundida, daquilo que em condições normais se
ria a linha suturai, processar-se-ia então uma nova reorientação 
dos vectores de crescimento neural, que desencadearia o desenvolvi 
mento da deformidade craniana. 

Ainda a propósito das fases teratogéneas, desejaríamosfa 
zer uma chamada de atenção para o que foi descrito por Park e Pow
ers (1920), ao procurar encontrar uma explicação para as alterações 
da base do crânio, que eles tinham observado nos seus doentes com 
síndrome de Apert. Embora não as tendo levado em linha de conta ao 
desenvolver as suas próprias concepções etiopatogénicas, pelo me
nos nos moldes em que mais tarde haveria de ser feito por Moss (1959), 
eles sugeriam a 5a - 6? semana da vida intra-uterina, como sendo o 
período provável para que, da eventual actuação de uma noxa, tives_ 
se resultado o desenvolvimento de deformidades idênticas às apre
sentadas por esses doentes. Para esses autores (Park e Powers,1920), 
isso corresponderia à fase em que, tanto a base do crânio como as 
extremidades dos membros, se encontrariam num estádio de desenvolvi 
mento semelhante e propício, para que uma noxa, que actuasse nessa 
altura sobre os botões germinais dos membros produzisse alterações 
idênticas âs sindactilias, e que ao actuar sobre a porção condro-
craniana desencadeasse alterações semelhantes às que eles tinham 
observado nos seus doentes. 

De acordo com as etapas cronológicas da morfogénese, des 
crita no primeiro capítulo,teríamos então que essa fase coincidi
ria com o período que decorre entre o aparecimento das primeiras 
cartilagens primordiais na porção basal da membrana mesenquimatosa 
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inicial, e o momento em que se originam os primeiros centros de con 
drificação do esfenõide. Ë a altura então de dizer que,Melvin Moss 
na sua publicação original (Moss, 1959), onde ele fez a apresenta
ção das suas célebres concepções de carácter etiopatogénico sobre 
a sinostose prematura das suturas cranianas, cita Degenhardt co 
mo tendo sugerido o período imediatamente a seguir ao 309 dia do 
desenvolvimento embrionário, como sendo a altura crítica, em que os 
presuntivos elementos esqueléticos do crânio e dos membros estari
am ambos em condições para poderem ser lesados. Por sua vez Temta-
my (1966), que exactamente pelos mesmos motivos também cita Degen
hardt, acrescenta ainda que a hipótese aventada por este autor, a 
cerca do período teratogéneo, é reforçada pela experiência colhida 
através do estudo das deformações produzidas pela Talidomida. Ao re 
ferir-se ã etiopatogenia das craniossinostoses em geral, Moss(1975) 
cita ainda Schõnenberg, como tendo sugerido que o defeito original 
poderia ocorrer em fases precoces do período do desenvolvimento em 
brionãrio, durante a fase dos organizadores prosencefãlicos. 

Para finalizar estas considerações sobre as prováveis fa 
ses teratogéneas, em função das diferentes concepções etiopatogéni 
cas apresentadas pelos vários autores, resta ainda acrescentar que, 
de acordo com a concepção apresentada por Park e Powers (19 20) , o 
período de vulnerabilidade para a actuação de uma noxa não deveria, 
em princípio, ultrapassar a 16a semana da vida intra-uterina, que é 
a altura em que se completa o processo de formação das suturas era 
nianas. Refira-se, por outro lado, que é precisamente nessa altura 
que, de acordo com os princípios defendidos por Virchow (1851), se 
inicia um longo período em que pela actuação de uma noxa ao nível 
da própria estrutura das suturas já formadas, de cuja acção resul
te uma fusão prematura entre as suas margens, se poderão então de
sencadear as alterações dos vectores de crescimento neural que con 
duzem ãs deformações cranianas. 

Ficaram assim delineadas, em linhas gerais, as variadas 
circustâncias em que se pode verificar uma alteração dos mecanis
mos normais da expansão craniana, durante as diferentes fases dope 
ríodo da morfogénese e do processo de desenvolvimento do neurocrâ-
nio. Na sequência dessas alterações, pode desencadear-se a necessi_ 
dade de uma reorientação dos vectores de crescimento encefálico, 
que conduzem ao desenvolvimento de uma deformidade craniana. 
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5.2.2. Heterogeneidade etiopatogënica,em função da natureza 
e da localização do defeito inicial 

0 que se acaba de afirmar sobre a heterogeneidade de si
tuações em que se pode desenvolver uma deformidade craniana, pres
supõe, por sua vez, a aceitação de que há igualmente uma heteroge
neidade não só na localização,como provavelmente também na natu 
reza do defeito inicial, responsável por todo o encadeamento fisio 
patológico. 

Quanto ao primeiro aspecto e pelo que a prática clínica 
nos tem revelado, estamos em condições de poder apresentar duas si_ 
tuações, que nos sugerem sem grande dificuldade, a provável loca
lização desse defeito inicial. Uma refere-se ao caso de algumas for 
mas de craniossinostoses secundárias, nas quais, em virtude da ac
tuação da noxa se ter verificado com toda a probabilidade já de
pois de ultrapassada a fase da morfogénese, tudo aponta para que o 
desencadeamento da sinostose prematura das suturas cranianas, res
ponsável pelo eventual desenvolvimento das respectivas deformida
des, seja devido a uma perturbação localizada ao nível das próprias 
áreas suturais, conforme está subjacente ã concepção etiopatogëni
ca de Virchow (1851). É o caso, por exemplo, das craniossinostoses 
que se verificam em determinadas doenças do foro hematológico (Co
hen, 1980; Montaut e Strieker, 1977) e do foro imunitário (Smith-
wick, e col., 1978), bem como das craniossinostoses desenvolvidas 
como complicação associada a perturbações de natureza dismetabõli-
ca, tais como a tireotoxicose juvenil (Johnsonbaugh e col., 1978), 
e a terapêutica tiroideia de tipo substitutivo (Penfold e Simpson, 
1975). A outra diz respeito ao "modelo clínico" referente ao feto 
nado morto com síndrome de Apert (Stewart e col., 1977), no qual pe 
lo facto de se terem observado alterações tão significativas na mor 
fologia craniana, sem que se tivesse contudo posto em evidência 
qualquer sinal.de fusão,quer ao nível das suturas queraonível das 
sincondroses , aponta no sentido de que a incapacidade revelada pe
la cápsula neurocraniana em se expandir adequadamente, estava pro
vavelmente relacionada com alterações do seu próprio padrão de or
ganização estrutural. Nesse caso é ainda de presumir, dadas as al
terações também observadas ao nível da face, que o defeito inicial 
estivesse localizado ao nível da porção condrocraniana dessa cápsu 
la, confirmando assim a concepção etiopatogënica defendida por Moss 
(1959, 1975), conforme foi posto em relevo anteriormente. 

http://sinal.de
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Relativamente ao segundo aspecto, e tanto quanto o nosso 
conhecimento actual permite afirmar, há apenas uma situação decor
rente da prática clínica, na qual está já definida a natureza da 
causa inicial, em virtude da craniossinostose se fazer acompanhar 
de uma doença previamente conhecida, embora se ignore ainda qual é 
o mecanismo pelo qual se desencadeia o processo osteogénico que se 
desenvolve ao nível das estruturas fibrosas das suturas, para con
duzir ã sua oclusão prematura. É o que acontece relativamente âs 
formas de craniossinostose secundária que se acabam de referir, ãs 
quais poderiam ainda acrescentar-se outros tipos, tais como os das 
craniossinostoses secundárias a doenças do próprio encéfalo, como 
acontece por exemplo na microcefalia, e ainda o caso das craniossi_ 
nostoses iatrogénicas (Andersson, 1966 , que se verificam em al
guns doentes hidrocefãlicos após a introdução de um "shunt". 

Nas crâniossinos toses primárias, pelo contrário , desco-
nhece-se completamente qual é a verdadeira natureza do defeito ini_ 
ciai. Há no entanto descobertas recentes de natureza bioquímica 
(Kaye e col., 19 78), que nos podem pôr na pista de um esclarecimen 
to definitivo, sobre a causa primária de todo o encadeamento fisio 
patológico que conduz ao desenvolvimento das deformidades, nos do
entes com esse tipo de craniossinostoses. Partindo desse conheci
mento, e estribando-nos ao mesmo tempo em ilações de carácter re
trospectivo, sugeridas pela análise dos resultados do tratamento ci_ 
rúrgico nos doentes da casuística que estudamos, vamos procurar fa 
zer uma abordagem do problema. 

Para iniciar a discussão tendente a fazer a demonstração 
da heterogeneidade etiopatogénica antes enunciada, voltaríamos ou
tra vez a citar Moss (1959, 1975), para quem,de acordo com a sua 
concepção unitária, a sinostose prematura das suturas seria apenas 
um dos sintomas da "discefalia basal" pelo que não seria a remo-, 
ção cirúrgica das áreas sinostosadas das suturas, que iria corri
gir a deformidade. Para esse autor, isso aconteceria em virtude da 
mesma causa que tinha provocado a sinostose das suturas, se encar
regar novamente de despertar o processo osteogénico que conduz ao 
encerramento das áreas craniectomizadas. Para refutar essa argumen 
tacão, começaríamos por afirmar que ela parece ser contraditória , 
com o facto de se ter verificado o reaparecimento das suturas cra
nianas em doentes operados ãs craniossinostoses, fenómeno que foi 
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observado tanto por Shillito (1973) como por Hanson e colabs. (1977). 

Na realidade, num trabalho publicado em 19 73/ Shillito 
refere ter observado, em 26 de um grupo de 164 doentes (incidência 
de 13%), tratados com as técnicas da craniectomia linear clássica , 
que as linhas suturais tinham-se refeito entre os meandros do osso 
neo-formado, sobre a superfície das zonas craniectomizadas . Além 
disso verificou-se: que elas se tinham desenvolvido na sua locali
zação anatómica habitual, para o caso das craniectomias coronais e 
sagitais medianas; ou então numa localização anormal, ao longo das 
áreas das craniectomias parassagitais . De notar, entretanto, que es_ 
sa observação se baseou na visualização radiológica das suturas, da 
do não ter havido, em nenhum desses doentes, oportunidade de proce 
der ao seu exame histológico, em virtude da boa qualidade dos re
sultados obtidos ter tornado desnecessária a execução das reopera-
ções, que teriam permitido a colheita para exame, de fragmentos das 
suturas neo-f ormadas. No entanto, em metade desses doentes foi pos_ 
sível confirmar a manutenção tanto da permeabilidade como da funci_ 
onalidade dessas suturas, pelo menos durante os dois anos subse
quentes ã data da operação, período de controle que em três deles 
chegou mesmo a ultrapassar os dez anos. 

Por sua vez Hanson e colabs. (1977) apresentaram o caso 
de uma criança, com acentuada deformação crânio-facial e sinais de 
hipertensão intracraniana, que eles tinham operado no 139 dia de vi 
da com a execução de uma extensa calvariectomia; ela tinha-se ex-
tendido desde o rebordo supra-orbitãrio até ás proximidades do bu
raco occipital e, lateralmente, até junto das suturas escamosas, en 
globando assim as áreas sinostosadas das suturassagital coronal e 
lambdoideias. Cerca de duas semanas após a calvariectomia, iniciou 
-se o processo da osteogénese ao longo da lâmina externa da dura 
mater, a qual,no espaço de cerca de 4 meses,conduziu ã completa re 
constituição da calote craniana, incluindo o reaparecimento nas 
suas localizações anatómicas habituais, tanto das suturas sagital 
e coronal, como das fontanelas anterior e posterior . o resulta
do estético obtido foi considerado excelente, e ã data do último 
controle, efectuado aos 2 anos de idade, o desenvolvimento psico-
-motor da criança estava a processar-se a um ritmo plenamente sa
tisfatório. Nessa altura pôde ainda constatar-se, não só que as su 
turas neo-formadas se mantinham funcionais, como também que se ti-
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nha processado um avanço crânio-facial significativo,devidamente de 
monstrado pela radiocefalometria. 

Tanto num caso como no outro, não parece de admitir como 
provável, que com a simples execução das craniectomias (Shillito , 
1973) ou da calvariectomia (Hanson e cOl., 1977), se tenha modifi
cado qualquer dos elos da cadeia de fenómenos subjacente ã concep^. 
ção etiopatogénica de Moss (1959), a saber: 

discefalia basal — alteração do padrão estrutural dacãp_ 
sula neurocraniana — transmissão às áreas suturais de 
forças tensionais anormais. 

A ser assim, retrospectivamente poderíamos então concluir, relativa 
mente ao caso dos doentes agora assinalados, que os mecanismos pe
los quais se tinha desencadeado a sinostose das suturas cranianas, 
devem ser diferentes dos que estão implícitos naquela concepção e-
tiopatogénica (Moss, 1959, 1975). 

Antes porém de passar â discussão dessa problemática, do 
modo como ela acaba de ser posta, gostaríamos entretanto ainda de 
acrescentar, que Shillito (1973) começava por interrogar-se, sobre 
qual teria sido a razão dessas suturas iatrogénicas , radiologica
mente tão semelhantes ás suturas cranianas normais, terem apareci
do numa percentagem tão pequena (13%) de crianças, tratadas com as 
mesmas técnicas e operadas pelo mesmo cirurgião. Baseado no facto 
das suturas parassagitais terem surgido numa área de localização a 
natómica anormal, e de apesar disso terem permanecido funcionais du
rante todo o período activo do crescimento encefálico, Shillito 
(1973) emitiu a opinião, de que a localização das suturas não pare 
ce estar dependente de qualquer efeito organizador da dura ou dos 
ossos cranianos, ao nível das suas áreas de localização habitual. No 
entanto, como conclusão final das suas observações, Shillito(1973) 
acabou entretanto por afirmar, que a orientação das áreas suturais 
i determinada por linhas de "stress" produzidas pela acção expansi 
va do crescimento cerebral. Nas diversas citações conotadas comes 
ta afirmação, Shillito (1973) inclui um dos trabalhos publicados 
em 1968 de que fomos co-autor (Andersson e Gomes, 1968,), no qual 
tinham sido feitas algumas considerações de carácter etio-patogéni 
co, a propósito de dois casos de escafocefalia, em que o processo 
sinostõtico englobava apenas uma pequena zona da área da sutura sa 
_gital. Dado que ambos esses casos estão incluídos na série dos 13& 
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doentes da presente casuística, desejaríamos retomar agora novamen 
te essa discussão. 

0 facto de termos verificado, nesses dois doentes,que 
a sinostose se limitava apenas a uma pequena área da sutura,ti 
nha-nos levado pré-operatoriamente a admitir, que esse fenómeno pu 
desse ter resultado de uma perturbação localizada do processo deos 
sificação. Dessa maneira, seria então de esperar, que a simples re 
moção da zona ocluída pudesse ser suficiente para curar a doença 
(Andersson e Gomes, 1968,, 1969,). Foi na realidade o que aconte
ceu, visto a deformidade craniana ter regredido na sequência da pe 
quena operação realizada, facto que pudemos aliás confirmar recen
temente (1982), ao rever novamente a casuística do Serviço, passa
dos cerca de 15 anos sobre a data daquelas operações. Uma tal ati
tude, tinha sido tcimbém baseada no pressuposto de que, se os doen
tes não fossem operados, a zona ocluída provocaria uma diminuição 
na intensidade do "stress" de estiramento ao longo de toda a linha 
suturai, a qual acabaria por fazer com que a sutura viesse a fun
dir em toda a sua extensão (Andersson e Gomes, 1968,) . Aliás isso 
veio mais tarde a ser igualmente afirmado por Shillito (1973)e con 
firmado ainda, tanto pelos estudos histológicos de Albright e Byrd 
(1981), como pelas investigações com rádio-isõtopos levadas a cabopor 
Humphreys e colabs. (1979) e por DiRocco e colabs. (1980). Partin
do desses princípios, e ao observar não só que a simples remoção da 
pequena área ocluída tinha sido suficiente para fazer regredir a de 
formidade craniana, como também de que com o decorrer do tempo afu 
são das restantes porções da sutura não tinha ocorrido, chamávamos 
já nessa altura a devida atenção para a importância desses dois fe 
nõmenos, como elementos susceptíveis de dar um contributo importan 
te, para o esclarecimento da etiopatogenia das craniossinostoses. 

Passados todos estes anos, poder-se-ia então afirmar,que 
os princípios de carácter etiopatogénico que então defendemos, (An 
dersson e Gomes, 1968, ) , vieram a ser confirmados experimentalmente 
pelo Grupo de Virgínia (Persing e col., 1981; Persson e col.,1979) 
com os seus modelos de craniossinostoses, pondo assim em evidência, 
que há situações em que o defeito primário que conduz ao desenvol
vimento das deformidades cranianas, pode na realidade estar inici
almente localizado ao nível das áreas suturais. E em tais circuns
tâncias, como aliás foi então defendido (Andersson e Gomes, 1968, , 



296 

1969, ), que a remoção precoce da zona ocluída da sutura se torna 
indispensável, para que se restabeleçam novamente as linhas de 
"stress" que permitam ao neurocrânio readquirir a sua capacidadede 
expansão, numa direcção perpendicular â linha suturai em causa.Foi 
exactamente isso o que se verificou com os modelos experimentais de 
craniossinostose, constituindo provavelmente também o mecanismo 
subjacente â neogénese das suturas nos doentes descritos por Shil-
lito (1973) e por Hanson e colabs. (1977). É igualmente nessa lõgi 
ca de raciocínio, que interpretamos o facto referido por Shillito 
(1973)/dos resultados estéticos terem sido sempre de excelente qua
lidade, em todos os doentes em que ele tinha observado a neogénese 
das suturas. Na nossa opinião, isso vem confirmar que a causa res
ponsável pelo desenvolvimento da deformidade craniana, nesses doen 
tes, estava de facto localizada ao nJLvel das suturas. 

Continuando, entretanto, na mesma linha de refutação da 
concepção unitária (Moss, 1959), gostaríamos agora de chamar aaten 
ção para o que foi afirmado por Moss (1975) quando,ao comentar a 
opinião de Shillito (1973) de que o fenómeno da ossificação começa 
numa área da sutura progredindo depois ao longo de toda a sua ex
tensão, defendia o ponto de vista de que esse fenómeno resultaria 
da manutenção no período pós-natal, das mesmas forças tensionais 
que haviam provocado o foco de ossificação inicial. Desta maneira, 
seria igualmente com base nessa mesma manutenção que,no põs-opera 
tório,se desencadeia o processo osteogênico que conduz ao encerra
mento da área craniectomizada. A ser assim, ter-se-ia então também 
de admitir como mais provável, em tais circunstâncias, que o crâ
nio ficasse novamente incapacitado de se expandir,de modo que a de 
formidade não poderia ser corrigida. Sob esse aspecto, há no entan 
to determinadas ilações, extraídas a partir de uma análise retros
pectiva dos resultados do tratamento cirúrgico nos doentes da ca
suística que estudámos, que nos parecem poder contribuir para clari 
ficar um pouco melhor a questão que acaba de ser levantada. 

Foi aliás movido pela concepção de Moss (19 59), igualmen 
te defendida por Stewart e colabs. (1977), de que o processo de re 
ossificação reproduziria no período pós-natal, a sequência de feno 
menos que tinham conduzido â sinostose prematura das suturas crani 
anas, que decidimos proceder â análise do processo de reossifica-
ção pôs-craniectomia linear. Isso foi feito no sentido de retrós-
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pectivamente tentar tirar algumas ilações, sobre os eventuais meça 
nismos que tinham estado subjacentes ao desencadeamento do proces
so sinostótico. Recorde-se a esse propósito que,tanto Moss (1959) 
como Stewairt e colabs. (1977) tinham postulado que, se os bordos 
da craniectomia não fossem revestidos por uma membrana de plástico, 
o processo de reossificação que entretanto se desenvolve ao nível 
da dura mater da área craniectomizada, conduziria novamente ã fu
são entre os bordos da craniectomia. 

A esse respeito começaríamos então por salientar, que a 
experiência recolhida com esse estudo pôs claramente em evidência, 
que a interposição do material plástico em nada tinha contribuído 
para evitar a fusão entre as margens da craniectomia, nem para di
minuir a frequência com que, por esse motivo, houve necessidade de 
proceder a reoperações. A partir desses dados, podemos então extra 
ir duas ilações. Em primeiro lugar,teremos de admitir que possam 
existir casos, em que o processo de reossificação entretanto desen
cadeado, aparentemente não tenha impedido o neurocrânio de se ex
pandir na sequência das operações realizadas. Por outro lado tere 
mos igualmente de aceitar, que outros factores possam ter interfe
rido, para que em alguns doentes tenha havido necessidade de se pro 
ceder â reabertura das áreas craniectomizadas, em virtude de se ter 
constatado que,ã fusão das "neo-suturas" criadas cirurgicamente,se 
associava uma ausência de expansão craniana que se traduzia na ma 
nutenção da deformidade. 

Numa tentativa de encontrar uma explicação para essas dis_ 
crepâncias, a investigação foi então aprofundada, no sentido de pro 
curar detectar quais os factores, que eventualmente pudessem teres 
tado na base do desencadeamento do estímulo osteogénico que tinha 
conduzido ã reossificação das áreas craniectomizadas. Ao mesmo tem 
po procurar-se-ia analisar, até que ponto é que o processo de reos 
s ificação pós-operatória tinha influenciado a qualidade estética 
dos resultados obtidos. Ao enunciar a problemática nestes termos, 
tínhamos em mente, face âs duas concepções etiopatogénicas anteri
ormente apresentadas (Moss, 1959, 1975; Park ePowers, 1920; Virchow, 
1851) , fazer como que um teste, ao encadeamento fisiopatológico sub 
jacente ã alteração dos mecanismos de expansão craniana, da qual ti 
nha resultado o desenvolvimento da respectiva deformidade. Esse se 
ria um dos modos de usar esta casuística como modelo de estudo, pa 
ra testar a sua validade, em função do êxito ou da falência das era 
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niectomias lineares em fazer regredir essa deformidade. Admitamos, 
por hipótese, que o defeito inicial tivesse residido numa perturba 
ção localizada ao nível da própria sutura. Uma vez demonstrado que 
a manutenção da funcionalidade da área de expansão criada cirurgi
camente, não dependia de manobras artificiais tendentes a evitar a 
fusão entre os bordos da craniectomia, seria então de admitir que, 
independentemente da reossificação verificada, se restabelecessem 
as linhas específicas de "stress" que permitissem ao neurocrânio 
reassumir a sua capacidade de expansão, de modo a corrigir ou ate
nuar o grau de deformidade que entretanto se tinha desenvolvido. 
Consideremos agora a hipótese, da sinostose suturai se ter desen
volvido como resultado da actuação de forças tensionais anormais, 
geradas como consequência de alterações estruturais previamente e-
xistentes ao nível do próprio neurocrânio, como decorre da concep
ção etiopatogénica defendida por Moss (1959). Não se vê,como é que 
nessas circunstâncias, o simples facto de remover cirurgicamente es 
sas áreas sinostosadas, pudesse contribuir, no que quer que fosse, 
para o restabelecimento das assinaladas linhas de "stress", de mo 
do que o crânio não poderia reexpandir e portanto a deformidade não 
seria corrigida. 

Da análise que então se fez, pôde concluir-se que o estí
mulo osteogénico para o desencadeamento do processo de reossifica-
ção da área craniectomizada, parece ter estado essencialmente nade 
pendência do grau de estiramento dos tecidos durais, em relação com 
factores inerentes âs próprias características dos vectores de crés 
cimento neural; trata-se aliás de um fenómeno, para o qual também 
já havia sido chamada a atenção por Mabbutt e colabs. (1979). Daí 
a razão da reossificação se ter processado com maior rapidez ao ní 
vel das áreas craniectomizadas da sutura coronal(zona de maior crés 
cimento), especialmente quando os doentes tinham sido operados mui 
to precocemente. De se ter ainda verificado, que ela tinha sidotan 
to mais frequente, quanto o momento da execução das eraniectomias 
tivesse coincidido com o período mais activo do crescimento encefá 
lico. Finalmente, de ter sido nos doentes operados tardiamente,que 
com maior frequência se observou a ausência de reossificação. 

Por outro lado, pôde ainda constatar-se, não ter sido a 
frequência com que se desencadeou esse processo de reossificação , 
que provavelmente terá constituído um factor determinante na quaLi 
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dade estética dos resultados obtidos. Entre os principais elemen
tos então recolhidos, que permitiram chegar a essa conclusão, sal_i 
entaríamos: 

19 - o facto de se ter verificado, que o fenómeno da re-
ossificação pós-operatória tinha sido observado com 
uma incidência semelhante, tanto no grupo de doen
tes (55%) em que os resultados foram de fraca quali 
dade, como no grupo (50%) em que essa qualidade foi 
de grau muito superior (resultados bons e excelen
tes ) ; 

29 - por outro lado, de se ter também verificado, que a 
frequência com que esse fenómeno tinha sido detecta 
do na sequência das craniectomias por sinos tose da 
sutura sagital (44%), em cujo caso os resultados fo 
ram de um modo geral excelentes, não era muito infe 
rior ao observado na sequência das craniectomias por 
sinostose da sutura coronal (55%) , em cujo caso a 
qualidade desses resultados tinha sido francamen
te pior; 

39 - finalmente, por se ter observado, que apesar deter 
sido no caso das craniectomias coronais que com mai_ 
or frequência se procedeu â sua reabertura, em vir
tude do desenvolvimento das pontes ósseas (incidên
cia de 41% relativamente ã incidência global de reo 
perações (19%) no total do grupo), foi exactamente 
nesse tipo de envolvimento suturai que os resultados 
foram piores, fazendo assim a demonstração de que, 
nessas situações, não foi provavelmente por falta de 
reoperações que a qualidade dos resultados deixou de 
ser melhor. 

Tudo, no seu conjunto, parece querer fazer a demonstração, 
de que a qualidade estética dos resultados obtidos com a execução 
das craniectomias lineares nos doentes da casuística que estudamos, 
esteve muito mais na dependência do tipo de suturas envolvidas no 
processo sinostótico, do que da frequência com que se desencadeou 
o processo de reossificação pós-operatória, ou com que se procedeu 
ã reabertura das áreas craniectomizadas. A primeira ilação a tirar 
desse facto, aponta claramente no sentido de nos levar a admitir 
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quê, na sequências das craniectomias lineares, enquanto que na gran 
de maioria dos doentes com sinostose da sutura sagitai o crânio pô 
de reassumir a sua capacidade de expansão, o mesmo já não parece 
ter acontecido na globalidade dos doentes com envolvimento da sutu 
ra coronal. Relativamente a esta última situação, o fenómeno pode
ria, em princípio, ser explicado de duas maneiras: ou o crânio não 
tinha podido expandir, devido a uma incompleta libertação das áre
as sinos tosadas do sistema coronal; ou então,a incapacidade de ex
pansão significaria que a oclusão das suturas tinha sido apenas 
um dos componentes de um defeito mais generalizado , ao nível do 
próprio neurocrânio, de modo que, em tais circunstâncias,não seria 
a simples remoção dessas áreas que iria fazer com que ele readqui 
risse novamente a sua capacidade de expansão. 

As ilações que podem extrair-se, ao considerar conjunta
mente os resultados obtidos com o emprego das técnicas clássicas 
neocirúrgicas e com as modernas técnicas crânio-faciais, parecem en 
tretanto querer fazer a demonstração, de que ambas essas hipóteses 
são verdadeiras. 

Começando pelos resultados alcançados com a utilização da 
técnica das craniectomias lineares simples, a fraca qualidade esté 
tica que foi observada nos doentes com envolvimento da sutura coro 
nal, parece resultar efectivamente de se terem deixado intactas as 
áreas sinostosadas ao. nível da base do crânio, as quais, nessas cir 
cunstâncias, se encontram geralmente também ocluídas (Seeger e Ga-
brielsen, 1971). SÓ assim se compreenderia, não só as diferenças 
significativas observadas entre casos com sinostose da sutura sagi 
tal e da sutura coronal, como especialmente o facto das reopera-
ções em nada terem contribuído para melhorar a qualidade estética 
dos resultados, nos doentes com envolvimento da sutura coronal,não 
obstante ter sido exactamente nessa situação que elas foram efectua 
das com maior frequência. Na realidade, enquanto que em alguns do
entes com sinostose da sutura s agitai as reoperações vieram contr:L 
buir para melhorar essa qualidade, provavelmente em virtude de,nes_ 
ses casos, se ter conseguido através da reoperação corrigir qual_ 
quer erro técnico eventualmente cometido durante a execução da in
tervenção inicial, esse efeito benéfico já não se verificou nos do 
entes com envolvimento da sutura coronal, em virtude das áreas si
nostosadas da base do crânio terem sido novamente deixadas intoca 
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das, pelas reoperações efectuadas com a utilização dessa técnica. 

Um tal tipo de explicação para os maus resultados neste 
último caso, em que o crânio continuaria impedido de readquirir a 
sua capacidade de expansão devido â utilização de técnicas cirúr
gicas inadequadas, veio de facto a ser comprovado pela análise dos 
resultados alcançados com o emprego das técnicas crânio-faciais.No 
entanto, a experiência adquirida através dessa análise veio, ao mes_ 
mo tempo,pôr em evidência que a forma como se processa essa expan 
são,parece ser diferente conforme se trate de doentes com crânios 
sinostoses simples ou com dismorfias crânio-faciais. 

Na verdade, se, por um lado, o avanço da região fronto-
-orbitãria veio demonstrar a justeza dos princípios de natureza fi 
siopatolõgica, em que se tinha baseado a necessidade de proceder ã 
libertação das áreas sinostosadas ao nível da base craniana, por ou 
tro lado pôde constatar-se, â medida que o tempo decorria sobre a 
data das operações, que o modo como o terço médio da face acompa
nhava o alongamento progressivo do andar anterior da base do crâ
nio, não era idêntico nos doentes com craniossinostoses simples ou 
com dismorfias crânio-faciais. Como foi já posto em relevo na devi 
da altura, enquanto que no caso das craniossinostoses simples a fa 
ce acompanhava esse alongamento, já nos doentes com dismorfias crâ 
nio-faciais, o atraso de desenvolvimento do terço médio da face ia 
-se tornando cada vez mais evidente, â medida que o tempo decorria 
sobre a data das operações. 

Chamou-se então igualmente a atenção, para a importância 
do crescimento craniano por aposição óssea na subsequente remodela 
ção da região fronto-orbitãria, uma vez que o alongamento do andar 
anterior da base do crânio terminava praticamente no fim do primejL 
ro ano de vida. 0 prosseguimento dessas investigações, levadas aca 
bo pela equipa do Centro de Gotemburgo (Friede e col., 1983), já de 
pois da data (Verão de 1982) em que foram coligidos os elementos 
para a elaboração deste trabalho, veio entretanto aprofundar e cia 
rificar alguns dos aspectos do crescimento crânio-facial,nos doen
tes com sinostose prematura da sutura coronal, tanto nas craniossi 
nostoses simples como nas dismorfias crânio-faciais. Elas consisti, 
ram em investigar radiocefalometricamente, o modo como se tinha pro 
cessado o avanço põs-operatório da região fronto-orbitãria, median 

4 
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te o estudo em separado: do grau de alongamento do andar anterior 
da base do crânio, através da avaliação da distância entre a sela 
e a face interna do osso frontal, ao nível da região da glabela; da 
avaliação da espessura do osso frontal, junto do nasion. Por outro 
lado,prosseguiu-se com o estudo antes iniciado, sobre o crescimen
to do maciço esquelético do terço médio da face. Para o estabeleci
mento das necessárias comparações com os correspondentes valores 
normais,, foram utilizados os dados obtidos a partir do estudo efec 
tuado em doentes com fendas faciais e ainda os elementos de análi
se disponíveis na literatura. 

Esse estudo pôs em evidência que,apesar do contínuo alon 
gamento do andar anterior da base do crânio até próximo do fim do 
primeiro ano de idade, em termos globais relativamente aos valores 
do grupo de controle, esse crescimento tinha sido inferior ao nor
mal, especialmente no caso das dismorfias crânio-faciais. Para is
so tinha contribuído, no caso das crâniossinos toses simples, o mar 
cado decréscimo verificado durante o segundo ano de idade, o qual 
se tinha acentuado ainda mais no decurso do terceiro. Nos doentes 
com dismorfias crânio-faciais, esse crescimento já tinha até prati 
camente parado,mesmo antes do termo do primeiro ano. Quanto â es
pessura do osso frontal, verificou-se que nos doentes com dismorfi 
as crânio-faciais ela estava geralmente diminuída, enquanto que nos 
casos de crâniossinostose simples isso já não acontecia. Daí a ra
zão, neste último caso, do aumento na espessura desse osso ao ní
vel da glabela, ter contribuído para que tanto os ossos do narizco 
mo as restantes porções do terço médio da face, fossem arrastados 
como consequência do avanço proporcionado pela ocorrência desse fe 
nõmeno. Ambos esses factos, associadamente ao claro hipodesenvol-
vimento observado ao nível do terço médio da face dos doentes com 
dismorfias crânio-faciais, ainda mais contribuiu para pôr em rele
vo as diferenças significativas observadas no crescimento crânio-
-facial em cada uma dessas situações, apesar dos doentes terem si
do operados pela mesma equipa cirúrgica, segundo as mesmas técni
cas básicas e em idades semelhantes. 

Face a essas observações, não se vê que outra explicação 
possa ser dada para as diferenças encontradas, entre os doentes com 
craniossinostoses simples e os doentes com dismorfias crânio-faci
ais , que não seja a de na origem do desenvolvimento das respecti-
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vas deformidades, terem estado implicados mecanismos etiopatogéni-
cos diferentes. Inspirando-nos novamente no modelo teórico de fun
cionamento da unidade biodinâmica antes assinalada, seríamos então 
tentados a sugerir duas hipóteses de explicação f isiopatológica, pa 
ra o desenvolvimento das respectivas deformidades, em cada uma das 
situações. 

Começando por admitir ã partida, que nas dismorfias crâ-
nio-faciais haveriam de facto alterações importantes no próprio pa 
drão estrutural da cápsula neurocraniana , sugere-se então,para es 
ses casos,a seguinte sequência de fenómenos. 

1.9 - Em virtude dessas alterações, a cápsula neurocrania 
na estaria incapacitada de se expandir numa direcção 
perpendicular â linha de determinadas áreas suturais; 

29 - por esse motivo,não se desenvolveriam ao nível des
sas áreas, as linhas específicas de "stress" indis
pensáveis para provocar um afastamento entre as mar 
gens das suturas; 

39 - como consequência da ausência de estiramento das es_ 
truturas fibrosas dessas suturas, resultaria a per
da das suas funções essenciais, estando assim cria
das as condições para o seu encerramento; 

49 - o estímulo osteogênico para essa oclusão, poderia en 
tão ser despoletado pelo desenvolvimento de um "stress" 
anormal sobre as paredes do invólucro neurocraniano, 
originado como resultado da acção exercida pelo con 
tínuo crescimento expansivo do encéfalo, face a uma 
reduzida capacidade de expansão neurocraniana, tal 
como está subjacente na concepção etiopatogénica de 
fendida por Moss (1959, 1975). 

Nas crâniossinos toses simples tudo seria muito menos com 
plexo, em virtude de todo o encadeamento fisiopatolõgico se inici
ar logo com a oclusão das suturas, na origem da qual estaria, por 
sua vez, um defeito localizado ao nível das próprias áreas sutu
rais . 

Como se vê, a diferença fundamental entre ambas as situa 
ções, residiria essencialmente no papel que é atribuído à oclusão 
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suturai em todo esse encadeamento etiopatogénico, visto que,enquan 
to nas craniossinostoses simples ela constituiria o evento inicial, 
nas dismorfias crânio-faciais verificar-se-ia,por assim dizer,exac 
tamente o efeito inverso. Daí que, na sequência da remoção cirúrgi 
ca das áreas ocluídas das suturas, se possa assistir, nos doentes 
com craniossinostose simples, como que a uma reversão da cadeia de 
fenómenos que foi apontada para o caso das dismorfias crânio-faci
ais. Como tudo isto acaba por terminar, na recuperação por parte do 
neurocrânio em readquirir a sua capacidade de expansão, assim se 
compreenderia que nesses doentes a deformidade craniana pudesse ser 
corrigida,na sequência da libertação cirúrgica das áreas que esta
vam impedidas de crescer. Toda essa lógica de raciocínio parece re 
almente encontrar apoio, nas ilações de carácter retrospectivo que 
se podem extrair dos resultados do tratamento cirúrgico nos doenr 
tes da casuística que estudamos. 

