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Análise morfométrica da localização do forame infra-orbitário.
Morphometric analysis of the infraorbitary foramina location.
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RESUMO
O nariz, localizado na face, é local freqüente de 

traumas incluindo fraturas, tornando-se uma área de 
grande interesse estético e funcional. Em 
procedimentos cirúrgicos na região nasal é indicada a 
anestesia local, sendo necessário o conhecimento da 
anatomia regional para o sucesso deste procedimento. 
Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
posição relativa do forame infra-orbitário, em ambos 
antímeros de crânios de cadáveres adultos, bem como 
correlacionar o conhecimento da posição desta 
estrutura anatômica as complicações ocorridas 
durante procedimentos anestésicos. Os forames infra-
orbitários foram avaliados em 242 crânios de 
cadáveres adultos onde se observou a posição relativa 
desta estrutura em relação a pontos anatômicos 
palpáveis durante procedimentos anestésicos. A partir 
da análise dos resultados não se observou diferenças 
significativas na posição dos forames infra-orbitários 
em relação aos antímeros, contudo, a análise desta 
posição contribui como uma ferramenta auxiliar 
durante procedimentos anestésicos na região nasal, 
bem como pode evitar complicações durante estes 
procedimentos. 

ABSTRACT
The nose, in the face, is a frequent site of traumas 

including fractures, becoming an area of great 
functional and esthetic interest.  To surgeries in this 

region is indicated the local anesthesia, for this is 
necessary the knowledge of the regional anatomy for 
the success of this procedure.  Thus, the present study 
showed the relative position of infraorbitary foramina, 
in adult skulls, as well as correlates the knowledge of 
this position in relation to complications occurred 
during anesthetic procedures.  The infraorbitary 
foramina were evaluated in 242 adult skulls, where the 
relative position of this was observed regarding 
palpable anatomical points during anesthetic 
procedures.  After the analysis of the results was not 
observed significant differences in the position of the 
foramina in relation of the antimers, however, the 
analysis of this position can contributed like a tool for 
anesthetic procedures in the nasal region, as well as can 
avoid complications during these procedures.  

INTRODUÇÃO
O nariz é dividido em porção externa e interna. 

Sendo o início do sistema respiratório, localizado na 
face, o nariz é local freqüente de traumas incluindo 
fraturas e lacerações, tornando-se uma área de grande 

(1,2,3,4)
interesse estético e funcional .

Em procedimentos cirúrgicos na região nasal pode 
(5)ser utilizada tanto a anestesia local quanto a geral .  

Diversos estudos vêm demonstrando, que os pacientes 
relatam preferência pela anestesia local devido ao 
conforto, segurança, menores complicações e menor 
tempo de recuperação pós-cirurgico, além do menor 

(5,6,7,8,9,10,11,12)
custo . Para realização de procedimentos 
anestésicos locais é necessário o conhecimento da 
anatomia regional, sendo este fator essencial para o 

(6)
sucesso da anestesia .

Assim, um procedimento de fundamental 
importância para cirurgias nasais é o bloqueio 

(1,13)anestésico do nervo infra-orbitário . O bloqueio 
anestésico deste nervo pode ser obtido através do 
forame infra-orbitário, que se localiza no osso maxilar, 
inferiormente à borda infra-orbitária e lateralmente à 

(1)
abertura piriforme em ambos antímeros . Alguns 
cuidados devem ser tomados durante a aplicação da 
anestesia neste local devido à presença da musculatura 
facial, ramos do nervo facial e o globo ocular que está 
imediatamente superior ao local da aplicação. Em 
procedimentos mal realizados, por exemplo, pode 
ocorrer a paralisia temporária dos músculos 
palpebrais, o que justifica cautela durante estes 

(1,6)procedimentos . Para isso é necessário conhecer a 
localização dos forames do crânio e das estruturas ao 
seu redor, bem como a angulação da agulha para a 
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(13,14)realização de bloqueios anestésicos . Assim, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar a posição 
relativa do forame infra-orbitário, em ambos antímeros 
de crânios de cadáveres adultos, bem como 
correlacionar o conhecimento da posição desta 
estrutura anatômica às complicações ocorridas 
durante procedimentos anestésicos.

MATERIAIS E MÉTODOS
A posição anatômica do forame infra-orbitário foi 

avaliada nos antímeros direito e esquerdo em 242 
crânios de cadáveres adultos do Laboratório de 
Anatomia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e do 
Laboratório de Anatomia do Instituto de Biologia da 
Unicamp. Para obter a posição relativa dos forames 
infra-orbitários foram tomados como referências os 
seguintes pontos anatômicos palpáveis durante o 
procedimento anestésico: borda da abertura piriforme, 
processo temporal do osso zigomático, borda inferior 
da cavidade orbitária e processo alveolar da maxila, 
todos em relação ao forame infra-orbitário. Para 
realizar as medidas foi utilizado um paquímetro de 
tamanho 3” (Lee Tools, China). Após a obtenção das 
medidas em milímetros, estas foram submetidas à 
análise estatística para obtenção da média relativa da 
posição dos forames nos antímeros direito e esquerdo, 
complementada com teste T de Student para os níveis de 

(15)significância .

