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RESUMO

O tratamento cirúrgico das fraturas que acometem a região do rebordo infraorbitário e do assoa-
lho da cavidade orbitária é discutido visando o conhecimento dos tipos de acesso cirúrgico para esta
região anatômica. Através de revisão bibliográfica, este estudo se propõe a expor as técnicas transcon-
juntivais e transcutâneas para o acesso ao rebordo inferior da órbita e assoalho orbitário, assim como
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as vantagens, as desvantagens, as possíveis complicações e os efeitos indesejáveis de cada técnica segundo
os autores revisados.

Palavras chave: Procedimentos cirúrgicos operatórios, Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos,
Órbita

ABSTRACT

The surgical treatment of the fractures that affect the orbital floor and infraorbital rim are
discussed in order to kenow the kinds of surgical approaches for such anatomic region. Through a
bibliographic review, this study proposes to exhibit transcutaneous and transconjuntival techniques
for orbital floor and infraorbital rim access, as well as the disadvantages, spoils, possible complica-
tions and the undesirable effects of each technique according to the authors reviewed.

Key words: Surgical procedures operative, Reconstructive surgical procedures, Orbit.

INTRODUÇÃO

O tratamento cirúrgico das fraturas do com-
plexo orbitário, em especial, do assoalho orbitário
e do contorno inferior da órbita, envolve a realiza-
ção de acessos cirúrgicos na face. O interesse neste
estudo surgiu pela observação dos casos, com fra-
tura do terço médio da face, operados pelo curso
de Especialização em Cirurgia e Traumatologia
Buco-maxilo-facial no Hospital Independência da
ULBRA, em Porto Alegre. Contudo, além da rea-
bilitação funcional, existe um particular interesse
estético na área. A realização de incisões transcu-
tâneas próximas à região orbitária dos pacientes
pode provocar um defeito estético considerável e,
desta forma, provocar descontentamento do paci-

ente quanto às complicações que poderão ocorrer.

REVISÃO DA LITERATURA

O tratamento cirúrgico das fraturas que
acometem o terço médio de face merecem uma
consideração especial quanto aos critérios para
realização das incisões que darão acesso cirúrgi-
co as fraturas envolvendo o assoalho orbitário e
o rebordo infraorbitário. Por se tratar de uma
região de elevado interesse estético e difícil ma-
nipulação das estruturas anatômicas, a seleção
de uma correta incisão pode ser de fundamental
importância no sucesso do procedimento e na
prevenção de cicatrizes e efeitos estéticos inde-
sejáveis (Figura 1).

1-lâmina tarsal

2-septum

3-m. orbicular do olho

4-osso maxilar

5-gordura periorbitária

6-m. reto inferior

Figura 1 � Corte sagital da região orbitária.
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A literatura descreve vários tipos de acessos
cirúrgicos para a região orbitária, como a incisão
lateral do supercílio, que permite acesso somente
ao contorno e parede lateral da órbita, a incisão
coronal, que provém acesso a todo o osso zigomá-
tico e ao assoalho orbitário até a fissura orbitária
inferior, a incisão intra-oral no sulco vestibular, que
permite acesso ao rebordo inferior e não ao assoa-
lho, e a incisão órbito-nasal, indicada apenas para
acesso ao ligamento cantal. No entanto, pratica-
mente todas estas técnicas têm indicações limitadas
(TESSIER, 1973). A realização de acessos cirúrgi-
cos diretos na região infraorbitária permite um cam-
po cirúrgico mais rápido e seguro para a visualiza-
ção e tratamento das fraturas que acometem esta
região. Desta forma, foram selecionadas as inci-
sões transconjuntivais e transcutâneas para revisão
bibliográfica de suas vantagens e desvantagens.

1. Acessos cirúrgicos transconjuntivais

Os acessos cirúrgicos transconjuntivais, tam-
bém chamados de acessos conjuntivais, usam a
mucosa conjuntiva da pálpebra inferior para aces-
sar o assoalho e as paredes lateral e medial da
órbita, bem como parte dos ossos zigomático e
maxilar (TESSIER, 1973). Este acesso pode ser
executado segundo duas técnicas, de acordo com
as variações de seu trajeto anatômico.