Assim teríamos, por um lado o caso das crâniossinosto--
ses simples, em que a qualidade estética dos resultados alcança
dos com a utilização de técnicas cirúrgicas adequadas, parece fa
zer a demonstração de que o neurocrânio tinha de facto readquiri
do a sua capacidade de expansão, na sequência das operações reali
zadas . Doutra maneira não se compreenderia, nem a elevada percenta 
gem de excelentes resultados obtidos em doentes com sinostose da su 
tura sagital (cerca de 70%), com a execução de craniectomias linea
res simples, nem o significativo grau de avanço fronto-facial, ob
servado nos doentes com sinostose da sutura coronal na sequência 
da execução das técnicas crânio-faciais, traduzido na correcção 
das respectivas deformidades. 

Isso parece então fazer a prova de que, em ambas essassi 
tuações, a causa do impedimento pri-operatõrio â expansão craniana, 
tinha de facto residido na sinostose prematura das suturas crania
nas. Em nenhum desses doentes se detectou o reaparecimento das su
turas, do modo observado por Shillito (1973) e por Hanson e colabs. 
(1977). Ë no entanto de prever, com base nas ilações extraídas da 
investigação do processo de reossificação das áreas craniectomiza-
das, de que,na sequência da remoção desse obstáculo,se tenham de 
facto desenvolvido as já assinaladas linhas específicas de "stress", 
geradoras das forças separadoras,que impediram a fusão entre as i-
Ihotas de osso neo-formado ao longo das áreas correspondentes âs li_ 
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nhãs suturais, contribuindo assim para que fosse preservada a capa 
cidade de expansão craniana. Em tais circunstâncias, esse fenómeno 
ocorreria independentemente do grau e da rapidez com que se procès 
sar a reossificação das áreas craniectomizadas, bem como do facto 
de se ter ou não utilizado material plástico a recobrir os bordos 
das craniectomias, conforme ficou demonstrado nos doentes desta ca 
suística. 

Tratar-se-ia aliás de um fenómeno, para cuja explicação 
fomos igualmente procurar inspiração nos dados da investigação ex
perimental de Mabbutt e colabs. (1979), a qual foi, por sua vez,mi 
mifiçada na patologia humana no caso do doente descrito por Hanson 
e colabs. (1977). Como já foi salientado no primeiro capítulo, quan 
do se fez uma citação a esse trabalho experimental, o padrão de re 
ossificação pós-calvariectomia,pôs realmente em evidência a impor 
tância do desenvolvimento das tais linhas específicas de "stress" 
no reaparecimento das suturas. Na realidade pôde assistir-se, ã me 
dida que o processo de reossificação decorria,que das múltiplas"su 
turas" que entretanto se iam desenvolvendo entre as ilhotas do os
so neo-formado, todas foram mais tarde sucessivamente fundindo en
tre si, com excepção das situadas ao longo das áreas corresponden
tes à localização habitual das suturas normais. 

Já no caso das dismorfias crânio-faciais, as conclusões 
extraídas do estudo do crescimento crânio-facial nos doentes da pre 
sente casuística, são altamente sugestivas de que depois de um pe
ríodo de expansão neurocraniana, observado na sequência da total 
libertação cirúrgica das áreas suturais sinostosadas, se seguiu com 
maior ou menor rapidez um novo impedimento da expansão ao nível 
dessas áreas. Daí a razão de não ter sido possível obter um êxito 
idêntico,ao conseguido no caso das craniossinostoses simples, no que 
se refere â correcção estética das deformidades crânio-faciais. A 
provável explicação para tal facto, ficaria então a dever-se, â e-
xistência prévia de alterações estruturais da própria cápsula neu 
rocraniana que,impedindo o desenvolvimento das assinaladas linhas 
de "stress", facilitam as condições para que o processo de reossi-
ficação pós-operatório conduza novamente ao encerramento das áreas 
de expansão criadas cirurgicamente. 

Seria então em tais circunstâncias, que se verificaria o 
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encadeamento etiopatogénico sugerido na teoria defendida por Moss 
(1959) e por Stewart e colabs. (1977), segundo o qual esse fenóme
no não representaria mais do que o resultado da reacção âs mesmas 
forças e condições,que tinham desencadeado o estímulo osteogénico 
que conduziu â sinos tose prematura das suturas, dado que,em princí 
pio,elas não tinham sido modificadas pela intervenção cirúrgica.Pa 
ra esses autores, o tecido de granulação situado por cima das fi
bras durais intactas, ao ser submetido ã acção de um "stress" anor 
mal, seria mais uma vez estimulado para a actividade osteogénica 
que conduziria novamente ã fusão das áreas craniectomizadas. 

Refira-se a propósito, que foi com base nesta concepção 
etiopatogénica,que Hahn e Jane (1978) utilizaram uma técnica desti 
nada a alterar as forças tensionais anormais no interior da própria 
dura mater. Ela consiste em proceder a um simples pregueamento des_ 
sa membrana, depois de se ter executado uma craniectomia em forma 
da letra grega n, que eles afirmam ter sido usada em 40 doentes 
(casos de sinostose das suturas sagital e coronal, uni e bilate
ral). Segundo esses autores, os resultados alcançados vieram con
firmar, a importância da presença de forças tensionais no interior 
da própria dura mater no desenrolar do processo de reossificação 
pós-operatória, na medida em que em nenhum desses doentes se veri
ficou a fusão das"neo-suturas" criadas cirurgicamente; em três de
les houve mesmo necessidade de proceder a cranioplastias, para col 
matar o defeito ósseo resultante do alargamento significativo das 
áreas craniectomizadas. 

Retomando entretanto a sequência da exposição, parece-nos 
ser agora a altura de chamar a atenção, para mais um elemento em 
que assenta a concepção etiopatogênica unitária, sobre o desenvol
vimento tanto do processo sinostõtico como das deformidades crania 
nas,que foi defendida por Moss (1959, 1975). Ele afirmava que o au 
mento de tensão dos tecidos da cápsula neurocraniana, nomeadamente 
ao nível dos seus feixes fibrosos de reforço, onde ela se asseme
lharia â tensão que se desenvolve ao longo de um arco, traduzir-se 
-ia ao nível dos tecidos suturais das áreas incapacitadas de se ex 
pandir, pelo despertar do processo osteogénico que conduziria ã fu 
são prematura das respectivas suturas. No entanto, o autor dessa 
teoria mecanicista não explica, o modo como "o aumento de tensão ao 
nível dos tecidos suturais parece ser capaz de directamente inici-
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ar o processo osteogénico que conduz ã sua fusão prematura" (Moss, 
1959, 363). 

Na nossa opinião, a condição inicial para o desencadea
mento dessa fusão prematura, ficar-se-ia essencialmente a dever ã 
perda de funções das suturas, em virtude da ausência do desenvolvi 
mento das forças separadoras, pelos motivos que anteriormente fo
ram apontados. A partir desse momento, poderia então desencadear-
-se o processo sinostõtico, por um mecanismo idêntico ao que foi 
apresentado por Bennett (196 7) , para explicar o despoletar do pro
cesso osteogénico que conduz ã sinos tose fisiológica das suturas 
cranianas. De acordo com a sua teoria, a partir do momento em que 
a cápsula neurocraniana deixar de expandir por acção das forças in 
ternas, o estímulo responsável pelo desencadeamento do processo de 
fusão fisiológico da sutura, será provocado pela acção das forças 
externas, tais como por exemplo a contracção muscular. Em circuns
tâncias idênticas as que foram apresentadas para o caso das dismor 
fias crânio-faciais, poder-se-ia então acrescentar, que as forças 
tensionais anormais desenvolvidas ao longo da cápsula neurocrania
na, em virtude da contínua acção expansiva do encéfalo não ter con 
trapartida numa idêntica capacidade de alargamento dessa cápsula, 
contribuiriam nessas situações, para acelerar o desencadeamento do 
processo osteogénico que levaria ã ossificação das estruturas fi
brosas das suturas. Desta maneira, compreender-se-ia então o moti
vo porque,nos nossos doentes com dismorfias crânio-faciais, se ve
rificou inicialmente uma expansão craniana logo a seguir ã opera
ção, a qual foi no entanto novamente anulada pela rapidez comque se 
desencadeou o processo osteogénico, em resposta â acção dessas for 
ças tensionais anormais. Isso aconteceu em virtude de não se terem 
desenvolvido as assinaladas linhas específicas de "stress", que im 
pedissem a fusão entre as ilhotas de osso neoformado,ao nível das 
áreas de expansão criadas cirurgicamente. 

Para completar esta discussão sobre os prováveis mecanis_ 
mos responsáveis pelo desencadeamento do processo sinostótico, gos_ 
ríamos ainda de fazer mais algumas considerações sobre a hipótese 
que há pouco foi aventada,ao considerar a perda de funções das su
turas como a causa inicial para que seja depois despoletado o pro 
cesso osteogénico,que conduz â sua oclusão prematura. Como é evi
dente, ela não se aplica ao caso das craniossinostoses simples, em 
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cuja situação, e de acordo com a hipótese teórica há pouco emitida, 
a ossificação prematura das estruturas fibrosas das suturas é con
siderada como sendo o resultado de uma perturbação da osteogénese,lo 
calizada ao nível da própria área suturai. Por outro lado já é de 
admitir, que aquele mecanismo possa estar subjacente ao desenvolvi
mento de determinadas formas de crâniossinostoses secundárias, co
mo é o caso por exemplo das que se verificam em alguns doentes com 
microcefalia, ou em casos de hidrocefalia após a introdução de um 
"shunt". Nessas situações, o défice expansão intracraniana pode re 
almente criar condições propícias para o desencadeamento do proces_ 
so sinostõtico, devido ã perda de função das suturas , consequente 
ao desaparecimento das forças separadoras que provoquem o estira
mento das suas estruturas fibrosas, o qual, como já foi acentuado 
no primeiro capítulo, é indispensável para a manutenção da sua fun 
cionalidade. 

Ë provável que,em ambas essas situações, se possa verifi 
car um mecanismo idêntico ao que foi descrito por Bennett (1967),pa 
ra o desenvolvimento da sinos tose fisiológica. De facto, não pare
ce que a simples aproximação entre as margens ósseas das suturas, 
seja só por si suficiente para desencadear o processo sinostõtico, 
conforme foi demonstrado experimentalmente por Laitinen (1956). Por 
outro lado,ignora-se ainda qual o eventual papel a desempenhar em 
todo esse processo, por estruturas tais como por exemplo o periõs-
seo, em cujo caso os resultados fornecidos pela investigação expe
rimental são frequentemente contraditórios, conforme foi salienta
do numa das mais recentes publicações sobre o assunto (Nappen e Ko 
kich, 1983). 
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5.3. POSIÇÃO PESSOAL SOBRE A ETIOPATOGENIA 
DAS CRANIOSSINOSTOSES 

Como transparece da discussão que se acaba de fazer, exis 
tem ainda inúmeros pontos obscuros que aguardam um melhor esclare
cimento, pondo em evidência a necessidade em prosseguir com os tra 
balhos de investigação sobre o assunto, no sentido de aprofundar o 
nosso conhecimento sobre a etiopatogenia das craniossinostoses. É 
provavelmente esse o caso de uma descoberta de natureza bioquímica 
publicada recentemente, que nos pode pôr na pista da eventual exis 
tência de um defeito enzimático, eventualmente responsável por al
terações sistémicas da osteogénese, as quais poderão por sua vez 
pôr-nos no caminho de encontrar a natureza do defeito original nas 
craniossinostoses primárias. 

Estamos a referir-nos concretamente ã recente descoberta 
de Kaye e colabs. (1978), da acumulação de glicosaminaglucan (GAG) 
na mucosa do véu do paladar de doentes com síndrome de Apert. Essa 
descoberta, em correlação com a observação dos fenómenos sinostõti_ 
cos, não só ao nível do crânio como também de várias articulações, 
bem como na verificação da existência de calcificações noutras par 
tes do organismo (tais como a cápsula nasal e os ligamentos esti-
loides, e ainda na cadeia de ossículos do ouvido médio numa idade 
tão percoce e com uma extensão que raramente se observa na idade a 
dulta), levou-os a admitir a possibilidade da existência de uma 
perturbação do metabolismo do sulfato de condroitina. Por sua vez 
Kreiborg (1981, ), ao estudar doentes com síndrome de Crouzon, en
controu nesses doentes perturbações em tudo idênticas às que aca
bam de ser assinaladas para o síndrome de Apert. Elas consistiam, 
essencialmente, na sinostose progressiva das suturas da calote era 
niana e do osso maxilar superior bem como das suturas e sincondro-
ses da base craniana, acompanhadas paralelamente pela calcificação 
do ligamento estiloideu e pela fusão progressiva das vértebras cer 
viçais, bem como por uma rigidez articular. Face à ocorrência nos 
dois síndromes, da presença da sinostose das suturas cranianas, con 
comitantemente com o desenvolvimento de fenómenos de calcificação 
através do corpo, Kreiborg (1981, ) admite que possa haver um meca
nismo etiopatogénico idêntico, no desenvolvimento das alterações, 
que se observam em doentes com esses síndromes, tanto mais que em 
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ambos se verifica um modo de transmissão genética de tipo autossõ-
mico dominante. 

A ser assim, e considerando agora as conclusões aque con
duziu a discussão efectuada na rubrica anterior, ao pôr em evidên
cia a provável heterogeneidade dos mecanismos fisiopatológicos do 
desenvolvimento das deformidades e do desencadeamente do processo 
osteogénico responsável pela oclusão prematura das suturas crania
nas, seríamos então tentados a emitir uma hipótese etiopatogénica, 
segundo a qual as características clínicas que permitem diferenci
ar as craniossinostoses simples dos grupos sindromãticos que cons
tituem as dismorfias crânio-faciais, encontrariam a sua explicação 
no modo de actuação da noxa. Isso diria respeito, sobretudo,ao mo
mento em que no decurso do processo evolutivo da morfogénese ou do 
desenvolvimento do neurocrânio, ela possa exercer a sua acção dele 
teria. 

No caso das dismorfias crânio-faciais, em que se verifi
ca uma história familiar da doença e um modo de transmissão genêti 
ca geralmente do tipo autossõmico dominante, haveria um erro do me 
tabolismo resultante de um defeito enzimático, cujo efeito deleté
rio se faria sentir em fases muito precoces do período do desenvo_l 
vimento embrionário, provavelmente ainda durante a fase da morfoge 
nese da base craniana. Disso resultaria o desenvolvimento de alte
rações muito importantes de todo o neurocrânio, incluindo o seu pró 
prio padrão de organização estrutural. A repercussão sistémica das 
alterações osteogénicas desencadeadas pelas perturbações metabóli
cas, sejam elas do sulfato de condroitina ou de qualquer outro fac
tor importante no processo normal da osteogénese, como resultado de 
alterações enzimáticas geneticamente transmitidas, dependeria por 
sua vez das próprias características do gene responsável por essas 
alterações enzimáticas. Assim, se por exemplo a sua acção deleté
ria se fizesse sentir no momento do desenvolvimento dos botões ger 
minais dos membros, poder-se-ia então desenvolver qualquer um dos 
vários tipos de acrocéfalo-sindactilia. 

Na sequência desse raciocínio, e tendo ainda em vista a 
precocidade com que no caso das dismorfias crânio-faciais se veri 
ficaria a actuação da noxa, teríamos então que a sua acção se fa
ria sentir não só ao nível do neurocrânio, com as consequentes ai 
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terações de todo o seu padrão de organização estrutural, como tam
bém ao nível do próprio viscerocrânio. Relativamente a este último, 
isso é-nos sugerido pela observação de Kreiborg (1981, ) , ao consta 
tar a existência da sinostose prematura das próprias suturas do os 
so maxilar. Desta maneira, as várias nuances da expressão fenotípi 
ca que caracterizam cada um dos diferentes síndromes , não seriam 
mais do que a tradução das características genotípicas próprias de 
cada um deles. 

Por outro lado, o facto dessas alterações terem ocorrido 
tão precocemente, provavelmente ainda durante o período da morfoge 
nese, acarretaria alterações de tal modo acentuadas tanto ao nível 
do neurocrânio como do viscerocrânio, que na sequência das inter
venções cirúrgicas sobre as áreas sinostosadas do neurocrânio, nem 
este nem o viscerocrânio estariam em condições de responder adequa 
damente ã acção expansiva despertada pelo crescimento das matrizes 
funcionais, conforme se pôde demonstrar nos doentes da casuística 
que es tudamos. 

No caso das craniossinostoses simples, as quais na sua 
maioria constituem casos esporádicos, em teoria poder-se-ia também 
admitir que, como resultado de uma mutação genética, se pudesse i-
gualmente desenvolver um defeito enzimático , cuja acção se fizes 
se sentir em fases mais tardias do processo de desenvolvimento, do 
que aquilo que se verifica no caso das dismorfias crânio-faciais. 
Disso resultaria, que em vez da repercussão sistémica das pertur 
bações do processo normal da osteogénese, que se observa nessas si 
tuações, no caso das craniossinostoses simples o fenómeno teria a-
penas tradução ao nível das áreas suturais do neurocrânio. Daí ara 
zão porque,nessas circunstâncias, a sinostose prematura das sutu
ras cranianas constitui habitualmente o único sintoma da doença. A 
perturbação osteogénica que conduz ã sinostose suturai, poderia en 
tão ocorrer: ou durante a fase de formação das suturas, como foi de 
fendido por Park e Powers (1920); ou então com as suturas já forma 
das, como está implícito na concepção etiopatogénica de Virchow 
(1851). De qualquer forma, o mais provável é que a acção deletérea 
provocada pela actuação da noxa, possa ser exercida em várias fa
ses do período da gestação, a avaliar pelas variações no grau de ex 
tensão das áreas ocluídas que se pode observar ao longo das diver
sas linhas suturais, postas em evidência por Albright e Byrd(1981). 
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Isso já tinha sido também salientado por Shillito (1973)/como re
sultado da sua larga experiência através da observação directa,per 
-operatória, das suturas de numerosas crianças operadas no decurso 
das primeiras semanas de vida (Shillito e Matson, 1968). Desta ma
neira e parafraseando Shillito (1973, 87), assistir-se-ia no caso 
das craniossinostoses simples a um acidente da ossificação, de um 
modo idêntico ao que sucede quando, "ao mexer numa sertã a massa 
para fazer crepes, acontece que duas áreas que estavam destinadas 
a ficar separadas acabaram por se unir entre si". 

Como prova de que o fenómeno se desencadeia durante a vi 
da intra-uterina, pode apresentar-se o facto de na maioria dos ca
sos as deformações cranianas já serem evidentes no momento do nas
cimento, como foi posto em relevo nos doentes da casuística apre
sentada no capítulo 3. Nas situações em que tal não acontece, isso 
ficou a dever-se,provavelmente,ao facto do grau de deformidade no 
momento do nascimento ainda não ser muito acentuado, só se tornan
do aparente no decurso da fase mais activa do crescimento encefáLi 
co pós-natal. Aliás, em teoria não se pode também deixar de admi
tir,que o fenómeno possa ocorrer no período a seguir ao nascimen
to, mas nesse caso é pouco provável que a sinostose suturai se fa
ça acompanhar de alterações significativas da morfologia craniana, 
tal como se verificou no caso do último doente que foi apresentado 
no "Apêndice" (ver descrição do caso 18 - P.O.).Por outro lado, o 
facto de nos doentes desta casuística se ter detectado uma incidên 
cia de malformações congénitas associadas superior ã que se verifica 
na população em geral,, constituiria por sua-vez mais um argumento 
tendente a fazer a demonstração, de que a actuação da noxa seda du 
rante o período do desenvolvimento fetal. 

Finalmente, uma vez que a acção deletéria da actuação da 
noxa se traduziria apenas na oclusão das estruturas fibrosas das su
turas, seria então de esperar que,na sequência da libertação cirúr 
gica das áreas ocluídas, o crânio pudesse.novamente readquirir a 
sua capacidade de expansão,no sentido de corrigir ou atenuar as de 
formidades que entretanto se tinham desenvolvido, desde que as in
tervenções fossem efectuadas em idades precoces, tal como ficoutam 
bém demonstrado nos doentes desta casuística. 
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5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aproveitando as conclusões decorrentes da discussão de ca 
rácter etiopatogénico que acaba de ser finalizada, gostaríamos ain 
da de fazer algumas considerações, numa perspectiva da provável e-
volução futura dos critérios das indicações terapêuticas, bem como 
com o objectivo de tirar algumas ilações práticas de aplicabilida
de imediata, relativamente a algumas questões levantadas no capí
tulo anterior. 

Face ao exposto, começaríamos então por afirmar que, re
lativamente ao caso particular das craniossinostoses simples, tudo 
parece indicar estarmos já na posse de elementos, que nos levam a 
admitir a possibilidade de estarmos a caminho de encontrar soluções 
definitivas e plenõLmente satisfatórias, para os doentes com essa 
forma de crâniossinos tose primária, independentemente do tipo de su 
turas envolvidas no processo sinostõtico. Isso pressupõe, natural
mente, que as análises a longo prazo venham confirmar os resulta
dos já obtidos e, ainda, que o esclarecimento proporcionado por in 
vestigações futuras venha demonstrar, que nos doentes com cranios
sinostoses primárias há, de facto, uma duplicidade etiopatogénica 
dos mecanismos que conduzem ã sinostose prematura das suturas cra
nianas , nos moldes teóricos que antes foram enunciados. 

Já o mesmo não se pode afirmar, contudo, relativamente às 
dismorfias crânio-faciais, em cujo caso a experiência já acumulada 
através da análise da casuística apresentada no capítulo 3, permi
te concluir que, mesmo tomando uma atitude terapêutica precoce,não 
parece que os problemas ao nível da face desses doentes fiquem re
solvidos. A simples eventualidade de termos de admitir, para o ca
so das dismorfias crânio-faciais, que uma parte significativa des
ses doentes tenha mais tarde que vir também a ser submetida a in
tervenções sobre o terço médio da sua face, ê só por si suficien 
te,para pôr serias dificuldades na definição dos critérios das in
dicações terapêuticas de carácter profiláctico. Na realidade , em 
virtude do anel suturai do sistema coronal estar geralmente impli
cado no caso das dismorfias crânio-faciais, e atendendo ãs idades 
relativamente precoces em que têm de ser tomadas as respectivas de 
cisões terapêuticas, é possível que, nesse momento, se possa estar 
confrontado com dois aspectos aparentemente contraditórios do mes-
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mo problema. 

Assim, enquanto que relativamente ã deformidade craniana 
há toda a vantagem em, tão depressa quanto possível, proceder ã li 
bertação das áreas sinostosadas do neurocrânio, no sentido de per
mitir que o encéfalo possa desenvolver-se em toda a sua plenitude. 
Já no que se refere âs alterações ao nível do terço médio da face, 
parece que haverá toda a conveniência em protelar a correcção des
sas deformidades até uma idade próxima do período da puberdade, 
que é a altura em que o processo de desenvolvimento facial se po
de considerar como tendo terminado. Por outro lado, sabendo nós pe
la experiência já adquirida, que as intervenções precoces sobre a 
região fronto-orbitária, não só são eficazes na resolução dos pro
blemas de natureza funcional, como podem até constituir uma solu
ção definitiva na correcção estética das deformidades a esse nível, 
estaremos ainda colocados perante outro tipo de dificuldades. Elas 
consistem essencialmente em, perante a eventualidade de ter mais 
tarde que vir também a intervir sobre a face do doente, decidir se 
as intervenções iniciais devem visar logo a possibilidade de ten
tar obter uma solução definitiva relativamente ã região fronto-or
bitária, ou se, pelo contrário, deve optar-se por uma solução tran 
sitõria, no sentido de libertar primeiro as áreas sinostosadas do 
neurocrânio, deixando para mais tarde a execução das operações des 
tinadas a fazer, simultaneamente, a correcção das deformidades or
bitarias e faciais. 

Este problema foi já levantado no capítulo anterior , a 
propósito das técnicas que têm vindo a ser utilizadas tanto no Cen 
tro de Gotemburgo como no Centro liderado por Marchac (Marchac eRe 
nier, 1981), tendo em vista as serias advertências lançadas por 
Paul Tessier num dos seus artigos mais recentes (Tessier, 1981).Co 
mo então foi acentuado, o receio de poder vir a inviabilizar as in 
tervenções tardias sobre a face,deriva essencialmente do facto 
de, com o emprego dessas técnicas,se proceder a uma libertação com
pleta de todo o complexo fronto-supra-orbitário, o qual ê deixado 
depois a flutuar sobre o saco durai, sob a forma de um retalho com 
pletamente livre,como é o caso da primeira, ou só parcialmente li
vre, como acontece com a segunda (Marchac e Renier, 1981). Na ver
dade, ã partida nada nos garante, que o processo de reossificação 
que entretanto vier a desenvolver-se na sequência do acto cirúrgi-
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co, seja suficiente para proporcionar os tais suportes firmes de 
que fala Tessier nesse seu artigo (Tessier, 1981). 

Por outro lado, em virtude de entre as várias técnicas 
disponíveis, serem exactamente essas duas as que parecem proporcio 
nar ao encéfalo as melhores condições para o seu desenvolvimento , 
nomeadamente no que se refere â expansão dos lobos frontais, ambas 
têm assim a vantagem de criar as condições indispensáveis paraque, 
através das próprias características dos vectores de crescimento 
desses lobos, a sua expansão possa ser também aproveitada como mo
tor e monitor do avanço fronto-orbitário, no sentido de, ao remode 
lar o crescimento dessa região, corrigir simultaneamente a deformi_ 
dade. Dada a aparente impossibilidade de, nas dismorfias crânio-fa 
ciais, poder conciliar essa vantagem com o risco atrás assinalado, 
ser-se-ia então quase tentado a sugerir, que o emprego dessas téc
nicas fosse reservado exclusivamente para os doentes com craniossiL 
nostose simples, em virtdude de nessas situações não haver o refe
rido tipo de condicionantes, relativamente ao terço médio da face. 
Isso pressupõe, no entanto, o estabelecimento de um diagnóstico no 
solõgico correcto e uma avaliação adequada das deformidades a cor
rigir, o que nem sempre é fácil, atendendo âs idades precoces em 
que têm de ser postas as indicações terapêuticas. Na realidade e 
tal como já foi devidamente posto em relevo, poderá então aconte
cer que, nessa altura, a expressão fenotípica da deformidade nãose 
ja ainda aparente, induzindo em erros de diagnóstico, tais como por 
exemplo, o de considerar como craniossinostose simples, o caso de um 
doente em que a evolução subsequente venha demonstrar tratar-se de 
um síndrome de Crouzon. Além disso, nesse momento pode também ser 
praticamente impossível,fazer uma previsão minimamente falível,so
bre a provável evolução futura das deformidades já presentes,nessa 
altura, na face do doente. Daí talvez a razão da atitude seguida no 
famoso Centro parisiense liderado por Tessier, de preferir primei 
ro aguardar essa evolução, para então proceder ã execução de um a-
vanço conjunto fronto-facial, num só tempo cirúrgico, entre as ida 
des dos 4 e dos 10 anos (Raulo e Tessier, 1981) . 

Não se pode no entanto afirmar, que uma tal atitude não 
esteja também isenta de crítica,essencialmente por dois motivos.Em 
primeiro lugar, porque não se entra em consideração com o risco po 
tencial do desenvolvimento de disfunções relacionadas com a defor-
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midade craniana, na medida em que não são contempladas as indica
ções cirúrgicas de carácter funcional, com base numa atitude de ti 
po profiláctico,nos moldes já enunciados. Em segundo lugar, porque 
se deixa passar a fase mais importante, para aproveitar a acçãopro 
pulsora a exercer pelo encéfalo, no avanço da região fronto-orbitã-
ria. Por outro lado nada nos garante,que as intervenções sobre a 
face entre os 4 e os 10 anos de idade, possam resolver de um modo 
definitivo, tanto as deformidades como as disfunções com elas rela 
cionadas, não obstante a referência (Raulo e Tessier, 1981) aos bons 
resultados obtidos ao nível das regiões fronto-orbitãria e naso-fa 
ríngea. Além disso, tendo em vista que na sequência de tais inter 
venções, os segmentos esqueléticos avançados acabam por ficar fi
xos em posições estáticas, devido ã execução das respectivas osteo 
sínteses, é muito provável que, a partir desse momento, fique defi 
nitivamente coartada a eventualidade de qualquer potencial capaci
dade de crescimento,que ainda pudesse vir a verificar-se ao nível 
das suturas faciais que não estavam envolvidas no processo sinostó 
tico, como foi devidamente realçado por Kreiborg (1981,), a propó
sito do síndrome de Crouzon. 

Daí a importância, posta em relevo por este último autor, 
de antes de tomar qualquer decisão terapêutica, proceder sempre a 
um adequado e cuidadoso estudo sobre o estado das suturas faciais, 
tendo em vista as suas eventuais potencialidades de crescimento. Is_ 
so pode auxiliar no planeamento do tratamento cirúrgico, na me
dida em que esses estudos poderão ainda dar um contributo decisivo 
no próprio estabelecimento do diagnóstico nosolõgico, em situações 
de dúvida idênticas âs que há pouco foram assinaladas. De facto,fa 
ce aos problemas que habitualmente se põem no estabelecimento de um 
diagnóstico precoce, em princípio bastará a constatação da presen-. 
ça de alterações ao nível das suturas faciais, para afastar, desde 
logo, a hipótese de se tratar de uma crâniossinostose simples(Krei^ 
borg, 1981b). 

Terá de ser nessa linha que,no futuro,os doentes devem 
ser investigados, recorrendo para tal a métodos radiocefalomêtri-
cos e radioestereométricos, como está aliás já a ser feito em al
guns Centros escandinavos, quer no campo da patologia clínica huma 
na (Friede e col., 1983; Kreiborg, 1981, ) quer no campo da investi 
gação experimental animal (Alberius, 1983). 0 incremento desse ti-
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po de invéstigação, para além da sua aplicabilidade prática imediá 
ta na definição dos critérios das indicações terapêuticas, poderá 
ainda, juntamente com outras investigações de carácter genético e 
bioquímico, pôr-nos no caminho de um esclarecimento definitivo, so
bre a verdadeira natureza dos mecanismos etiopatogénicos implica
dos na sinostose prematura das suturas cranianas, nos doentes com 
craniossinostoses primárias. 

Por outro lado,há necessidade de aprofundar os estudos do 
crescimento crânio-facial, no sentido de verificar se as análises 
a longo prazo,vêm confirmar os resultados já alcançados com a uti
lização das modernas técnicas crânio-faciais. Caso isso venha a a-
contecer, e se vierem ainda a ser confirmadas as ilações que servi 
ram de base ã formulação das hipóteses etiopatogênicas antes apre
sentadas, podemos então admitir, que as linhas de orientação tera
pêutica virão, de facto, a ser norteadas no sentido das indicações 
cirúrgicas terem que ser tomadas em idades precoces, com base numa 
atitude de tipo profiláctico. Mesmo em relação ao caso das dismor-
fias crânio-f aciais , sempre que se verifique um impedimento do cres_ 
cimento ao nível do anel suturai do sistema coronal, é de aconse
lhar que as intervenções iniciais sejam logo dirigidas ã região 
fronto-orbitãria, com a finalidade de tentar obter uma solução de
finitiva a esse nível, recorrendo para tal ao emprego de técnicas 
do tipo das que foram utilizadas nos doentes da casuística apresen 
tada no capítulo 3, ou das que foram descritas por Marchac e Reni
er (1981). Nos doentes com dismorfias crânio-faciais, a correcção 
das deformidades do terço médio da sua face seria então deixada pa 
ra a altura da puberdade, a não ser que a presença de dis funções iia 
portantes, tais como a existência de um acentuado grau de exorbi-
tismo, ou o desenvolvimento de perturbações respiratórias graves , 
obrigasse a ter que antecipar essa intervenção. 

Não obstante as reservas já assinaladas, no decurso da 
discussão, a sugestão para a tomada de uma tal atitude baseia -se, 
essencialmente, na experiência colhida através da análise do proces_ 
so de reossificação pós-operatória, observado nos doentes da casu
ística apresentada no capítulo 3. Na realidade e face aos argumen
tos então apresentados, nomeadamente no que diz respeito aos con
ceitos etiopatogénicos então referidos , como base onde assenta o es_ 
tímulo osteogénico desencadeante do processo dâ reossificação, com 
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particular relevo para o caso das dismorfias crânio-faciais, tem-
-se a convicção de que essa reossificação será suficiente,para que 
não seja por falta de apoios sólidos ao nível da transição crânio-
-facial, que venham a ser inviabilizadas as intervenções que no fu 
turo tenham eventualmente que ser feitas sobre a face desses doen
tes . 

A tal propósito, chamaríamos a atenção para o facto da 
cirurgia crânio-facial tardia não ter sido inviabilizada, no caso 
particular dos doentes que tinham sido previamente tratados com as 
técnicas clássicas da craniectomia linear simples, num dos quais se 
tinha inclusivamente procedido ã execução de descompressivas sub-
-temporais e ã extirpação dos tectos orbitários. Recorde-se , con
forme foi já acentuado em ambos os capítulos precedentes, que es
sas constituem exactamente o tipo de manobras que foram apontadas 
por Tessier (1981), como causa de inviabilização das intervenções 
tardias sobre o maciço facial. Assinale-se ainda, apesar de todas 
essas reservas apontadas por Tessier, o facto dele próprio reconhe 
cer que,"quanto mais cedo forem efectuadas as craniectomias melho
res serão as reossificações, por vezes contra o desejo do neuroci
rurgião, mas todavia em benefício da cirurgia crânio-facial secun
dária" (Tessier, 1981, 112). 

Tudo, no seu conjunto, faz com que se tenha fundadas es
peranças que a evolução futura venha a confirmar essa expectativa, 
de modo a que em idades precoces possam vir a utilizar-se, sem qual 
quer espécie de receio relativamente a consequências futuras, as téc 
nicas que se baseiam na libertação completa de todo o complexo fron 
to-orbitário. Para além de proporcionarem ao encéfalo as melhores 
condições para que ele se possa expandir livremente, elas têm-se re 
velado, tanto quanto os resultados a curto e médio prazo permitem 
já concluir, perfeitamente eficazes na correcção das deformidades 
e das disfunções ao nível da região fronto-orbitária. A ser assim, 
será ainda de esperar, mesmo nos casos em que mais tarde tenha tam 
bémdese actuar ao nível do terço médio da face, que os benefícios obtL 
dos através dessa correcção, nomeadamente no que se refere ãs dis
funções resultantes da pouca profundidade das cavidades orbitarias, 
venham a tornar essas intervenções tardias menos extensas e, portan 
to, também menos traumatizantes para os doentes. 
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Por outro lado não se pode ainda excluir, a eventualida
de de poder vir a verificar-se uma melhoria no aspecto estético dos 
doentes, proporcionada por um potencial crescimento de outros com
ponentes esqueléticos do maciço facial, que não o osso maxilar, co 
mo é o caso por exemplo dos ossos próprios do nariz e dos ossos ma 
lares, cujo desenvolvimento poderia eventualmente vir a ser facili 
tado, na sequência da libertação das porções anteriores do neuro-
crânio que estavam impedidas de se expandir. Os resultados a médio 
prazo do estudo do crescimento crânio-facial (Friede, 1983), obser 
vado em alguns doentes da casuística que analisamos, forneceram ai. 
guns elementos que não eliminam a probabilidade disso poder vir a 
acontecer. Trata-se de mais um aspecto que, provavelmente, sõ virá 
a ser esclarecido com análises a longo prazo dos doentes já opera
dos, pelo que se torna necessário aguardar apenas mais alguns anos, 
até que um número significativo deles tenha atingido a idade da pu 
berdade, para então fazer um juízo mais adequado, sobre os pressu
postos de natureza fisiopatológica que têm vindo a servir de base 
ãs linhas de orientação terapêutica recentemente definidas. 

* 
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Este trabalho de investigação clínica,assentou essenci
almente na experiência recolhida da análise de uma série de 136 do 
entes, 115 com craniossinostoses simples e 21 com dismorfias crâ-
nio-faciais, tratadas cirurgicamente no Serviço de Neurocirurgia e 
no Centro de Cirurgia Crânio-facial do Hospital Sahlgrenska (Gotem 
burgo - Suécia), 119 dos quais com as técnicas clássicas neuroci
rúrgicas e os restantes 17 com as modernas técnicas crânio-faciais. 
Cinco dos primeiros acabaram, mais tarde, por ser também submeti
dos às técnicas mais radicais de reconstrução crânio-facial. 