RESULTADOS
No antímero direito a distância mínima do forame 

infra-orbitário em relação à margem infra-orbital foi 
de 5,16 mm e a maior distância foi de 7,56 mm, estando 
em média a 6,35 mm. Com relação ao ponto anatômico 
do processo temporal do osso zigomático a distância 
mínima foi de 22 mm e a maior distância foi de 24 mm 
no antímero direito, ficando em média em 23 mm. A 
menor distância observada entre o forame infra-
orbitário e o processo alveolar da maxila no antímero 
direito foi de 21,70 mm e a maior distância foi de 31,85 
mm, tendo em média uma distância de 26,80 mm. Com 
relação à distância entre o forame infra-orbitário e a 
abertura piriforme, observou-se uma distância mínima 
de 11,08 mm e uma distância máxima de 19,80 mm, 
prevalecendo à média de 15,40 mm no antímero direito 
(Tabela 1).

No antímero esquerdo a menor distância entre o 
forame infra-orbitário e a margem inferior da cavidade 
orbital foi de 4,78 mm e a maior distância foi de 8,56 

mm, contudo, em média observou-se 6,67 mm em 
relação a este ponto anatômico. A menor distância 
observada em relação ao processo temporal do osso 
zigomático foi de 20,87 mm e a maior distância foi de 
24,86 mm no antímero esquerdo, estando em média a 
uma distância deste processo de 22,86 mm. Com 
relação ao processo alveolar da maxila a menor 
distância ficou em torno de 26,01 mm e a maior 
distância foi de 28,55 mm, ficando em média a uma 
distância de 27,20 mm. A distância mínima observada 
em relação a abertura piriforme no antímero esquerdo 
foi de 13,90 mm, enquanto a distância máxima foi de 
17,85 mm, prevalecendo uma média de 15,90 mm 
(Tabela 1).

DISCUSSÃO
A posição relativa do forame infra-orbitário em 

relação à margem inferior da cavidade orbitária foi em 
média de 6,51 mm entre os dois antímeros, valor este 
semelhante ao encontrado por Aziz et al. (2000), que 
após estudarem 47 cadáveres observaram valores 
médios de 8,0 mm em homens e 7,8 mm em mulheres, 
podendo chegar a 10,5 mm em cadáveres masculinos e 

(16)9,5 mm em femininos . Diferente dos valores médios 
encontrados por Kazkayasi et al. (2001) que após 
analisarem a posição relativa do forame infra-orbitário 

(17)
em 35 cadáveres obtiveram a média de 4,2mm . 
Semelhante ao encontrado por Hindy & Abdel-Raouf 
(1993), que detectaram em 30 cadáveres egípcios de 
idades diferentes uma distância mínima de 2,4 mm e 

(18)uma distância máxima de 6,1 mm .
Ainda em relação à borda inferior da cavidade 

orbitária, Chung et al. (1995) encontraram uma média 
de 6,35mm para o antímero direito e 6,67mm para o 
antímero esquerdo após analisar 124 cadáveres 
coreanos, também similares aos valores encontrados 

(19)neste estudo .
Com relação à abertura piriforme foi encontrada a 

média de 15,65 mm entre os antímeros, valor relativo 
também encontrado por Aziz et al. (2000) analisando 

(16)
47 cadáveres . Já Hindy & Abdel-Raouf (1993) e 
Kazkayasi et al. (2001) encontraram valores menores, 

(17,18)em média entre 14,7 mm até 17,23mm .
Analisada a distância entre o forame infra-orbitário 

e o processo alveolar da maxila foi encontrado no 
presente estudo 27 mm de distância média entre essas 
estruturas. Hindy & Abdel-Raouf (1993), estudando a 
relação do forame infra-orbitário com o processo 
alveolar da maxila, determinaram que o forame infra-

Tabela 1: Médias relativas da localização (mm) do forame infra-orbitário em relação aos pontos anatômicos e antímeros.
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* Diferenças não significantes.

*

*
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orbitário se encontra em oposição ao segundo molar 
em 50% dos casos e em 15% dos casos alinhados ao 
primeiro pré-molar ou então entre os dois pré-

(18)
molares .

Kaskayasi et al. (2001), estudando também a forma 
do forame infra-orbitário, observaram que este se 
apresentava oval em 34,3% dos casos, redondo em 
36,8% e semi-lunar em 27,1% além da apresentação 

(17)dupla em 5,7% dos casos . Resultado este, divergente 
aos encontrados por Hindy & Abdel-Raouf (1993) e 
Aziz et al. (2000) que observaram a forma semi-lunar 

(16,18)em 10% e a apresentação dupla em 15% dos casos . 
No presente trabalho é importante destacar que 

entre os antímeros não houve diferenças significantes 
em relação à posição relativa dos forames infra-
orbitários, o que pode se um fator importante para 
auxiliar em casos de localização destas estruturas. O 
conhecimento da forma e posição desta estrutura 
anatômica tem importância clínica, como por exemplo, 
em casos de bloqueios anestésicos do nervo infra-

(1)
orbitário . Sendo este conhecimento fator essencial 
para o sucesso da anestesia e para evitar complicações, 
como por exemplo, bloqueio de ramos do nervo facial 

(1,6)
devido a proximidade regional .

Assim, foi possível concluir que a posição exata do 
forame infra-orbitário pode apresentar pequenas 
variações decorrentes de fatores como idade, sexo e 
etnia. Contudo, foi observado um padrão de posição 
dos forames infra-orbitários em relação aos antímeros. 
Tal conhecimento pode contribuir como uma 
ferramenta auxiliar de localização deste forame 
durante procedimentos anestésicos na região nasal, 
bem como evitar complicações durante estes 
procedimentos. 
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