A pálpebra e o fórnix conjuntival inferior são
presos com uma sutura de fixação, permitindo o
rebatimento inferior da pálpebra e a ampla exposi-
ção da mucosa conjuntiva (CONVERSE et al.,
1973; LYNCH et al., 1974; MANGANELLO-SOU-
ZA, FREITAS, 1997; TESSIER, 1973). Uma solu-
ção anestésica com adrenalina é injetada na con-
juntiva junto à lâmina tarsal com a finalidade de
provocar uma hemostasia no campo cirúrgico
(APLLING et al., 1993; LYNCH et al., 1974; MAN-
GANELLO-SOUZA, FREITAS, 1997; TESSIER,
1973). A incisão transconjuntival é realizada junto
ao punctum lacrimal, percorrendo a mucosa con-
juntiva até o canto lateral, 2 a 3 milímetros abaixo
do tarso (CONVERSE et al., 1973; PALMER III et
al.,  1993; TESSIER, 1973), incisando a conjunti-
va e o septum simultaneamente (TESSIER, 1973)
(Figura 2). LYNCH et al., (1974), sugerem que a
incisão deve ser realizada entre a lâmina tarsal e o
fórnix. O globo ocular pode ser protegido por um
retrator maleável (TESSIER, 1973), ou o retalho

ocular é elevado, protegendo o globo e a córnea
(Figura 2), através de suturas de fixação junto à
pálpebra superior (LYNCH et al., 1974; APLLING
et al., 1993). A dissecação poderá, então, seguir
dois caminhos:

1.1. Acesso cirúrgico transconjuntival pré-septal
Uma dissecação romba deve seguir um pla-

no entre o septo orbital e a pele (APLLING et al.,
1993, TESSIER, 1973), ou entre o septum e o
músculo orbicular do olho (MANGANELLO-SOU-
ZA, FREITAS, 1997). A dissecação deve se dar
em toda a extensão da incisão (TESSIER,
1973).Visando evitar o herniamento de gordura
periorbitária, a incisão do periósteo deve ser exe-
cutada sobre a face anterior do osso maxilar, e
não sobre a crista do contorno infraorbitário, en-
tão, o descolamento da região deve ser executado
expondo o tecido ósseo (TESSIER, 1973).

1.2. Acesso cirúrgico transconjuntival pós-septal
Também chamado retroseptal (SHEMEN,

MELTZER, 1986), nesse acesso a dissecação é feita
por trás do septum, para baixo, em direção ao con-
torno orbitário (CARTER, 1985; CONVERSE et al.,
1973). Provém um acesso mais direto, e a gordura
periorbitária que será exposta deve ser envolvida por
um retrator maleável (CONVERSE et al., 1973).
ILANKOVAN (1991), em estudo com quatro cadá-
veres frescos, notou uma cápsula que evitava a ex-
posição da gordura para o campo operatório. Ao
exame histológico a cápsula mostrou ser formada
por tecido conjuntivo, permitindo também a obser-
vação de um espaço entre esta e o septo. A mesma
técnica foi usada em 31 pacientes, sendo que a gor-
dura periorbitária foi visualizada em apenas três des-
tes, cuja cápsula havia sido rompida pelo trauma.

A elevação do periósteo inicia no osso zigo-
mático, seguindo para a maxila, expondo o feixe
vásculo-nervoso infraorbitário. Um retrator ma-
leável levanta o septum, e a elevação do periósteo
no assoalho deve iniciar medialmente, onde este
estará mais aderido (TESSIER, 1973). A incisão
deve ser suturada com uma sutura contínua
(APLLING et al., 1993; ILANKOVAN, 1991; LYN-
CH et al., 1974; TESSIER, 1973) ou eventual-
mente não ser suturada, permitindo boa drena-
gem da ferida (TESSIER, 1973). A utilização de
suturas periostais sobre a borda inferior da pálpe-
bra deve ser evitada, uma vez que sempre provo-
cam algum encurtamento ou limitação da lâmina



48 Stomatos   v.10, n.18, jan./jun.  2004

tarsal, o que encurtaria a pálpebra inferior (MAN-
SON et al., 1987), porém APLLING et al., (1993),
pregam a sutura do periósteo a pontos isolados e
reabsorvíveis.