De salientar, relativamente ao que se encontra descrito 
na literatura, a frequência com que se apurou uma história famili
ar da doença nas crianças com craniossinostoses simples, e a eleva 
da incidência de casos esporádicos no síndrome de Crouzon. Digno de 
registo, foi igualmente a precocidade com que se estabeleceu o dia 
gnóstico na maioria dos doentes, o que deu a oportunidade de os o-
perar também precocemente (cerca de 60% até aos seis meses e 80% a 
té ao ano de idade), essencialmente com base numa atitude de tipo 
profiláctico. Daí talvez a razão, porque apenas 26 dos 136 doentes 
apresentavam perturbações de natureza funcional: hipertensão in
tracraniana (12,5%), atraso do desenvolvimento psico-motor (9%), e 
epilepsia (2%) . Nos restantes 110 (cerca de 80% do total), nada mais 
de anormal se detectou no momento da operação, para além da prèsen 
ça da deformidade craniana. Nesse grupo de 26 doentes, a investiga 
ção neuro-radiolõgica revelou a presença de uma hidrocefalia em 9 
casos (incidência de 7%), dois dos quais apresentavam também uma a 
genesia do corpo caloso. Essa investigação só não foi efectuada em 
dois doentes, tendo-se ainda demonstrado a existência de uma atro
fia cortical num caso e a presença de deformações do sistema ven
tricular num outro,. 

Com a finalidade de procurar tirar ilações sobre as even 
tuais relações de causa/efeito, entre a deformidade craniana e o 
desenvolvimento dessas disfunções, procedeu-se primeiro a uma aná
lise sobre a forma de associação entre esses síndromes clínicos,co 
tejando depois os dados fornecidos pela investigação neuro-radio
lõgica, com o modo como se processou a sua evolução, na sequência 
dos vários tratamentos cirúrgicos a que os doentes foram submetidos. 

Relativamente aos 17 doentes com hipertensão intracrania 
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na, pôde então concluir-se: que ela se desenvolveu de um modo iso
lado em mais de metade desses doentes, fez-se acompanhar de uma hi 
drocefalia num terço dos casos, e que desapareceu na sequência do 
tratamento cirúrgico em todas as situações em que não houvesse hi
drocefalia associada. Quanto aos 12 doentes com atraso do desenvol_ 
vimento psico-motor, constatou-se que em três quartos havia uma hi 
pertensão intracraniana e/ou uma hidrocefalia, verificando-se ter 
sido exactamente nessas situações que o prognóstico foi melhor,com 
uma reversibilidade completa desse atraso, desde que ambas pudes
sem ser precocemente controladas com êxito; essa reversibilidade já 
não se verificou, nos doentes em que tinha sido detectada a presen 
ça de malformações encefálicas associadas. No que se refere à hi
drocefalia, pôde observar-se, em primeiro lugar, que ela era essen 
cialmente de tipo triventricular e que predominava nos casos com en 
volvimento bilateral da sutura coronal, particularmente nos doen
tes com dismorfias crânio-faciais. Em mais de metade dos casos ela 
fazia-se acompanhar de hipertensão intracraniana, verificando-se 
ainda, que tanto a hipertensão como a dilatação ventricular sõ re
grediram após a introdução de um "shunt"; por outro lado, pôde as
sis tir-se a um desenvolvimento mental normal de todos os doentes em 
que a hidrocefalia pôde ser precocemente controlada com êxito,cons_ 
tituindo excepção apenas os casos em que houvesse malformações en
cefálicas associadas. Finalmente , nenhum dos três doentes com epi
lepsia apresentava sinais de hipertensão intracraniana, ,ejn todos 
eles se evidenciou neuro-radiologicamente a presença de malforma
ções encefálicas associadas, e sõ num a epilepsia foi atenuada na 
sequência das operações realizadas. 

Com o objectivo de procurar acumular argumentos para a de 
finição das linhas gerais de orientação terapêutica, quanto ãs in
dicações cirúrgicas de carácter funcional, essas conclusões foram 
ainda cotejadas com a experiência referida por outros autores. Daí 
a razão porque anteriormente tinha sido feita referência a traba
lhos publicados na literatura mais antiga, baseados em casuísticas 
que permitiam não só avaliar as consequências funcionais dos diag
nósticos feitos em idades tardias, como também comparar os resulta 
dos entre grupos de doentes operados e não operados e, relativa 
mente aos primeiros, analisar ainda as diferenças entre os que ti
nham sido tratados com maior precocidade e os que tinham sido ope
rados mais tardiamente. 
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Começando pela responsabilidade da hipertensão intraoral 
niana no desencadeamento de perturbações do desenvolvimento mental, 
foi então realçada a melhoria pôs-operator!a das alterações compor 
tamentais dos doentes (Ingraham e col. ,1948.; Laitinen, 1956; Scarf o 
e col.,1979; Shillito e Matson, 1968), na medida em que elas cos tu 
mam ser atribuídas à presença da hipertensão, bem como o facto de 
se ter verificado haver uma relação estatística significativa, en
tre os valores e a duração da hipertensão,com o grau de atraso men 
tal (Renier e col., 1982). Por outro lado, admitiu-se igualmente a 
possibilidade da deformação das paredes cranianas poder exercer uma 
acção deletéréa sobre as estruturas intracranianas, com aconsequen 
te repercussão sobre o desenvolvimento mental das crianças. Isso e 
ra-nos sugerido por uma série de dados decorrentes da experiência 
clinica. Como um dos argumentos mais importantes, apontou-se então 
a elevada Incidência de sequelas da hipertensão intracraniana e de 
atraso mental, em casuísticas publicadas na literatura mais antiga, 
referindo doentes não tratados cirurgicamente ou operados em idades 
tardias, quando confrontados com o que foi observado nos doentes 
desta casuística, o facto de em cerca de 80% dos casos nadamais de a 
normal se ter encontrado,para além da deformidade estética, foi en 
tão apresentado como um elemento que demonstra, retróspectivamen 
te, a importância em corrigir precocemente a deformidade craniana, 
no sentido de fazer a profilaxia do desenvolvimento dessas disfun
ções . 

Punha-se entretanto o problema de saber: por um lado, se 
para que a hipertensão se desenvolvesse, seria obrigatório que hou 
vesse uma redução efectiva da capacidade volumétrica da cavidade 
craniana; por outro, se mesmo na ausência da hipertensão, a defor
mação das paredes cranianas poderia ser suficiente para , por si 
sõ, perturbar o desenvolvimento do encéfalo. Atendendo ao facto da 
experiência clínica ter demonstrado,que o edema papilar raramente 
se desenvolve no decurso do primeiro ano de idade (Faber e Towne , 
1943) ,começou-se por ressalvar a possibilidade da pressão; intracra 
niana poder já estar aumentada, mesmo na ausência de sinais objec
tivos que assinalem essa elevação (Van Effenterre e col., 1976).De 
fendeu-se igualmente o ponto de vista, com base ainda em elementos 
da experiência clínica, de não ser indispensável que houvesse uma 
verdadeira crâniostenose, para que pudesse observar-se um efeito 
deletêreo sobre o desenvolvimento do encéfalo. Isso derivava , es-
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sencialmente: de se ter verificado que a hipertensão se pode desen 
volver em doentes com sinostose isolada de uma única sutura; de se 
ter observado, em doentes com sinostose unilateral da sutura coro
nal, quer a existência de perturbações do desenvolvimento mental 
na ausência de malformações encefálicas associadas (Anderson,1981), 
quer a presença de níveis patológicos de pressão intracraniana (Mar 
chac e Renier, 1981; Renier e col., 1982); de se ter constatado u-
ma elevada incidência de atraso mental, em doentes com sinostose i 
solada da sutura metõpica (Anderson e col., ,1962). 

Admitiu-se então a possibilidade de que, como resultado 
das deformações produzidas nas estruturas encefálicas pelas pare
des cranianas, se desencadeariam alterações importantes na dinâmi
ca circulatória do LCR, suficientes por si só para exercer uma ac
ção deletérea sobre o encéfalo em desenvolvimento; no decurso do 
processo evolutivo, elas poderiam, por outro lado, conduzir ao de
senvolvimento de uma hipertensão intracraniana, provavelmente mes
mo antes do estabelecimento de uma verdadeira craniostenose. Em de 
fesa dessa hipótese, citaram-se as importantes alterações observa
das por Carmel e colabs. (1981), com a utilização da TAC, tanto ao 
nível do encéfalo como das vias de circulação do LCR, em casos de 
sinostose isolada da sutura sagital e de sinostose unilateral das 
suturas coronais e lambdoideias. Assinalou-se igualmente, a demons_ 
tração da existência de perturbações na dinâmica circulatória do 
LCR,feita por Di Rocco e colabs. (1980) e por Scarfo e colabs (1979): 
quer durante as fases mais precoces do processo evolutivo , quando 
a pressão intracraniana ainda era normal (Di Rocco e col., 1980 ),quer 
era fases mais tardias, quando a hipertensão já se tinha estabeleci 
do de um modo definitivo (Scarfo e col., 19 79). 

A partir de todos esses dados, procedeu-se a uma discus
são de carácter especulativo, sobre a provável fisiopatologia do de 
senvolvimento da hipertensão intracraniana. Foi então aventada uma 
hipótese de encadeamento de fenómenos, cujos elos essenciais teri
am a seguinte sequência. Numa primeira fase, como consequência das 
deformações produzidas sobre o encéfalo e as vias de circulação do 
LCR, processar-se-iam as alterações iniciais da dinâmica circulatõ 
ria do LCR, por um mecanismo de bloqueio, tanto ao nível dos espa
ços subaracnoideus da convexidade como das cisternas basais; disso 
resultaria, não só uma nova distribuição do liquor por áreas de mais 
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baixo gradiente de pressão, como também a procura de novas vias pa 
ra a sua reabsorção. Por outro lado, dado que o aumento contínuo de 
volume do conteúdo intracraniano, provocado pelo carácter expansi
vo do crescimento encefálico, não é acompanhado pelo corresponden
te alargamento das paredes cranianas, haveria uma determinada fase 
do processo evolutivo, em que começariam as dificuldades de reab
sorção do LCR. Isso derivaria, não só do agravamento das próprias 
dificuldades circulatórias, decorrentes da saída de liquor para o 
exterior, como também dos fenómenos de bloqueio da circulação veno 
sa intracraniana. Entrar-se-ia então numa fase transitória, em que 
graças ã acção protectora dos mecanismos reguladores da pressão in 
tracraniana, através da manutenção de uma capacidade de reabsorção 
para valores relativamente mais elevados de pressão, pérmitia-se 
que ainda pudesse ser assegurada uma certa compensação. 

A eventualidade de poder vir a desenvolver-se uma hiper
tensão, ficaria assim na dependência do equilíbrio precário entre 
conteúdo e continente, estabelecido essencialmente através das re
lações entre o volume encefálico e a capacidade volumétrica da ca
vidade intracraniana, o qual, no caso da sinos tose simultânea de 
múltiplas suturas, poderia rapidamente entrar em ruptura,devido ao 
desenvolvimento de uma verdadeira crâniostenose . No entanto, co 
mo as perturbações introduzidas pela deformação das paredes crania 
nas na dinâmica circulatória do LCR, impediam que a acção protecto 
ra dos mecanismos reguladores da pressão intracraniana pudesse ser 
exercida em toda a sua plenitude, essa ruptura poderia ocorrer, mes_ 
mo antes de se processar uma redução significativa na capacidade vo 
lumétrica da cavidade craniana. 

Seguidamente, procedeu-se também a uma discussão decarãc 
ter especulativo, sobre a provável fisiopatologia do desenvolvimen
to da hidrocefalia. Ela foi baseada, essencialmente, nos dados re
colhidos da análise desta casuística, relativamente aos 9 doentes 
em que se detectou a presença de uma hidrocefalia e de mais dois 
que foram descritos â parte, bem como em elementos extraídos da a-
nãlise dos quadros insertos nos artigos publicados por Fishman e 
colabs. (1971) e por Hogan e Bauman (1971), referindo mais duas ca 
suisticas, em que craniosslnostose e hidrocefalia ocorrerem simultâ 
neamente. Todos no seu conjunto, totalizam um grupo de 26 doentes, 
razoavelmente documentados. 
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Dada a elevada frequência com que o fenómeno se verifi 
cou em associação com a sinostose bilateral da sutura coronal, de-
fendeu-se a hipótese de que a lordose da base craniana , provocada 
pela hipoplasia basal que habitualmente acompanha esse tipo de en
volvimento suturai, poderia desempenhar um papel fundamental na gé 
nese da hidrocefalia. Isso aconteceria porque, â medida que o pro
cesso de crescimento fosse evoluindo, o grau de lordose ir-se-ia 
tornando cada vez mais acentuado, com a consequente incapacidade 
em proporcionar uma acomodação adequada âs estruturas basais do en 
céfalo. Disso resultaria, por sua vez, um encurvamento do aqueduto 
de Silvio, criando assim as condições para o desenvolvimento de uma 
estenose funcional. As dificuldades daí resultantes, ao fluxo do 
LCR através do aqueduto, somadas às pré-existentes alterações dad.i 
nâmica intracraniana que se acabaram de referir, poderiam então fa 
zer com que em alguns casos se processasse o desenvolvimento de uma 
dilatação ventricular. 

Assim se explicaria a tendência para o carácter triven-
tricular da hidrocefalia, bem como a sua mais elevada incidência 
nas dismorfias crânio-faciais , em cujo caso o grau de hipoplasia ba 
sal é particularmente acentuado. No mesmo sentido aponta o facto de 
não obstante as craniectomias lineares se terem revelado eficazes 
na resolução dos casos de hipertensão intracraniana, em cuja situa 
ção elas funcionam como verdadeiras operações descompressivas, não 
terem resolvido o problema da hidrocefalia,em virtude da sua inefi 
cácia em modificar as alterações da base craniana responsáveis pe
lo seu desenvolvimento. Uma tal hipótese teórica, para explicar a 
génese da hidrocefalia nos doentes com crâniossinos toses, encontra 
ria ainda apoio no facto de, nos doentes estudados, se ter verifi
cado que a hidrocefalia se tinha desenvolvido numa fase relativa
mente tardia do processo de deformação do neurocrânio, o que esta
ria de acordo com o agravamento que progressivamente se observa no 
grau de lordose, ã medida que o processo de crescimento for evolu
indo. Deve ser, provavelmente,também essa a razão porque nesses do 
entes, os perímetros cefálicos não estavam significativamente au
mentados, pelo menos no decurso dos primeiros meses após o nasci
mento . 

Face a uma tal argumentação de natureza fisiopatolõgica, 
defendeu-se o ponto de vista de ser necessário, tão depressa quan-
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i;o possível, restituir ao encêfalo a possibilidade dele poder reas 
sumir a sua forma natural e a sua velocidade normal de expansão.Su 
geriu-se então,que a solução ideal consistiria na descoberta de téc 
nicas cirúrgicas que, utilizadas em idades precoces, permitissem a 
tingir um duplo objectivo. Em primeiro lugar, de fazer a prevenção 
do desenvolvimento da hipertensão intracraniana e do atraso mental. 
Ao mesmo teimpo, de deixar criadas as condições para que se viesse 
a processar um novo reajustamento dos vectores de crescimento ence 
fálico, que corrigisse as deformidades já existentes e, simultânea 
mente, evitasse a tendência que geralmente se observa para o seu a 
gravamento, â medida que decorre o processo de desenvolvimento. 

A experiência com a análise dos resultados do tratamento 
cirúrgico,nos doentes da casuística que estudamos,tinha entretan
to posto em evidência: 

19 - que embora as técnicas clássicas neurocirúrgicas se 
tenham revelado eficazes, tanto na prevenção como na 
resolução das disfunções exclusivamente relaciona
das com o desenvolvimento da deformidade craniana 
(excepção feita ã hidrocefalia),o mesmo já não acon 
tecia relativamente às disfunções relacionadas com 
as deformidades õrbito-faciais; 

29 - que a qualidade estética dos resultados alcançados 
com a sua utilização não era uniforme em toda a ca
suística, na medida em que tendo sido excelente na 
maioria dos doentes com envolvimento isolado das su 
turas sagital e metópica (70%e88% respectivamente), 
já foi francamente má na generalidade dos casos de 
sinos tose da sutura coronal; 

39 - que neste último caso, essa qualidade tinha me
lhorado substancialmente com a utilização das no
vas técnicas recentemente desenvolvidas. 

49 - que o estudo do crescimento crânio-facial, efectua
do nos doentes tratados com as técnicas crânio-faci 
ais, mostrou haver diferenças significativas, entre 
os doentes com craniossinostoses simples e com dis-
morfias crânio-faciais. 

Isso vinha chamar a atenção para o carácter multifaceta-
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do dos problemas, fazendo crer que aspectos aparentemente idênti
cos possam requerer soluções diferentes, não só em função da idade 
dos doentes no momento da operação, como também do tipo de suturas 
envolvidas no processo sinostótico e do diagnóstico nosolõgico que 
tiver sido instituído. Para facilitar, mais tarde, a definição das 
linhas gerais de orientação terapêutica , tornava-se portanto indis 
pensável fazer uma análise sistematizada das deformidades a corri
gir. 

Depois de se terem discutido os critérios de selecção dos 
doentes a submeter â correcção estética da deformidade,naqueles ca 
sos em que tivesse sido ultrapassada a altura própria para uma in
dicação cirúrgica de carácter profiláctico, procedeu-se então a u-
ma sistematização de situações com problemas de natureza comum. Is 
so fez-se com a finalidade de, mais facilmente, poder confrontar a 
experiência decorrente da análise desta casuística comaque tem si 
do referida por outros autores, no sentido de definir os critérios 
das indicações cirúrgicas, tanto no que se refere às idades mais a 
conselhãveis para operar, como â escolha das técnicas mais apropri_ 
adas para atingir os objectivos há pouco delineados. Foram então in 
dividualizados três grandes grupos de situações com especificidade 
própria, em função do tipo de deformidades a detectar no momento 
dos diagnósticos feitos em idades precoces: deformidades quase que 
exclusivamente cranianas; deformidades crânio-orbitãrias; deformi
dades crânio-faciais. 

O primeiro grupo é o que se reveste de menor dificuldade, 
quanto ã definição das linhas de orientação terapêutica . Ele diz 
respeito praticamente apenas a casos de sinos tose das suturas sagi_ 
tal e lambdoideias, predominantemente em doentes com craniossinos 
toses simples. Trata-se de situações, em que as indicações cirúrgi^ 
cas, tanto do ponto de vista estético como funcional, implicam com 
a necessidade de corrigir a deformidade apenas ao nível da calote 
craniana, visto que o papel de matriz funcional ê desempenhado ex 
clusivãmente pelo encéfalo em crescimento. 

0 segundo grupo já assume maior complexidade, e refere-
-se essencialmente a casos com envolvimento unilateral da sutura co 
ronal e da sutura metópica, predominantemente também em doentes com 
craniossinostoses simples. Tendo em vista que, nessas situações, o 
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papel de matriz funcional é desempenhado não só pelo encéfalo como 
também pelo globo ocular, cujos processos de crescimento evoluem de 
uma forma paralela, é frequente que a correcção tanto das deformi
dades como das disfunções com elas relacionadas, não seja consegui 
da através de intervenções dirigidas exclusivamente ã calote da re 
gião frontal. No caso da plagiocefalia, a correcção da deformidade 
implica mesmo com a necessidade de ter sempre que as estender ã ar 
cada supra-orbitária. 

0 terceiro grupo é todavia aquele que se reveste de maio 
res dificuldades, na tomada das decisões terapêuticas. Em primeiro 
lugar porque ele diz respeito àquelas situações, em que há sempre 
um impedimento do crescimento ao nível do anel suturai do sistema 
coronal, com as consequentes repercussões não sõ ao nível das por 
ções anteriores do neurocrânio, como também da própria face. Em se 
gundo lugar porque ele engloba,para além de casos com craniossi-
nostoses simples, a grande maioria dos doentes com dismorfias crâ-
nio-faciais, em cujo caso é habitualmente necessário intervir,tan 
to ao nível do neurocrânio como do viscerocrânio. Trata-se por is
so de situações em que,atendendo ã idade precoce em que têm de ser 
tomadas as decisões terapêuticas, podemos estar então confrontados 
com dois aspectos aparentemente contraditórios: por um lado, com a 
necessidade em ter que corrigir precocemente o componente fronto-
-orbitãrio das deformidades; por outro, de nos mantermos na espec-
tativa quanto ao seu componente facial. 

Essas dificuldades de julgamento derivam, essencialmente, 
das lacunas; ainda existentes no nosso conhecimento sobre a anãtomo 
-fisiologia do crescimento crânio-facial e, consequentemente,sobre 
a etiopatogenia do desenvolvimento das respectivas deformidades.Daí 
a razão porque, para podermos abordar o assunto numa perspectiva fi 
siopatolõgica, tínhamos procedido no primeiro capítulo deste traba 
lho, a uma revisão sobre o que tem sido descrito na literatura, a-
cerca da morfogénese do neurocrânio e dos mecanismos do crescimen
to crânio-facial (Enlow, 1975; Enlow e Azuma, 1975; Friede, 1981 ; 
Montaut e Strieker, 1977; Moss, 1959; Munro, 1977; Pritchard e col., 
1956; Smith e Tóndury, 1978). 

Foi então dado o maior relevo à especificidade do pa
drão de organização arquitectónica da cápsula,neurocraniana, logo 
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desde as fases iniciais do procedo da morfogénesy, o qu<vl. 6 depois 
transferido para a própria estrutura do crânio j" ormado, com as 
suas respectivas suturas e membrana periostea, bem como para a pró 
pria estrutura da dura mater. Como características essenciais des
se padrão, foram então assinaladas: 

1 - a identidade de relações topográficas, entre as li
nhas de orientação das cintas fibrosas de reforço da 
porção desmocraniana da cápsula ectomeníngea inicial, 
com a localização das áreas das presuntivas suturas; 

2 - a importância do padrão das relações espaciais entre 
os vários pontos de fixação basal desses feixes fi
brosos, ao nível da porção condrocraniana, na deter
minação do padrão da organização estrutural de toda a 
cápsula neurocraniana; 

3 - a manutenção desse padrão ao longo de todo o proces
so de desenvolvimento, não só através da identidade 
de relações topográficas entre as várias áreas sutu
rais com as linhas de reflecção durai, como também pe 
la correspondência anatómica entre essas áreas com de 
terminadas zonas da base craniana, estabelecida atra 
vés dos tabiques fibrosos de reforço durai. 

Considerando que a cápsula neurocraniana serve de supor
te e cobertura ã matriz funcional encefálica, e atendendo ao mesmo 
tempo ao carácter expansivo do crescimento do encéfalo, disso re
sulta que ambos acabem, no seu conjunto, por formar um complexo bio 
dinâmico. Como, por outro lado, a harmonia do seu funcionamento vai 
depender em grande parte do padrão de organização estrutural dessa 
cápsula, este acaba, por esse motivo, por lhe conferir a qualidade 
de uma verdadeira unidade biomecânica, no decurso de todo o proces_ 
so do desenvolvimento. Com a finalidade de analisar a forma como 
poderia, eventualmente, ser determinada geneticamente essa especi
ficidade de organização estrutural, procurou-se então especular,so 
bre o modo como deveria processar-se a expressão fenotípica do neu 
rocrânio. Dadas no entanto as lacunas do nosso conhecimento sobre 
o assunto, pensamos que uma das maneiras de contornar o problema, 
poderia consistir em aproveitar alguns dados já conhecidos da in
vestigação clínica e experimental (Mabbutt e col., 1979; Moss ,1975; 
Oudhof, 1982; Pritchard e col., 1956; Smith e Tòndury , 1978), para 
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tentar construir um modelo teórico de funcionamento desse complexo 
biodinâmico. Ele serviria, essencialmente, para analisar o modo co 
mo cada um dos seus componentes participa na determinação final,da 
forma e do tamanho definitivos da cabeça. Sendo assim, um tal mode 
lo poderia mais tarde ser também utilizado, para tentar extrair i-
lações sobre as perturbações introduzidas no processo normal do 
crescimento, por uma alteração ao nível de cada um dos elos da ca
deia estrutural da cápsula neurocraniana. 

Face, todavia, ã insuficiência do nosso conhecimento so
bre a localização das células portadoras do código genético, e tam 
bém em virtude de não se saber, no caso dele estar localizado nas 
células das matrizes funcionais, o modo e os mecanismos pelos quais 
isso se traduz ao nível da cápsula neurocraniana,começou-se por as 
sinalar as áreas da unidade biomecânica neurocraniana que, com mai 
or probabilidade, poderiam estar implicadas nesse processo. Elas di 
riam respeito, essencialmente: 

19 - aos pontos de fixação basal das cintas fibrosas de 
reforço da porção desmocraniana da cápsula mesenqui^ 
matosa inicial, através das células precursoras das 
respectivas cartilagens primordiais, na medida em 
que, das relações espaciais entre eles, vai depen
der o padrão de organização estrutural de toda a cãp_ 
sula neurocraniana; 

29 - às áreas das presuntivas suturas, através das suas 
células com capacidade osteogénica, visto que delas 
vai depender o crescimento do neurocrânio por "des
locamento" ; 

39 - às duas membranas periósteas (durai e epicraniana), 
em virtude da sua participação no crescimento por 
"movimento cortical"; 

49 - às células das sincondroses e das cartilagens de 
crescimento da base craniana, no caso de se vir a 
provar que elas são dotadas de capacidade de cres
cimento autónomo. 

Trata-se de aspectos da maior importância para o entendimento do 
processo do desenvolvimento craniano e, consequentemente, para o es_ 
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clarecimento de muitos pontos obscuros sobre a fisiopatologia do de 
senvolvimento das deformidades apresentadas pelos doentes. 

Tendo em vista esse objectivo, procedeu-se igualmente a 
uma breve referência sobre os mecanismos normais do crescimento crâ 
nio-facial, fundamentalmente a partir do conceito segundo o qual 
"a base do crânio constitui o molde a partir do qual a face se de
senvolve" (Enlow e Azuma, 1975, 217). Ele tinha-se baseado, sobre
tudo, nas conclusões extraídas de uma análise de carácter filogené 
tico (Enlow e Azuma, 1975), acerca da influência do crescimento da 
matriz funcional encefálica sobre o próprio processo de desenvolvi 
mento do viscerocrânio, exercida essencialmente através do andar 
anterior da base craniana. Foi então posta em relevo a complexida
de sobre o modo como se desenrola o crescimento crânio-facial, de
vido não só ã multiplicidade de matrizes funcionais implicadas, co 
mo também ã influência recíproca entre os processos de alongamen
to longitudinal do andar anterior da base do crânio e do crescimen 
to do terço médio da face. Na realidade, enquanto que durante os 2 
primeiros anos de idade, o desenvolvimento da região fronto-orbitã 
ria é essencialmente influenciada pelo crescimento dos lobos fron
tais e dos globos oculares,e mais tarde também dos lobos tempo
rais, acontece,por outro lado, que entre os 2 e os 7 anos a .base 
craniana segue, ela própria, também o crescimento facial. Este,por 
sua vez, é ainda influenciado pela erupção dentária e pelos movi
mentos de mastigação, pelo crescimento da língua e pelo incremento 
da respiração nasal, bem como ainda pelo processo de pneumatização 
dos ossos frontal e etmoidal, o qual ocorre já depois da idade dos 
7 anos. 

Por todos esses motivos e atendendo a que o crescimento 
facial só termina por alturas da puberdade, puderam-se então tirar 
duas ilações de carácter fisiopatolõgico, que apontariam no senti
do: 

19 - de tão depressa quanto possível, criar as condições 
para que o neurocrânio possa expandir ao nível do 
anel suturai do sistema coronal, de modo a que a re 
gião fronto-orbitária possa ser propulsionada por ac 
ção das matrizes funcionais, na esperança de que ela 
venha ainda a arrastar nesse avanço, o próprio maci_ 
ço esquelético do terço médio da face; 
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29 - relativamente a este último, de ficar à espera que 
a acção das matrizes funcionais do crescimento fa
cial possa ser exercida até ao fim. 

A tudo isso poder-se-ia ainda acrescentar, caso venha a 
confirmar-se a capacidade de crescimento autónomo da base craniana, 
o eventual papel a desempenhar pelo crescimento ao nível da sincon 
drose esfeno-occipital, já depois de terminada a acção da matriz 
funcional encefálica, visto que essa sincondrose só encerra a sua 
actividade por alturas da puberdade (Enlow, 19 75). 

Para além de todas essas razões, a indicação para nos man 
termos na expectativa, relativamente ao componente facial das de
formidades, seria também determinada pelo deficiente conhecimento 
que ainda temos sobre a etiopatogenia do seu desenvolvimento. Is
so faz com que, atendendo às idades precoces em que têm de ser to
madas as decisões terapêuticas,possa haver dificuldades nessa al
tura, não só em prever qual vai ser a história natural da evolução 
futura das deformidades já presentes, como até em estabelecer um 
diagnóstico nosolõgico correcto. Na realidade, torna-se por vezes 
difícil, nesse momento, fazer a destrinça entre craniossinostoses 
simples e dismorfias crânio-faciais, devido ã grande variabilidade 
da expressão fenotípica nesta última situação, com particular relê 
vo para o síndrome de Crouzon (Converse, 1977; Pruzansky, 1977). 

Perante tais dificuldades, põe-se então o problema,de de 
finir qual será a melhor altura para intervir sobre a face dos do 
entes. Disso dependerá , por sua vez,a decisão sobre o grau de ex
tensão de que se devem revestir as intervenções iniciais, quando e 
fectuadas em idades precoces : 

19 - ou em corrigir a deformidade estética apenas ao ní
vel da região fronto-orbitãria, de modo a fazer, si
multaneamente, a profilaxia do desenvolvimento de 
disfunções relacionadas com a deformidade craniana 
e com a pouca profundidade das cavidades orbitarias, 
deixando para mais tarde a intervenção sobre o ter
ço médio da face ; 

29 - ou a proceder, logo de início, a um avanço conjunto 
fronto-facial, com a finalidade de corrigir ao mes-
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mo tempo o aspecto estético e as disfunções relacio 
nadas com a hipoplasia maxilar. 

Trata-se de problemas ainda em suspenso,visto que, devi=_ 
do à data relativamente recente da criação das técnicas crânio-fa-
ciais, a experiência acumulada nos Centros mais conhecidos (Ander
son, 1981; Epstein e McCarthy, 1981; Hoffman e Hendrick,1979; Marru 
chac e Renier, 1981; Marsh e Schwartz, 1983; Matthews, 1979; Tes-
sier, 1981), não é de molde a permitir tirar conclusões definiti-j 
vas quanto aó modo mais adequado de proceder, em virtude do número; 
de doentes operados ser ainda escasso e os períodos de controle* 
pôs-operatório demasiado curtos. Com a finalidade de confrontar ex 
periências, fez-se uma analise dos resultados que têm sido publica 
dos a partir desses Centros, tendo em vista, não só as idades em 
que os doentes tinham sido operados, como também as técnicas que fo 
ram utilizadas. Entre os que, em idades precoces, tinham optado por 
actuar apenas ao nível das porções anteriores do neurocrânio, come 
çou-se por realçar os que procederam a craniectomias largamente es 
tendidas à base do crânio: ou apenas ao longo da área das suturas 
esfeno-zigomaticas, até à fissura orbitaria inferior (Epstein ecol* 
1979, 1981; McCarthy e col., 1978); ou então a complementá-las com 
a abertura de "neo-suturas" ao longo das porções anteriores das du 
as metades do andar anterior da base do crânio (Hoffman , 1981 ; e 
Hendrlck, 1979). Apresentaram-se então alguns argumentos, tenden-i 
tes a pôr em evidência as vantagens de, nas intervenções efectua
das em idades precoces, se dar antes preferência às técnicas em que 
se procede ã libertação completa de toda a região fronto-orbitãria 
(Johansson e col., 1981; Marchac e Renier, 1981). Depois de liber 

a —j 
tado, esse complexo esquelético é então deixado a flutuar sobre o 
saco durai, ou de um modo completamente livre como se fez nos do
entes da casuística que estudamos, ou apenas com uma ténue fixação 
âs porções superiores do maciço facial (Marchac e Renier, 1981), de| 
modo a permitir que o encéfalo em crescimento possa exercer a suaj 
acção propulsora. 

Nos doentes dessa casuística, a libertação da região fron. 
to-orbitária foi feita de duas maneiras: ou sob a forma de um moi 
nobloco; ou dividindo-a em dois segmentos separados, um contendo: 
a arcada supra-orbitãria e o outro a restante porção do osso fron
tal. Ao confrontar essa experiência com a do outro Centro (Marchaci 
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e Renier, 1981), onde o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas se 
tinha baseado em princípios idênticos, procurou-se então discutir, 
quais as circunstâncias que poderiam aconselhar a optar por um ou 
outro desses procedimentos. Chegou-se então ã conclusão, deque nos 
graus mais acentuados de deformidade seria preferível proceder ã 
sua divisão em dois segmentos, em virtude disso facilitar as mano
bras de manipulação per-operatõria, destinadas a remodelar previa 
mente a região fronto-orbitãria, essencialmente com o fim não só de 
corrigir a retracção da arcada supra-orbitária, como também de re-
estabelecer o ângulo fronto-nasal e o contorno bombeado da região 
frontal suprajacente . 

Face ã probabilidade de em alguns desses doentes, vir tam 
bëm a ser necessário intervir futuramente sobre o maciço esqueléti 
co do terço médio da face, foi então chamada a atenção para as ad
vertências lançadas por Tessier (1981), sobre a eventualidade des
sas operações tardias poderem vir a ser inviabilizadas, devido a 
não haver nessa altura, ao nível da zona de transição fronto - fa
cial, pilares suficientemente firmes onde possam vir a ser fixados 
os segmentos esqueléticos que então tiverem que ser deslocadas. A 
esse propósito,não se deixou por outro lado de assinalar, que não 
obstante esses receios, quando se actua precocemente sobre a regi
ão fronto-orbitãria, também não pode considerar-se como totalmente 
isenta de críticas, por exemplo, a atitude (Raulo e Tessier, 19 81) 
de esperar pelo momento em que as crianças atinjam os 4 anos de i-
dade, para então proceder a um avanço conjunto fronto-facial. Na re 
alidade, para além de não se levarem em linha de conta as indica
ções de carácter profiláctico, relativamente ao risco do desenvol
vimento de disfunções relacionadas com a deformidade craniana, per 
de-se igualmente a melhor oportunidade de aproveitar a acção a 
desempenhar pelas matrizes funcionais, encefálica e ocular, na re
modelação da região fronto-orbitária. 

Estava assim posta em relevo, a necessidade de aprofun
dar os conhecimentos de carácter etiopatogénico, para poder resol
ver alguns dos problemas em suspenso, sobre a definição das linhas 
gerais de orientação terapêutica. Espicaçados por uma afirmação re 
cente de Michael Cohen (19 80) que, depois de ter posto em evidên
cia a heterogeneidade etiopatogénica de situações em que se pode 
desenvolver uma craniossinostose, admitiu ser provável, que as três 
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teorias clássicas sobre a etiopatogenia (Moss, 1959; Park e Powers, 
1920; Virchow, 1851) possam todas estar correctas,decidimo-nos tam 
bém por procurar especular sobre o assunto. 

O modo como tinha sido feito o controle pós-operatório 
dos doentes da casuística que estudamos, permitia que eles pudes
sem ser usados como modelos de investigação clinica, no sentido de 
a partir dos resultados alcançados com o tratamento cirúrgico, ten 
tar extrair ilações de carácter retrospectivo, sobre o modo como e 
ventualmente se tinha processado o desenvolvimento das respectivas 
deformidades. Isso ficava a dever-se ao facto de, no grupo de doen 
tes tratados em idades precoces com as técnicas crânio-faciais, se 
ter procedido a um estudo pós-operatório do crescimento crânio-fa-
cial, segundo um protocolo devidamente padronizado. Quanto aqueles 
que tinham sido submetidos às técnicas clássicas neurocirúrgicas , 
uma grande parte deles foi seguida durante longos períodos de tem
po, de modo a permitir que à data do último controle quase metade 
desses doentes tivesse já atingido a idade da puberdade, facto da 
maior importância para poder tirar conclusões definitivas sobre a 
eficácia das técnicas utilizadas. 

