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Bloqueios Anestésicos em 
Plástica Ocular

Haroldo Maciel Carneiro
Pedro Ernesto Rassi

As cirurgias oculares apresentaram grande evolução nas 
últimas décadas, tanto no aprimoramento das técnicas ope-
ratórias como no desenvolvimento de sofisticados equipa-
mentos cirúrgicos. Atualmente, essas cirurgias são na maioria, 
de curta duração e realizadas em clínicas especializadas, sob 
anestesia regional e com mínimas repercussões sistêmicas.

São várias as opções anestésicas para as cirurgias oftál-
micas, desde a anestesia geral (AG), passando pelos bloqueios 
regionais até as mais recentes, as anestesias tópicas. A esco-
lha da técnica anestésica deve ser direcionada para cada caso, 
considerando as necessidades individuais do paciente e cirur-
gião, tempo e natureza da cirurgia, necessidade de analgesia 
pós-operatória e preferências pessoais da equipe cirúrgica. (I).

Os pacientes candidatos à cirurgia oftálmica, a maio-
ria composta de idosos, possuem não só alterações fisioló-
gicas decorrentes da idade, como também várias patologias 
associadas que impõem certas restrições à anestesia geral. A 
anestesia locorregional é responsável pela maioria das anes-
tesias oftálmicas em regime ambulatorial. Apesar de segura, a 
anestesia locorregional não é isenta de riscos. Suas principais 
vantagens e desvantagens estão resumidas na Tabela 1. (II)
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Tabela 1. Vantagens e desvantagens da anestesia locorre-
gional:

A anestesia geral tem indicações precisas, especial-
mente nos casos em que os bloqueios estão contraindicados, 
como descrito na Tabela 2. (III).

Tabela 2. Contra indicações para anestesia geral e para blo-
queios locorregionais:
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São várias as classificações dos bloqueios oftálmicos. 
Para efeito didático, serão divididos em dois grandes grupos, 
a saber: os bloqueios para procedimentos intraorbitários e os 
bloqueios para procedimentos periorbitários. (IV).

Os bloqueios periorbitários são amplamente utilizados 
na prática clínica, principalmente em cirurgias de plástica 
ocular. Cabe aos anestesiologistas buscar o conhecimento 
adequado da anatomia e das técnicas anestésicas para a rea-
lização dessas. Esses bloqueios são úteis em pacientes de alto 
risco, com lesões amplas, ou quando o tecido se encontra in-
fectado na área da lesão, mas íntegro na área da punção (V).

O bloqueio sensitivo direto no tronco tem como van-
tagens sobre a infiltração: ser menos doloroso, exigir menor 
quantidade de anestésico local (1 a 5ml), evitar a distorção 
anatômica do tecido anestesiado. Entre as desvantagens, pro-
mover a vasodilação na área anestesiada é a mais citada. (VI).

Podem ser utilizadas soluções anestésicas de longa du-
ração, proporcionando analgesia prolongada no pós-opera-
tório.
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Para a realização destes bloqueios, é importante conhe-
cer a área de inervação da região periorbitária. Os bloqueios 
periorbitários sensitivos estão bem indicados nos procedi-
mentos cirúrgicos em regime ambulatorial. (VII).

1 - Lacrimal
O nervo lacrimal origina-se do nervo oftálmico, um dos 

ramos do nervo trigêmeo. Penetra na órbita pela fissura orbi-
tária superior acima do ânulo tendíneo comum. Acompanha a 
artéria oftálmica superior em direção à glândula lacrimal, iner-
vando-a. Segue rente ao bordo superior do músculo reto late-
ral até a junção da parede superior com a parede lateral da ór-
bita. Inerva a glândula lacrimal, a conjuntiva e a região lateral 
da pálpebra superior, apresenta ramo com anastomose para o 
nervo zigomático. (VIII).

Técnica do bloqueio
O nervo lacrimal pode ser anestesiado pela introdução 

de uma agulha intradérmica fina (13x4,5mm) na pálpebra su-
perior, rente à parede superior da órbita, na junção do terço 
lateral com o terço medial, ao longo desta por uma profundi-
dade de aproximadamente 10 mm, onde se deposita de 2 a 3 
ml de solução anestésica (IX).