Alguns autores estendem esta incisão à pele
através do canto lateral da órbita, escondendo em
uma ruga natural, ao que se chama de cantoto-
mia lateral.

O acesso transconjuntival possibilita a extensão
às paredes medial e lateral da órbita, colocação de
enxertos, osteotomias, e osteossínteses (SHEMEN,
MELTZER, 1986; TESSIER, 1973; WESLEY, 1998),
promovendo boa exposição da parede inferior da ór-
bita (MANSON et al., 1987; MULLINS et al., 1997;
WRAY Jr et al., 1977) e com baixa incidência de com-
plicações permanentes (ILANKOVAN, 1991; PALMER
III et al., 1993; SHEMEN, MELTZER, 1986; WES-
LEY, 1998), sem deixar cicatriz aparente (CARTER,
1985; CONVERSE et al., 1973; ILANKOVAN, 1991;
MANSON et al., 1987; MULLINS et al., 1997; PAL-
MER III et al., 1993; SHEMEN, MELTZER, 1986;
WESLEY, 1998; WRAY Jr et al., 1977). No entanto
também apresenta desvantagens como a limitação na
exposição dos ossos zigomático e maxilar (CONVERSE
et al., 1973; HAYASAKA  et al, 1994; ILANKOVAN,
1991; TESSIER, 1973), a pálpebra inferior não pode
ser muito retraída sem o uso de uma cantotomia late-
ral (LYNCH et al., 1974), o que não é considerado
como desvantagem por alguns autores que a usam
rotineiramente (APLLING et al., 1993; MANGANE-
LLO-SOUZA, FREITAS, 1997; MANSON et al.,
1987; WESLEY, 1998; WRAY Jr et al., 1977), en-
quanto outros afirmam que a necessidade de cantoto-
mia lateral depende apenas da habilidade do cirurgião
(TORIUMI, 1991; ZINGG et al., 1991).

A escolha entre realizar dissecção pré ou pós-
septal também deve ser cuidadosamente estudada,
uma vez que o acesso pré-septal é de mais difícil
dissecção (MANGANELLO-SOUZA, FREITAS,
1997; SHEMEN, MELTZER, 1986) e o pós-septal
é um acesso mais direto, porém expõe a gordura
orbitária, problema que pode ser contornado com o
uso de um retrator maleável (MANGANELLO-SOU-
ZA, FREITAS, 1997; SHEMEN, MELTZER, 1986).

Os autores revisados citam como principais
complicações dessa incisão o entrópio da pálpe-
bra inferior, encontrado por vários autores, ainda
que em baixa incidência (ILANKOVAN, 1991;
MANGANELLO-SOUZA, FREITAS, 1997;
MULLINS et al., 1997; TESSIER, 1973; WRAY
Jr et al., 1977), lesões diretas ao globo ocular
(TESSIER, 1973; ZINGG et al., 1991), exposi-
ção de gordura orbital no acesso pós-septal (SHE-
MEN, MELTZER, 1986), ectrópio da pálpebra
inferior (MANGANELLO-SOUZA, FREITAS,
1997; MANSON et al., 1987; MULLINS et al.,
1997; ZINGG et al., 1991), aumento na exposi-
ção de esclera por retração da pálpebra inferior
(APLLING et al., 1993; MANSON et al., 1987),
laceração da pele, se a pálpebra inferior não for
retraída delicadamente (LYNCH et al., 1974;
TESSIER, 1973; WRAY Jr et al., 1977), avulsão
da pálpebra inferior (MULLINS et al., 1997), in-
júria ou avulsão do sistema lacrimal (MULLINS
et al., 1997; ZINGG et al., 1991), laceração da
lâmina tarsal (ZINGG et al., 1991), mal posicio-
namento do ligamento lateral após cantotomia
lateral (APLLING et al., 1993; MANGANELLO-
SOUZA, FREITAS, 1997), granuloma conjunti-
val e cisto de inclusão (MULLINS et al., 1997).