Relativamente a este último grupo, aproveitaram-se então 
todos os casos devidamente documentados com radiografias de crânio, 
efectuadas durante um período de pelo menos 2 anos a seguir ãs ope 
rações, para estudar o processo de reossificação das áreas craniec-
tomizadas. Tendo esse requisito sido preenchido em cerca de metade 
dos doentes controlados (55 casos), o facto de termos verificado 
que em 4 casos a reossificação não tinha ocorrido, e atendendo ain 
da a que as técnicas convencionais da craniectomia linear tinham 
sido essencialmente usadas em doentes com envolvimento das suturas 
coronal e sagital, decidimos excluir desse estudo os casos de tri-
gonocefalia, pelo que a investigação incidiu fundamentalmente na a 
nãlise de um grupo de 46 doentes (30 com sinostose da sagital e 16 
da coronal). 

Começamos por chamar a atenção para o facto de, no decur 
so dos anos mais recentes, se ter abandonado o método de recobrir 
os bordos da craniectomia com material plástico, em virtude de se 
ter a convicção da sua inutilidade em evitar a necessidade de pro
ceder a reoperações, quando tal indicação fosse posta com base na 
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fusão das áreas craniectomizadas. Essa convicção encontrou plena 
confirmação, através de uma análise de carácter retrospectivo, ba
seada nas conclusões do estudo que fizemos. Na realidade, tinha-se 
tornado particularmente evidente no caso das craniectomias coro
nais, em cuja situação e apesar do método ter sido utilizado com u 
ma frequência (79%) superior â correspondente (63%) para o total 
dos 116 doentes operados, a percentagem de doentes reoperados(41%) 
tinha sido superior ao valor da frequência (19%) com que se tinha 
procedido a reoperações, na totalidade desses doentes. Por outro la 
do,uma tal constatação seria ainda reforçada pelo facto de no pe
queno grupo dos doentes que tinham sido reoperados (22 casos) , o 
método ter sido usado com uma incidência (82%) muito superior ã 
frequência (6 3%) com que ele tinha sido utilizado na totalidade dos 
116 doentes operados. 

A análise efectuada, permitiu depois verificar : que o 
processo de reossificação tinha-se desencadeado, fundamentalmente, 
entre o 19 e o 29 ano após as craniectomias; que nos casos em que 
ele não ocorreu, os doentes haviam sido geralmente operados em ida 
des tardias; que ele tinha-se desenvolvido com maior rapidez ao ní 
vel das áreas correspondentes ás suturas coronais , especialmente 
quando os doentes tinham sido operados precocemente. Daí o ter-se 
tirado uma primeira ilação, apontando no sentido de ser possível 
que o estímulo osteogénico responsável pela reossificação, pudesse 
provavelmente estar relacionado com o grau de "stress" desenvolvi 
do ao nível de cada área suturai, como resultado das próprias ca
racterísticas dos vectores de crescimento encefálico. 

Tendo em vista que as indicações para proceder âs reope 
rações, tinham sido determinadas pela verificação da existência de 
pontes ósseas entre os bordos das craniectomias, associadamente â 
constatação de uma falência na correcção estética da deformidade, 
procurou-se então investigar, retrospectivamente, até que ponto a 
ocorrência daquelas pontes ósseas tinha condicionado a frequência 
das reoperações e, ainda, em que medida é que ambas (reossificação 
e reoperações) tinham influenciado a qualidade estética dos resul
tados obtidos. Depois de se ter constatado, que a frequência das re 
operações tinha sido muito mais elevada nos doentes com envolvimen 
to da sutura coronal, procurou-se então fazer a demonstração de 
parecer ser altamente improvável, que a reossificação das áreas era 
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niec omizadas tivesse constituído um elemento importante na deter 
minação da qualidade estética dos resultados alcançados. 

Isso derivava essencialmente de,em termos proporcio
nais relativamente â totalidade dos doentes analisados (46 casos), 
se ter verificado que a reossificação tinha ocorrido com uma inci
dência idêntica, tanto no grupo daqueles em que não se tinha obser 
vado qualquer melhoria ou em que os resultados tinham sido de fra
ca qualidade (55%), como no grupo de doentes em que os resultados 
foram considerados de razoável ou excelente qualidade estética(50%). 
A importância desses dados era reforçada pelo facto de, em cada um 
dos dois grupos considerados, os valores de ambas as proporções an 
darem ã volta dos 50%, o que tornando esses grupos bastante homogé 
neos entre si, os fazia, de certo modo, também representativos dato 
talidade dos doentes operados (90 casos), na medida em que o núme
ro de doentes analisados (46 casos) se aproximava igualmente de me 
tade desse valor. 

Além disso, a frequência com que se observou a reossifi
cação das craniectomias sagitais (44%), em cujo caso os resultados 
foram geralmente de boa qualidade, não era muito inferior ao que 
se verificou ao nível das craniectomias coronais (55%) , em cuja sî  
tuação essa qualidade tinha sido francamente pior. 

Por outro lado, retrospectivamente pôde ainda verificar 
-se,que as reoperações em pouco ou nada tinham contribuído para me 
lhorar a qualidade estética desses resultados, na medida em que ti 
nha sido exactamente no grupo de doentes com resultados de pior 
qualidade estética que, proporcionalmente, a frequência de réopéra 
ções tinha sido mais elevada. Pode então concluir-se que tinha sî  
do o tipo de envolvimento suturai,o elemento mais importante na de 
terminação da qualidade estética dos resultados alcançados, pondo 
assim em evidência, a impossibilidade de corrigir a deformidade es 
tética dos doentes com sinostose prematura das suturas coro 
nais, quando se recorre às técnicas convencionais da craniectomia 
linear simples. 

Isso veio a ser confirmado pela análise dos resultados a_l 
cançados no pequeno grupo dos 17 doentes que tinham sido tratados 
com as técnicas crânio-faciais, na maioria dos quais a sutura coro 
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rial esteve sempre implicada. Não obstante o carácter de curto e mê 
dio prazo da análise dos resultados, obrigando por esse motivo a en 
cará-los com algumas reservas, a eficácia dessas técnicas, demons
trada através da extensa documentação iconográfica apresentada,po
deria então ser realçada: 

19 - no caso dos doentes operados precocemente, em que os 
segmentos esqueléticos deslocados"foram deixados ã 
mercê da acção remodeladora das matrizes funcionais 
encefálica e ocular, pela melhoria progressiva do 
contorno da região fronto-orbitãria; 

29 - nos doentes operados em idades tardias, em cujo ca
so os segmentos esqueléticos tinham sido fixados de 
um modo estático, depois das necessárias manipula
ções para os recolocar em posições que corrigissem 
as deformidades, pela manutenção e âs vezes até me
lhoria (à custa dos fenómenos de aposição óssea) do 
contorno conseguido com as manobras de remodelação 
per-operatõria, ã medida que o tempo decorria sobre 
a data das operações. 

Por outro lado, os estudos do crescimento crânio-facial, 
efectuados em doentes que tinham sido operados antes dos 6 meses 
de idade, vieram pôr em evidência 3 factos fundamentais. 

1 9 - 0 alongamento pós-operatório do andar anterior da ba 
se do crânio, avaliado pela distância entre a sela 
e a face interna do osso frontal ao nível da glabe-
la, terminava mais cedo nos doentes com dismorfias 
crânio-faciais do que nos doentes com craniossinos-
toses simples. 

29 - Enquanto que nesta última situação , o subsequente 
crescimento por aposição óssea tinha contribuído pa 
ra continuar o avanço da região fronto-orbitãria, 
acompanhando os ossos próprios do nariz e os res_ 
tantes componentes do terço médio da face, o mesmo 
não acontecia nos doentes com dismorfias crânio-fa-
ciais, em cujo caso a espessura do osso frontal, ao 
nível da glabela, era inferior aos valores normais 
nos grupos de controle. 
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39 - Na sequência da libertação cirúrgica das porções an 
teriores do neurocrânio, verificou-se que, enquanto 
nas craniossinostoses simples o maciço esquelético 
do terço médio da face acompanhava o avanço da re
gião fronto-orbitãria, isso já não se observava nos 
doentes com dismorfias crânio-faciais, em cujo caso, 
o hipodesenvolvimento facial ia-se tornando cada vez 
mais evidente, ã medida que o tempo decorria sobre 
a data das operações. 

Ao iniciar a discussão sobre a etiopatogenia das crânios 
sinostoses, começamos por fazer a apresentação, do que foi por nós 
considerado como podendo representar os "modelos demonstrativos", 
das duas principais concepções sobre as características do defeito 
inicial, responsável pelo desenvolvimento das respectivas deformi
dades : 

1 — alterações do padrão de organização estrutural da 
cápsula neurocraniana, a partir de uma perturbação 
localizada ao nível da sua porção condrocraniana 
(Moss, 1959); 

2 — perturbação exclusivamente localizada ao nível das 
áreas suturais da sua porção desmocraniana (Park e 
Powers, 1920; Virchow, 1851). 

0 primeiro refere-se ao caso de um feto nado -morto descrito por 
Stewart e colabs. (1977), com todas as características clínicas do 
síndrome de Apert, mas no qual se pôde entretanto constatar a mais 
completa ausência de qualquer sinal de sinostose, tanto ao nível 
das suturas como das sincondroses da base craniana. O segundo diz 
respeito aos modelos experimentais de craniossinostoses, apresen
tados por um grupo de investigadores, encabeçados por Persson (1979) 
e por Persing (1981). 

Seguidamente procurou-se fazer a demonstração, de que a 
concepção unitária defendida por Moss (1959, 1975), localizando ao 
nível da base craniana a causa primária do desenvolvimento tantodas 
deformidades como da própria sinostose prematura das suturas crani 
anas, provavelmente tinha partido de uma concepção anãtomo-fisiolõ 
gica parcelar sobre o processo normal de desenvolvimento do neuro-
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crânio, fundamentalmente por parecer negligenciar o relevo do pa
pel a desempenhar pelas suas suturas. Isso foi feito , mediante a 
construção, a partir de alguns dados que têm vindo a ser referidos 
na literatura, de um modelo teórico de funcionamento do complexo 
biodinâmico, constituído pelo conjunto "encéfalo em desenvolvimen
to — unidade biomecânica neurocraniana". 

Não obstante a existência ainda de muitas lacunas, no co 
nhecimento das funções a desempenhar por cada um dos componentes da 
estrutura da unidade biomecânica neurocraniana, a partir de ilações 
que se podem extrair dos resultados de alguns trabalhos de investi 
gação experimental (Babler e col., 1982&, 1982b; Mabbutt e col., 
1979; Oudhof, 1982; Persing e col., 1981; Persson e col., 1979),pa 
rece no entanto ser provável que se possa verificar o seguinte en
cadeamento de fenómenos. 

19 - Uma vez terminado o processo da morfogénese do neu-
rocrânio, o seu subsequente alargamento processar-
-se-ia como resposta â acção expansiva exercida pe
lo encéfalo em crescimento; as características des
se alargamento, tanto no seu aspecto quantitativo co 
mo qualitativo, seriam determinadas a cada momento 
pelas próprias características dos vectores de cres_ 
cimento do encéfalo, em conjunto com a acção regula 
dora que sobre eles é exercida pela especificidade 
do padrão de organização estrutural da própria unida 
de biomecânica neurocraniana, constituída não só pela 
calote e base cranianas com as suas respectivas su
turas e sincondroses, como também pela própria dura 
mater com os seus tabiques de reforço. 

29 - Independentemente da localização do código genético 
responsável pela especificidade de organização es
trutural dessa unidade biomecânica, da acção exerci 
da pelo carácter expansivo do crescimento do encêfa 
lo sobre as paredes da cápsula neurocraniana, resul 
taria a criação de linhas de "stress", cujo resulta 
do se traduziria ao nível das estruturas suturaispe 
la presença de forças separadoras; essas forças, ao 
distenderem as estruturas fibrosas das suturas, des 
pertariam não só o desencadeamento do processo oste 
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ogénico responsável pelo crescimento craniano "por 
deslocamento", como manteriam afastadas as margens 
ósseas das suturas no sentido de preservar as suas 
funções essenciais, uma das quais consiste exacta
mente em evitar que elas fundam entre si. 

39 - A especificidade das funções das suturas seria de
terminada por condicionantes genéticas, que lhes con 
feririam, entre outras, a faculdade delas desempe
nharem um papel activo na própria modelação do crés 
cimento craniano, como um todo global e harmónico. 

Desta maneira, a condição essencial para o funcionamento 
correcto de todo o sistema, traduzido numa resposta constante e a-
dequada do neurocrânio ãs características específicas dos vectores 
de crescimento encefálico, consistiria no desenvolvimento de for
ças separadoras que, ao criar linhas de "stress" com especificida 
de própria, permitiam manter a funcionalidade das suturas, de mol
de a garantir que o crescimento suturai estivesse em permanente a-
daptação ãs variações de intensidade daqueles vectores, de modo a 
que a forma e o tamanho do neurocrânio fossem a cada momento, a re 
sultante final da acção conjugada de ambos. 

Foi então devidamente assinalado, que o autor da concep
ção etiopatogénica unitária (Moss, 1959), parecia ter-se baseado nu 
ma interpretação talvez mais simplista sobre o modo de funciona
mento do citado complexo biodinâmico, em primeiro lugar ao limi
tar o papel a desempenhar pelo encéfalo ã função de expansão volu
métrica no interior da cápsula neurocraniana e, em segundo lugar, 
ao atribuir todas as características do alargamento craniano ã es
pecificidade do padrão de organização estrutural daquela cápsula. 
Na realidade, Moss (1975) tinha afirmado, que a orientação dos vec
tores de crescimento encefálico é da exclusiva responsabilidade 
do modo de estruturação específica da cápsula neurocraniana, nome
adamente das suas septações durais, sem as quais o neurocrânio ten
deria a assumir uma forma perfeitamente esférica. Deverá ter sido 
nessa linha de pensamento que surgiu então a sua concepção unitá
ria (Moss, 1959, 1975), de que a "discefalia basal", ao provocar uma 
alteração nesse padrão estrutural da cápsula neurocraniana, consti 
tuia a causa inicial e única responsável por todo o encadeamento e 
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tiopatogénico: tanto ao dar origem a uma reorientação dos vectores 
de crescimento encefálico, de que resulta o desenvolvimento das de 
formidades cranianas; como ao criar condições para despoletar o pro 
cesso osteogénico que conduzia ao encerramento prematuro das sutu
ras . 

A discussão foi depois orientada no sentido de tentar pro 
var,que a concepção unitária defendida por Moss (1959, 1975), não 
é aplicável a todos os casos de craniossinostoses primárias. Come
çouse por citar uma das suas afirmações, segundo a qual a sinosto 
se prematura das suturas seria apenas um dos sintomas da"discefa

lia basal", pelo que não seria a remoção cirúrgica das áreas sutu

rais sinostosadas que iria corrigir a deformidade, em virtude da 
mesma causa que tinha conduzido à sinostose prematura das suturas, 
se encarregaria de despertar novamente o processo osteogénico que 
levaria ao encerramento das áreas craniectomizadas, a menos que as 
suas margens ósseas fossem recobertas com plástico, no sentido de 
evitar que eles fundissem entre si (Moss, 1959, 1975). Segundo es
sa concepção, o processo de reossificação reproduziria,no período 
pósnatal, a sequência de fenómenos que tinham levado ao desencade 
amento do processo osteogénico responsável pela sinostose prematu
ra das suturas cranianas (Moss, 1959; Stewart e col., 1977). 

Foi então salientado, o contributo dado pelas ilações ex 
traídas da análise do processo de reossificação nos doentes desta 
casuística, no sentido de refutar o carácter genérico dessas afir
mações. Em primeiro lugar, esse estudo serviu para pôr em evidên

cia, que as manobras tendentes a evitar a fusão entre as margens da 
■ craniectomia, pela interposição de material plástico, aparentemen
te não tinham constituído um factor determinante, sobre a capacida 
de das zonas craniectomizadas poderem continuar a funcionar como á 
reas de expansão pósoperatória. Por outro lado, o modo como se pro 
cessou a reossificação, era altamente sugestivo de que o estímulo 
osteogénico pudesse estar essencialmente relacionado com o grau de 
"stress" desenvolvido ao nível de cada área suturai, como resulta
do das próprias características dos vectores de crescimento encefã 
lico. Finalmente, a frequência com que tinha ocorrido essa reossi
ficação, aparentemente não parecia ter influenciado a qualidade es_ 
tética dos resultados alcançados. Tudo, no seu conjunto , apontava 
no sentido de parecer ser pouco provável, que a criação de linhas 
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específicas de "stress" ao longo das áreas craniectomizada:, indis_ 
pensáveis para a manutenção da capacidade de expansão cran ana, ti 
vesse qualquer relação directa com o desenvolvimento dos fenómenos 
de reossificação pós-operatória. 

Assim se compreenderia o reaparecimento de linhas sutu
rais com aspecto radiológico normal,entre os meandros de osso neo-
-formado ao longo das áreas craniectomizadas, tanto em doentes sub 
metidos a craniectomias lineares (Shillito, 1973), como num outro 
em que se tinha feito uma calvariectomia sub-total (Hanson e col., 
1977). Tratar-se-ia aliás de um fenómeno, que nos era sugerido pe
lo padrão de reossificação põs-calvariectomia observado experimen
talmente (Mabbutt e col., 1979), ao verificar-se que das múltiplas 
"suturas" que entretanto se tinham desenvolvido entre as várias i-
lhotas do osso neo-formado, todas foram depois progressivamente fun 
dindo entre si, com excepção das situadas ao longo das áreas cor
respondentes ã localização anatómica habitual das suturas normais. 

Face â excelente qualidade estética dos resultados alcan 
çados em muitos dos doentes desta casuística, com a remoção das ã-
reas sinostosadas das suturas, e uma vez demonstrado que, nemas ma 
nobras tendentes a evitar a fusão entre as margens ósseas das áre
as craniectomizadas, nem o próprio processo de reossificação, tinham 
influenciado essa qualidade, retrospectivamente tirou-se então a i 
lação de que, nesses casos, se tinham realmente restabelecido as 
linhas específicas de "stress" que, impedindo a fusão entre as ilho 
tas de osso neoformado ao nível das áreas correspondentes às linhas 
suturais, permitiram que o crânio pudesse reexpandir na sequência 
das operações realizadas. Poder-se-ia então concluir, que o defei
to inicial responsável pelo desenvolvimento das deformidades, ti
nha de facto residido na oclusão prematura das suturas, tal como es 
tá implícito nas concepções etipatogénicas de Virchow (1851) e de 
Park e Powers (1920). 

Trata-se de um princípio fisiopatolõgico, que havia sido 
já objecto de análise num trabalho publicado em 196 8 de que fomos 
co-autor (Andersson e Gomes, 1968,), a propósito de um doente em 
que a área ocluída se limitava apenas a uma pequena zona da sutura 
sagital. Ela tinha sido suficiente para produzir uma deformidadede 
tipo escafocefãlico, e bastou a extirpação dessa pequena zona, pa-
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ra que se tivessem novamente estabelecido as linhas de "stress"que 
permitiram ao neurocrânio reexpandir, corrigindo assim a deformida 
de. Um tal princípio veio recentemente a ser confirmado através dos 
modelos experimentais de craniossinostoses (Persing e col., 1981; 
Persson e col., 1979). Eles vieram pôr em evidência, o resultadoda 
acção desenvolvida de "fora para dentro" e da "calote para a base", 
ao demons trar: 

19 - que a restrição do crescimento ao nível dá área da 
sutura coronal, desencadeou uma deformação de todo 
neurocrânio, incluindo a sua própria base; 

29 - que na sequência da remoção do obstáculo, se verifi 
cou um retorno ã morfologia normal do crânio dos a-
nimais. 

Estava assim feita a demonstração experimental, de que também sepo 
de verificar exactamente o efeito contrário, ã sequência fisiopato 
lógica de fenómenos subjacentes ã concepção etiopatogénica de Moss 
(1959) . 

Como conclusão de toda essa argumentação, e considerando 
ainda que os resultados do estudo do crescimento crânio-facialnos 
doentes da casuística que analizamos, tinham posto em evidência ha 
ver diferenças significativas entre as craniossinostoses simples e 
as dismorfias crânio-faciais, defendemos então o ponto de vista de 
que o encadeamento fisiopatológico do desenvolvimento das respecti 
vas deformidades, deve ser diferente em cada uma dessas duas situa 
ções. Para fazer a sua demonstração, recorremos novamente ao mo 
delo teórico de funcionamento da unidade biodinâmica há pouco apre 
sentada. 

Começando por admitir ã partida, que nas dismorfias crâ-
nio-faciais haveriam de facto alterações importantes no próprio pa 
drão estrutural da cápsula neurocraniana, sugere-se então, para es 
ses casos, a seguinte sequência de fenómenos. 

19 - Em virtude dessas alterações, a cápsula neurocrania 
na estaria incapacitada de se expandir numa direc
ção perpendicular â linha de determinadas áreas sutu
rais ; 

29 - Por esse motivo, não se desenvolveriam ao nível des 



348 

sas áreas, as linhas específicas de "stress" indis
pensáveis para provocar um afastamento entre as mar 
gens das suturas; 

39 - Como consequência da ausência de estiramento das es 
truturas fibrosas dessas suturas, resultaria a per
da das suas funções essenciais, estando assim cria
das as condições para o seu encerramento; 

4 9 - 0 estímulo osteogénico para essa oclusão, poderia en 
tão ser despoletado pelo desenvolvimento de um"stress" 
anormal sobre as paredes do invólucro neurocraniano, 
originado como resultado da acção exercida pelo con 
tínuo crescimento expansivo do encéfalo, face a uma 
reduzida capacidade de expansão neurocraniana,tal co
mo está subjacente na concepção etiopatogénica de
fendida por Moss (1959, 1975). 

Já para o caso das craniossinostoses simples tudo seria 
muito menos complexo, em virtude de todo o encadeamento fisiopato-
lôgico se iniciar logo com a oclusão das suturas, na origem da qual 
estaria, por sua vez, um defeito localizado ao nível das próprias 
suturas . 

Como se vê, a diferença fundamental entre ambas as si
tuações residiria essencialmente no papel que é atribuído ãoclusão 
suturai em todo esse encadeamento etiopatogénico, visto que,enquan 
to que nas crâniossinostoses simples ela constituiria o evento ini 
ciai, nas dismorfias crânio-faciais verificar-se-ia, por assim di
zer, exactamente o efeito inverso. Daí que na sequência da remoção 
cirúrgica das áreas ocluídas das suturas, se possa assistir nos do 
entes com craniossinostos es simples, como que a uma reversão da ca 
deia de fenómenos que foi apontada para o caso das dismorfias crâ-
nio-faciais. Como tudo isso acaba por terminar na recuperação por 
parte do neurocrânio, em readquirir a sua capacidade de expansão , 
assim se compreenderia que nesses doentes a deformidade craniana pu 
desse ser corrigida, na sequência da libertação cirúrgica das áreas 
que estavam impedidas de crescer. 

Toda essa lógica de raciocínio parece realmente encon
trar apoio, nas ilações de carácter retrospectivo que se podem ex 
trair dos resultados do tratamento cirúrgico nos doentes da casuís_ 
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tica que estudamos,, Nos doentes com craniossinostoses simples, ao 
verificar a boa qualidade estética dos resultados alcançados com a 
utilização de técnicas cirúrgicas adequadas, que para o caso da si 
nostose prematura da sutura coronal, obriga a estender as interven 
ções às zonas suturais ocluídas da base craniana. Nos doentes com 
dismorfias crânio-faciais, ao observar que depois de um período 
de expansão craniana na sequência da libertação cirúrgica das áre
as sinostosadas, se seguiu, com maior ou menor rapidez, um novo im
pedimento da expansão ao nível dessas áreas. Isto ficaria a dever-
-se â existência prévia de alterações estruturais da própria cáp
sula neurocraniana que, impedindo o desenvolvimento das indispensá 
veis linhas específicas de "stress", facilitam as condições para 
que a reossificação pós-operatória conduza novamente ao encerramen
to das áreas de expansão criadas cirurgicamente. Daí a razão de não 
ter sido possível obter um êxito idêntico,ao conseguido no caso 
das craniossinostoses simples, no que se refere â correcção estéti 
ca das deformidades crânio-faciais. 

Como resultado final de todas essas especulações, asso-
ciadamente à importante descoberta de Kaye e colabs. (1978), da a-
cumulação de glicosaminoglucan (GAG) na mucosa do véu palatino de 
doentes com síndrome de Apert, foi então emitida uma opinião pesso 
ai sobre a etiopatogenia das craniossinostoses primárias. Conside
rando esse fenómeno como altamente sugestivo da existência de uma 
alteração do sulfato de condroitina (Kaye e col., 1978)e tendo tam 
bêm em vista a verificação de alterações a outros níveis do esque
leto, não só no síndrome de Apert como também no síndrome de Crou-
zon (Kreiborg, 198L), juntamente com o carácter autossõmico domi
nante de transmissão genética em ambos os síndromes, admitimos en
tão a eventualidade de poder existir um defeito enzimático, trans
mitido hereditariamente, que conduzindo a um determinado erro do 
metabolismo, se traduzisse numa perturbação sistémica do processo 
normal da osteogénese. 

Sugerimos então, para o caso das dismorfias crânio-faci
ais, que essa acção deletêrea ao fazer-se sentir em fases muito pre 
coces do período do desenvolvimento embrionário, provavelmente ain 
da durante a fase da morfogénese da base craniana , daria origem, 
por este motivo, a alterações muito importantes do padrão de orga
nização estrutural de toda a cápsula neurocraniana, e até do pró-
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prio viscerocrânio, implicando logo de início com as potencialida
des de crescimento, em resposta à acção exercida pelas matrizes fun 
cionais. As características da expressão fenotípica , própria de ca 
da um dos síndromes, ficariam então a depender das variações na re 
percussão sistémica das perturbações do processo da osteogénese, as 
quais, sendo essencialmente determinadas pela fase de actuação da 
noxa, estariam por sua vez relacionadas com a respectiva especifi
cidade das características genotípicas de cada um dos síndromes.Co 
mo exemplo demonstrativo, referiu-se então o caso do síndrome de 
Apert , sobre o qual havia já sido sugerido (Park e Powers, 1920),que 
a 43 - 5? semana do período de desenvolvimento embrionário corres 
ponderia a uma fase em que, tanto a base do crânio como as extremi 
dades dos membros, se encontravam num estádio de desenvolvimento 
propício, para que d actuação de uma noxa pudesse desencadear alte 
rações idênticas às que 3e observam nesse tipo de doentes. 

Para as craniossinostoses simples, que na sua grande mai 
oria constituem casos esporádicos, aventamos também a hipótese de 
que, como resultado de uma mutação genética, se pudesse igualmente 
desenvolver um defeito enzimático, cuja acção deletérea se fizesse 
entretanto sentir numa fase mais tardia do período de desenvolvi
mento fetal, assim se explicando a ausência da repercussão sisténri 
ca das perturbações da osteogénese, que se observa na maior parte 
desses doentes. Poder-se-ia igualmente admitir, caso a actuação da 
noxa se verificasse no decurso do processo da morfogénese das sutu 
ras, já depois de completadas as fases mais importantes da defini
ção do padrão das relações espaciais entre os pontos de fixação ba 
sal dos feixes fibrosos de reforço durai, que as alterações estru 
turais da cápsula neurocraniana se limitassem apenas ãs suturas,de 
modo a fazer com que, em tais circunstâncias, a sinostose suturai 
constituísse o único sintoma da doença e a causa inicial do desen
volvimento das deformidades cranianas. 

A confirmarem-se tais hipóteses, ter-se-ia então resolvi 
do um dos aspectos mais controversos na definição dos critérios das 
indicações cirúrgicas de carácter profiláctico, nomeadamente nos ca 
sos em que o anel suturai do sistema coronal estiver envolvido no 
processo sinostõtico. Ele diz respeito ao risco de intervir em ida 
des precoces sobre a região fronto-orbitária, tendo em vista que , 
face ã experiência já acumulada com as análises a curto emédio pra 
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zo dos resultados alcançados nos doentes desta casuística, é ele
vada a probabilidade,de muitos dos doentes com dismorfias crânio-
-faciais terem no futuro que vir a ser intervencionados ao nível 
do terço médio da face. De acordo com a hipótese etiopatogénica que 
se acaba de defender, é de prever nessas situações, que a reossi-
ficação que vier a verificar-se na sequência da libertação cirúrgi_ 
ca da região fronto-orbitãria, seja suficiente para afastar os re 
ceios de, na altura em que se tiver de intervir sobre a face dos 
doentes, não haver suportes suficientemente firmes onde possam vir 
a fixar-se os segmentos esqueléticos que então tiverem de ser deslo
cados. Ë aliás nesse sentido que aponta a experiência em alguns do 
entes desta casuística, os quais, tendo sido submetidos em idades 
precoces a craniectomias sobre as áreas sinostosadas da sutura co
ronal, às vezes complementadas com a remoção do ptêrion e a extir
pação dos tectos orbitários, acabaram mais tarde por ser tambémsub 
metidos ã cirurgia reconstrutiva crânio-facial, quando tinham a-
tingido a idade pubertária. Nesses casos, e não obstante o carác
ter dessas intervenções iniciais, é de salientar o facto de não se 
ter deparado com grandes dificuldades, em encontrar esses pilares 
ao nível da área de transição fronto-facial. 

A partir das conclusões da discussão empreendida , sobre 
a etiopatogenia do desenvolvimento das deformidades e das disfun
ções delas dependentes, podem então extrair-se algumas ilações de 
aplicabilidade prática imediata, no que se refere ã definição das 
linhas gerais de orientação terapêutica. 

1 - Tendo em vista o risco do desenvolvimento de disfun
ções directamente relacionadas com a presença da de
formidade craniana,e atendendo por outro lado ã pou 
ca relevância da mortalidade e morbilidade operatóri_ 
as, sugere-se que sejam operados, sem excepção, to
dos aqueles doentes em que odiagnõstico for estabele 
eido em idades precoces. 

2 - Nos casos em que, tendo sido ultrapassada a idade i-
deal para intervir, os doentes apresentarem um atra
so mental já claramente estabelecido, está indicado 
proceder a um estudo das pressões intracranianas, no 
sentido de se poder seleccionar os casos para operar. 
Se houver uma hidrocefalia concomitante, esta deve 



ser tratada em primeiro lugar, para em função da sub 
sequente evolução do desenvolvimento mental, decidir 
então sobre a indicação para proceder à correcção es_ 
tética das deformidades. Quanto ao tratamento da hi
drocefalia, a experiência desta casuística aponta no 
sentido dela só ser eficazmente controlada, com a in 
trodução de um "shunt". 

A idade ideal para intervir, e a escolha da técnica 
cirúrgica a utilizar, dependem essencialmente das ca 
racterísticas das deformidades, em relação com o ti
po de suturas envolvidas no processo sinostôtico,bem 
como do diagnóstico nosolôgico que tiver sido insti
tuído. 
3.1. - No caso da escafocefalia, por sinostose isola 

da da sutura sagital, sugere-se que os doen
tes sejam operados no decurso das 6 primeiras 
semanas de idade, recorrendo de preferência a 
técnicas que facilitem o desempenho da acção 
remodeladora a ser exercida pelo encéfalo em 
crescimento. Elas consistem na execução de ex 
tensas craniectomias, que permitam a liberta
ção de amplos retalhos ósteo-plásticos ,tal co 
mo foi feito nos casos mais recentes da série 
de doentes que estudamos. 

3.2. - Para corrigir a deformidade de tipo trigonoce 
fálico, associada ã sinostose prematura da su 
tura metõpica, a experiência desta casuística 
mostrou que nem sempre é necessário interfe
rir com a arcada supra-orbitária, visto ser 
possível conseguir uma excelente qualidade es_ 
tética na remodelação da região frontal, me
diante o levantamento e subsequente rotação e 
translacção de retalhos ósseos. A extensão da 
intervenção a essa arcada, ficaria reservada 
apenas aos doentes com um marcado achatamento 
tas porções laterais da região fronto-orbitã-
ria, ou com um acentuado grau de hipoteloris-
mo. Atendendo ao carácter sub-periósteo das dis 
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secções, sugere-se que os doentes sejam opera 
dos no decurso dos 6 primeiros meses após o 
nascimento, não devendo no entanto ser opera 
dos nem antes dos 2-3 meses nem depois dos 2 
anos de idade. Os segmentos esqueléticos li
bertados, devem ser deixados em condições de 
permitir que o encéfalo em crescimento possa 
exercer a sua acção remodeladora, só devendo 
ser fixados em posições estáticas nas opera
ções realizadas em idades tardias. Múltiplas 
são as técnicas que podem ser utilizadas e,ncs 
casos de acentuado grau de deformidade, pode 
até ser necessário proceder ã divisão da regi_ 
ão em vários segmentos (Tessier, 19 81), com a 
finalidade de facilitar as manobras de remode 
lação per-operatôria. 

3„3. - Na plagiocefalia, em que a restrição do cres
cimento craniano se situa ao nível de uma das 
metades do anel suturai do sistema coronal,há 
sempre necessidade de estender as interven
ções â base craniana. Tendo em vista que as de 
formações crânio-faciais contro-laterais, re
sultam da inevitável reorientação dos vecto
res de crescimento encefálico, sugere-se que 
os doentes sejam operados antes dos 6 meses de 
idade. Uma tal indicação cirúrgica, seria pos 
ta na esperança de que da libertação da região 
fronto-orbitãria, resultasse a correcção das 
deformidades consequentes ãs resfricções do 
crescimento neurocraniano do lado afectado,e 
ainda de que,através de uma nova reorientação 
dos vectores do crescimento encefálico,se pro 
cessasse a correcção das deformações crânio-
-faciais contro-laterais. Por esse motivo, os 
segmentos esqueléticos deslocados devem ser 
deixados livres de qualquer fixação, tal como 
se fez nos doentes desta casuística, ou então 
apenas tenuemente fixados ãs porções superio
res do maciço facial (Marchac e Renier, 1981), 



de modo a poderem ser propulsionadas pela ac
ção expansiva do crescimento encefálico. 

A experiência acumulada com a análi
se dos resultados obtidos nos doentes destaca 
suística, mostrou que é possível alcançar uma 
boa remodelação da região fronto-orbitãria,li 
mitando a libertação cirúrgica apenas ã meta
de homo-lateral dessa região, sob a forma de 
um único monobloco. A indicação para proceder 
ã sua divisão em dois segmentos separados,um 
contendo a hemi-arcada supra-orbitãria e o ou 
tro a restante parte do osso frontal supraja-
cente, bem como para estender a intervenção ci 
rúrgica ã metade contro-lateral da região fron 
to-orbitária, ficaria a depender essencialmen 
te do grau das deformidades presentes eda ida 
de dos doentes no momento da operação. Nas o-
perações efectuadas em idades tardias, em que 
os segmentos esqueléticos deslocados têm de 
ser fixados em posições estáticas, há ainda de 
terminados detalhes técnicos a respeitar, não 
só no sentido de facilitar as indispensáveis 
manobras de manipulação per-operatõria tenden 
tes a remodelar aquela região, como também com 
a finalidade de melhorar as condições de esta 
bilidade das respectivas fixações. 

Tal como se verificou com as técni
cas utilizadas nos doentes desta casuística, ê 
no entanto de prever, em face dos resultados 
até agora alcançados, que as deformações fa
ciais não sejam completamente corrigidas, in
dependentemente das intervenções se limitarem 
apenas ao lado afectado, ou a toda a extensão 
da região fronto-orbitária. 
Haverá então situações, em que se terá de re
correr a técnicas mais complicadas (Tulasne e 
Tessier, 1981) de extensão da correcção cirúr 
gica ao próprio terço médio da face, em doen
tes com um acentuado grau de deformação fron-
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to-facial, nomeadamente quando as operações ti 
verem que ser realizadas depois dos 2 anos de 
idade. 

3.4. - Nos doentes com envolvimento bilateral da su
tura coronal, é de aconselhar que se proceda, 
logo de início ã libertação completa de toda 
a região fronto-orbitária, de preferência en
tre os 2-3 meses de idade, mas nunca deixando 
ultrapassar os 6 meses, num só monobloco ou em 
segmentos separados, conforme o grau das de
formidades a corrigir. As técnicas a utilizar, 
deverão sempre privilegiar a execução de os-
teotomias em vez de craniectomias, e deixar 
ainda criadas as condições para que a acção 
propulsora do encéfalo possa continuar a ser 
exercida em toda a sua plenitude. 