2 - Frontal
O nervo frontal é o maior dos três ramos do nervo of-

tálmico, ramo do nervo trigêmeo. Atravessa a fissura orbitá-
rio superior entre os nervos lacrimal e nasociliar, externamen-
te ao ânulo tendíneo comum. Em sua porção distal, divide-se 
em dois outros nervos: supraorbitário e supratroclear. Através 
de seus ramos fornece inervação à mucosa e pele da pálpebra 
medial, à pele da raiz do nariz assim com à pele da região fron-
toparietal (X).

Técnica de bloqueio
O ponto de referência é a incisura ou o forame supra-

orbitário, no encontro entre a borda cortante e a romba su-
perior da orbitária. Introduz-se uma agulha intradérmica fina 
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(25x6mm) 2 a 4 mm lateral a essa junção, a uma profundida-
de de aproximadamente 15 mm, injetando-se de 2 a 4 ml de 
solução anestésica. Também pode ser bloqueado pela infil-
tração seguindo um plano horizontal do subcutâneo imedia-
tamente acima da sobrancelha e da raiz do nariz. Neste blo-
queio são utilizados de 3 a 6 ml de solução anestésica. Outra 
técnica é o bloqueio de seus dois ramos principais: os nervos 
supraorbitário e supratroclear. (XI).

3 - Supraorbitário
O nervo supraorbitário é ramo do nervo frontal, originá-

rio do nervo oftálmico, um dos ramos do nervo trigêmeo. Tem 
origem dentro da cavidade orbitária e sai da órbita pela inci-
sura ou forame supraorbital. Inerva, através de ramos curtos, 
o osso, o periósteo e mucosa do seio frontal e a conjuntiva da 
parte média da pálpebra superior, e também a pele da região 
frontoparietal. (VIII).

Técnica do bloqueio
O ponto de referência é a incisura ou o forame supraor-

bitário de mesmo nome, localizado no encontro entre a borda 
cortante e a romba superior da órbita, facilmente palpável. In-
troduz-se uma agulha intradérmica fina (13x4,5mm) 2 a 4 mm 
lateralmente a essa junção, sem pesquisa de parestesia. Depo-
sita-se de 1 a 1,5 ml de solução anestésica.

A compressão digital da região permite o bloqueio de 
seu ramo medial sem necessidade de nova infiltração. Tam-
bém pode ser bloqueado pela infiltração do subcutâneo, se-
guindo-se um plano horizontal imediatamente acima da so-
brancelha e da raiz do nariz. Neste bloqueio são utilizados de 
3 a 6 ml de solução anestésica. (XI).

4 - Supratroclear
O nervo supratroclear, como o nervo supraorbitário, é 

ramo do nervo frontal, que por sua vez origina-se do nervo of-
tálmico, um dos ramos do nervo trigêmeo. Tem origem dentro 
da cavidade orbitária e repousa anteriormente acima da tró-
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clea. Inerva a parte medial da pálpebra superior e conjuntiva, 
pele da raiz do nariz e a pele da região frontal vizinha (glabe-
la). (VIII).

Técnica do bloqueio
Consiste na introdução de uma agulha intradérmica fina 

(13 x 4,5 mm) na pálpebra superior, no seu ângulo superior in-
terno, imediatamente acima da tróclea. Injeta-se nesse ponto 
1 a 1,5 ml de solução anestésica e a compressão digital auxiliar 
na dispersão da solução anestésica.

Este nervo também pode ser bloqueado pela infiltração 
seguindo um plano horizontal do subcutâneo, à semelhança 
do nervo supraorbitário. (XI).

5 - Infratroclear
O nervo infratroclear é um ramo do nervo nasociliar, 

ramo do nervo oftálmico (ramo do nervo trigêmeo), que ca-
minha próximo da parede nasal da órbita, passando por baixo 
do músculo oblíquo superior. Inerva a pele e a conjuntiva no 
ângulo medial do olho e o aparelho lacrimal. (X)

Técnica do bloqueio
A técnica da anestesia do nervo infratroclear consis-

te na introdução de uma agulha intradérmica fina (13 x 4,5 
mm) abaixo da tróclea e acima do ligamento cantal medial, ao 
longo da parede medial da órbita. A agulha é inserida até 10 
mm e injeta-se 1 a 2 ml da solução anestésica. (XII).