Figura 2 - Incisão transconjuntival: linha de incisão transconjuntival e  retalho ocular de conjuntiva  suturado
à pálpebra superior  para proteção do globo ocular
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2. Acessos cirúrgicos cutâneos

Provém em geral bom campo operatório,
as estruturas da órbita podem ser identificadas por
visão direta, e o risco de laceração da órbita ou
avulsão da pálpebra e aparelho lacrimal é elimi-
nado, assim como o mal posicionamento do  liga-
mento cantal (WERTHER, 1998). Podem ser di-
vididos em três acessos cirúrgicos (Figura 3):

co de lesão ao globo ocular e estruturas profun-
das da órbita (NETSCHER et al., 1995), ao mesmo
tempo provém uma ótima exposição do campo
operatório (HOLTMANN et al., 1981; WRAY Jr
et al., 1977) e proporciona uma cicatriz quase
imperceptível (BÄHR et al., 1992; MANSON et
al., 1987; WESLEY, 1998; WRAY Jr et al., 1977).
Entretanto vários autores relatam ectrópio tran-
sitório, na maioria dos casos, como uma compli-
cação comum dessa incisão (APLLING et al.,
1993; FRIESENECKER et al., 1995; McGROW,
ADAMSON, 1991; WESLEY, 1998; WRAY Jr et
al., 1977) ou um aumento na exposição de escle-
ra (APLLING et al., 1993), que seria uma forma
menos severa da mesma complicação. Tais com-
plicações podem estar relacionadas a uma hipo-
tonicidade transitória da pálpebra inferior, que se
resolve espontaneamente em cerca de três meses
(MANSON et al., 1987).

NETSCHER et al. (1995), em uma série de
dez casos de incisões bilaterais usou o acesso trans-
conjuntival do lado direito e o subciliar do lado es-
querdo, onde quatro pacientes apresentaram ec-
trópio, sendo três bilaterais e um apenas do lado
esquerdo, não significando diferença estatisticamente
significante entre ambos. Tal constatação reforça a
tese de que é preciso observar a tendência à flaci-
dez da pálpebra inferior em alguns pacientes, espe-
cialmente idosos, para que se tomem medidas pro-
filáticas a fim de evitar ou minimizar a tendência
ao ectrópio, como por exemplo, suturas de susten-
tação (ADAMSON, STRECKER, 1996; APLLING
et al., 1993; BÄHR et al., 1992; HOLTMANN et
al., 1981; McGROW, ADAMSON, 1991; WER-
THER, 1998). Pensando nisso, McGROW, ADAM-
SON (1991) desenvolveram uma técnica que con-
siste em dissecar cerca de 5mm do músculo orbicu-
lar do olho na porção lateral da incisão e suturá-lo
ao periósteo, suspendendo-o ao nível do contorno
lateral da órbita. Lagoftalmo, injúrias ao globo ocu-
lar e xeroftalmia também foram complicações re-
latadas para este acesso cirúrgico (ADAMSON,
STRECKER, 1996; BÄHR et al., 1992).

2.2. Acesso cirúrgico infra-orbitário
Deve ser executado diretamente sobre o bor-

do infraorbitário, incisando pele, tecido celular
subcutâneo e o músculo orbicular do olho até o
periósteo (BÄHR et al., 1992; HOLTMANN et
al., 1981), seguindo uma prega ou ruga natural
(PALMER III et al., 1993; TORIUMI, 1991).