Relativamente a este último caso,a análise dos resulta
dos a curto e a médio prazo, é já de molde a levar-nos a admitir , 
que com esse tipo de intervenções se consigam resolver de um modo 
definitivo, tanto os problemas de natureza estética como os de na
tureza funcional relacionados com a deformidade craniana, incluin
do os resultantes das alterações ao nível da região fronto-orbitá
ria. Nos doentes com craniossinostoses simples, é igualmente de es_ 
perar que o problema facial fique também desde logo resolvido, ape 
nas com esse tipo de intervenções. 

Dada a grande probabilidade disso não vir a acontecer nos 
doentes com dismorfias crânio-faciais, assume então um particular 
relevo, a necessidade do estabelecimento em idades precoces de um 
diagnóstico nosológico correcto. Daí a importância de que se revés 
te a continuação das investigações de carácter genético e bioquími 
co, bem como de proceder por rotina a estudos do crescimento crâ
nio- facial. Sob esse aspecto, torna-se particularmente importante, 
investigar as potencialidades de crescimento das suturas faciais , 
na medida em que a verificação de alterações a esse nível, consti
tui por si só (Kreiborg, 1981,) , um elemento suficiente para afas
tar a hipótese de se tratar de uma craniossinostose simples. 

Essa necessidade deriva, essencialmente, do facto de as 
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intervenções sobre a face implicarem sempre com a fixação dos seg
mentos esqueléticos em posições estáticas, através da execução das 
respectivas õsteo-sínteses, cortando por esse motivo com todas as 
possibilidades de crescimento potencial. Torna-se por isso indis
pensável, que essas investigações nos venham esclarecer sobre quais 
são os doentes em que, logo ã partida, não se pode contar com qual 
quer potencial capacidade de crescimento facial, no sentido de se
leccionar os casos em que poderá, eventualmente, estar indicado in 
tervir logo de início também ao nível do terço médio da face. Será 
então necessário proceder a um cuidadoso planeamento dos avanços a 
efectuar, a partir dos dados obtidos com o estudo do crescimento 
crânio-facial pré-operatõrio. 

Enquanto se aguarda que isso seja possível, sugere-se,in 
clusivamente para os casos em que a probabilidade de se tratar de 
uma dismorfia crânio-facial seja muito elevada, que as interven
ções iniciais sejam apenas dirigidas ã região fronto-orbitãria,dei_ 
xando para mais tarde a correcção das deformidades faciais, quando 
os doentes tiverem atingido a idade da puberdade. Mesmo que o pro
blema facial não fique resolvido com a operação inicial, é de admi 
tir que a melhoria entretanto alcançada ao nível da região fronto-
-orbitária, faça com que essas intervenções tardias não necessitem 
de ser tão extensas, tornando-se portanto menos traumatizantes para 
os doentes. A cirurgia reconstrutiva da face poderá,no entanto,ter 
que ser antecipada nos casos em que se verifique o desenvolvimento 
de disfunções graves, nomeadamente de natureza respiratória. 



SUMMARY 
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The author analyses a series of 136 patients, 115 with simple 

craniosynosteoses and 21 with cranio—faciai dysmorphism, all treated 

surgically at the Shalgrenska Hospital in Gotemburg between I960 and 1981, 

except one patient who was operated on be-fore this period. 

In these patients, the frequency o-f a -family history in the group 

o-f simple craniosynosteosi s and the high incidence o-f sporadic cases in the 

group with O o u z o n ' s Syndrome was noteworthy. The precocity o-f the diagnosis 

in the majority o-f patients made early prophylactic surgery possible, as 

approximately 60'/. were operated on be-fore they reached 6 months o-f age and 

80^ o-f all were treated during their -first year o-f li-fe. This could explain 

why, at the time o-f surgery, only 26 patients presented functional 

alterations: intracranial hypertension (12. K O , psycho-motor retardation 

<9y.), and epilepsy <2X). The neuro-radi ol ogi cal examinations revealed the 

presence o-f hydrocephaly in 9 patients (77.) , 4 o-f whom presented a 

clover-leaf de-formity <2 cases o-f simple cran i osynosteosi s and 2 cases o-f 

cranio—facial dysmorphism). 

Classic neurosurgical techniques were used in 119 patients. The 

remaining 17, where there almost always was involvement o-f the coronal 

suture, were treated with the new cran i o--fac i al techniques that consisted o-f 

totally -freeing the -fronto-supra-orbi tal complex as a whole or in two 

separate segments. In the latter case, one segment contained the 

supra-orbital arch and the other segment, the remainder o-f the -frontal bone. 

In the case of pi agiocephaly this was limited to the affected side. When the 

patients were operated on before 6 months of age, the fronto-orbital complex 

was left to float freely over the dura; in patients operated on at a later 

age, this complex was lightly attached to adjacent bones. Surgery on the 

middle third of the face was usually postponed to a later age, although on 
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occasion this had to be brought -forward because of respiratory difficulties. 

Five patients who had previously been treated with the classical 

neurosurgical techniques were submitted to reconstructive cranio-facial 

surgery after reaching puberty. 

Although the surgical morbidity was insignificant and there was no 

operative mortality, 5 patients died during the follow-up period. In 3, the 

cause of death was related to the disease itself and in 2, to associated 

mal format i ons. 

In approximately 7 0 A of the patients treated with the classical 

neurosurgical techniques the follow-up period was considered acceptable; in 

about 577. of these, follow-up was greater than 7 years, and at the time of 

the last control, about half (42X) had reached puberty. In the group of 

patients treated with the cranio-facial techniques, the follow-up 

examinations followed a standardized protocol that included radiocephalometry 

and CT-scanning for the study of post-surgical cranio-facial growth. 

However, due to the relatively recent development of the new techniques, the 

follow-up period was never greater than 4 years. 

The functional results of the surgery on the patients who had 

presented pre-operative functional alterations, were analysed in an attempt 

to determine the role of the cranial deformity in their development. 

First of all, the results of the pre-operative neuro-radiological 

examinations were matched to the evolution of the alterations. Thus, in the 

17 patients with intracranial hypertension, we concluded that: [1] this may 

develop even when there is single-suture' synosteosis only, [2] that this 

appeared in an isolated manner in more than half of the patients, although in 

about one third this was accompanied by hydrocephaly, and [31 that the 

hypertension disappeared after the surgical decompression of the synosteosed 

parts of the sutures whenever there was no associated hydrocephaly. 

The psycho-motor retardation present in 12 patients was accompanied 
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by intracranial hypertension and/or hydrocephaly in 9 cases. The prognosis 

was better -for the latter as the retardation could be completely reversed as 

long as both situations were successfully controlled. The same was not true 

of the patients with associated encephalic mal-formations. 

The hydrocephaly present in 9 patients was essentially o-f the 

tr i ventr i cul ar type, predominating in cases with bilateral involvement o-f the 

coronal suture, especially in patients with cranio—facial dysmorphism. In 

more than half o-f the cases, intracranial hypertension was associated to 

hydrocephaly and both only regressed a-fter the placement o-f a-shunt. Except 

in patients with associated encephalic mal -format i ons, mental development was 

normal whenever the hydrocephaly was successfully controlled at an early 

stage. 

We then compared this data with other authors' results, to try and 

determine to what extent these cranial deformities could affect the 

developing brain. The deleterious effect of the deformities seemed to be 

apparent when we compared the results of those authors reporting a high 

incidence of sequelae of intracranial hypertension and of mental retardation 

in patients either not treated surgically or operated on at older ages, to 

the results obtained in our patients. Moreover, the fact that in about 807. 

of these, we found no other disfunctions than the esthetic deformity, seems 

to retrospectively confirm our belief in the role played by the cranial 

deformities in the development of these disfunctions, as well as our belief 

in the importance of an early, prophylactic surgical treatment. 

The conclusions we drew from these comparisons, the information 

reported by other authors on the deformities caused by the cranial walls on 

the growing brain and on the CSF circulatory pathways, and reports of 

disfunctions to CSF circulatory dynamics, led us to theorize on a 

hypothetical physiopathological triggering of various phenomena. 

Thus, at a first stage and as a consequence of the encephalic and 

CSF pathway deformities, a blocking mechanism could trigger the initial 
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disfunctions in the dynamics o-f CSF circulation, both at the level o-f the 

subarachnoid spaces o-f the convexity and in the basal cisterns, leading not 

only to a redistribution o-f liquor to lower pressure areas, but also to a 

search for new reabsorpt i on pathways. However, because the growth o-f the 

brain is not accompanied by a corresponding widening o-f the cranial walls, 

there would be a stage when we would see the beginning o-f difficulties in CSF 

reabsorption due, not only to the worsening of the circulatory situation, but 

also to the phenomena resulting from the blocking of the intracranial venous 

circulation. We would now enter a transitional stage during which the 

protective mechanisms that regulate intracranial pressure would, by 

maintaining a reabsorption capacity for relatively higher pressures, continue 

to ensure a certain compensation. The possible development of intracranial 

hypertension would thus depend on the precarious balance between contents and 

continent, determined by the relationship between the volume of the brain and 

the volumetric capacity of the cranial cavity which, in the case of 

simultaneous synosteosis of multiple sutures, could rapidly rupture due to 

the development of a true craniostenosis. However, as the afore-mentioned 

alterations of CSF circulatory dynamics impede the full protective effect of 

the regulatory mechanisms for intracranial pressure, this rupture could take 

place even before there was a significant reduction of the volumetric 

capacity of the cranial cavity. 

The theories we then advanced for the physiopathology of 

hydrocephaly were based on the analysis of our results <9 patients from this 

series, with hydrocephaly, and 2 patients described elsewhere) and on the 

reports of other authors, for a total of 26, reasonably wel1-documented, 

patients. 

Because of the high incidence of this phenomenum in association 

with bilateral synosteosis of the coronal suture, we defended the hypothesis 

that the lordosis of the base of the skull, caused by the basal hypoplasia 

that usually accompanies this type of cranial deformity, could play an 
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important role in the genesis of hydrocephaly. As growth develops, the 

degree o-f lordosis would become even more marked, consequently leading to an 

inadequate accommodation of the basal structures o-f the brain and causing, in 

turn, a progressive curvature o-f the aqueduct and thus, the conditions -for 

the development o-f a functional stenosis. The difficulties that this would 

cause to CSF flow through the aqueduct, added to the afore-mentioned 

pre-existing disfunctions of intracranial dynamics could, in certain cases, 

cause ventricular dilatation. This would explain the tendency for 

triventricular hydrocephaly as well as its higher incidence in cases of 

cranio-facial dysmorphism where the degree of basal hypoplasia is especially 

marked. This argument is also supported by the fact that although linear 

craniectomies, as true decompressive operations, were effective in resolving 

the intracranial hypertension, they were unable to resolve the problem of the 

hydrocephaly as they could not alter the changes in the base of the skull 

responsible for this. This hypothesis, advanced to explain the genesis of 

hydrocephaly in patients with craniosynosteoses, is again supported by the 

fact that in our patients, hydrocephal1 y developed at a rather late stage in 

the synosteotic process, which would be in agreement with the progressive 

worsening of the basal lordosis with growth. Further support was found on 

the observationn that the circumference of the skull in these patients showed 

no significant increase, at least during the first months of life. 

As regards the esthetic results obtained with the classical 

neurosurgical techniques, these were excellent in most patients where the 

synosteotic process was limited to the sagital and metopic sutures, 70"/< and 

QO'A, respectively. The same was not true for most patients with synosteosis 

of the coronal suture, where the results were frankly poor. On the other 

hand, in the latter type of synosteosis, the results improved markedly when 

the patients were treated with the new cranio-facial techniques. 

In an attempt to find a physiopathological explanation for these 
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different results, we studied those patients whose radiographic examinations 

enabled us to observe the post-operative reossification of the craniectornized 

areas, to determine just how this reossification and the frequency of 

reoperations for bony bridges between the edges of the craniectomies could 

have influenced the esthetic quality of our results. We observed [11 that it 

was useless to line the edges of the craniectomies with plastic to try and 

preserve post-operative cranial expansion; [23 that the variation in the 

speed by which different craniectomized sutures reossified pointed to some 

relation between the osteogenic stimulus and the different degrees of stress, 

the latter being dependent on the nature of the vectors of encephalic growth; 

[3] that neither reossification nor re-operations had had a significant 

influence on the esthetic quality of the results; [4] that the quality of 

these results was basically determined by the type of synosteosed sutures 

and, most particularly, when the deformites had developed as a result of 

restricted growth at the level of the coronal suturai system. 

The post-operative studies of cranio-facial growth in patients 

treated before 6 months of age with the cranio-facial techniques, furnished 

invaluable information as they highlighted three factors: [1] That the 

post-operative lengthening of the anterior floor of the base of the skull, 

evaluated by the distance between the sella turcica and the internal face of 

the frontal bone at the glabella, ended earlier in patients with 

cranio-facial dysmorphism than in patients with simple craniosynosteoses. 

[23 Whereas in the latter case, the subsequent growth due to the bony 

apposition contributed to the forward movement of the fronto-orbital region, 

taking with it the nasal bones and the remaining bones of the mid-face, this 

was not true of patients with cranio-facial dysmorphism, where the thickness 

of the frontal bone at the glabella was below normal values in the control 

groups. [3] Following surgical freeing of the anterior portions ofthe 

neurocranium, the bones of the mid-face followed the forward movement of the 

fronto-orbital area in patients with simple craniosynosteoses, whereas the 
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■facial under-devel opment observed in patients with cran i o-fac i al dysmorphism 

became more evident as time passed after surgery. 

The correlation o-f all this data led us to two conclusions: [1] In 

patients treated with classical neurosurgical techniques -for synosteosis o-f 

the coronal suture, the poor esthetic quality o-f the results was due to the 

use o-f inadequate techniques that did not permit the complete -freeing o-f the 

areas in question, thus not allowing them to expand; [21 the di -f -ferences in 

post-operative cran i o--f ac i al growth apparent between patients with simple 

craniosynosteoses and patients with cranie-facial dysmorphism, led us to 

advance that the physiopathological mechanisms responsible -for the respective 

de-formities may differ in each case. In an attempt to demonstrate this we 

built, on the basis o-f data gathered -from the results o-f various experimental 

investigations reported in the literature, a theoretical model to show the 

workings o-f a biodynamic complex that consisted o-f the developing brain and 

o-f the neurocranial biodynamics. 

In this unit there was an evident presence o-f a speci-fic pattern in 

the structural organization o-f the neurocranial capsula, right -from the -first 

stages o-f morphogenesis. This specificity was later transferred to the 

structure of the already-formed cranium itself, with its respective sutures 

and periosteal membranes, and to the structure of the dura mater. The 

essential caracteristics of this pattern were: [11 the nature of the 

topo'graphic relation between the lines of orientation of the bundles of 

reinforcing fibers in the desmocranial portion of the initial ectomeningeal 

capsula, and the localization of the presumptive sutures; [21 the important 

role of the pattern of spacial relations among the basal fixation points of 

the fibrous bundles, in the chondrocranial portion, in determining the 

pattern for the structure of the entire neurocranial capsula; [3] the 

continuation of this pattern throughout the development process, not only 

through the topographic relations between the various suture lines and the 

folds in the dura, but also through the anatomical relations, established by 
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the durai rein-forcement -fibrous bundles, between the suturai lines and 

speci-fic areas o-f the base o-f the skull. 

Because of the lack o-f knowledge as to how this speci-fic structural 

organization is genetically determined, we -first speculated as to how the 

neurocranial phenotype could express itself by pointing out those areas o-f 

the neurocranial biomechanical unit which were, most probably, implicated in 

this process. These would be : [1] the basal -fixation points o-f the 

rein-forcing -fibers o-f the desmocranial portion o-f the initial capsula o-f the 

mesenchyme, through the percursor cells o-f the respective primordial 

cartilage, inasmuch as the spacial relation between these will determine the 

structural organization pattern o-f the entire neurocranial capsula; [23 the 

areas o-f the presumptive sutures, through their osteogenic cells, inasmuch as 

they are responsible -for the displacement growth o-f the neurocran ium; C3] the 

two periosteal membranes <dural and epicranial), becase o-f their role in 

cortical movement growth; [4] the cells o-f the synchondroses and growth 

cartilage at the base o-f the skull, should it be possible to prove that these 

are capable o-f autonomous growth. 

Hypothet ical 1 y, we suggested that, regardless o-f the localization o-f 

the genetic code, the bundles o-f rein-forcing -fibers o-f the desmocranial 

capsula could, during morphogenesis, act as transmitors o-f "genetic messages" 

between the areas o-f the presumed sutures and the chondocran i al cartilage, or 

their precursor structures, where they are -firmly rooted. The quantitative 

aspect o-f these messages would be determined by the expansive nature o-f the 

growing neural mass, as it distends the walls o-f the neurocranial capsula, 

creating stress forces whose intensity would be directly related to the 

growth variables o-f the neural mass, throughout the entire development 

process. The qualitative aspect o-f these messages would be determined by the 

consequences o-f the regulating action exerted on these stress -forces by the 

specificity of the structural organization pattern, in response to 

distention. The direction of the growth vectors that, at all times determine 
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the shape and size of the neurocran i um, would depend on the -final result of 

this interaction. Once the cranial bones and their sutures were -formed, the 

fact that this specific stuctural pattern is equally perpetuated in the 

structure of the dura mater itself, would cause the growth vectors to 

continue in accordance with a pre-established genetic pattern, until such a 

time as the neurocranium reached its final shape and size. 

All these dynamics would, along the neurocranial capsula, create 

stress lines with their own specificity that would coincide with the anatomic 

localization of the sutures, where these would appear as indispensible 

separating forces. Keeping in mind the importance of growth at the level of 

the sutures during the expansion of the neurocranial capsula, the harmony of 

the entire system would, throughout the growth process, be thus assured by 

the continually functioning sutures . These forces, by distending the 

fibrous structures of the sutures, would not only trigger the osteogenic 

process responsible for displacement cranial growth, but also keep the bony 

edges of the sutures separate in order to preserve their essential functions, 

one of which is, exactly, to avoid fusion. On the other hand, if the 

specificity of the functions of the sutures were determined by genetic 

conditioning, this would also give them the ability to play an active role in 

the shaping of cranial growth, as a global and harmonious unit. 

As these conditions are essential if the entire system is to function 

correctly, with a constant and appropriate neurocranial response to the 

specific charcteristics of the vectors of brain growth, we assumed that the 

good esthetic quality of the results obtained in the majority of patients. 

properly operated on for simples craniosynosteoses was due to the fact that 

we had, once again, reestablished these separatory forces at the level of the 

surgical "neo-sutures", thus making it again possible for the cranium to 

reexpand. The recovery of the cranium's ability to expand would be 

independent of any reossification that would be taking place in the 

craniectomized areas, as was shown in our patients. This would also probably 
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explain why the lines of sutures reappeared between the newly-formed bone , a 

phenomenum that was observed by other authors after linear craniectomies and 

cal war i ectomi es. 

All the above evidence led us to advance that, in the case of simple 

craniosynosteoses, the initial defect responsible for the development of 

neurocranial deformation could be a premature fusion of the cranial sutures. 

On the other hand, the results of the postoperative study of 

cranio-facial growth in patients with cranio-facial dysmorphism, were highly 

suggestive of a different physiopathological mechanism responsible for the 

development of the deformities. In fact, having noted that a new halt in 

growth appeared sooner or later after a period of cranial expansion, it 

appeared that there might be more marked alterations in the structure of the 

neurocranial capsula itself. This would cause, some time after surgery, the 

intracranial stress forces to lose their separatory force effect, and explain 

why we were unable to obtain identical results in the esthetic correction of 

these cranio-facial deformities. 

On the basis of all these hypotheses, we advanced a theoretic 

ethiopathogenetic explanation according to which the basic differences 

between simples craniosynosteoses and cranio-facial dysmorphism would be due 

to a stage in the development period during which the noxa could have a 

harmful effect. 

In the case of cranio-facial dysmorphism, we suggested that this 

harmful effect, by coming into play at very early stages of embryonary 

development, could probably, during the morphogenesis of the base of the 

skull, lead to important alterations in the structural development pattern of 

the entire neurocranial capsula and even of the viscerocraniurn itself, thus 

from the beginning, affecting its ability to grow in response to the action 

of the functional matrixes. The characteristics of the phenotypical 

expression of each of the syndromes would depend on variations of the 
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systemic repercussion of the alterations in the osteogenetic process that, 

being basically determined by the stage during which the noxa would act, 

would be in turn related to the respective specificity o-f the genotypical 

characteristics o-f each o-f the syndromes. 

Other authors have noted o-f an accumulation o-f gl ycosami nogl ucan 

<GAG), in the mucosa o-f the palate in patients with Apert's Syndrome, highly 

suggestive o-f the presence o-f an alteration in chondroitine sulphate. This, 

together with the presence, also pointed out by other authors, of alterations 

at other levels o-f the skeleton, both in patients with Apert's Syndrome and 

with Crouzon's Syndrome, and the dominant autossomic genetic transmission 

nature o-f both o-f these syndromes, led us to advance that there could be a 

hereditary enzymatic de-fect that, by creating a certain metabolic error, 

would express itself by a systemic disturbance o-f the normal osteogenic 

process. 

In the case o-f simple cran i osynosteoses, sporadic in the majority o-f 

cases, we also advanced that, as a result o-f a genetic mutation, there may 

.also be a enzymatic: de-fect whose harmful effect would be felt at a later, 

stage in fetal development, thus explaining the absence of a systemic 

repercussion of the osteogenic alterations, as noted in most of these 

patients. In case the effect of the noxa were to take place during the 

morphogenesis of the sutures, after the more important stages of defining the 

spacial relation pattern between the basal fixation points of the durai 

reinforcing fibrous bundles, the structural alterations of the neurocranial 

capsula could be limited only to the sutures, so that, in such situations, 

the suturai synosteoses would be the only symptom of the disease and the 

original cause of the cranial deformities. 

Should these theories be confirmed, we would have thus resolved one 

of the most controversial aspects in defining the criteria for prophylactic 

_surgery, namely in those cases where the ring of sutures in the coronal 
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system are involved in the synosteotic process, particularly as regards the 

risk of operating at young ages on the fronto-orbi tal area in very young 

children. In our patients, the short and medium-term results obtained showed 

that it is highly probable that many patients with cranio-facial dysmorphism 

will have to be reoperated on later in the mid-face, as this surgery does not 

completly resolve the problems related to orbito-facial deformities. 

However, in the case o-f simple cran i osynosteoses, our experience leads us to 

advance that this type o-f surgery makes definitive results possible, both as 

regards the esthetic and the -functional problems related to the cranial 

deformities, including those resulting from alterations in the fronto-orbital 

area, and that the facial problem may also be solved once and for all. 

It is vital that research be continued with an aim to increase the 

data, so that an early, correct nosologic diagnosis may be made. Only thus, 

will it be possible to select a group of patients in which we are able to 

forsee the facial growth potential, so as to determine the extent of initial 

surgery. There may, therefore, be situations in which the surgeon will have 

to, from the beginning, advance the entire fronto-facial unit at a single 

operation, whereas in other situations, surgery will be limited to freeing 

the fronto-orbital area only, until such time as the facial growth process 

has stopped, before deciding on the possible need to correct mid-face 

deformi ties. 
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Pelos motivos apontados tanto na "INTRODUÇÃO" como no 
"Capítulo 3", vão aqui ser apresentados os doentes tratados no Cen 
tro de Cirurgia Crânio-facial, segundo as modernas técnicas aí de
senvolvidas. Não iremos, no entanto, limitarmo-nos a uma simples 
descrição de casos clínicos, visto que, sempre que entendermos opor 
tuno, faremos os comentários que julgarmos pertinentes relativamen 
te aos factos que considerarmos ser de realçar. 

Com essa apresentação pretender-se-ão atingir os seguin
tes objectivos: pôr em evidência os aspectos clínicos mais relevan 
tes e o modo como os doentes foram investigados; fazer a demonstra 
ção das técnicas cirúrgicas utilizadas e dos resultados alcançados, 
acompanhando-a frequentemente da respectiva documentação iconográ
fica; por em evidência o modo como se processou o controle pós-ope 
ratõrio, nomeadamente no que se refere ao estudo do crescimento crâ 
nio-facial. 

Dada a pequenez da casuística, para atingir todos esses 
objectivos vimo-nos na necessidade de ter de incluir nesse materi
al iconográfico, uma parte que já tinha sido utilizada previamente 
em alguns trabalhos publicados pelos médicos do Centro , ( Friede e 
col., 1983; Johansson ecol., 1981; Johansson e col., 1981,; Johans_ 
son e col., in press). A sua não inclusão, faria com que fosse re
duzida, de um modo significativo, a objectividade que se pretende 
dar a esta apresentação, nomeadamente no que diz respeito ao estu
do do crescimento crânio-facial subsequente ao tratamento cirúrgi
co. 

. Far-se-á também uma breve referência aos doentes com ape 
culiar deformidade craniana em forma de folha de trevo, e apresen-
tar-se-ão ainda mais três doentes, cujos casos, embora não tendo 
sido incluídos na série dos 136 que foram analisados no "Capítulo 
3", têm interesse para uma discussão de carácter especulativo, so
bre a fisiopatologia do desenvolvimento da hidrocefalia e sobre a 
etiopatogenia deis craniossinostoses. 
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1  DOENTES TRATADOS NO CENTRO DE CIRURGIA CRÂNIOFACIAL 
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Primeiro vão ser apresentados os 17 doentes tratados ex
clusivamente com as técnicas craniofaciais, em 7 dos quais havia 
um envolvimento isolado da sutura coronal de um dos lados; farse
ã depois referência a mais cinco que, tendo sido tratados inicial 
mente com as técnicas clássicas neurocirúrgicas, acabaram mais tar 
de por ter também de ser submetidos às técnicas mais radicais dare 
construção crâniofacial. Esses casos não serão, porém, desenvolvi^ 
dos com idêntica profundidade, visto que nem todos têm igual inte 
resse para atingir os objectivos antes delineados. 

CASO 1 (n9 de série 132  J.E.)  Síndrome de Crouzon . Sinostose 
bilateral da sutura coronal. Braquicefalia. Operado com 4 
meses de idade. 

Criança do sexo masculino, internada no Centro de 
Cirurgia Crâniofacial com a idade de 14 semanas. O pai a
presentava um crânio braquicefãlico e estrabismo alternan
te. Filho único de mãe saudável, que na última semana de 
gravidez apresentou discretos sinais de eclampsia. 0 doen
te teve dificuldades respiratórias durante as primeiras 24 
horas após o parto. A deformidade craniana foi então detec 
tada. Uma radiografia de crânio efectuada no 59 dia após o 
nascimento, revelou uma sinostose bilateral da sutura coro 
nai. Ã data do internamento, não exibia sinais clínicos que 
fizessem pensar numa dismorfia crâniofacial. No entanto, 
o exame radiocefalométrico efectuado próximo dos 4 meses de 
idade, era sugestivo da existência de um síndrome de Crou
zon, em virtude das anomalias encontradas ao nível do an
dar anterior da base do crânio, da pouca profundidade das 
cavidades orbitarias e ainda do aperto verificado ao nível 
da nasofaringe. Este estudo pôs de facto em evidência, que 
o andar anterior da base do crânio estava encurtado, que os 
tectos das órbitas estavam elevados e que a distância in

terorbitária estava aumentada. 0 neurocrânio era alto e 
curto, e estava discretamente alargado no plano transver
sal. A sutura coronal estava fundida, enquanto que as res
tantes suturas estavam patentes. Pôde ainda observarse,que 
a deformidade do neurocrânio não tinha aparentemente exer 
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eido qualquer influência sobre o desenvolvimento do visce-
rocrânio, pelo menos de modo aque se traduzisse de forma vi
sível na face do doente, embora a porção inferior do fron
tal estivesse deprimida ao nível da região supra-orbitária. 
Essas alterações esqueléticas repercutiam-se também sobre 
as partes moles, conforme se pode observar na fotografia pré 
-operatória da face do doente (Cf. fig. 1-a, b). A TAC, e-
fectuada pouco tempo antes da data da operação, confirmou o 
encurtamento longitudinal do neuro-crânio e revelou que os 
cornos frontais dos ventrículos laterais se encontravam co 
locados numa posição discretamente divergente de um em re
lação ao outro. 

0 doente foi operado com a idade de 4 meses . Na 
fig. 1 (e, f, g, h) faz-se a demonstração dos tempos cirúr 
gicos fundamentais, até â completa libertação do retalho õs_ 
seo fronto-supra-orbitário, num só monobloco (fig. 1 - h), 
englobando o osso frontal e as porções anteriores dos tec
tos orbitários, bem como ambos os pilares internos (fronto 
-nasal) e externo (fronto-zigomático) da arcada supra-orbi 
tária. Aproveita-se este caso, para fazer uma descrição mais 
detalhada da técnica cirúrgica que foi usada, em virtude 
dela constituir, por assim dizer, a técnica padrão utiliza 
da nas deformidades cranianas do tipo braquicefálico, quan 
do as operações foram efectuadas antes da idade dos 6 me
ses . 

Após se terem tomado todas as precauções com o ar 
ranjo das vias aéreas superiores, segundo os moldes descri 
tos num artigo publicado pelo anestesista da equipa do Cen 
tro de Cirurgia Crânio-facial (Appelgren, 1981), e de se te 
rem tomado providências no sentido de evitar o arrefecimen 
to do corpo da criança durante a execução do acto cirúrgi
co, o doente foi colocado em decúbito dorsal, com a cabeça 
e a face descobertas, do modo apresentado na fig. 1 (a, b, 
c) . 0 levantamento e posterior rebatimento para a frente do 
retalho cutâneo, fez-se após a execução de uma incisão bi-
coronal do modo representado na fig. 1 (c, e). Antes de fa 
zer a incisão cutânea, procedeu-se a uma sutura contínua do 
couro cabeludo de cada lado da linha de incisão, com o ob
jectivo de diminuir a hemorragia a partir dos seus bordos. 
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FIG.1 
Forma moderada de Crouzon. Sinostose bilateral da sutura coronal. 

a,b Fotografias pré-operatórias, já com o doente preparado para o inicio da operação. Reparar na forma da cabeça 
e na discreta exoftalmia. 

c — Fotografia logo após ter terminado o acto cirúrgico. Reparar no tipo de incisão coronal e na colocação do dreno 
sub-galeal, usados praticamente em todos os doentes. 

d — Fotografia do doente aos 19 meses de idade. Ainda não são visíveis ao niVel do terço médio da face, sinais que 
traduzam a existência de um hipodesenvolvimento maxilar. 
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e _ Retalho cutâneo rebatido para a frente. A seta indica a área sinostosada da sutura coronal. 

f - Libertação da porção anterior do tecto orbitário, com o auxilio do escopro e do martelo. Reparar na precaução 
tomada para proteger o saco durai, por via da introdução de um afastador de cérebro através da linha de osteoto-
mia executada ao longo da área sinostosada da sutura coronal. 

g — O complexo fronto-supra-orbitrário foi completamente removido, de modo a que possa ser eventualmente remo
delado, antes de ser recolocado na sua nova posição. Reparar no retalho periósteo, colocado por cima da face in
terna do retalho cutâneo. 

h - Fotografia do retalho ósseo, constituído pelo complexo fronto-supra-orbitrário num só monobloco, já pronto pa
ra ser recolocado na sua nova posição e deixado livre a flutuar sobre o saco durai. Reparar que o periósseo sobre 
a sutura metópica foi preservado, com a finalidade de não perturbar o eventual crescimento do osso frontal. 

Refira-se a propósito, que foi este o tipo de retalho cutâ 
neo usado em praticamente todos os doentes operados pela e 
quipa do Centro; quando houve necessidade de abordar a me
tade posterior da calote craniana, o retalho cutâneo foire 
batido para trás. Iniciou-se então a dissecção do periósseo, 
o qual foi primeiro seccionado segundo uma linha grosseira 
mente coronal, ã frente da linha da incisão cutânea; segui 
damente procedeu-se a um cuidadoso descolamento do periós
seo, das suas conecções com a tábua externa, para a frente, 
para baixo e para os lados, em direcção ã arcada supra-or-
bitária e â fossa temporal de ambos os lados. A dissecção 
foi então extendida â raiz do nariz junto da sutura fronto 
-nasal, â porção súpero-externa dos rebordos orbitáriosjun 
to da sutura fronto-zigomática, bem como â face externadas 
paredes laterais das órbitas e ainda ao interior das pró 
prias cavidades orbitarias. 

Iniciou-se então a libertação do complexo fronto 
-supra-orbitãrio, começando por proceder a uma osteotomia 
ao longo da linha sinostosada da sutura coronal, com o au
xílio do turbobite, após execução de dois buracos de trepa 
no ao nível de cada uma das fossas temporais. Essa linha de 
osteotomia foi depois extendida para baixo, ao longo da pa 
rede externa da órbita até ao nível da fissura orbitaria in 
ferior, com o auxílio da serra oscilante, a qual foi tam
bém utilizada na execução das osteotomias ao nível dos pi
lares internos e externos da arcada supra-orbitária, junto 
das suturas fronto-nasal e fronto-zigomática , respectiva
mente. A libertação da porção anterior dos tectos orbitarJL 
os foi então completada por via extra-craniana, usando o es 
copro e o martelo, do modo exemplificado na fig. 1 (f) . 0 



monobloco fronto-supra-orbitário foi então removido (Cf. fig. 
1-h), e a porção lateral de ambas as asas do esfenõide ex
tirpadas. Seguidamente o retalho ósseo foi recolocado no seu 
lugar, sem qualquer fixação às margens ósseas vizinhas, sen 
do mantido na sua nova posição apenas â custa do periósseo, 
o qual,depois de devidamente suturado/ficou a recobri-loem 
toda a sua extensão. 

O penso sobre a cabeça é feito do modo clássico, 
depois dos olhos terem sido cuidadosamente almofadados com 
algodão em rama, e posteriormente recobertos com uma circu 
lar gessada, com o objectivo de diminuir o edema põs-opera 
tório; geralmente ela era retirada entre o 39 e o 59 dia a 
pós o acto cirúrgico. 

O primeiro exame rádio-cefalométrico põs-operatõ 
rio, efectuado cerca de 3 meses após a operação, revelou,pa 
ra além de uma modificação significativa no contorno da ca 
lote craniana, que o crânio tinha crescido em comprimento 
no plano sagital, pondo assim em evidência que a expansão 
neuro-craniana tinha sido retomada ao nível do anel sutu
rai do sistema coronal. 0 alongamento do andar anterior da 
base do crânio, tinha sido traduzido no aumento da distân
cia nasion-sela, tanto ao nível da face endocraniana como 
da face ectocraniana . Esse alongamento antero-posterior 
do neurocrânio continuou entretanto a processar-se, confor 
me se pôde demonstrar através de novo exame rádio-cefalomé 
tricô efectuado 17 meses após a operação. Ao mesmo tempo, ve 
rificou-se que a elevação dos tectos orbitãrios tinha-se a 
tenuado, embora se mantivesse ainda uma certa tendência pa 
ra a presença de um hipertelorismo. 0 alongamento do neuro 
crânio pôde ser igualmente confirmado com a TAC, efectua 
da 17 meses após a operação, a qual ainda revelou que a ten 
dência para a divergência entre os cornos frontais também 
tinha desaparecido. 

A melhoria do contorno da calote craniana está 
bem expressa na fotografia do doente (Cf. fig. 1-d) quando 
ele tinha 19 meses de idade, portanto cerca de 15 meses a-
pós a operação. A discreta exoftalmia pré-operatôria, desa 
pareceu na sequência da correcção da depressão ao nível da 
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região fronto-orbitária (Cf. fig. 1-a, d), em virtude não 
só do crescimento para a frente da porção frontal da calo
te e do andar anterior da base do crânio, como também devi 
do aos fenómenos de aposição óssea ao nível da superfície 
extracraniana da porção inferior do osso frontal. É toda
via de salientar que, apesar do excelente resultado estético 
obtido, não se conseguiu restabelecer completamente a nor
malidade do ângulo fronto-nasal. Se isso tem algo a ver com 
o facto de se ter procedido a uma libertação do complexo 
fronto-supra-orbitãrio num só monobloco, em vez de o divi
dir em dois, um frontal e outro contendo apenas a arcada su 
pra-orbitária, só a experiência futura, com períodos mais 
longos de controle põs-operatório, o poderá dizer. 

Resta acrescentar, que ã data do último controle, 
aos 21 meses de idade, o desenvolvimento mental estava a 
processar-se de uma forma inteiramente normal. 

CASO 2 (n9 de série 126 - U.H.) Craniossinostose simples. Sinosto 
se bilateral da sutura coronal. Braquicefalia. Operada com 
a idade de 6 meses. 