6 - Nasociliar
É o único ramo do nervo oftálmico (ramo do nervo tri-

gêmeo). Penetra na órbita pela fissura orbitária superior in-
ternamente ao anel tendíneo comum. Na órbita divide-se 
um ramos comunicantes para o gânglio ciliar, nervosciliares 
longos, nervo etmoidal posterior, nervo etmoidal anterior e 
nervo infratrocelar. Inerva o corpo ciliar, a íris e a córnea pelos 
nervos ciliares longos, a mucosa das células etmoidal poste-
rior. A parte anterior da mucosa da cavidade nasal e a pele da 
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ponta e da asa do nariz inervadas pelo nervo etmoidal ante-
rior e, finalmente, a pele e a conjuntiva no ângulo medial do 
olho e o aparelho lacrimal pelo nervo infratroclear. (X).

Técnica do bloqueio
Para o bloqueio do nervo nasociliar localiza-se um ponto 

a aproximadamente 4 mm acima do canto interno da órbita, 
onde se introduz um agulha intradérmica fina (25 x 6 mm), a 
uma profundidade de 2 a 2,5 cm junto da parede medial da 
órbita e injeta-se de 2 a 3 ml da solução anestésica. (XII).

7 - Zigomático
O nervo zigomático origina-se da divisão do nervo ma-

xilar (ramo do trigêmeo), após o ramo anastomótico para 
o nervo lacrimal, sai da cavidade orbitária pelo forame de 
mesmo nome (forame zigomaticotemporal). Inerva a região 
temporal anterior. (X)

Técnica do bloqueio
Utiliza-se uma agulha intradérmica fina (25 x 6 mm), pa-

ralela à borda orbitária lateral, em direção cranial e com a inje-
ção de 1 a 1,5 ml da solução anestésica. (VII).

8 - Infraorbitário
O nervo infraorbitário origina-se como divisão do nervo 

maxilar (ramo do nervo trigêmeo) na fissura orbitária inferior, 
descendo pelo canal infraorbitário para a fossa canina, onde 
origina seus ramos terminais:

a) Ramos palpebrais inferiores – inervam a pele a con-
juntiva da pálpebra inferior e os ângulos da rima pal-
pebral;

b) Ramos nasais – inervam da mucosa do vestíbulo ao 
septo móvel do nariz e à pele da asa do nariz;

c) Ramos labiais superiores – inervam a boca, a gengi-
va e o lábio superior (VIII).
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Técnica do bloqueio
Existem várias técnicas para o bloqueio do nervo infra-

orbitário. A seguir serão descritas a técnica extraoral e a intra-
oral mais utilizadas.(XIII).

Na técnica extraoral é necessário identificar o forame in-
fraorbitário, o qual é facilmente conseguido com a colocação 
do dedo indicador esquerdo na parte superior da fossa cani-
na. Uma agulha intradérmica fina (13 x 4,5 mm) é introduzida 
em um ponto da face localizada a 1 cm lateralmente à porção 
média da asa do nariz. A agulha é dirigida para cima, para trás 
e lateralmente no plano axial do dedo indicador. Encostando 
a agulha na maxila, esta é recuada e injeta-se de 2 a 3 ml da so-
lução anestésica próximo do forame orbitário inferior. Obtém-
-se a anestesia do lábio superior e da pálpebra inferior. 

Na técnica via intraoral localiza-se o forame infraorbital 
como na técnica extraoral. Levanta-se o lábio superior com o 
polegar e indicador da mesma mão, introduz-se uma agulha 
de carpule curta (2,4 x 27G) através da mucosa oral no ápice 
do canino, direcionada cranialmente, para trás e lateralmente 
ao longo da maxila, em direção ao dedo que está palpando o 
forame.
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Obstrução Lacrimal 
Congênita

Roberto Murillo Limongi

O diagnóstico da obstrução lacrimal congênita (OLC) 
pode ser feito com base na história, contada pelos pais, de 
olho lacrimoso desde as primeiras semanas de vida. O sinto-
ma geralmente é unilateral mas pode ser bilateral ou mesmo 
assimétrico. Os sinais mais comuns de OLC são secreção mu-
copurulenta e crosta nos cílios. Em alguns casos o diagnóstico 
é confirmado pela secreção que reflui dos orifícios lacrimais, 
após a compressão digital na região do saco lacrimal no canto 
interno do olho, logo abaixo do tendão cantal medial. Trata-
-se da “expressão do saco lacrimal”, que pode revelar a saída 
de material seroso, mucoso ou purulento pelos pontos lacri-
mais. (I). A aparência de olho calmo, sem sinais de inflamação, 
é outra característica que auxilia o diagnóstico pois exclui ou-
tras causas de lacrimejamento logo após o nascimento como 
as conjuntivites neonatais. 