2.1. Acesso cirúrgico subciliar
A incisão é feita 1 a 2mm abaixo da borda

palpebral, do punctum até 1,5 cm além do canto
lateral, seguindo uma prega natural (ADAMSON,
STRECKER, 1996; APLLING et al., 1993; BÄHR
et al., 1992; McGROW, ADAMSON, 1991;  WER-
THER, 1998; WRAY Jr et al., 1977). Então, pode-
se dissecar a pele até o nível do rebordo infraorbi-
tário, onde se procede a incisão do músculo orbi-
cular do olho até o periósteo, expondo o rebordo
(ADAMSON, STRECKER, 1996; WRAY Jr et al.,
1977). Entretanto, ao invés de dissecar somente a
pele, pode-se optar por um retalho músculo-cu-
tâneo, com dissecação pré-septal (ADAMSON,
STRECKER, 1996; APLLING et al., 1993; BÄHR
et al., 1992; MANSON et al., 1987; McGROW,
ADAMSON, 1991), reduzindo-se assim as com-
plicações como ectrópio e o aumento de exposi-
ção de esclera (MANSON et al., 1987). É impor-
tante que a incisão do periósteo seja feita no bor-
do anterior do zigoma, evitando-se assim o en-
curtamento do septum (MANSON et al., 1987).

Este acesso apresenta uma anatomia mais
familiar à maioria dos cirurgiões, com menor ris-

A-subciliar
B-infrapalpebral
C-infraorbitária

Figura 3 - Incisões transcutâneas
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HOLTMANN et al. (1981), relatam que o
tempo para exposição das fraturas foi menor e
mais direto nas incisões transcutâneas baixas, em
comparação com as incisões subciliar e transcon-
juntival, proporcionando campo operatório sufi-
ciente, permitindo acurada inspeção do assoalho
orbitário e a colocação de enxertos quando ne-
cessário (KAYE, 1966).

Nos casos de trauma, esta incisão diminui os
riscos de injúria ao músculo oblíquo inferior, e na
presença de grande edema periorbitário não há difi-
culdade de posicionamento da incisão, o que não
ocorre para as incisões mais altas (WERTHER, 1998).

Como complicações pós-operatórias,
HOLTMANN et al. (1981), tiveram duas hiper-
trofias transitórias de cicatriz em 37 casos que se
resolveram espontaneamente em quatro meses.
Entretanto WERTHER (1998) e BÄHR et al.
(1992) relatam um potencial comprometimento
na aparência da cicatriz que tende a ser mais visí-
vel quanto mais caudal posicionar-se a incisão.
Além disso, a interrupção da drenagem linfática
causa edema palpebral prolongado (HOLTMANN
et al., 1981; WERTHER, 1998; WESLEY, 1998).

2.3. Acesso cirúrgico infrapalpebral
Localizada no centro da pálpebra inferior,

entre os sítios das incisões subciliar e infraorbitá-
ria, devendo acompanhar uma prega natural
(HOLTMANN et al., 1981).

Esta incisão provém rapidez de acesso
(HOLTMANN et al., 1981; WERTHER, 1998),
boa exposição do campo operatório (FRIESE-
NECKER et al., 1995) e bom resultado estético
quanto à aparência da cicatriz (BÄHR et al., 1992;
FRIESENECKER et al., 1995; HOLTMANN et
al., 1981; WERTHER, 1998). BÄHR et al. (1992)
citam como grande vantagem a menor incidência
de edema em comparação à incisão infraorbitá-
ria, já que menos vasos linfáticos serão interrom-
pidos, e a ausência de ectrópio e exposição de
esclera, complicações comuns da incisão subciliar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que todas as técnicas dispo-
nibilizam algumas vantagens e desvantagens, é
prudente que cada caso seja avaliado isoladamen-
te, colocando em questão vários fatores como: a
idade do paciente - lembrando que pacientes ido-

sos podem ter maior tendência à flacidez palpe-
bral, representando maior tendência ao ectrópio -
a presença de edema - que poderá dificultar a
correta localização das incisões transcutâneas mais
altas - a extensão das fraturas e até mesmo, a
segurança e habilidade do cirurgião para execu-
tar a técnica escolhida. Vale lembrar o elevado
valor que é dado à estética, e por isso, sempre que
possível, deve-se discutir com o paciente as possí-
veis complicações da técnica escolhida antes de
executá-la, alertando-o inclusive sobre a possibi-
lidade de haver a formação de uma cicatriz per-
ceptível na face, evitando-se surpresas desagra-
dáveis no pós-operatório.
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