Criança do sexo feminino, internada no Centro de 
Cirurgia Crânio-facial aos cinco meses e meio de idade . O 
pai e a avó paterna apresentavam um crânio do tipo braqui
cef álico. Gravidez e parto normais. A deformidade craniana 
foi notada logo após o nascimento. 

Uma radiografia do crânio,efectuada cerca de duas 
semanas após o nascimento, revelou que as porções basais da 
sutura coronal de ambos os lados estavam sinostosadas eque 
o crânio era curto e alto. Além disso, havia um aumento da 
distância ínter-orbitária, traduzindo a presença de um mo
derado hipertelorismo. A TAC, efectuada aos cinco meses de 
idade, para além de fazer a demonstração da deformidade ao 
nível da calote craniana e da existência de um hipertelo
rismo, pôs ainda em evidência um encurtamento do andar an
terior da base do crânio; tanto o cérebro como o sistema 
ventricular eram normais. 

A doente foi operada com a idade de seis meses. 
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Depois de se ter libertado o complexo esquelético fronto-
-supra-orbitãrio, de um modo idêntico ao descrito para o ca 
so anterior, o retalho ósseo foi deixado a flutuar livre
mente sobre o saco durai, sendo mantido na sua nova posi
ção apenas pela cobertura proporcionada pelo periõsseo. Du 
rante o acto cirúrgico, foram colocados indicadores metáli 
cos em cada uma das margens da osteotomia coronal e ainda 

FIG.2 
Craniossinostose simples. Braquicefalia; sinostose bilateral da sutura coronal. 

a - Fotografia pré-operatória, pondo em evidência o tipo de deformidade craniana. 

b - Diagrama construitio pela sobreposição dos traçados obtidos a partir dos exames radiocefalométricos, com o 
objectivo de estudar o crescimento de neurocrânio na sequência do tratamento cirúrgico. 0 primeiro exame 
foi efectuado cerca dos 6 meses de idade, 2 semanas após a operação (0 6 - Unha a cheio); o segundo ao ano de 
idade (1 0 - linha a tracejado) e o terceiro aos dois anos e dois meses de idade (2^ - linha a ponteado). 0 diagra? 
ma está legendado com os símbolos O 6 , 1^ e 2^ , o que significa que os correspondentes traçados foram obtidos 
nas idades de 6 meses, 1 ano, 2 anose 2 meses, respectivamente. No interior do diagrama apresenta-se um peque
no desenho exemplificativo da técnica cirúrgica utilizada no tratamento desta doente. 

c - Fotografia à data do último controle, quando a doente tinha cerca de 3 anos de idade. Reparar na normalização 
do contorno da cabeça e do perfil facial, para o qual contribuiu o crescimento normal da face (ver diagrama b). 

de cada um dos lados da sutura sagital, com a finalidade 
de estudar radiocefalometricamente o crescimento pós-opera 
tõrio. 

O primeiro exame radiocefalométrico foi efectua 
do duas semanas após a operação (Cf. fig. 2-b), portanto cer 
ca dos seis meses de idade. O segundo foi realizado ao ano 
e o terceiro ao ano e meio (não representado no diagrama da 
fig. 2). 0 último exame, realizado aos 2 anos e 2 meses de 
idade, pôs em evidência, quando comparado com o que tinha 
sido efectuado 2 semanas após a operação, que a distância 
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entre os indicadores colocados nas margens da osteotomiaco 
ronal tinha aumentado 0,5 cm, o que aconteceu igualmente 
com a distância entre os indicadores colocados de cada um 
dos lados da sutura sagital. 0 exame realizado ao ano emeio 
de idade, tinha demonstrado, por sua vez, ter havido um au 
mento de volume do neurocrânio/ especialmente â custa do 
seu crescimento na região posterior. Ele pôs ainda em evi
dência, o alargamento verificado no plano transversal, tra
duzido no aumento de 1,5 cm da distância entre os indicado 
res colocados de cada lado da sutura sagital. Pelo contra
rio, ao nível da ãrea da osteotomia coronal, constatou - se 
nessa altura já não haver qualquer crescimento. Além disso, 
a ãrea osteotomizada era então dificilmente visualizãvel pe 
lo exame radiológico, provavelmente devido aos fenómenos 
de reossificação põs-operatória. Refira-se finalmente, que 
o exame efectuado aos 2 anos e 2 meses de idade, já não re 
velou qualquer aumento significativo do volume do neurocrâ 
nio ; mesmo ao nível das áreas das suturas metõpica e sa
gital, o crescimento não tinha sido mais do que cerca de 1 
mm. 

Em resumo, podemos portanto concluir, tal como so 
bressai aliás da análise do diagrama da fig. 1 (b), que a 
maior parcela do crescimento se verificou entre as idades 
dos 6 e dos 12 meses. De facto, pôde observar-se, no que se 
refere ao crescimento para a frente das porções anteriores 
do neurocrânio, tanto ao nível da calote da região frontal 
como do andar anterior da base do crânio, que não houvepra 
ticamente qualquer crescimento entre as idades dos 12 e dos 
26 meses. Por outro lado, verificou-se ainda, que o cresci 
mento da face foi-se processando dentro da normalidade, fac 
to que contribui significativamente para o restabelecimen
to de um perfil facial normal, como se pode facilmente ob
servar na fotografia da doente â data do último controle 
(Cf. fig. 2-c), quando ela tinha cerca de 3 anos de idade. 

Nessa altura, pôde ainda constatar-se que o seu 
desenvolvimento mental era inteiramente normal, pelo que os 
resultados do tratamento cirúrgico obtidos nesta doente se 
podem considerar excelentes, tanto do ponto de vista esté
tico como do ponto de vista funcional. 
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CASO 3 (nO de série 123 - A.A.) - Síndrome de Crouzon . Sinostose 
bilateral das suturas coronais e lambdoideias, e da sutura 
sagital. Crânio trilobado. Operada pela primeira vez aos 3 
meses de idade. 

Criança do sexo feminino, internada primeiro no 
Serviço de Neurocirurgia com 2 semanas de idade, sendo trans 
ferida 2 semanas mais tarde para o Centro de Cirurgia Crâ-
nio-facial. Filha única de mãe epiléptica com um Síndrome 
de Crouzon, do qual tinha sido operada. Nasceu de cesaria
na, após gravidez normal. 0 diagnóstico de Crouzon foi fei 
to logo no momento do nascimento. 

A investigação pré-operatõria consistiu na execu 
ção de uma TAC e de um exame radiocefalométrico, ambos e-
fectuados ao mês de idade. A TAC revelou a presença de al
terações significativas do contorno da calote craniana, no 
meadamente nas regiões posteriores direitas (Cf. fig. 3-k), 
mas o cérebro e o sistema ventricular estavam normais . As 
alterações acentuadas da morfologia da cabeça estão clara
mente postas em evidência na fotografia pré-operatõria da 
doente (Cf. fig. 3-a) e nas películas obtidas no exame ra
diocefalométrico (Cf. fig. 3-f, g). Este demonstrou que am 
bas as suturas coronais e lambdoideias, bem como a sutura 
sagital, estavam sinostosadas. Como consequência, o cére
bro foi como que expandindo através das áreas onde as pare
des cranianas puderam ser alargadas. 

Dado que a sutura metópica e a fontanela bregmá-
tica constituíam duas dessas áreas, disso resultou que are 
gião frontal da cabeça tivesse crescido exageradamente pa
ra cima e para a frente, mas não avançasse o suficiente ao 
nível das suas porções basais, devido ã sinostose das sutu 
ras coronal (extendida ãs porções fronto-esfenoidais) e es 
fenozigomática. Daí a razão do tipo de deformidade desen
volvida ao nível da região frontal, em que a sua porção su 
perior ficou exageradamente alargada e elevada, e as suas 
porções basais marcadamente retraídas, especialmente ao ní 
vel da arcada supra-orbitária, conforme está bem evidencia 
do na fig. 3 (a, g). Dado porém o facto de ambas as sutu
ras esfeno-temporais estarem também abertas , constituindo 
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assim áreas potenciais de expansão, disso resultou que,nu
ma tentativa de ganhar espaço, o cérebro se tenha também ex 
pandido ã custa dessas áreas suturais , com o consequente 
crescimento exagerado a esse nível. Isso está bem traduzi
do no abaulamento das superfícies laterais das grandes asas 
do esfenôide em ambas as fossas temporais (Cf. fig. 3 - f ) , 
com o consequente alargamento do diâmetro transversal do 
crânio ao nível das suas porções mais basais. Por outro la 
do, a impossibilidade de crescimento ao nível das áreas su 
turais da séigital e da lambdoideia, trouxe como consequên
cia que a metade posterior da calote não se desenvolvesse 
adequadamente (Cf. fig. 3-b, g). Se a tudo isso acrescen
tarmos ainda o facto verificado per-operatoriamente, de am 
bas as suturas parieto-esfenoidais e parieto-temporals se 
encontrarem também sinostosadas, teremos então encontrado 
a explicação para o desenvolvimento da cinta constrictiva, 
da responsabilidade da sinostose das áreas suturais que a-
cabam de ser referidas em último lugar e, consequentemente, 
para a formei trilobada da deformidade craniana, bem exprès 
sa na radiografia de crânio na incidência de face (Cf. fig. 
3-f ) . 

Refira-se a propósito, ser esse também o encadea 
mento fisiopatolõgico das alterações do crescimento do neu 
rocrânio, que conduzem ao desenvolvimento da deformidadeem_ 
forma de folha de trevo. Embora na ordenação desta casuís
tica este caso não tenha sido classificado como tal, pode
ríamos perfeitamente considerá-lo como uma forma moderada 
de deformidade em forma de folha de trevo (compará-lo com 
os casos que serão apresentados adiante, nas figs. 12,13 e 
14, e ainda com o caso 4, a apresentar a seguir, na fig. 4). 
Ë provável que a não existência de uma hidrocefalia, tenha 
contribuído nesta doente para que a deformidade craniana 
não se tivesse tornado mais acentuada. 

Como consequência da limitação do crescimento pa 
ra a frente das porções mais anteriores do neurocrânio, de 
vido ã sinostose das suturas coronais e esfenozigomãticas, 
as cavidades orbitarias ficaram pouco profundas (Cf . fig. 
3-k), especialmente ao nível das suas porções superiores e 
laterais, e daí a razão para a presença da exoftalmia (Cf. 
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fig. 3-a, b). De realçar a propósito, que tal fenómeno já 
não se verificou ao nível das suas porções inferiores, de
vido ao facto de, nesta fase precoce do desenvolvimento, ain 
da não ser aparente qualquer sinal de perturbação do cres
cimento longitudinal do terço médio da face, conforme se po 
de verificar na radiografia de perfil da fig. 3(g).Nessain 
cidência, pode ainda observar-se que tanto o corpo do esfe 
nõide como a sela turca estão ambos deprimidos, o que pare 
ce contribuir para a pouca profundidade da fossa posterior, 
podendo também verificar-se que o espaço aéreo da naso-fa-
ringe já está reduzido, especialmente na sua dimensão ver
tical. 

A doente foi operada por três vezes : a primeira 
aos 3 meses de idade, em que se fez essencialmente a liber 
tacão da porção anterior do neurocrânio, ao nível das áre
as sinostosadas das suturas coronais e esfenozigomáticas; a 
segunda aos 5 meses, em que se fez a mesma coisa relativa
mente às áreas sinostosadas da metade posterior da calote; 
finalmente a terceira aos 15 meses, em que teve de se pro
ceder a uma revisão das áreas anteriormente descomprimidas, 
em virtude delas terem reossificado e de se ter desenvolvi 
do uma hipertensão intracraniana. As linhas das osteotomi-
as, executadas nos dois primeiros actos cirúrgicos , estão 
representados de um modo esquemático nos três desenhos a-
presentados na fig. 3 (j), em que o primeiro corresponde â 
primeira operação e os outros dois â segunda. Resta acres
centar, que no decurso dos actos cirúrgicos foram coloca
dos indicadores metálicos na calote, com o fim de estudar 
o subsequente crescimento do neurocrânio. 

Na primeira operação, efectuada aos 3 meses de î  
dade, procedeu-se ã execução de uma craniectomia linear ao 
longo de toda a área sinostosada da sutura coronal , tanto 
ao nível da sua porção fronto-parietal como da sua porção 
fronto-esfenoidal, a qual foi depois prolongada pelas pare 
des laterais das órbitas, ao longo das suturas esfeno-zigo 
mãtica de ambos os lados, até se atingir o nível da fissu
ra orbitaria inferior. Procedeu-se então ã extirpação das 
porções laterais de ambas as asas do esfenõide, após o que 
se prolongou a craniectomia no sentido mediano, ao longo do 
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limite posterior do andar anterior da base do crânio de am 
bos os lados, até próximo da fissura orbitaria superior. Des_ 
ta maneira, uma grande parte da porção anterior do neuro-
crânio ficou liberta de conecções com as suas porções pos_ 
teriores, visto que a linha da craniectomia, por ter assu
mido uma forma grosseiramente circular no plano coronal, a 
cabou por englobar, tanto a totalidade da calote como ainda 
uma parte significativa da base que estavam contidas nesse 
plano. Daí talvez a razão porque, devido ã presença da H.I. 
C , o cirurgião tenha descrito no seu relato operatório, que 
quando completou a craniectomia ao nível da base craniana, 
teve a nítida sensação de se ter verificado uma brusca des_ 
compressão libertadora, ao observar a imediata separação en 
tre os bordos da craniectomia, e a tendência da dura para 
herniar através das áreas craniectomizadas. Este tempo ci
rúrgico foi então completado com o prolongamento da crani
ectomia no sentido posterior, em direcção âs áreas sinosto 
sadas da sutura lambdoideia de ambos os lados. Conforme so 
bressai da representação esquemática do desenho da fig. 3 
(j), ela foi executada ao longo da linha sinostosada das su 
turas escamosas e das suturas parieto-esfenoidais, as quais 
se encontravam substituídas por uma verdadeira cinta cons-
trictora, que espartilhava a calote craniana a esse níveljes 
sa crista foi extirpada na sua totalidade, de ambos os la
dos da calote. De referir que idêntica sensação da descom
pressão libertadora foi sentida,quando a craniectomia atin 
giu a área das suturas lamboideias. 

Na operação seguinte, efectuada aos 5 meses de i 
dade, procedeu-se então â libertação das restantes áreas su 
turais sinostosadas, através da execução de craniectomias 
ao longo das linhas onde antes tinham existido as suturas 
sagital e lambdoideias. Aproveitou-se então a oportunidade, 
para rever e reabrir as áreas craniectomizadas da operação 
anterior, e procedeu-se ainda ã extirpação de parte do os
so parietal ao nível do seu limite posterior. 

Conseguiu-se assim, com esta segunda operação, a 
indispensável descompressão da calote craniana, através da 
criação de largas áreas craniectomizadas, conforme sobres
sai da análise da representação esquemática da fig. 3 (j). 
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A indispensabilidade de tal descompressão, ficou demonstra
da durante a execução do acto cirúrgico, pela verificação 
da presença de numerosas lacunas, particularmente eviden
tes sobre a porção paramediana posterior da calote (Cf.. fig. 
3-g), em que as numerosas cristas ósseas circundantes pene 
travam nos sulcos cerebrais, levando a dura empurrada à sua 
frente. Por outro lado, ã medida que a operação descompres 
siva ia prosseguindo, pôde ainda observar-se a tendência 
que a dura mater mostrava para herniar através das áreas 
craniectomizadas. 

A doente foi novamente operada aos 15 meses de i 
dade, não só devido â existência de sinais sugestivos do de 
senvolvimento de uma hipertensão intracraniana, como essen 
cialmente em virtude do exame radiográfico de controle, e-
fectuado ao ano de idade, ter posto em evidência uma reos-
sificação de grande parte das áreas craniectomizadas, a qual 
era particularmente intensa nas porções látero-basais da ca 
lote. Ela traduzia-se na presença de uma longa crista ós
sea, que fazia saliência para o interior da cavidade crania 
na, extendendo-se, desde o ptérion de ambos os lados, para 
.cima e para trás, em direcção ã protuberância occipital in 
terna. A operação consistiu então na extirpação dessa cris_ 
ta óssea, e ainda na reabertura das zonas anteriormente era 
niectomizadas, ao longo das áreas suturais da sagital e da 
coronal; quando a intervenção ficou completa, tinham-se en 
tão criado como que dois grandes retalhos parietais, de for 
ma triangular e com o vértice dirigido para baixo. A opera 
ção foi morosa e trabalhosa, devido não só âs irregularida 
des e aderências do osso neoformado, como também à existên 
cia de numerosas lacunas ósseas, através das quais a dura 
fazia protusão e aderia ã galea suprajacente. Com essa in
tervenção conseguiu-se todavia que o crânio novamente se a 
largasse e a calote ficasse com um contorno mais regular, 
facto que se tornava já aparente no fim do acto cirúrgico. 

No que se refere ao crescimento do neurocrânio, 
observado na sequência das operações realizadas, uma pri
meira impressão de carácter global sobressai da análise dos 
dois diagramas (h, i) apresentados na fig. 3. Ela consiste 
no facto desse crescimento ter-se praticamente processado, 
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apenas até cerca dos 9 meses de idade (Cf. diagrama h), na 
sequência das duas primeiras intervenções. No subsequente 
período de controle põs-operatõrio, efectuado até â idade 
dos 2 anos e 8 meses (Cf. diagrama i), ele foi francamente 
menos acentuado, conforme se pode facilmente concluir pe
los traçados apresentados nesse diagrama; este põe ainda em 
evidência, a pouca influência que a operação realizada aos 
15 meses de idade teve sobre esse processo de crescimento. 

Feita a demonstração, de que o alongamento das por 
ções anteriores do neurocrânio apenas teve significado prá 
tico na sequência das duas primeiras intervenções cirúrgi
cas (Cf. diagrama h), resta ainda acrescentar, relativamen 
te ao andar anterior da base do crânio, que o valor do seu 
aumento em comprimento, a seguir â primeira operação,foi de 
cerca de 0,5 cm. Esse fenómeno estava aliás bem expresso na 
face da doente (Cf. fig. 3-b), logo passado um mês após a 
data da operação, traduzindo já nessa altura um avanço sig_ 
nificativo das arcadas supra-orbitárias. Esse alongamento 
antero-posterior do andar anterior da base craniana, tradu 
zido no aumento progressivo da distância nasion-sela, de
vido ao avanço da face externa da porção frontal inferior 
da calote, reflectia-se igualmente ao nível da sua face en 
docraniana. 0 mesmo já não aconteceu todavia após a idade 
dos 9 meses, altura a partir da qual esse aumento na dis
tância nasion-sela ficou a dever-se, essencialmente, a um 
crescimento por aposição óssea ao nível da face externa da 
calote (ver diagrama i da fig. 3). Este tipo de crescimen
to foi, no entanto, essencial para o restabelecimento danar 
monia do contorno da região fronto-orbitãria, como se pode 
observar na face da doente ao ano de idade (Cf. 3-d). 

Refira-se a propósito, que um tal tipo de cresci 
mento foi também responsável pelo aumento de volume verifi 
cado ao nível das porções posteriores da calote, entre as 
idades de 1 ano e 7 meses e de 2 anos e 8 meses (ver dia
grama i da fig. 3). No que diz respeito ao contorno das res 
tantes porções da calote craniana (ver diagrama h da fig. 
3), as modificações mais significativas verificaram-se apôs 
a operação realizada aos 5 meses de idade, como aliás se
ria de esperar, em virtude de só nessa altura se terem li-
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FIG.3 
Si'ndrome de Crouzon. Sinostose das suturas coronal e lambdoideia de ambos os lados e da sutura sagital. 

a — Fotografia préoperatória, aos 3 meses de idade. 

b — Fotografia aos 4 meses, cerca de 1 mês após a primeira operação. Melhoria significativa no contorno da região 
frontal. O avanço da arcada supraorbitárja reduziu o grau de exoftalmia. 

c  Fotografia aos 5 meses, 5 dias após a correcção da deformidade ao nivel da porção posterior da calote. 
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d — Fotografia ao ano de idade. Modificação significativa no contorno da região fronto-orbitária, do que resultou a 
exoftalmia ter praticamente desaparecido; as alterações do terço médio da face ainda não são aparentes. 

e — Fotografia aos 4 anos de idade. Agora já é evidente um certo grau de retracção posterior do terço médio da face, 
devido ao atraso de desenvolvimento do osso maxilar. 

f,g Radiografias de crânio, obtidas no cefalostato ao mês de idade, pondo em evidência: a forma trilobada da defor
midade craniana, a retracção das arcadas supra-orbitárias, o abaixamento do corpo do esfenóide, as impressões 
digitais e o abaulamento das grandes asas do esfenóide nas fossas temporais. 

h,i Diagramas demonstrativos do crescimento pós-operatório do neurocrânio, construídos pela sobreposição dos tra
çados dos exames radiocefalométricos, efectuados entre as idades de 1 e 9 meses (h) e as idades de 1 ano e 3 mes
es e 2 anos e 8 meses (i). 

j — Representação esquemática das linhas das craniectomias realizadas durante a primeira (primeiro desenho) e a se
gunda operação (restantes 2 desenhos). 

k — TAC pré-operatório, ao mês de idade. Deformidade craniana marcada, especialmente na sua porção posterior di
reita. As paredes laterais das órbitas est,~3 francamente inclinadas para fora e a profundidade das cavidades orbi
tarias está reduzida. 

I — TAC pós-operatório, aos três anos e meio de idade. A deformidade da calote na sua porção posterior ainda persis
te, embora seja menos acentuada. As paredes posteriores das órbitas estão desviadas e inclinadas para fora e existe 
um hipertelorismo. 

* bertado as áreas sinostosadas da sua metade posterior. Is
so torna-se evidente ao comparar as fotografias (Cf. fig. 
3-b, c), efectuadas respectivamente antes e depois da exe
cução dessa operação. De salientar entretanto, que a ten
dência da calote em crescer predominantemente para cima e 
para trás (ver diagrama h da fig 3) fez com que o neuro
crânio acabasse por ficar ligeiramente curto e alto, embo
ra o exagero observado pré-operatoriamente no seu diâmetro 
basal transversal, se tivesse atenuado progressivamente. 

A medida que o processo de desenvolvimento foi e 
voluindo, os estudos radiocefalométricos puseram ainda em 
evidência, que o deficiente crescimento do terço médio da 
face, no plano sagital,ia-se tornando cada vez mais eviden 
te. Isso traduziu-se num encurtamento das arcadas zigomáti_ 
cas, numa posição retrognãtica do maxilar superior e numa 
constrição ao nível do espaço aéreo da naso-faringe . Essas 
alterações, que haviam sido detectadas pela primeira vez no 
exame radiocefalométrico efectuado aos 2 anos e 8 meses de 
idade, estavam aliás bem patentes na face da doente â data 
do último controle, com a idade de cerca de 4 anos (Cf. fig. 
3 - e) . Deve no entanto salientar-se, que o crescimento do 
terço médio da face no plano vertical estava a processar -
-se a um ritmo razoável, facto que tinha certamente contri 
buído para que o perfil facial fosse ainda aceitável nessa 



altura, nomeadamente no que diz respeito ao seu componente 
nasal (Cf. fig.3-e), tanto mais que a região fronto-supra-
-orbitária se mantinha numa posição e com um contorno per
feitamente adequados. 

Refira-se, para terminar, que â data do último 
controle, efectuado cerca dos 4 anos de idade, o desenvol
vimento mental da doente estava a processar-se dentro da 
normalidade, e que não havia sinais que chamassem a aten
ção para a presença de uma hipertensão intracraniana. 

Comentário: 
Este caso parece-ncs importante, por vários moti

vos. Em primeiro lugar porque ele pôs em evidência, que é 
possível obter uma boa remodelação da região fronto-orbitá 
ria sem ter que destacar por completo a arcada supra-orbi-
tãria, desde que a libertação das áreas suturais sinostosa 
das seja suficientemente extensa ao nível da base craniana. 
Em segundo lugar porque ele parece ter provado, que a cor 
recção da deformidade ao nível do neurocrânio, mesmo quan
do efectuada em idades suficientemente precoces, não pare
ce influenciar grandemente o processo do desenvolvimentodo 
viscerocrânio. De facto, apesar do alongamento do andar an 
terior da base do. crânio se ter verificado num período ain 
da relativamente precoce do crescimento, ã medida que esse 
processo ia evoluindo,a deformidade facial foi-se instalan 
do, levando a crer que o atraso do crescimento ao nível do 
terço médio da face, possa ter algo a ver com anomalias de 
crescimento das próprias estruturas esqueléticas que o cons 
tituem. Finalmente, a adivinhar pelas alterações já obser
vadas a esse nível, em tão curto período de tempo a seguir 
ã operação, bem como pelo seu carácter progressivo, apesar 
da melhoria precoce verificada ao nível da porção anterior 
do neurocrânio, é de prever que elas possam vir a agravar-
-se sucessivamente, â medida que o processo de desenvolvi
mento for evoluindo. A ser assim, é então provável, num fu 
turo mais ou menos próximo, que tenha de vir a pôr-se uma 
indicação para intervir cirurgicamente sobre o terço médio 
da face. Ela terá por finalidade, proceder não só â correc 
ção estética do perfil facial, como também das perturbações 
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funcionais decorrentes da retrognatia maxilar, nomeadamen
te no que se refere ã exoftalmia e ãs dificuldades de ajus 
tamento das arcadas dentárias, ambas já visíveis, aindaque 
em grau discreto, aos 4 anos de idade (Cf. fig.3-e). É no 
entanto de admitir, que a melhoria já conseguida com as in 
tervenções precoces sobre o neurocrânio da doente, nomeada 
mente ao nível da região fronto-orbitária, possa, eventual 
mente, reduzir o âmbito da extensão das correcções que en
tão tenha que ser necessário vir a efectuar. 

CASO 4 (n9 de série 127 - M.B.)- Síndrome de Pfeiffer . Sinostose 
de todas as suturas da calote. Deformidade craniana em for 
ma de folha de trevo. Operado pela primeira vez ao mês de 
idade. 

Doente do sexo masculino, internado no Centro de 
Cirurgia Crânio-facial com a idade de 3 semanas. 0 diagnõs 
tico foi feito logo no momento do nascimento, pela observa 
ção da colossal deformidade craniana (Cf. fig.4-a,b). Como 
se. pode observar pelas fotografias apresentadas nessa figu 
ra, a cabeça tem uma forma trilobada:quando vista de fren
te, o lobo superior assemelha-se a uma bola pousada sobre 
ambos os lobos inferiores. Havia um acentuado grau de exo
ftalmia, que praticamente constituía já um exorbitismo, em 
bora as pálpebras ainda recobrissem completamente os globos 
oculares, apesar das conjunctivas se encontrarem edemacia-
das. 0 dedo grande de ambos os pés encontrava-se francamente 
afastado dos restantes dedos. No que se refere aos membros 
superiores, os polegares estavam engrossados e semiflecti-
dos sobre a eminência tenar, ao nível das articulações me-
tacarpo-falângicas; havia ainda sinais de anquilose de am
bas as articulações dos cotovelos. 0 doente apresentava já 
sinais da presença de uma hipertensão craniana. 

A investigação pré-operatória consistiu apenas no 
estudo radiográfico simples da deformidade neurocraniana e 
na execução de uma TAC. 0 estudo radiológico (Cf. fig.4-e, 
f) revelou que todas as "suturas da calote craniana se encon 
travam completamente sinostosadas, pondo ainda em evidência 
a forma trilobada da deformidade craniana, a presença de im 
pressões digitais, o encurtamento e a anormal inclinação do 
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FIG.4 
Síndrome de Pfeiffer. Sinostose de todas as suturas da calote. Deformidade craniana em forma de folha de trevo. 

a,b Fotografias pré-operatórias. Os globos oculares como que são ameaçados de serem expulsos das cavidades orbi 
tárias, incapazes de os alojar adequadamente devido à sua pouca profundidade. 

c — Representação esquemática das linhas das osteotomias,.(operação ao mês de idade - sobre a porção anterior do 
neurocrânio) e das craniectomias (operação aos 2 meses de idade - sobre a porção posterior do neurocrânio). 

d — Fotografia ao ano e meio de idade. Reparar na extraordinária modificação verificada no contorno craniano. O 
avanço da arcada supra-orbitária reduziu o grau de exoftalmia. 

e,f Radiografias pré-operatórias: 
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e — Reparar no abaulamento de ambas as fossas temporais que formam os dois lobos inferiores da "folha de trevo", e 
no grau das impressões digitais ao nível do lobo superior, onde se notam numerosas cristas ósseas. 

f — Reparar na inclinação e encurtamento do andar anterior, no hipodesenvolvimento do maxilar, e nas impressões 
digitais com as respectivas cristas ósseas. 

g,h TACpré-operatòrio: 
g — As porções póstero-laterais das paredes das cavidades orbitarias estão desviadas e inclinadas para fora, e os globos 

oculares empurrados para a frente, 
h — Os cornos temporais estão dilatados e enchem praticamente toda a porção alargada da fossa média. 

andar anterior da base do crânio e também o hipodesenvolvi 
mento esquelético da porção média da face; além disso de
monstrou a posição anormalmente baixa do ouvido interno. A 
TAC (fig. 4-g,h),por sua vez, para além de pôr em evidên
cia as consequências da pouca profundidade das cavidades or 
bitárias (Cf. fig. 4-g), revelou ainda a dilatação acentua 
da dos cornos temporais dos ventrículos laterais, os quais 
enchiam praticamente toda a porção alargada da fossa média 
(Cf. fig. 4-h). Além disso demonstrou ainda: que a restan
te porção dos ventrículos laterais se encontrava colocada 
numa posição anormalmente elevada; que o terceiro ventrícu 
lo apresentava um tamanho normal; que o quarto ventrículo 
era dificilmente visualizável; que não havia malformação, 
nem do encéfalo, nem das restantes porções das vias de cir 
culação do LCR. 

0 doente foi operado,pela primeira vez,ao mês de 
idade. A técnica cirúrgica utilizada está representada es
quematicamente no desenho da fig. 4 (c). 0 primeiro tempo 
operatório destinou-se a fazer a correcção da deformidade 
ao nível das porções mais anteriores do neurocrânio. Primei 
ro procedeu-se â libertação de dois retalhos frontais, atra 
vés da execução de osteotomias que seguiram grosseiramente 
as linhas suturais da coronal e da metópica,e depois uma li 
nha horizontal ao longo da porção frontal inferior, parale 
lamente ao rebordo da arcada supra-orbitária. A osteotomia 
coronal foi prolongada até ao nível das suturas escamosas, 
altura em que se fez também uma craniectomia ao longo da 
porção anterior da área sinostosada das suturas esfeno-pa-
rietais. Seguidamente procedeu-se â libertação da arcada su 
pra-orbitária, através da execução de uma osteotomia ao lon 
go da porção anterior dos tectos orbitários, a qual foifei 
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ta essencialmente por via extradural, depois de se terem le 
vantado ambos os retalhos frontais. A libertação das restan 
tes porções da arcada fez-se do modo habitual, através de 
uma osteotomia fronto-nasal, e de outra ao nível das pare
des laterais das órbitas, até ã fissura orbitaria inferior. 
A porção lateral das grandes asas do esfenóide foi também 
extirpada. 

Na segunda operação, feita aos 2 meses de idade, 
procedeu-se então â libertação das áreas suturais sinosto-
sadas da porção posterior da calote craniana. Isso foi con 
seguido através da execução de craniectomias lineares, não 
só ao longo das linhas sinostosadas das suturas lambdoidei 
as e da sutura sagital, como também ao longo da restante 
porção da sutura esfenoparietal e das suturas escamosas;es. 
tas últimas permitiram então proceder ã extirpação da cris 
ta óssea que fazia saliência para dentro da cavidade cranî  
ana e era a responsável pela cinta constrictiva separado
ra entre o lobo superior e os lobos inferiores da "folha de 
trevo" (Cf. fig. 4-a, b, e). Os retalhos ósseos daí resultan 
tes foram então manipulados, de modo a permitir remodelar a 
calote craniana, no sentido de corrigir as alterações do seu 
contorno, conforme se demonstra na representação esquemáti 
ca da fig. 4(c). 

Entretanto uma nova TAC efectuada na véspera da 
segunda operação, tinha posto em evidência que a dilatação 
ventricular se tinha acentuado, incluindo o 39 ventrículo, 
pelo que foi feita uma derivação ventriculo-peritoneal com 
o sistema de Denver, cerca de duas semanas após aquela ope 
ração. Uma outra TAC de controle, para além de revelar uma 
regressão da dilatação ventricular, mostrou também a exis
tência de uma redução significativa do espaço aéreo da oro 
-naso-faringe. Devido a uma infecção do "shunt" por proteus, 
ele teve de ser removido; depois de curada a infecção, foi 
então introduzido um novo "shunt", modelo Hakim, duas sema 
nas mais tarde,Q qual teve de ser revisto cerca de três me 
ses e meio depois, com a colocação do cateter ventricular 
no lado esquerdo. 

Uma radiografia de crânio de controle, feita pou 
co tempo depois, pôs em evidência ter havido um alargamento 
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entre os bordos da osteotomia coronal, uma redução da dimen 
são vertical do crânio e uma melhoria significativa no con 
torno da região frontal. Entretanto o doente, que já antes 
havia apresentado perturbações respiratórias, vai sofrendo 
agravamentos sucessivos dessas perturbações, pelo que ao a 
no de idade se decide proceder a um avanço do terço médio 
da face, através da execução de uma osteotomia Le Fort III, 
numa tentativa de promover um alargamento do espaço aéreo 
da oro-naso-faringe. Na sequência desta operação, verificou 
-se efectivamente uma melhoria do seu estado respiratório, 
pelo que lhe é dada alta para casa. 

Apesar de continuar com essas dificuldades respi 
ratõrias a agravarem-se de vez em quando, fundamentalmente 
devido ã abundância das secreções, a criança estava contu
do a desenvolver-se razoavelmente do ponto de vista psico-
-motor, até que, por volta dos 20 meses de idade, é levada de 
urgência ao Hospital, onde chega em estado moribundo por ter 
feito uma asfixia, na sequência da aspiração de um vómito. 
O exame necrõpsico revelou como causa da morte: edema pul
monar agudo, bronquite sub-aguda, atelectasia pulmonar com 
hemorragias dispersas e dilatação ventricular direita. Ve-
rificaram-se ainda as seguintes anomalias: malformação de 
Arnold-Chiari e espina bífida oculta sagrada; atresia dos 
canais auditivos; anomalias ao nível das articulações dos 
cotovelos e das pequenas articulações interfalângicas dos 
polegares e dos dedos grandes de ambos os pés. 

CASO 5 (n9 de série 134 - L.L.) — Craniossinostose simples. Sinos 
tose bilateral da sutura coronal e das suturas esfeno-zigo 
máticas e metõpica. Deformidade de tipo acro-trigonocefali 
co. Operado aos 6 meses de idade. 

Criança do sexo masculino, internada no Centro de 
Cirurgia Crânio-facial aos cinco meses de idade . História 
familiar de plagiocefalia numa irmã e num primo. O diagnõs_ 
tico foi feito no momento do nascimento , fundamentalmente 
pela presença de uma crista óssea ao longo da área da sutu 
ra metõpica (Cf. fig. 5-a). A fontanela bregmãtica já seen 
contrava fechada nessa altura. 

Inicialmente, e para além dessa saliência, predo. 
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minava igualmente uma deformidade do tipo plagiocefálico, 
devido ao facto do processo sinostõtico da sutura coronal 
se ter iniciado pela sua metade direita, conforme foi com
provado por uma radiografia de crânio efectuado logo no dia 
seguinte ao parto; ela revelou, todavia, que do ladoesquer 
do também já havia sinais do processo se ter aí iniciado . 
0 tipo de deformidade craniana foi assim sofrendo modifica 
ções, â medida que o processo de desenvolvimento prosseguia, 
e ã data da operação a cabeça era curta e um pouco alta, po 
dendo ainda observar-se um hipotelorismo e um discreto grau 
de exoftalmia (Cf. fig. 5-a). 