Alguns recém-nascidos podem apresentar dacriocele, 
que se manifesta como uma tumoração azulada e cística abai-
xo do canto medial na área do saco lacrimal. A dacriocele é 
uma distensão do saco lacrimal com líquido amniótico. Nes-
ses casos, o sistema de drenagem é obstruído tanto proximal-
mente ao nível do canalículo comum como distalmente ao 
nível da válvula de Hasner (II).

1. Testes diagnósticos de contraste
Os testes diagnósticos de contraste mais utilizados em 
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recém-nascidos e crianças são os teste de Milder e o de Jones 
I modificado. (III).

O teste do desaparecimento da fluoresceína, também 
conhecido como teste de Milder (IV), deve ser realizado em 
todas as crianças com epífora. O teste de Milder consiste na 
observação do menisco lacrimal com auxílio da lâmpada de 
Wood (azul de cobalto) cinco minutos após instilar uma gota 
de fluoresceína a dois por cento no fórnice conjuntival. Este é 
o teste de escolha para crianças com lacrimejamento pois ve-
rifica a patência de toda a via lacrimal e é inócuo, simples e de 
baixo custo. Entretanto fornece poucas informações sobre a 
localização exata da obstrução. 

O Teste de Jones I modificado consiste em instilar uma 
gota de fluoresceína a dois por cento no fórnice conjuntival e 
observar a presença do corante na cavidade nasal por meio de 
um chumaço de algodão colocado na narina do paciente, sob 
o corneto inferior. A presença de contraste no algodão classi-
fica o teste como positivo.

2. Tratamento
A OLC pode ser tratada de forma conservadora porque 

a obstrução pode se resolver espontaneamente no primei-
ro ano de vida. O tratamento pode ser realizado com a mas-
sagem hidrostática de Crigler em crianças de até um ano de 
idade. (IV - XI) 

Para as crianças com lacrimejamento persistente, apesar 
do tratamento conservador, uma simples sondagem do ducto 
lacrimonasal deve ser indicada. 

2.1 Sondagem terapêutica das vias lacrimais 

a. É feita utilizando-se a sonda de Bowman 0 ou 00, re-
alizada sob anestesia geral. Deve-se ter cuidado para 
sentir sensações táteis indicando constrições ou este-
nose para que não se crie um falso trajeto. 

b. A sonda é passada pelo ponto lacrimal superior dila-
tado até o “hard stop” (sensação que é sentida quan-
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do a sonda toca a parede do saco lacrimal em contato 
com o osso da fossa lacrimal).

c. A sonda é então angulada no sentido descendente e 
ligeiramente posterior. Uma ligeira pressão faz com 
que a extremidade da sonda atinja o ducto lacrimo-
nasal e finalmente a prega lacrimal que será rompida 
e a sonda chegará ao nariz. 

d. A sonda, em seguida, pode ser passada através do 
outro ponto lacrimal (inferior) e canalículo para ava-
liar a patência.

 
A época para se realizar a sondagem é por volta de um 

ano de idade, segundo a maioria dos autores. A sondagem la-
crimal realizada como primeiro procedimento, tem uma taxa 
de sucesso de aproximadamente 90%.

Manor et al. também demonstraram que a taxa de su-
cesso da sondagem do ducto lacrimonasal foi negativamente 
correlacionada com o aumento da idade: 92%, 89%, 80%, 71% 
e 42% para aqueles com idades de 12, 24, 36, 48 e 60 meses, 
respectivamente. (XII)

Estudos radiológicos e histológicos em cadáveres de re-
cém-nascidos mostraram que uma pequena porcentagem 
das sondagens terapêuticas irá falhar em perfurar a membra-
na de Hasner de modo satisfatório devido à presença de cur-
vas no curso da via lacrimal inferior.

Caso a primeira sondagem não resolva completamente 
os sintomas, uma nova sondagem pode ser realizada ou po-
demos tentar novas opções terapêuticas. Uma delas é a intu-
bação das vias lacrimais com fio de silicone que serve como 
molde para manter a patência e permitir a epitelização da mu-
cosa do sistema lacrimal. A intubação do ducto lacrimonasal 
está indicada para as seguintes situações: insucesso após a 
sondagem ou associado à sondagem das vias lacrimais (em 
crianças acima de dois anos, refluxo de líquido para o ponto 
lacrimal ou dificuldade técnica durante a sondagem). 
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2.2 Técnica de intubação , proposta por Crawford. (XIII 
- XIV)

a. Consiste na introdução das sondas de Crawford que 
são duas sondas flexíveis de metal unidas pelo fio de 
silicone.

b. Cada sonda é introduzida pelos pontos lacrimais su-
perior e inferior e ambas são recuperadas no nariz por 
meio de um gancho. 

c. O fio é fixado na columela e deixado no interior do 
ducto lacrimonasal e só é retirado após dois a três 
meses. 

Esta técnica apresenta ótimos resultados, com índices 
de sucesso variando de 83 a 100%. Alguns autores têm reco-
mendado deixar os tubos de silicone por três a seis meses, 
porém Migliori e Putterman demonstraram em seu estudo 
que isto parece ser uma quantidade excessiva de tempo. Estes 
autores realizaram intubação com fio de silicone em crian-
ças de três meses a cinco anos e os tubos foram removidos 
após seis semanas em todos os casos. Resolução da epífora e 
da dacriocistite foi alcançada em todos os casos. (XV). Sérias 
complicações, entretanto, têm sido relatadas com esta técnica 
como: laceração canalicular, criação de falso trajeto, extrusão 
de tubo, erosão ou laceração de ponto lacrimal, dacriocistite, 
protrusão do tudo pelo nariz, abrasão da córnea, granuloma 
piogênico, conjuntivite e epistaxe.

 
2.3 Dacrioplastia com balão 
A cateterização por balão (Dacrioplastia) descrita por 

Becker e Berry (XVI - XVIII) tem sido usada com sucesso por 
pesquisadores em todo o mundo tanto para os casos de crian-
ças com mais de dois anos de idade com OCDLN como aque-
las que não tiveram sucesso com a sondagem. (XIX)

A dilatação com balão é semelhante à angioplastia clás-
sica.
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a. Um balão inflável de poliuretano na ponta de uma 
sonda guia semi-flexível é inserido no ducto lacrimo-
nasal

b. O balão é insuflado por intermédio de um barômetro 
que regula a pressão do balão na ponta da sonda. 

c. A sonda é posicionada dentro do ducto lacrimonasal 
com o balão ao nível da Válvula de Hasner.

Esta técnica envolve uma alta taxa de sucesso com pou-
cas complicações .

A maioria das crianças com OLC são tratadas com son-
dagem ou intubação de tubo de silicone convencionais com 
êxito. Os pacientes que não têm sua obstrução resolvida com 
estes procedimentos, são submetidos à DCR. (XV - XX)

OLC : Obstrução Lacrimal Congênita
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Obstrução Lacrimal 
do Adulto

Fausto Cazorla

Introdução
O paciente com queixa de lacrimejamento necessita ser 

avaliado considerando duas possibilidades diagnósticas: ex-
cesso de produção de lágrimas e obstrução do sistema de dre-
nagem lacrimal. No primeiro caso se enquadram os quadros 
de alergia, inflamações e infecções externas oculares, reação 
ao uso de colírios, entre outras inúmeras condições que levam 
ao lacrimejamento reacional. As obstruções podem ocorrer 
em diversos pontos da via lacrimal, provocando sinais e sinto-
mas variados. (I). A diferenciação entre estas condições se dá 
através de avaliação clínica completa, quando deve ser ava-
liada a frequência do lacrimejamento, períodos de remissão 
e agravamento, se a queixa é unilateral ou bilateral, histórico 
de alergias ou outros tratamentos oculares e sistêmicos, alte-
rações do exame da superfície ocular sugestivo de alergias ou 
quadros inflamatórios e infecciosos, entre outros que possam 
sugerir a causa do lacrimejamento.(II)

Obstrução crônica do ducto lacrimonasal
A OCDL é causa comum de lacrimejamento. Os sinto-

mas característicos são lacrimejamento constante, geralmen-
te unilateral, infecção crônica com secreção mucopurulenta 
presente no saco lacrimal; alguns pacientes podem evoluir 
com casos de dacriocistite aguda. (III).
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1. Tratamento
O tratamento é feito através da cirurgia de dacriocis-

torrinostomia. É possível realizar a cirurgia por via externa ou 
endoscópica, sendo a primeira a preferência da maioria dos 
cirurgiões oftalmológicos. A anestesia preferencialmente é 
local, mas em casos selecionados – crianças, adolescentes e 
pacientes com labilidade emocional.