FIG.5 
Sinostose prematura da sutura metópica e das suturas coronais e esfenozigomáticas de ambos os lados 

a — Fotografia pré - operatória, aos 6 meses de idade. 
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b — Fotografia per - operatória. O monobloco constitui'do pelo complexo fronto-supra-orbitário foi dividido em duas 
metades, após a extirpação da crista óssea mediana. Reparar nas impressões digitais da face endocraniana do osso 
frontal. 

c — Diagrama construifclo pela sobreposição dos traçados dos exames com a TAC, obtidos em cortes paralelos ao an
dar anterior da base do crânio, cinco dias antes da operação (gravura - c - sfmbolo 0 o , traçado a preto) e cerca de 
3 meses mais tarde, na idade dos 9 meses (a tracejado na gravura - c - sFmbolo Cr ), respectivamente. Reparar na 
melhoria observada no contorno craniano. No desenho apresentado no interior do diagrama, faz-se a representa
ção esquemática da técnica cirúrgica utilizada. 

d - Fotografia ao ano de idade, pondo em evidência a normalização do contorno da região frontal. 

A TAC, efectuada cinco dias antes da operação, mo£ 
trou que o ptérion direito se encontrava numa posição ele
vada em relação ao esquerdo, mas que tanto o cérebro como 
as vias de circulação do LCR apresentavam um aspecto nor
mal. 

O doente foi operado aos 6 meses deidade, com a 
libertação de toda a região fronto-supra-orbitária, do mo
do já descrito antes, quando se fez a apresentação do caso 1. 
A remodelação dessa região foi efectuada através da divisão 
vertical do monobloco em duas metades iguais (Cf. fig. 5-b), 
operação com a qual se conseguiu não só extirpar a crista 
óssea sobre a área sinostosada da sutura metópica, como tam 
bem restabelecer um contorno praticamente normal para to
da a região frontal (Cf. fig. 5-d). Essa remodelação foi o 
btida essencialmente â custa da recolocação de cada um dos 
hemi-retalhos ósseos em posições mais adequadas, após o que 
eles foram deixados a flutuar livremente sobre a área dos 
lobos frontais, sendo mantidos no seu lugar apenas ã custa 
da contenção proporcionada pelo periõsseo, depois de devi
damente suturado. Com a extirpação da crista óssea mediana, 
até bem abciixo, junto da raiz do nariz, e com o afastamen
to entre si de cada um dos retalhos frontais, no sentido la 
teral, conseguiu-se também em parte corrigir o hipoteloris 
mo, facto que contribuiu, obviamente, para a normalização da 
região fronto-orbitãria (Cf. fig. 5-d). 

Os exames radiocefalométricos pós-operatórios, e 
fectuados respectivamente nas idades de 10 e 15 meses, mos 
traram que o processo do desenvolvimento do neurocrânio es 
tava a processar-se a um ritmo razoável, tanto no sentidoan 
terior como posterior ; no segundo exame pôde ainda cons
tatasse um alargamento do seu diâmetro transversal. 
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Uma nova TAC, efectuada aos 9 meses de idade, pôs 
em evidência uma modificação significativa no contorno da 
calote craniana, comparativamente ao que tinha sido obser
vado no exame feito pré-operatoriamente (Cf. fig. 5-c).0 a 
baulamento que então se verificou ao nível da região fron
tal esquerda, foi interpretada como um sinal de crescimen
to a esse nível. Um novo exame, repetido cerca de 4 meses 
mais tarde, já não revelou todavia grandes alterações, quando 
comparado com o anterior. 

Ã data do último controle, com a idade de 14 me
ses, o desenvolvimento psicomotor estava a processar-seden 
tro da normalidade. 0 resultado estético obtido foi consi
derado satisfatório, devido ao arredondamento operado ao ní 
vel da região frontal, tanto no plano horizontal como no pia 
no vertical. 0 doente apresentava, no entanto, ainda um dis 
creto grau de hipotelorismo, provavelmente relacionado com 
um hipodesenvolvimento das células etmoidais. 

CASO 6 (n9 de série 130 - T.S.) - Craniossinostose simples. Sinos-
tose bilateral da sutura lambdoideia e da sutura metópica. 
Deformidade craniana do tipo oxi-trigonocefálico . Operado 
aos 7 meses de idade. 

Criança do sexo masculino, internada no Centrode 
Cirurgia Crânio-facial aos sete meses de idade. 0 diagnõsti 
co foi feito cerca de mês e meio após o parto, quando se cons 
tataram alterações na morfologia da sua cabeça, que mostra 
va tendência para assumir uma forma ponteaguda para cima e 
para a frente,ao nível da região frontal, e um achatamento 
da região occipital. Por volta dos 5 meses de idade notou-
-,se a presença de cristas ósseas ao longo dás linhas suturais 
da lambdoideia e da metópica. A radiografia do crânio,efec 
tuada nessa altura, confirmou a sinostose da sutura metópi
ca e da lambdoideia de ambos os lados. A TAC, para além de 
-fazer a demonstração das alterações do contorno da calote 
craniana, pôs também em evidência uma discreta dilatação dos 
ventrículos laterais e do espaço subaracnoideu, nomeadamen 
te ao nível da cissura inter-hemisférica. Além dissoconfir 
mou a presença de um discreto grau de hipotelorismo. 

0 doente foi operado com a idade de 7 meses. Are 
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modelação da região frontal foi conseguida,essencialment<^à 
custa do levantamento e posterior rotação de dois retalhos 
frontais, por cima da arcada supra-orbitária, mas sem inter 
ferir com ela. Os retalhos ósseos foram mantidos nas suas 
novas posições, mediante ligeira fixação aos bordos ósseos 
adjacentes. A porção posterior da calote não foi remodela
da. 

Â data do último controle, efectuado aos 22 me
ses de idade, não havia alterações significativas do desen 
volvimento psico-motor, apesar de uma TAC efectuada nessa 
altura, ter evidenciado a existência de uma atrofia cortical 
esquerda. Quanto ao aspecto estético, pôde verificar-seque 
a região frontal tinha readquirido um contorno mais harmó
nico, embora ao nível das suas porções laterais ainda per
sistisse um certo grau de achatamento, e ohipotelorismo se 
mantivesse praticamente inalterado. 

CASO 7 (n9 de série 133 - C.N.) - Síndrome de Apert. Sinostose bi 
lateral da sutura coronal. Braquicefalia. Operada aos 6 me 
ses de idade. 

Criança do sexo feminino, internada no Centro de 
Cirurgia Crânio-facial aos 3 meses de idade, tendo o dia
gnóstico sido feito no momento do nascimento. Â data do in 
ternamento e para além das alterações distais dos membros, 
próprias do síndrome, apresentava uma deformidade craniana 
de tipo braquicefálico, em que o crânio era curto , alto e 
ponteagudo, sendo nitidamente visível uma crista óssea ao 
longo da área sinostosada da sutura coronal. Além disso ha 
via uma exoftalmia acentuada, em que já se notava uma cer
ta dificuldade no encerramento das pálpebras, especialmen
te do lado esquerdo, embora elas ainda fossem suficientes 
para recobrir completamente a córnea de ambos os globos o-
culares. Para além da hipoplasia orbitaria, responsável por 
essas alterações, notava-se ainda a característica posição 
anti-mongolóide das fendas palpebrals. 

A investigação pré-operatõria consistiu no estudo 
radiológico simples e na execução de uma TAC. Ambos demons 
traram o tipo de deformidade craniana já descrito, tendo o 
primeiro ainda posto em evidência a sinostose bilateral da 
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dade, tanto ao nível do encéfalo como dos espaços sub-ara-
cnoideus. 

A doente foi operada aos 6 meses de idade, com a 
libertação da região fronto-supra-orbitária em dois segmen 
tos separados. 0 primeiro consistiu na libertação de um re 
talho frontal, através da execução das respectivas osteoto 
mias, uma ao longo da linha sinostosada da sutura coronale 
outra segundo uma linha paralela ã arcada supra-orbitária, 
passando cerca de 1 cm acima do seu rebordo superior. 0 fac 
to de a sutura metõpica se encontrar largamente aberta, per 
mitindo uma franca mobilidade entre cada uma das metades do 
osso frontal, fazia com que na prática tudo funcionasse co 
mo se esse osso estivesse dividido ao meio em duas metades; 
de notar que o periõsseo sobre a área suturai da metõpica 
foi preservado, na esperança de manter a sua funcionalida
de. Depois de se ter levantado o retalho frontal, procedeu 
-se então à libertação da arcada supra-orbitária, através 
da execução de várias osteotomias, do modo habitual já des_ 
crito anteriormente; de referir ainda, que a osteotomia ao 
longo dos tectos das. órbitas foi executado por via extra
dural, depois de se ter procedido â libertação do retalho 
frontal. Os segmentos esqueléticos libertados foram.: então 
devidamente recolocados nas suas novas posições,e deixados 
a flutuar livremente sobre o saco durai, apenas contidosno 
seu lugar pelo periõsseo suturado. 

Em virtude deste ser, entre os dez doentes deste 
primeiro grupo, aquele que foi operado mais -recentemente 
(Setembro de 1981), ã data do último controle, efectuado aos 
13 meses de idade, ainda não era possível avaliar o grau de 
crescimento crânio-facial põs-operatõrio, visto que duran
te esse período apenas tinha sido feito um exame radio-ce-j 
falométrico. Os elementos colhidos a partir desse exame,per 
mitiam entretanto já verificar que o andar anterior da ba 
se do crânio tinha sofrido um alongamento, traduzido num a 
vanço significativo tanto da arcada supra-orbitária como de 
toda a região frontal. Disso resultava que o grau de exó-
ftalmia tivesse diminuído, proporcionando ãs pálpebras uma 
jnelhor cobertura dos respectivos globos oculares. Por ou-
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tro lado, a região frontal tinha adquirido,já nessa altura, 
um contorno mais harmónico, embora continuasse ainda algo 
alargada e um pouco saliente. Essa melhoria, pondo em evi
dência que o processo de crescimento do neurocrânio havia 
sido retomado, não tinha no entanto idêntica tradução aoní 
vel do viscerocrânio, sendo até já evidente nessa alturaum 
claro hipodesenvolvimento maxilar, responsável pelamanuten 
ção de um certo grau de exoftalmia que a doente ainda apre
sentava. Isso ficava a dever-se ao facto de não obstante a 
profundidade das cavidades ter aumentado ao nível das suas 
porções superiores, como resultado do avanço operado na ar 
cada supra-orbitária, o mesmo já não acontecia relativamen 
te ãs suas porções inferiores, onde devido ao insuficiente 
desenvolvimento maxilar,elas continuavam a ser insuficientes 
para conter os globos oculares ainda em fase de crescimen
to. 

Dos três restantes doentes, dois não puderam ser 
utilizados para o estudo do crescimento crânio - facial 
põs-operatõrio, devido ãs idades tardias em que ambos fo
ram operados, aos três anos e meio e aos sete anos, respec 
tivãmente. Por outro lado, o terceiro só foi seguido até aos 
dez meses de idade, em virtude de ter morrido como conse
quência de uma Doença de Hirschsprung. 

Este último doente (n9 de série 131) tinha,ali
ás, outras malformações congénitas associadas. Trata-se de 
um caso de craniossinostose simples, com deformidade crani_ 
ana de tipo braquicefálico, por sinostose bilateral da su 
tura coronal, em que a operação, efectuada aos dois meses 
de idade, tinha consistido na libertação de todo o comple 
xo fronto-supra-orbitário num só monobloco, o qual foi de 
pois deixado a flutuar livremente sobre o saco durai. O es 
tudo radiocefalomêtrico pós-operatório, efectuado aos 4 e 
aos 10 meses de idade, tinha posto em evidência que o cres
cimento do neurocrânio se estava a processar a um bom rit 
mo, tanto no sentido anterior como noutras direcções, do que 
tinha resultado uma melhoria significativa no contorno da 
calote craniana, nomeadamente da sua porção frontal, que se 
tinha tornado muito mais arredondada. No que se refere ao 
crescimento para a frente das porções anteriores do neuro-
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crânio, o exame efectuado aos 4 meses evidenciava,já nessa 
altura, o bom avanço que se tinha processado ao nível dare 
gião fronto-orbitária. No entanto, o exame efectuado aos 10 
meses de idade tinha revelado que o grau de crescimento, a 
esse nível, já não era tão pronunciado como aquele que se ti 
nha observado anteriormente. 

Quanto aos outros dois doentes, um referia -se a 
um caso de craniossinostose simples, em que a.deforroi.dade de 
tipo oxicefálico estava associada ã sinostose da sutura sa 
gital e ainda das suturas coronal e lambdoideia de ambos os 
lados; o outro tinha um síndrome de Crouzon, com sinosto
se isolada da sutura coronal e deformidade craniana de ti
po braquicefãlico. 

O primeiro doente (n9 de série 116) foi operado 
aos sete anos de idade, em dois tempos cirúrgicos. Na pri
meira operação, em que se procedeu ã correcção da deformi
dade ao nível da porção anterior do neurocrânio, a remode
lação da região fronto-supra-orbitária foi conseguida âcus 
ta da libertação de dois segmentos esqueléticos, um frontal 
e outro contendo a arcada supra-orbitária. Depois de deslo 
cados e recolocados em posições de correcção , eles foram 
mantidos no seu lugar em posições estáticas, â custa daexe 
cução de õsteo-sínteses, tendo os enxertos ósseos sido co 
lhidos a partir das costelas e da crista ilíaca. A segunda 
operação, destinada a remodelar a restante porção da calo
te,1 efectuou-se quatro meses mais tarde. Procedeu-se então 
ao levantamento de dois grandes retalhos parietais, mas pre 
servando uma tira óssea de cerca de 2 cm de largura ao lon 
go do seio longitudinal superior, destinada a servir de su 
porte para a fixação posterior desses retalhos. Ao fazer a 
fixação, deixou-se então um intervalo de cerca de 1 cm en
tre as margens dessa tira e os bordos medianos de cada um 
desses retalhos, com a finalidade de alargar o diâmetro trans 
versai da calote. Com essa manobra, associada a um pequeno 
abaixamento do vertex, conseguiu-se um magnífico resultado 
estético, melhorando de um modo significativo o contorno da 
calote craniana. Como seria de esperar, a face manteve o as_ 
pecto retrognático que já tinha antes das operações, devi
do não só ao hipodesenvolvimento da maxila, como também ao 
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encurtamento da mandíbula . No seu conjunto, isso provocava 
alterações importantes no ajustamento das arcadas dentárias, 
razão pela qual, já nessa altura, se tinha planeado proceder 
futuramente à correcção cirúrgica dessas deformidades. 

0 segundo doente (n9 de série 135 ) foi operado 
aos três anos e meio de idade. A correcção da deformidade 
neurocraniana, ao nível da região fronto-supra - orbitaria, 
foi feita através da libertação em separado do osso frontal 
e da arcada supra-orbitária. Os segmentos esqueléticos des 
locados foram então avançados e manipulados, de modo a se
rem recolocados em posições que remodelassem adequadamente a 
região fronto-orbitãria, manobra após a qual eles foram fi 
xados de modo estático nessas novas posições, assim se con 
seguindo um bom resultado do ponto de vista estético. Quan 
to ao aspecto funcional, pôde constatar-se, ã data do úl
timo controle efectuado aos cinco anos de idade, que enquan 
to o desenvolvimento mental se tinha processado com norma
lidade, o doente apresentava desde há já algum tempo atrás 
perturbações de natureza respiratória. Por essa razão, ele 
foi então investigado do ponto de vista cardiológico , não 
se tendo todavia posto em evidência sinais de descompensa
ção. 0 terço médio da face mantinha-se numa posição retro-
gnãtica. 

Os sete casos de plagiocefalia não serão objecto 
de uma descrição tão exaustiva como os que acabam de ser a 
presentados, pela possibilidade de sistematização dos seus 
aspectos essenciais, nomeadamente no que se refere ãs téc
nicas de tratamento cirúrgico, as quais,nos doentes desta 
casuística, foram dirigidas exclusivamente ao componente 
fronto-orbitário da deformidade, aliás o único sector que 
mais directamente diz respeito ao neuro-cirurgião. Por es
se motivo.as deformações ao nível do terço médio da face 
não entrarão na apreciação da qualidade estética dos resul 
tados do tratamento cirúrgico, dado que elas não foram ob
jecto de qualquer tratamento. Essa apreciação incidirá,es
sencialmente, sobre o grau de restabelecimento da simetria 
do contorno fronto-orbitário que foi possível obter, quan
do compeirado com o seu homólogo do lado oposto. 
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Na correcção da deformidade ao nível da região 
fronto-orbitária dos 7 doentes tratados no Centro de Cirur 
gia Crânio-facial, pode afirmar-se que foram utilizados es 
sencialmente dois tipos de técnicas, conforme a idade dos 
doentes no momento em que foi posta a indicação cirúrgica. 

Quando as operações foram efectuadas antes da ida 
de dos 6 meses, a técnica consistiu na libertação sub-peri 
óstea de um grande retalho, incluindo num só monobloco to
da a metade do osso frontal do lado afectado e a respecti
va hemi-arcada supra-orbitária. As linhas das osteotomias 
estão representadas esquematicamente no pequeno desenho da 
fig. 8(b), referente a um dos doentes a apresentar adiante 
(caso 9), cujo caso pode servir como exemplo demonstrativo 
dessa técnica. Este tempo cirúrgico começa pela execução de 
quatro buracos de trépano (âs vezes faz-se só um , próximo 
da fontanela),ao nível dos quatro ângulos do quadrilátero 
representado pela metade do osso frontal do lado afectado. 
Essa porção esquelética é então serrada, primeiro ao longo 
de uma linha paralela ã sutura metõpica, de modo a preser
var a integridade anatómica desta sutura, desde a raiz do 
nariz até ã área da grande fontanela; a seguir procede -se 
a uma osteotomia ao longo da sutura coronal, que se prolon 
ga para baixo em direcção â parede lateral da órbita. Aqui 
a osteotomia extende-se até ã fissura orbitaria inferior, 
depois de se ter feito a extirpação do ptérion. A liberta
ção da hemi-arcada supra-orbitária do lado afectado é então 
completada por via extracraniana, de um modo idêntico ao 
que foi já descrito anteriormente, a propósito da liberta
ção de toda a arcada (ver descrição referente ao caso 1 ). 
Depois de completamente libertado, esse monobloco é nova
mente recolocado no seu lugar, sendo então fixado ao crâ 
nio apenas ao nível da linha paramediana da osteotomia. Des_ 
ta maneira, as porções inferiores e põstero-laterais do re 
talho ósseo são deixadas soltas, a flutuar sobre o saco du
rai, de molde a que a acção expansiva do encéfalo em cres
cimento possa ser aproveitada, no sentido da correcção pro 
gressiva da deformidade, ã medida que for avançando o pro
cesso de desenvolvimento (ver fig. 8-b,c,d-caso 9). 
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Representação esquemática das técnicas cirúrgicas de correcção da deformidade de tipo plagiocefálico, em doentes 
operados depois dos 6 meses de idade. 

a - Libertação e avanço da região fronto-supra-orbitária direita num só monobloco. 0 esporão ao niVel da fossa 
temporal, é essencial para a fixação do segmento avançado na sua nova posição. As áreas deixadas livres pelo 
avanço esquelético (a tracejado) são depois recobertas pelo periósseo. 

b - Remodelação da região fronto-supra-orbitária, mediante a libertação em separado da metade da arcada supra-
-orbitária e da restante porção do osso frontal do lado afectado. A hemi-arcada supra-orbitária foi rodada no 
sentido indicado pelas setas, com a finalidade de corrigir a posição recuada e elevada do rebordo supra-orbitá-
rio, e ainda a tendência para o desvio lateral do eixo orbitário. A remodelação da região frontal suprajacente, 
foi'efectuada através da rotação de 180 do retalho frontal libertado, o qual tinha previamente sido dividido 
em dois fragmentos desiguais. 

Quando as operações foram efectuadas já depois de 
ultrapassado o ano de idade, portanto numa fase em que já 
não se pode contar com o papel de motor biológico a ser de 
sempenhado pela acção expansiva do crescimento encefálico, 
houve necessidade de introduzir pequenas modificações âtéc 
nica agora descrita. Isso teve dois objectivos: proceder a 
uma correcção imediata da deformidade; obter uma melhor fjL 
xação do retalho ósseo deslocado, depois de o ter recoloca 
do na sua nova posição. Essas modificações consistiram es
sencialmente na extensão das osteotomias no sentido poste
rior, ao longo da fossa temporal, de modo a construir como 
que uma chanfradura com o respectivo esporão ósseo (ver re 
presentação esquemática na fig. 6-a), o qual se torna pre
cioso na méinobra de remodelação da região frontal do lado 



afectado e na fixação do segmento esquelético deslocado. 
Conforme se pode observar nas fotografias operatórias do 
doente apresentado na fig. 7 (ver a, b referente ao caso8), 
o qual constitui um bom exemplo demonstrativo desta técni
ca, essa remodelação é conseguida â custa do avanço desse 
esporão, e ainda da sua angulação, através da execução de u 
ma fractura em ramo verde. Desta maneira, o monobloco cons 
tituído pelo osso frontal do lado afectado e pela respecti_ 
va hemi-arcada supra-orbitãria, primeiro é completamenteli 
bertado, de um modo idêntico ao que foi anteriormente des
crito, para o caso das operações efectuadas em idades mais 
precoces; seguidamente é recolocado no seu lugar , depois 
de ter sido angulado e avançado ao nível da sua porção la
teral, na extensão que for necessária, para obter um contor 
no simétrico com o da região fronto-orbitária do lado opos_ 
to. Habitualmente essa recolocação foi feita numa posição 
de ligeira hipercorrecção. Após se terem completado as ma
nobras de remodelação, procede-se então ã fixação do mo
nobloco de um modo semi-estático, com a execução de suturas 
apenas ao longo das suas porções mediana e lateral , sendo 
esta última efectuada no citado esporão. Houve assim o cui 
dado de o deixar livre ao nível da órbita, de molde a per
mitir a sua subsequente expansão no sentido anterior. 

Estas são as técnicas padrão, que foram utiliza
das no tratamento da deformidade de tipo plagiocefálico. 
Houve todavia duas situações (doentes com n<?s de série 122 
e 125, operados aos 11 e 4 meses respectivamente), em que 
o grau de deformidade ao nível da região fronto—orbitaria 
obrigou à introdução de algumas modificações, com a finali 
dade de proceder a uma remodelação mais adequada dessa re
gião. Aliás o mesmo aconteceu ainda num terceiro doente(ca 
so 15 - n? de série 121), que será referido um pouco mais a 
diante, quando se fizer a apresentação dos 5 casos que pre 
viamente tinham sido tratados com as técnicas clássicas da 
craniectomia linear. 

Num desses doentes (n9 de série 125), cuja técni 
ca cirúrgica utilizada está representada esquematicamente 
na fig. 6 (b), a remodelação da região fronto-orbitária do 
lado direito, foi efectuada após a libertação, em separado, 
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da metade da arcada supra-orbitária ipsilateral e de um re 
talho frontal do mesmo lado. Ao proceder ãs manobras de re 
colocação do retalho frontal, constatou-se que se poderia 
obter uma boa remodelação dessa região, se ele fosse roda
do de 180 no sentido inverso ao dos ponteiros de um reló
gio. No decurso da manipulação, verificou-se entretantoque 
sobrava uma porção triangular, que perturbava o encaixe a-
dequado do retalho. Essa porção foi então seccionada e re 
colocada noutra posição (Cf. fig. 6-b), após o que se pro
cedeu ã fixação com fios de aço, entre cada um dos retalhos 
e,destes,com os bordos ósseos adjacentes. A arcada supra-
-orbitária, por sua vez, também só foi fixada depois deter 
sido recolocada numa posição de correcção, após se ter pro 
cedido ãs necessárias manobras de remodelação , através 
do movimento de rotação indicado pelo sentido das setas na 
gravura da fig. 6(b). 

Este constitui um bom exemplo demonstrativo de co 
mo, em determinadas situações, as técnicas padrão têm de ser 
adaptadas caso a caso, de modo a condicioná-las ao grau de 
deformidade presente. Neste caso concreto, isso baseou - se 
na divisão da região fronto-supra-orbitária em dois segmen 
tos, um contendo a arcada supra-orbitária e o outro a par
te restante do osso frontal. Adiante-se a propósito, que no 
caso do doente que previamente tinha sido submetido ã cra-
niectomia linear (caso 15 - n9 de série 121), também se pro 
cedeu ã libertação em separado desses dois segmentos. As_ 
sinale-se ainda, que a diferença entre ambos consistiu no 
facto de, nesse doente/ a arcada supra-orbitária ter sido Li 
bertada na sua totalidade, embora só tenha sido avançadado 
lado afectado, conforme será posto em evidência na devida 
altura. Como então se verá, o osso frontal suprajacente tam 
bêm foi libertado na sua totalidade, com o objectivo de fa 
cilitar as manobras de manipulação destinadas a remodelara 
região; isso foi conseguido mediante a sua troca de lado, 
completada com a execução de uma rotação de 180 , manobras 
após as quais se procedeu então ã sua fixação aos bordos õs 
seos adjacentes. 

No outro doente (n? de série 122), aliás o pri
meiro desta série a ser operado (Maio de 1978), a remodela 
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ção da região frontal foi efectuada ã custa da libertação de 
um retalho frontal do lado afectado, em que o seu bordo in 
ferior foi cortado ao longo de uma linha horizontal passan 
do cerca de 1,5 cm acima do rebordo supra-orbitãriO/mas sem 
interferir com a própria arcada. A linha da osteotomia co
ronal, destinada a completar a libertação do retalho, foi a 
longada para baixo, ao longo da parede lateral da órbita até 
ã fissura infra-orbitária. Esse retalho foi então rodadode 
90 , recolocado na posição de correcção e fixado com fios 
de aço aos bordos ósseos adjacentes. 

CASO 8 (n9 de série 128 -H.G.) - Plagiocefalia. Sinostose da sutu 
ra coronal direita. Operada com a idade de 13 meses. 

Criança do sexo feminino, internada no Centro de 
Cirurgia Cranio-facial com a idade de 1 ano, pouco tempo a 
pós ter sido estabelecido o diagnóstico, durante um contro 
le de rotina no Centro de Assistência Pediátrica. A gravi
dez e o parto tinham sido normais e não havia história fa
miliar de malformações crânio-faciais. A data de entradapô 
de verificar-se a acentuada deformação da região fronto-or 
bitária direita, típica da deformidade de tipo plagiocefá-
lico (Cf. fig. 7-a). A região frontal desse lado estava de 
primida, e o rebordo orbitãrio correspondente estava colo
cado numa posição elevada e recuada, o que dava uma visão 
ilusória sobre o grau de exoftalmia presente. A metade di
reita da face dava a aparência de estar hipodesenvolvida, e 
o pavilhão auricular direito estava colocado numa posição 
avançada em relação ao esquerdo. 

A investigação pré-operatória, consistiu na exe
cução de uma radiografia simples de crânio, de um registo 
radiocefalométrico er. três planos (coronal, axial e longi 
tudinal) e de uma TAC. O estudo radiológico simples demons 
trou o encerramento da porção basal da coronal direita e a 
assimetria craniana. O exame radiocefalométrico na inci
dência de face, pôs em evidência, para além da sinostose co 
ronal direita, a obliquidade da linha suturai da sagital e 
ainda uma elevação do tecto da órbita direita, incluindo a 
pequena asa do esfenõide; isso dava origem a uma obliquida 
de da abertura anterior da respectiva cavidade orbitaria e 
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ao característico aspecto mefistofélico. Na incidência de 
perfil, o exame radiológico efectuado no cefalostato, para 
além do achatamento da região frontal e da arcada supra-or 
bitária do lado direito, evidenciou ainda um prognatismo 
mandibular, com deslocamento para a frente do seu côndilo 
direito; o osso maxilar não apresentava todavia alterações 
significativas. A TAC, por sua vez, revelou uma deformação 
do sis teima ventricular, nomeadamente do corno frontal di
reito, o qual se encontrava achatado em relação com a de
formidade da calote frontal desse lado. 

A doente foi operada com a idade de 13 meses, ten 
do-se então procedido â libertação, num monobloco, do comple 

Plagiocefalia. Sinostose da sutura coronal direita. 

a,b Fotografias per-operatórias, exemplificando a técnica cirúrgica utilizada, 

a - Demonstração do grau de deformidade craniana do lado direito. 

b — A operação consistiu na libertação do complexo fronto-supra-orbitário direito, num só monobloco. Demonstra
ção dá correcção da deformidade pelo avanço de cerca de 2cm ao nivel do esporão lateral, o qual foi angulado 
através da execução de uma fractura em ramo verde, no local indicado pela seta. 

c - Diagrama construi'do pela sobreposição dos traçados do contorno dos exames radiocefalométricos efectuados em 
incidências basais ao ano (1 - linha a cheio) e ao ano e cinco meses de idade (1 - linha a tracejado), mostrando 
a melhoria significativa do contorno craniano. Os pequenos desenhos no interior do diagrama demonstram a téc
nica cirúrgica utilizada. 

xo fronto-supra-orbitário do lado direito, o qual foi de
pois avançado, remodelado e fixado numa posição de ligeira 
hipercorrecção, do modo já descrito anteriormente para as 
intervenções realizadas depois dos 6 meses de idade. A téc 
nica utilizada está exemplificada na representação esquemá
tica da fig. 6(a), e demonstrada na fig. 7(a,b). Como sepo 
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de verificar pela demonstração iconográfica per-operatõria, 
a remodelação da área deformada foi conseguida não só pelo 
avanço de cerca de 2 cm da porção lateral do complexo fron 
to-supra-orbitário, no sentido de o nivelar com a regiãoho 
móloga do lado oposto, como ainda pela angulação efectuada 
ao nível do esporão ósseo lateral, através da sua fractura 
em ramo verde. Uma vez completadas as manobras de remodela 
ção, e do complexo ósseo libertado ter sido recolocado nu
ma posição apropriada, procedeu-se então à sua fixação com 
fios de aço, apenas ao nível do seu rebordo mediano e do es 
porão ósseo lateral. 

Uma TAC efectuada cerca de uma semana após a ope 
ração, para além de revelar que o achatamento da região 
frontal tinha desaparecido, veio ainda pôr em evidência a 
presença de um espaço morto (preenchido por ar e L.C.R.)com 
a extensão de cerca de 1 cm, entre a face interna do reta
lho ósseo e a superfície do cortex frontal. Um novo exame 
efectuado aos 2 anos e 4 meses de idade, cerca de 15 meses 
após a operação, revelou todavia que esse espaço morto ti
nha desaparecido, ao ser reocupado pelo encéfalo; a defor
mação do corno frontal direito mantinha-se no entanto pra
ticamente inalterada. Os exames radiológicos pós-operatóri_ 
os,efectuados no cefalostato nas idades de 1 ano e 1 ano e 
15 meses respectivamente, puseram em evidência que o neuro 
crânio tinha alongado de um modo significativo, e que o con 
torno da região frontal direita tinha praticamente normali^ 
zado; para isso tinha contribuído, decisivamente, o cresci
mento por aposição óssea ao nível do frontal direito ( ver 
diagrama na fig. 7(c). Por outro lado, esse exame revelou 
ainda, que o crescimento da maxila e da mandíbula estava a 
processar-se dentro da normalidade. 

A normalização da forma da cabeça, com restabe
lecimento da simetria entre ambas as regiões frontais,man 
teve-se inalterada â medida que a criança se foi desenvol
vendo. Trata-se de um dado importante para aferir a eficá
cia da técnica cirúrgica utilizada, tendo em vista que, de
pois das manobras de remodelação, o segmento esquelético ti 
nha sido fixado de um modo semi-estãtico. Isso pôde ser com 
provado pelo menos até ã data do último controle, cerca de 
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16 meses após a operação, quando a criança já tinha quase 2 
anos e meio de idade. Nessa altura, o desenvolvimento men
tal estava também a processar-se dentro da normalidade. 

CASO 9 (n9 de série 129 - A.G.K.) - Plagiocefalia. Sinostose da su 
tura coronal esquerda. Operada com a idade de 2 meses. 

Criança do sexo feminino, internada no Centro de 
Cirurgia. Crânio-f acial com a idade de cerca de 2 meses; nas 
ceu de cesairiana, após gravidez normal. História familiar 
sem interesse. Diagnóstico feito no momento do nascimento. 
Sinostose da coronal esquerda, confirmada radiologicamente. 

0 grau de deformidade de tipo plagiocefálico do 
lado esquerdo, pode ser observado na fotografia prê-opera-
tória apresentada na fig. 8(a). 

A doente foi operada aos dois meses de idade,com 
libertação do complexo fronto-supra-orbitário do lado es
querdo, num só monobloco, o qual,depois de recolocado na sua 
nova posição, foi deixado a flutuar livremente sobre o sa
co durai, sem qualquer fixação. 

0 primeiro exame de controle põs-operatõrio, con 
sistiu na execução de uma TAC aos 3 meses de idade, portan 
to cerca de 1 mês após a operação, a qual revelou que apor 
ção frontal esquerda da calote craniana ainda se encontra
va muito achatada. No entanto, â medida que a criança foi 
crescendo a deformidade foi sendo progressivamente corrigi 
da, conforme se documenta no diagrama da fig. 8(b), ao pôr 
em evidência uma melhoria progressiva no contorno da calo
te craniana ao nível da região frontal esquerda. Como se po 
de observar nesse diagrama, o achatamento era ainda visí
vel pela idade dos 7 meses, mas aos 2 anos e 4 meses já ti 
nha praticamente desaparecido por completo. Essa normaliza 
ção progressiva do contorno da região fronto-supra-orbitã-
ria esquerda, no sentido do restabelecimento da simetria 
com a sua homóloga do lado oposto, está bem expresso nas fo 
tografias da doente aos 2 anos e 4 meses de idade, especi
almente ao confrontá-las com a fotografia pré - operatória 
(Cf. fig. 8-a,c,d). Este caso pode assim servir como exem
plo demonstrativo, do papel de motor e de monitor da remo-
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FIG.8 
Plagiocefalia. Sinostose da sutura coronal esquerda. 

a — Fotografia pré-operatória, pondo em evidência o grau da deformidade de tipo plagiocefálico do lado esquerdo. 

b — Diagrama construi'do pela sobreposição dos traçados de dois exames radiocefalométricos, efctuados em inci
dências hasais aos 7 meses (0 linha a cheio) e aos 2 anos e 4 meses de idade (2 linha a tracejado), demonstran
do a melhoria progressiva do contorno craniano no sentido da sua normalização, à medida que o processo de de
senvolvimento foi avançando. Nos dois pequenos desenhos inscritos no interior do diagrama, faz-se a representa
ção esquemática da técnica cirúrgica utilizada. Defeituosa implantação dentária ao nível da metade esquerda da 
arcada mandibular, a qual está discretamente encurtada. 

c,d Fotografias da mesma doente aos 2 anos e 4 meses de idade, pondo em evidência o grau de correcção obtido. 

delação craniana, desempenhado pela acção expansiva do encé 
falo em crescimento, após se ter procedido â libertação de 
zonas que estavam impedidas de crescer, constituindo, por es_ 
se motivo, também uma prova sobre a eficácia da técnica uti 
lizada. 

CASO 10 (n9 de série 136 -D.J.) - Plagiocefalia. Sinostose da sutu 
ra coronal direita. Operado com a idade de 2 3 meses. 
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Criança do sexo masculino, internada no Centro de 
Cirurgia Cranio-facial cercados 2 anos de idade, apesar da pre 
sença da assimetria crânio-facial ter sido jã constatada no 
momento do nascimento. Gravidez e parto normais . História 
familiar de atrofias musculares do lado materno, cuja natu 
reza se desconhecia. Estrabismo. 

0 estudo radiológico simples confirmou a sinosto 
se coronal direita e demonstrou a presença da deformidade, 
incluindo o aspecto mefistofélico da cavidade orbitaria di 
reita. A TAC,efecuada na véspera da operação, mostrou que 
não havia alterações do encéfalo nem das vias de circula
ção do LCR e pôs em evidência a deformação do contorno era 
niano do lado afectado (ver diagrama da fig. 9, traçado as 
sinalado com o símbolo 1 ). 

0 doente foi operado com a idade de 2 3 meses, ten 
do-se então procedido â libertação num só monobloco e com 
esporão posterior , do complexo fronto-supra-orbitãrio do 
lado direito, do modo habitual já descrito anteriormente 
(ver representação esquemática da fig. 6(a). Pós -operató
rio complicado com hematoma sub-galeal, o qual acabou por 
ser reabsorvido espontaneamente. 

A apreciação dos resultados do tratamento cirúr
gico pode ser feita essencialmente pela análise do diagra
ma da fig. 9, ao constatar a normalização do contorno da ca 
lote craniana, mediante o restabelecimento da simetria da 
região fronto-supra-orbitária direita com a sua homologado 
lado esquerdo. Isso torna-se evidente, ao comparar o con
torno do traçado do exame efectuado na véspera da operação 
(a preto no diagrama), com o contorno obtido a partir dos 
exames põs-operatórios (a tracejado no diagrama). Como se 
pode verificar, não obstante o período de controle pós -
-operatório ser ainda demasiado curto (apenas 5 meses), a 
normalização do contorno craniano que tinha sido obtido a-
través das manobras de remodelação per-operatória, não se 
tinha deteriorado ã medida que a criança foi crescendo. 