1.1 Técnica

a. Após anestesia local e assepsia, realiza-se incisão na 
região medial ao canto interno do olho – a incisão 
pode ser reta ou curva, acompanhando as linhas de 
força da região periocular;

b. Dissecção dos tecidos até o periósteo, evitando a 
lesão da veia angular;

c. Dissecção do periósteo com exposição da crista lacri-
mal anterior e rebatimento do saco lacrimal;

d. Osteotomia – inicialmente com perfurador ósseo 
criando uma abertura no osso lacrimal, e depois com 
o osteótomo ampliando esta abertura, expondo a 
mucosa nasal;

e. Uma sonda de Bowman é passada através de um dos 
canais lacrimais até o saco lacrimal, evidenciando o 
mesmo, para que seja feita a abertura da mucosa e 
confeccionado o retalho em “U”;

f. Confecção de retalho, de mesmo formato, da mucosa 
nasal;

g. Neste momento pode ser realizada intubação com fio 
de silicone, conforme opção do cirurgião;

h. Sutura dos retalhos de mucosa com vicryl 5.0 ou 6.0 
ou categute cromado;

i. Sutura do subcutâneo com vicryl e da pele com fio de 
nylon. (III).
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No pós-operatório é utilizado colírio de associação de 
antibiótico e antiinflamatório. A utilização de antibióticos e 
antiinflamatórios por via oral são avaliados conforme necessi-
dade de cada caso pelo cirurgião.

A taxa de sucesso da cirurgia, em mãos de cirurgiões ex-
perientes, é de mais de 90%. (IV).

As complicações são relativamente incomuns, e incluem 
lesão das estruturas do canto interno, como desinserção do 
tendão cantal medial, hemorragias, celulite e fístula liquóri-
ca, caso o espaço subaracnóideo seja adentrado inadvertida-
mente. (IV)

2.Dacriocistite aguda
A dacriocistite aguda é um quadro infeccioso que geral-

mente acomete o saco lacrimal. O quadro clínico consiste de 
dor, edema e hiperemia na topografia do saco lacrimal. Podo 
haver lacrimejamento e também sintomas sistêmicos, como 
febre e mal estar geral.

Ao exame, os pacientes podem apresentar refluxo de se-
creção purulenta à compressão do saco lacrimal. Precisa ser 
observado também se há formação de fístula do saco lacrimal 
para a pele, que pode estar presente. É necessário estar atento 
aos sinais de celulite pre-septal e também celulite orbitária.6

O diagnóstico é clínico e os exames complementares 
auxiliam principalmente na avaliação de casos atípicos ou 
que evoluem com alguma complicação. A cultura e o antibio-
grama da secreção drenada pelo ponto lacrimal podem tra-
zer informações importantes para casos que não evoluem sa-
tisfatoriamente após o início do tratamento. A tomografia da 
órbita e dos seios paranasais é útil para afastar a possibilidade 
de comprometimento destas estruturas. (IIV).

2.1 Tratamento
O tratamento para casos não complicados é feito com 

antibioticoterapia via oral, com cobertura para bactérias gram 
positivas. Sugere-se, inicialmente, cefalexina 500mg de 6 em 
6 h, por 10 dias, acompanhado de antiinflamatórios não hor-
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monais e compressas mornas. Estes casos podem ser acompa-
nhados ambulatorialmente, sendo necessária internação ape-
nas em pacientes imunodeprimidos, crianças e idosos com 
comprometimento do estado geral. Se não houver boa res-
posta após o tratamento inicial, deve-se considerar a possi-
bilidade de tratamento para bactérias resistentes, fungos ou 
bactérias gram negativas. (I).

Raramente é indicada a drenagem da secreção do saco 
lacrimal, devido à alta probabilidade de se criar uma fístula 
neste local. Mas ocasionalmente esta drenagem é necessária 
para alívio dos sintomas e como complemento na resolução 
do quadro.

Devido a correlação dos casos de dacriocistite aguda 
com a obstrução crônica do ducto lacrimonasal, após a reso-
lução do quadro é necessária nova avaliação acerca da possí-
vel obstrução deste canal, e a indicação do tratamento cirúr-
gico para resolução definitiva e para que se evite novos casos 
de infecção aguda.

3. Obstrução canalicular
A obstrução canalicular é causa de epífora, muitas vezes 

de diagnóstico desafiador e difícil tratamento. A obstrução 
pode ocorrer no canalículo superior, inferior ou no comum. 
Algumas das principais causas da obstrução:

a. Plugs lacrimais que migram para dentro da via lacri-
mal; (VIII).

b. Medicações – geralmente de tratamento sistêmico 
(por exemplo, 5-fluorouracil, docetaxel), que são ex-
cretados na lágrima, e provocam reação inflamatória 
local;

c. Infecções – mais comum o herpes simplex vírus;

d. Traumas, quando não corrigidos em tempo hábil;

O diagnóstico é feito durante o exame oftalmológico 
específico das vias lacrimais. A sondagem mostra o chamado 
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“soft stop” quando a sonda atinge a obstrução antes de tocar 
o osso lacrimal. Um teste de irrigação sugere a posição da obs-
trução: o refluxo da solução salina injetada pelo mesmo cana-
lículo testado indica uma obstrução deste mesmo canalículo; 
o refluxo da solução pelo outro canalículo, que não o irriga-
do, sugere a obstrução no canalículo comum (se já descarta-
da uma obstrução baixa). Os exames complementares tem 
pouca utilidade, se destacando apenas a avaliação funcional 
através da dacriocintilografia. (VI).

3.1. Tratamento
O tratamento das obstruções canaliculares é cirúrgico. 

Para obstruções de pequena extensão próximos ao ponto la-
crimal, pode ser tentada a secção da porção comprometida 
do canalículo, com sutura dos cotos proximal e distal e intro-
dução de molde no canalículo operado, como por exemplo fio 
de silicone. (IX). Para obstruções da porção distal do canalícu-
lo comum, pode ser realizada a dacriocistorrinostomia, com 
abordagem retrógrada do canalículo comum, muitas vezes 
sendo possível a liberação da obstrução e resolvendo o caso. 
Mas a maioria dos casos de obstrução canalicular, principal-
mente quando acomete canalículos superior e inferior, neces-
sita a realização da conjuntivorrinostomia, com colocação de 
tubo de Lester-Jones, como descrito a seguir.

3.2. Tecnica

1. Após anestesia local ou geral e assepsia, é realizada 
uma dacriocistorrinostomia convencional até o mo-
mento de sutura das mucosas do saco conjuntival e 
nasal;

2. É realizada excisão parcial da carúncula;

3. Incisão com faca de Graefe na região do canto inter-
no, na direção medial, de forma a criar uma passa-
gem até a região posterior aos retalhos de mucosa;

4. Introdução do tubo de Lester-Jones no espaço cria-
do;
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5. Finalização da cirurgia também conforme DCR con-
vencional.

4. Alterações do ponto lacrimal
Existem diversas situações nas quais os pontos lacrimais 

podem estar alterados, levando a um quadro clínico de epífo-
ra. As principais causas de estenose ou oclusão dos pontos la-
crimais são:

• congênitas (estenose ou agenesia do ponto lacrimal);

• infecciosa (principalmente pós herpética);

• inflamatória (síndrome de Steven-Johnson);

• iatrogênica (após tratamento para olho seco).

O diagnóstico é feito através do exame clínico oftalmo-
lógico. A observação à lâmpada de fenda revela as caracterís-
ticas dos pontos lacrimais, sugerindo a obstrução ou esteno-
se. No exame é possível também avaliar o posicionamento do 
ponto lacrimal, que interfere diretamente no funcionamento 
do sistema de drenagem. O ectrópio da porção medial da pál-
pebra, afastando o ponto lacrimal da conjuntiva (lago lacri-
mal), pode facilmente confundir o diagnóstico. (VI).