0 interesse da apresentação deste caso, reside to
davia na demonstração da importância do crescimento por apo 
sição óssea, como complemento essencial da remodelação per 
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FIG.9 
Plagiocefalia. Sinostose da sutura coronal direita. 

Diagrama construi'do através da sobreposição dos traçados obtidos pelos exames com a TAC, em cortes horizontais 
paralelos ao andar anterior da base do crânio, nas idades respectivamente de 1 ano e 11 meses (1

11 ), 2 anos (2
o ), 2 

anos e 1 mês (2 1 ) e 2 anos e 4 meses ( 2
4 ). A preto representase o contorno craniano préoperatório na idade de 

23 meses. Como pode facilmente observarse, a normalização do contorno craniano foi conseguida pelo crescimento 
adicional à custa dos fenómenos de aposição óssea (parte representada a ponteado), o qual veio completar a melhoria 
obtida como resultado da remodelação efectuada peroperatoriamente. De facto, conforme sobressai da análise do di

agrama, o pequeno defeito que ainda persistia após a remodelação cirúrugica (área a tracejado), acabou por ser com

pensado pelos fenómenos de aposição óssea. 

operatória, influenciando favoravelmente a qualidade esté 
tica dos resultados do tratamento cirúrgico. Ele serve ain 
da para pôr em evidência, o valor da TAC como método de anã 
lise dos resultados obtidos. 

Ã data do último controle, efectuado aos 2 anos 
e 4 meses de idade, continuava patente o excelente resulta 
do estético obtido através do restabelecimento da simetria 
entre as duas regiões frontoorbitárias, embora o aspecto 
mefistofélico da cavidade orbitaria direita não tivesse si 
do significativamente modificado. 

Uma vez apresentada a série de doentes, em que fo 
ram utilizadas técnicas destinadas a proceder ã correcção 
cirúrgica das deformidades ao nível da calote craniana eda 
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arcada supra-orbitária, chegou a altura de fazer também uma 
breve referência,ao pequeno grupo daqueles que foram subme 
tidos ãs técnicas mais radicais de reconstrução crânio-fa-
cial. 

Tendo em vista, que as técnicas cirúrgicas decor 
recção das deformidades ao nível do terço médio da face são 
essencialmente do domínio da Cirurgia Plástica, entre os vá 
rios doentes com deformidades crânio-faciais tratados pela 
equipa cirúrgica do Centro, seleccionaram-se para este es
tudo, apenas aqueles 5 que previamente haviam sido operados 
segundo as técnicas clássicas neurocirúrgicas (ver quadro 
I da fig. 34 no Capítulo 3). Pareceu-nos lógico tomar esta 
atitude, pois embora tais intervenções não sejampropriamen 
te do âmbito do neurocirurgião, ele tem necessidade de as 
conhecer, para que, quando actuar em idades precoces sobre 
o neurocrânio dos doentes, não esteja a contribuir para in 
viabilizar futuras intervenções sobre o viscerocrânio, que 
eventualmente venha a ser necessário efectuar em idades mais 
tardias. Pela razão apontada, os aspectos puramente técni
cos não serão aprofundados. No entanto, face ãs modernas li_ 
nhãs de orientação terapêutica relativamente a este tipo de 
doentes, nomeadamente no que se refere â indispensável co
operação multidisciplinar dentro da equipa de cada Centro 
de Cirurgia Crânio-facial, há aspectos que o neurocirurgi
ão não pode ignorar. Eles dizem respeito,essencialmente, aos 
aspectos estéticos e funcionais em que se baseiam as indi
cações para intervir cirurgicamente sobre o terço médio da 
face dos doentes, ãs idades mais adequadas para o fazer, e 
aos resultados que se espera obter na sequência dessas in
tervenções. Por outro lado,com a apresentação desses 5 ca
sos, pretende-se também dar uma ideia sobre os critérios 
seguidos no Centro de Gotemburgo,na abordagem deste tipo de 
problemas. 

CASO 11 (n9 de série 3 -G.S.) - Doente do sexo masculino, com sín
drome de Apert. Operado em 1960, quando tinha 1 ano e 8 me 
ses de idade, com uma craniectomia linear simples sobre a 
área sinostosada da sutura coronal. 

Reinternado aos 2 anos de idade, por reossifica-
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ção da área craniectomizada, desenvolvimento de uma hiper
tensão intracraniana e atraso do desenvolvimento mental. A 
PEG revelou alterações da morfologia dos ventrículos late
rais, em relação com a deformidade craniana. Foi então reo 
perado, tendo-se procedido ao levantamento de dois retalhos 
frontais e ainda a operações descompressivas sub-temporais 
e ã remoção do tecto das órbitas. Os sinais de H.I.C. desa 
rareceram e o doente retomou o seu desenvolvimento mental 
de forma normal. 

Foi entretanto operado por várias vezes em Cirur 
gia Plástica, ãs sindactilias das mãos e a uma fenda palati 
na. 0 controle a que por estes motivos ele foi submetido, 
alertou os cirurgiões plásticos para a persistência da de
formidade crânio-facial, pelo que o doente foi internado 
aos 18 anos de idade no Centro de Cirurgia Crânio-facial, a 
fim de ser submetido ã cirurgia reconstrutiva do terço mé
dio da face. Após a execução de Osteotomias Le Fort III + 
Tessier I, o perfil facial melhorou significativamente ao 
nível do seu terço médio, enquanto que o seu terço superi 
or se manteve inalterado, com a região frontal alta e acha 
tada, como alias seria de esperar, dado não se ter intervi 
do a esse nível. 

CASO 12 (n9 de série 113 -H.N.) - Doente do sexo feminino, com um 
síndrome de Pfeiffer, cuja fotografia ao ano e meio de ida 
de está apresentada na fig. 10(a). Operada em 1963, aos 16 
meses de idade, com craniectomias lineares sobre as áreas 
sinostosadas das suturas sagital e coronal. O resultado fun 
cional, no que se refere ao desenvolvimento mental foi bom; 
o mesmo já não aconteceu, todavia, do ponto de vista esté
tico. A deformidade craniana ao nível da região frontal(Cf. 
fig. 10 -b,c) era em parte escondida pelo cabelo, mas sem
pre que ele ficava molhado ela tornava-se aparente, o que 
levava a doente a evitar todas as situações que pudessem pro 
vocar essa eventualidade.Isso conduziu-a a um estado de pro 
gressivo isolamento, e ao desenvolvimento de um forte eper 
manente síndrome depressivo. 

Aos 19 anos de idade foi internada e operada pe
la equipa do Centro de Cirurgia Crânio-facial. A técnica ci 
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FIG.10 
Síndrome de Pfeiffer. 

a - Fotografia da doente ao ano e meio de idade. A porção anterior do neurocrânio é alta e achatada, provocando 
uma alteração significativa do contorno de toda a região fronto-supra-orbitária, nomeadamente ao nivel do an
gulo fronto-nasal. De um modo geral a cabeça é curta e alta, mas não há alterações significativas ao nivel do ter
ço médio da face. 

b - Fotografia aos 8 anos de idade. 

cd Fotografias aos 18 anos de idade, antes de se ter procedido ao avanço do complexo fronto-supra-orbitário. Re
parar na alteração do perfil facial, provocada pelo achatamento da região frontal. Não há alterações aparentes 
ao nivel do terço médio da face. 

e,f Fotografias da doente aos 19 anos de idade, 3 meses depois de se ter procedido á remodelação da região fronto-
-orbitária, cuja arcada foi avançada e subida cerca de 0,5cm. Reparar na modificação do seu perfil facial ao nivel 
da região fronto-orbitária, nomeadamente no ângulo fronto-nasal. 

rúrgica utilizada consistiu primeiro no levantamento de dois 
retalhos frontais, com o bordo inferior localizado a cerca 
de 2 cm acima do rebordo supra-orbitãrio. A seguir proce-
deu-se ã libertação sub-perióstea de toda a arcada supra-or 
bitária, a qual foi depois avançada e subida cerca de 0 , 5cm. 



438 

Uma vez recolocada numa posição de correcção, ela foi então 
fixada às porções esqueléticas adjacentes, com o auxílio de 
fios de aço e a colocação de enxertos ósseos. A doente fi
cou satisfeita com o resultado estético obtido, não tendo 
havido necessidade de intervir sobre o maciço facial (ver 
fig. 10 -d,e) . 

CASO 13 (n? de série 114 -U.E.) - Doente do sexo feminino, com um 
síndrome de Apert, cujas fotografias estão apresentadas na 
fig. 11. Operada em 1965, ao mês de idade, com uma craniec 
tomia linear sobre a área sinostosada da sutura coronal,des 
compressivas sub-temporais e extirpação dos tectos orbitã-
rios. Apresentava pré-operatoriamente um edema papilar , o 
qual desapareceu após a descompressão cirúrgica. Reoperada 
aos 6 meses de idade, devido ã reossificação da área crani 
ectomizada. Foi entretanto operada várias vezes em Cirur
gia Plástica às sindactilias das mãos, tendo os resultados 
obtidos sido considerados satisfatórios. Já o mesmo não ti 
nha acontecido do ponto de vista estético, em relação aoas 
pecto crânio-facial. O crânio apresentava uma deformidade 
de tipo turricefálico, com a testa achatada e retracção pos 
terior de toda a região fronto-supra-orbitária, bem cómodo 
terço médio da face, as quais em conjunto davam origem a um 
acentuado exorbitismo. O desenvolvimento mental tinha-se pro 
cessado dentro de uma perfeita normalidade. Haveria portan 
to que corrigir a deformidade, tanto ao nível do terço supe 
rior como do terço médio da face. 

A doente foi internada aos 15 anos deidade noCen 
tro de Cirurgia Crânio-facial, a fim de ser submetida à ci 
rurgia reconstrutiva. Esta foi efectuada em dois tempos. 
Primeiro procedeu-se â libertação entre a apófise pterigoi^ 
deia e a porção posterior da tuberosidade maxilar. Num 29 
tempo procedeu-se a um avanço de 2 cm da região frontaJ ,das 
arcadas supra-orbitãrias e do terço médio da face; o macir 
ço facial médio foi deslocado para baixo na extensão de cer
ca de 12 mm, mediante a colocação de enxertos ósseos ao ní̂  
vel das regiões fronto-nasal e fronto-zigomãticas, com fi
xação subsequente. Os resultados obtidos, tanto do ponto de 
vista estético, como do ponto de vista funcional em rela-
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FIG'11 
Síndrome de Apert. 

a — Fotografia da doente pouco tempo após o nascimento. Deformidade craniana de tipo acro-turricefálico. A posi
ção retrai'da da arcada supra-orbitária é responsável pela exoftalmia, sendo evidente a esse ni'vel a presença de um 
sulco significativo, como que talhado-a golpe de machado. A hipoplasia do terço médio da face é já bastante apa
rente. 

b — Fotografia da mão direita para pôr em evidência o tipo de sindactilia, englobando os dedos 2, 3 e 4, os quais têm 
uma unha comum. A mão assume o aspecto de "colher de pau" ou "batente de porta". 

c — Fotografia aos 15 anos de idade, cerca de 8 meses depois de se ter procedido à cirurgia reconstructiva crânio-
-facial. A retracção da arcada supra-orbitária, conjuntamente com a posição recuada do terço médio da face, 
provocava um acentuado grau de exorbitismo, que desapareceu após a operação. Reparar na ausência da exo
ftalmia. 

ção âs órbitas, podem ser apreciados pela análise da foto
grafia pós-operatória da doente (Cf. fig. 11-c). Entre os 
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cinco casos, este constitui o único em que,numa idade tar 
dia,se interviu simultaneamente sobre o terço superior eso 
bre o terço médio da face. 

CASO 14 (n9 de série 117 - 0.1.) - Doente do sexo masculino, com um 
síndrome de Crouzon. Operado em 19 73, quando tinha 6 meses 
de idade, com uma craniectomia linear sobre a área sinosto 
sada da sutura coronal. Apresentava então um atraso no de
senvolvimento psico-motor e sinais de H.I.C.. A PEG mos
trou um acentuado alargamento dos ventrículos laterais, es 
pecialmente dos cornos temporais, e ainda do 39 ventrículo. 
Aos 6 meses e meio de idade fez-se uma derivação ventrícu-
lo-peritoneal, a qual teve mais tarde que ser revista por 
várias vezes. 

Apresentava desde o início perturbações das vias 
aéreas superiores, as quais se foram progressivamente agra 
vando. 0 seu caso foi avaliado aos 3 anos de idade, pela e 
quipa do Centro de Cirurgia Crânio-facial, tendo-se então 
procedido a uma investigação sobre o estado do desenvolvi
mento facial e sobre o grau de permeabilidade das vias aé
reas superiores. Disso resultou, ter ficado planeado proce 
der â cirurgia reconstrutiva do terço médio da face, ape
nas quando o doente atingisse os 15 anos de idade . Entre
tanto, as perturbações respiratórias continuaram a agravar 
-se, tornando-se particularmente acentuadas durante a noi
te. Pelos cinco anos e meio de idade constatou-se a presen 
ça de uma hipertensão no território da artéria pulmonar, bem 
como de uma clara insuficiência do ventrículo direito, com 
sinais de sobrecarga ventricular. Por esse motivo, a pla
neada intervenção cirúrgica sobre a face teve que ser ante 
cipada, com o objectivo de alargar o espaço das vias aére
as superiores, ao nível da naso-faringe e da oro-faringe. 

0 doente foi então operado com a idade de 5 anos 
e 9 meses, com a execução de uma osteotomia do tipo LeFort 
III, tendo o terço médio da face sido avançado cerca de 1 
cm. Houve uma melhoria significativa do ponto de vista car 
díaco a seguir ã operação, embora o doente continuasse ain 
da a ter perturbações respiratórias durante a noite, as quais 
foram atribuídas ã queda da língua para trás, associadamen 
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te ao facto de haver ainda um aperto ao nível da orofarin-
ge. Na altura do último controle, pelos 9 anos de idade, o 
seu rendimento escolar era bom e brincava normalmente com 
as outras crianças na escola. No entanto, apresentava ain
da uma exoftalmia significativa, com estrabismo, bem como 
um certo grau de recuo da maxila. 

Comentário: 
0 resultado estético ao nível do terço médio da 

face não foi totalmente satisfatório, talvez devido ao fac
to da intervenção cirúrgica - (implicando com õsteo-sinte-
ses e imobilizações esqueléticas em posições estáticas, im 
pedindo o subsequente crescimento) - ter sido efectuada nu 
ma idade ainda relativamente precoce, pelos motivos já a-
pontados. Já do ponto de vista funcional cardíaco, os re
sultados obtidos foram gratificantes. Este caso tem muito 
interesse, não só por pôr em evidência a eventualidade do 
desenvolvimento de um " cor pulmonale", em doentes em cir
cunstâncias idênticas às suas, como também por demonstrar 
a relação entre as perturbações funcionais cardíacas e as 
alterações esqueléticas faciais, facto também já menciona
do por Don e Siggers (19 71), mas ao qual, excepcionalmente, 
se faz referência na literatura. 

CASO 15 (n9 de série 121 - J.O.) - Doente do sexo feminino, com uma 
plagiocefalia. Operada em 19 78, aos 4 meses de idade , num 
outro hospital, com uma craniectomia linear sobre a área 
sinostosada da sutura coronal direita e extirpação da par
te externa da asa do esfenõide e do tecto orbitãrio do mes 
mo lado. A operação não trouxe qualquer benefício estético 
sobre a deformidade do complexo fronto-supra-orbitãrio di
reito, pelo que a doente foi enviada para Gotemburgo, a fim 
de ser avaliada pela equipa do Centro de Cirurgia Crânio-
-facial, tendo então sido operada com a idade de 3 anos. 

Primeiro procedeu-se ao levantamento de dois re
talhos frontais, seguindo do lado direito a área anterior
mente craniectomizada. A seguir fez-se a libertação sub-pe 
riõstea de toda a arcada supra-orbitãria, a qual foi avan
çada do lado direito cerca de 12 mm,sendo depois fixada de 
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um modo estático. Posteriormente os retalhos frontais fo
ram trocados de um lado para o outro e rodados 180°, de for 
ma a que a porção mais baixa do frontal esquerdo acabasse 
por ficar colocada numa posição adjacente ã região parie
tal anterior direita. Graças a estas manobras , conseguiu-
-se um magnífico resultado estético ao nível da região fron 
tal e da arcada supra-orbitária do lado direito, as quais 
ficaram com uma forma praticamente normal. Os únicos estig_ 
mas de existência prévia de plagiocefalia, consistiam quase 
que exclusivamente na persistência de uma discreta escólio 
se facial e num muito discreto encurtamento mandibular do 
lado afectado. Este caso, em que se procedeu não só õ rota 
ção como também â troca de retalhos de um lado para o ou
tro, a fim de obter uma melhor remodelação das áreas defor 
madas, constitui um bom exemplo de como as técnicas cirúr
gicas têm de ser adaptadas caso a caso. 

2 - DOENTES COM DEFORMIDADE EM FORMA DE FOLHA DE TREVO 
Por se tratar de um dos aspectos mais relevantes na série 

dos 136 doentes que constituem a casuística que analisamos , pare-
ceu-nos de interesse fazer também umas breves considerações sobre 
os 4 casos de deformidade craniana em forma de folha de trevo, acom 
panhando-os da respectiva documentação iconográfica, essencialmen
te por ser ainda relativamente escasso o número de casos publica
dos na literatura. 

Começaríamos por salientar, que num desses doentes foi 
feito o diagnóstico de síndrome de Pfeiffer (caso 4 - figl 4) , nou 
tro de síndrome de Crouzon (nÇ de série 89 - fig. 13) e, nos dois 
restantes, de craniossinostoses simples (n9s de série 36 e 118, figs. 
12 e 14, respectivamente). Refira-se ainda, como curiosidade, o fac
to de duas dessas crianças terem nascido de cesariana, em virtude 
da presença de hidrãmnio materno. Além disso, a presença de uma hi 
drocefalia foi detectada nos quatro doentes, conforme se pode veri 
ficar pelo quadro IX da fig. 45 (Capítulo 3), onde estão represen
tados de um modo resumido todos os doentes com hidrocefalia. Aí es_ 
tão também assinaladas as características clínicas essenciais res
peitantes a esses quatro doentes, nomeadamente no que se refere ao 
tipo de operação a que eles foram submetidos, bem como aos resulta 
dos alcançados do ponto de vista funcional. 
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FIG. 12 
Deformidade craniana em forma de folha de trevo (n. de série - 36). Sexo feminino. 

a —-.Fotografia pré-operatória, pondo em evidência o sulco de separação entre o lobo superior (constituído pelo osso 
frpntal bastante alto e saliente) e os lobos laterais. Reparar no discreto grau deexoftalmia, derivado essencialmen
te da retracção da arcada supra-orbitária. 

b,c Fotografias pré-operatórias com idade de 1 mês, pondo em relevo o sulco separador entre o lobo superior e os 
lobos laterais. Nesta altura procedeu-se a uma calvariectomia sub-total, em que foram extirpados os ossos: fron
tal, temporal, asas do esfenóide e parte do parietal; a operação foi completada com uma craniectomia linear da 
porção posterior da sutura sagital. A doente foi reoperada aos 4 meses de idade, com craniectomias lineares das 
suturas lambdoideias e extirpação dos tectos das órbitas. 
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Somente o doente em que tinha sido feito o diagnóstico de 
síndrome de Pfeiffer foi operado segundo as modernas técnicas crâ-
nio-faciais, pelo que o seu caso foi já descrito antes (fig. 4).Os 
três restantes foram tratados exclusivamente pela equipa neuroci-
rúrgica, numa altura em que ainda se utilizava com uma certa fre
quência a técnica descrita pòr Powiertowski e col.(1970); por essa 
razão, dois deles (n9s de série - 36 e 89, apresentados nas figs. 
12 e 13 respectivamente) foram submetidos a calvariectomias parci
ais. Por ter sido operado mais recentemente, mas ainda antes da 
criação do Centro de Cirurgia Crânio-facial, no terceiro doente(n9 
de série - 118, apresentado na fig. 14), já se procedeu à correcção 
da deformidade através da execução de múltiplas craniectomias linea 
res, efectuadas em dois tempos cirúrgicos, primeiro do lado esquerdo 
e, um mês mais tarde, do lado direito. Assim foram sucessivamente ex
tirpados: a crista óssea resultantedo sulco separador entreo lobosu 
perior eos lobos laterais (Cf. fig. 14-a, b), o terço externo das asas do 
esfenõide, e as áreas sinostosadas das suturas coronais elambdoidei-
as. A melhoria estética alcançada com estas intervenções, pode ser a-
preciada ao comparar as fotografias pré e pós-operatórias(Cf. fig. 
14-a, b, c).0 estudo radiocefalométrico efectuado aos 5 anos de ida
de, pôs em evidência umhipodesenvolvimento da fossa posterior. Essas ai 
terações da base do crânio, foram consideradas como sendo as respon
sáveis pela retrognatia mandibular, apresentada por esse doente(Cf. 
fig. 14-c), do que resultava o consequente defeito de ajustamento 
das arcadas dentárias, cuja correcção ficou então planeada para ser 
efectuada quando ele tivesse atingido os 15-16 anos de idade. 

Ë ainda de salientar, que em dois doentes se tratou a hî  
drocefalia antes de proceder â correcção da deformidade craniana 
(n9s de série 89 e 118), enquanto que nos outros dois se seguiu um 
procedimento inverso (n9s de série 36 e 127). Assinale-se igualmen 
te, que ambos os doentes com dismorfias crânio-faciais (n9s de sé
rie 89 e 127) apresentavam alterações respiratórias graves desde o 
momento do nascimento, devido ao aperto ao nível do espaço aéreo da 
oro-naso-faringe, provocado pela atresia maxilar. Como já foi ante 
riormente acentuado, num desses doentes (n9 de série - 12 7) elas a 
cabaram por conduzir ã sua morte, a despeito das tentativas de cor 
recção feitas através do avanço do terço médio da face ; no outro 
doente (n9 de série - 89),perdeu-se o seu controle pela idade dos 
13 meses. 
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FIG. 13 
Deformidade craniana em forma de folha de trevo (n. de série - 89). Síndrome de Crouzon. Sexo feminino. 

Fotografia pré-operatória aos 10 meses de idade, altura em que se efectuou uma calvariectomia sub-total, englobando 
os ossos frontal, parietais, asas do esfenóide e parte do occipital. Aos 4 meses de idade tinha-se procedido a uma deri
vação ventriculo-peritoneal. Reparar na marcada retracção da arcada supra-orbitária,dando origem à exoftalmia. 

Apesar do seu reduzido número,este grupo de 4 casos ser
ve para demonstrar o que sobre a deformidade em folha de trevo já 
foi realçado no Capítulo 2. Em primeiro lugar,dois doentes (n9s de sé 
rie-89 el27)podem incluir-se noTipoII da sistematização feita por 
Partington ecol.(1971)e, outros dois,(n9s de série - 36 e 118) no Ti
po III, o que vem reforçar a concepção dessa deformidade não cons
tituir uma entidade com individualidade própria. Por outro lado, a 
evolução de cada um deles (ver quadro IX da fig. 45, no capítulo3) 
pôs claramente em evidência, que o prognóstico depende essencial
mente da nossa capacidade em controlar a hidrocefalia e a hiperten 
são intracraniana, bem como as perturbações respiratórias conse
quentes à obstrução dos espaços aéreos da oro e naso-faringe. Nos 
casos em que isso aconteceu, os doentes estavam a desenvolver-se 
bem do ponto de vista mental. Na única situação em que se observou 
uma perturbação do desenvolvimento mental (n? de série - 36), nun-
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FIG.14 
Deformidade craniana em forma de folha de trevo (n. de série -118). Sexo masculino. 

a,b Fotografias pré-operatórias, pondo em evidência o sulco transversal que divide a cabeça num grande lobo supe
rior e em dois pequenos lobos laterais. Reparar na implantação baixa das orelhas e na constricção ao nivel da por
ção posterior da cabeça. 

c — Fotografia pós-operatória, aos 5 anos de idade. 

d - Radiografia do crânio pré-operatória, pondo em evidência o característico aspecto em "favo de mel", devido à 
existência de inúmeras lacunas rodeadas de pequenas cristas ósseas, na parede endocraniana das regiões parietais 
posteriores e occipitais. 

e - Pneumo-encefalografia pré-operatória, pondo em evidência a presença de uma hidrocefalia comunicante. Dila
tação acentuada dos ventrículos laterais. Aos 7 meses de idade procedeu-se à execução de uma derivação ven-
triculo-peritoneal. 

f - TAC aos 5 anos de idade, fazendo a demonstração da ausência de hidrocefalia e pondo em relevo a alteração do 
contorno craniano, em virtude da deformidade não ter sido completamente corrigida. 

ca se chegou a ter êxito, nem no controle da hidrocefalia nem no da 
hipertensão intracraniana, acabando o doente por morrer como conse 
quência da toxi-infecção subsequente ã infecção do "shunt" . Além 
disso ficou também demonstrado que, com as modernas técnicas cirúr 
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gicas, é possível melhorar significativamente o aspecto estético dos 
doentes, facto bem evidente no doente com síndrome de Pfeiffer,(Cf. 
fig. 4 - caso 4). Esta pequena amostragem contribui, assim, para pôr 
em relevo que o prognóstico nas deformidades cranianas em forma de 
folha de trevo, provavelmente não é tão sombrio como pensavam os au 
tores que sobre elas primeiro se debruçaram. 

3 - CASOS EXTRA 
Para finalizar, faz-se ainda a apresentação de mais três 

casos, que não foram incluídos na série dos 136 doentes, em virtu
de de dois deles (ambos com hidrocefalia) não terem sido operados 
ã craniossinostose, e de no terceiro a sinostose prematura das su
turas cranianas não se ter feito acompanhar de alterações da morfo 
logia do crânio. 

CASO 16 (K.V.) - Doente do sexo masculino, admitido aos 6 anos de 
idade no Serviço de Neurocirurgia (em 19 54) , com um qua
dro de hipertensão intracraniana. Desde a altura do nasci
mento que a cabeça era alongada no sentido anteroposteri
or e o seu tamanho tinha aumentado no decurso dos últimos 
anos. No decurso dos últimos meses que precederam o inter
namento, tinha-se queixado de cefaleias de intensidade cres_ 
cente, sensação vertiginosa e diminuição da acuidade visu
al. 0 desenvolvimento psico-motor era normal. 0 exame do 
fundo ocular pôs em evidência uma atrofia óptica bilateral, 
com visão de 3/50 â direita e 1/50 ã esquerda. Havia fran
cos sinais radiológicos de hipertensão intracraniana. A in 
vestigação neuro-radiológica, com PEG e ventriculografia, re 
velou a presença de uma hidrocefalia acentuada , provocada 
por uma estenose do aqueduto. Além disso apresentava um crâ 
nio escafocefálico, por sinostose prematura da sutura sagi^ 
tal. 

O doente foi operado com a introdução de uma es
piral no aqueduto de Silvio. A hipertensão foi controlada, 
mas a visão não melhorou, acabando por morrer com nova des_ 
compensação da hipertensão intracraniana, por volta dos 10 
anos de idade. A autópsia confirmou a existência tanto de 
hidrocefalia como da estenose do aqueduto. 
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Comentário: 

Este doente constitui o primeiro caso de crânios 
sinostose tratado no Serviço, desde a data da sua fundação. 
0 interesse em o referir, consiste no facto de se tratar de 
mais um caso em que a hidrocefalia e craniossinostose ocor 
reram em conjunto, e ainda por ter havido a possibilidade 
de comprovar pelo exame necrópsico, a presença de uma este 
nose do aqueduto, como causa da hidrocefalia. Como já foi a 
centuado, este doente nunca chegou a ser operado ã sua era 
niossinostose e daí o motivo porque o seu caso é apresenta 
do de forma individualizada. 

CASO 17 (F.B.)- Doente do sexo masculino, internado no Serviço de 
Neurocirurgia em Dezembro de 1966, com a idade de 8 meses. 
Tinha nascido de cesariana, sem respiração espontânea, devi 
do a uma asfixia a seguir ã aspiração de um vómito . Logo 
ao nascer,notou-se a presença de sinais compatíveis com o 
diagnóstico do síndrome de Crouzon: aspecto típico da face, 
com nariz achatado, prognatismo e exoftalmia. Sem anomali
as conhecidas nos seus -Familiares. Na altura do internamen 
to apresentava uma discreta hemiparisia esquerda. A cabeça 
estava globalmente aumentada de tamanho, mas os seus diâme 
tros relativos mantinham proporções normais.0 perímetro ce 
fálico era de 50 cm; ele tinha aumentado, desde o valor de 
38 cm ao nascer, para 4 7 aos 5 meses e 48,5 cm aos sete me 
ses e meio de idade. As radiografias simples de crânio pu
seram em evidência a permeabilidade de todas as suturas era 
nianas. A PEG revelou a presença de uma hidrocefalia do ti 
po comunicante, não se encontrando sinais de bloqueio aoní 
vel dos espaços subaracnoideus. 

O doente foi então operado com uma derivação ven 
trículo-atrial com válvula de Holter, a qual foi mais tar
de revista várias veze=; até â idade de 9 anos, alturaemque 
o cateter distai foi colocado no espaço peritoneal. Todo o 
sistema foi removido por volta dos 10 anos esubstituído por 
ama derivação ventriculo-peritoneal, do lado esquerdo, com o 
sistema de Denver. 

Curiosamente, só pela idade de 1 ano e 9 meses é 
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que as radiografias do crânio mostraram que as suturas era 
nianas estavam parcialmente fundidas. Num controle radio
lógico posterior, pela idade de 2 anos e meio , verificou-
-se que as suturas sagital, coronais e iambdoideias esta
vam completamente fundidas, sem que contudo a forma da ca
beça se tivesse alterado. 

0 doente foi reinternado com a idade de 15 anos 
e meio. Havia tido perturbações respiratórias frequentes, 
mas a hidrocefalia esteve sempre controlada e o desenvol
vimento mental processou-se com toda a normalidade. Entre
tanto havia um franco hipodesenvolvimento do terço médio 
da face, o qual era a causa de um acentuado exorbitismo, à 
custa do rebordo orbitário inferior, visto que o superior 
tinha aspecto normal, tal como a região frontal . 0 doen
te foi então operado pela equipa do Centro de Cirurgia Crâ-
nio-facial, com múltiplas osteotomias eavanço do terço mé
dio da face (Le Fort III - Tessier III). 
Comentário; 

Este caso é curioso, em virtude da sinostose das 
suturas cranianas aparentemente só se ter desencadeado de 
pois do doente ter sido operado à sua hidrocefalia. Se não 
se tratasse de um Síndrome de Crouzon, cujos sinais carac
terísticos já estavam presentes na face do doente no momen 
to do nascimento, poder-se-ia ser tentado a considerar a 
craniossinostose como de natureza iatrogénica. De salien
tar ainda, que o facto da sinostose se ter processado numa 
fase tardia do período de crescimento do encéfalo, foi tal 
vez a causa de neste doente não se ter desenvolvido uma de 
formidade craniana, pelo que não houve qualquer indicação 
para intervir sobre a calote. Assim, a indicação cirúrgica 
consistiu primeiro em controlar a hidrocefalia, e só quan
do o doente tinha ultrapassado a fase do surto pubertário 
do crescimento, é que se procedeu ã cirurgia reconstrutiva 
da face. 

CASO 18 (P.O.) - Doente do sexo masculino, de 4 anos e 3 meses de 
idade, internado no Serviço de Neurocirurgia em Agosto de 
1982. No decurso dos últimos 6 meses que precederam o inter 
namento, queixou-se de crises de cefaleias acompanhadas de 
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náuseas, e diminuição da acuidade visual, passando a exibir 
um certo grau de apatia e desinteresse pela brincadeira. 
Na altura da admissão, aparentava um desenvolvimento psico 
-motor normal e a forma da cabeça também era completamen
te normal. Havia um estrabismo divergente e o exame do fun 
do ocular revelou a presença de um edema papilar bilateral, 
de grau II. Ã palpação, encontrou-se uma pequena crista ao 
longo da linha suturai sagital. 0 restante exame neurológi 
co foi normal. A radiologia simples do crânio (Cf. fig.15) 
pôs em evidência a presença de impressões digitais bem mar 
cadas, e de uma sinostose prematura das suturas, sagital, co 
ronais e lambdoideias. A forma do crânio era normal, talco 
mo a sela turca. A TAC não mostrou qualquer anormalidade. 
Os estudos da pressão intercraniana confirmaram a existên
cia de uma hipertensão (60 cm de H 90). 

FIG.15 
Sinostose prematura das suturas cranianas, sem desenvolvimento de alterações significativas da morfologia craniana. 
De assinalar a intensidade das impressões digitais e a normalidade da sela turca. 

0 doente foi então operado com a execução de cra-
niectomias lineares sobre as linhas sinostosadas das sutu
ras sagital, coronais e lambdoideias, de modo a possibili
tar o levantamento de dois grandes retalhos parietais , os 
quais foram então deixados a flutuar livremente sobre o sa 
co durai. As escamas temporais eram muito finas, pelo que 
foram facilmente fracturadas, de modo a deixar os retalhos 
osteoplásticos ainda mais livres e com charneira nos múscu 
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los temporais . Per-operatoriamente pôde observar-se a ac
ção da hipertensão exercer-se sobre os retalhos, levantan-
do-os e afastando-os urn do outro. 

0 pós-operatõrio foi normal e cerca de 3 semanas 
após a operação a criança sentia-se bem, as queixas subjec 
tivas tinhcim desaparecido, e o edema papilar estava em fran 
ca regressão. 
Comentário:: 

Este caso é muito curioso, dado que a craniossi-
nostose não se fez acompanhar de deformação significativa 
do crânio. 0 facto da TAC não ter revelado qualquer anorma 
lidade que pudesse explicar a hipertensão intracraniana,bem 
como o seu desaparecimento na sequência da execução de re
talhos descompressivos, leva a admitir, com grande probabi 
lidade, que essa hipertensão foi provocada pela sinosto-
se prematura das suturas cranianas. É ainda de presumir, 
que o processo que levou â sinostose prematura das princi
pais suturas óa calote craniana, deste doente, se tenha ini
ciado demasiado tarde, já depois de terminada a fase mais 
activa do crescimento do encéfalo. Por isso ele não se fez 
acompanhar de alterações do padrão normal dos próprios vec 
tores do crescimento, e daí a ausência de deformação da ca 
beça; no entanto, foi ainda a tempo de produzir um confli
to nas relações entre o conteúdo e o continente, o qual con 
duziu ao desenvolvimento de uma hipertensão intracraniana. 

Gostariamos ainda de acrescentar, como comentário 
final ã introdução de mais estes três doentes ã presente ca 
suística, que nos dois primeiros o interesse reside no fac 
to de se tratar de casos em que se verificou a ocorrência 
simultânea de hidrocefalia e craniossinostose, o que eleva 
para 11 o número de doentes em que isso aconteceu. Aliás, o 
segundo caso presta-se até a especulações sobre os mecanis 
mos de desenvolvimento da hidrocefalia. 0 terceiro doente 
apresenta a particularidade da sinostose prematura das su
turas cranianas não se ter feito acompanhar de alterações 
da morfologia do crânio, facto que só vimos referenciado 
por Montaut e Strieker (1977) e por David e col. (1982).Es 
tes últimos assinalaram essa eventualidade, no caso das era 
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niossinostoses secundárias de causa metabólica. Já em rela 
ção ao segundo doente, Cohen (19 80) afirma haver casos de
vidamente documentados, de doentes pertencentes a famílias 
com formas clássicas de Síndrome de Crouzon, nas quais ha
via um hipodesenvolvimento do terço médio da face e propto 
se, mas sem craniossinostose associada. 0 caso deste doen
te, serve ainda como exemplo demonstrativo, dos critérios 
das indicações cirúrgicas seguidas no Centro de Cirurgia 
Crânio-facial, relativamente à cirurgia reconstrutiva da 
face. Conforme foi posto em relevo na devida altura, espe-
ra-se habitualmente até ã fase em que o doente tenha atin 
gido a idade da puberdade, para só então intervir sobre a 
sua face . 
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