4.1 Tratamento
O tratamento da obstrução ou estenose do ponto lacri-

mal geralmente é cirúrgico. Foram propostas sequências de 
dilatações como uma forma de tratamento, com resultados 
poucos expressivos. A cirurgia mais frequentemente realizada 
é a chamada “three snip”:

4.2 Técnica

1. Após antissepsia e anestesia local, realiza-se um corte 
na porção vertical do canalículo palpebral do ponto 
acometido;

2. A seguir, realiza-se corte em parte da porção horizon-
tal do canalículo;
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3. Um terceiro corte une as extremidades dos dois cor-
tes anteriores, retirando um retalho da lamela pos-
terior da pálpebra nesta região, criando uma nova 
abertura para a via lacrimal.

Dependendo do grau de estenose, é possível a realiza-
ção do procedimento com apenas um corte (canalículo verti-
cal) ou com dois cortes (canalículos vertical e horizontal).

Deve-se observar a extensão da abertura do canal lacri-
mal, já que também é causa de epífora a abertura de tamanho 
muito grande, interferindo no mecanismo da bomba lacrimal.

O ectrópio do ponto lacrimal pode ser corrigido com 
uma cirurgia envolvendo a conjuntiva da região palpebral 
medial:

1. Incisão na conjuntiva tarsal na região medial da pál-
pebral, em formato elíptico ou em “diamante”;

2. Sutura reabsorvível com nós internos aproximando 
as bordas da lesão;

3. Pode ser associado “tarsal strip” caso haja frouxidão 
palpebral associada. (I).

5. Canaliculite
Os sintomas mais frequentes são lacrimejamento, olho 

vermelho e inchaço na topografia do canal lacrimal. Ao exame, 
pode-se observar secreção purulenta ou até concreções saí-
rem do ponto lacrimal ao se comprimir o canto medial da pál-
pebra acometida. 

O diagnóstico diferencial deve ser feito principalmen-
te com as inflamações localizadas da pálpebra, como o hor-
déolo, assim como a dacriocistite. O agente etiológico mais 
comum é a Actinomyces israelii, mas pode ser causada por ou-
tras bactérias, vírus e fungos.

5.1 Tratamento
O tratamento clínico pode ser tentado através de uso de 
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colírios antibióticos ou irrigação repetida com solução antibi-
ótica, mas na maioria das vezes o tratamento definitivo é ci-
rúrgico. (XI - X). O procedimento preconizado é a chamada ca-
nalículotomia:

5.2 Técnica

1. Após antissepsia e anestesia local, procede-se a son-
dagem do canal lacrimal acometido com a sonda de 
Bowman;

2. Utilizando a sonda como apoio, realiza-se a incisão da 
porção horizontal do canalículo;

3. Pode-se realizar curetagem da via lacrimal para reti-
rada das concreções que podem estar presentes;

Não é necessária sutura, a cicatrização acontece por se-
gunda intenção. Utiliza-se antibióticos tópicos e antiinflama-
tórios no pós operatório.
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Traumatismo das 
Vias Lacrimais

Fausto Cazorla

Introdução
A lesão da região medial das pálpebras, onde estão si-

tuadas as estruturas das vias lacrimais, ocorre com frequên-
cia durante traumas faciais. Em casos de traumatismos com 
tração da pálpebra, a área de maior fragilidade dos tecidos, 
e portanto mais susceptível a lacerações e desinserções é o 
canto medial. (I). Este tipo de lesão é comum em acidentes au-
tomobilísticos, agressões físicas e mordidas de cães. A lacera-
ção da pálpebra inferior é mais comum do que a da superior.

O exame oftalmológico do paciente com história de 
trauma ocular deve ser completo, e rupturas do globo ocu-
lar ou outras alterações que ameaçam a visão devem ser prio-
rizadas. Se houver suspeita de lesão das vias lacrimais, deve 
ser realizada inspeção minuciosa à lâmpada de fenda, além 
de sondagem dos canais lacrimais e irrigação. É frequente que 
feridas aparentemente superficiais se estendam até camadas 
profundas dos tecidos, necessitando intervenção cirúrgica.

Traumatismos dos canalículos lacrimais
A lesão traumática dos canalículos deve ser corrigida 

nas primeiras 72 horas. Sob anestesia local e sedação, ou se 
necessário sob anestesia geral, a região do canto medial deve 
ser detalhadamente explorada com o auxílio do microscópio. 
O objetivo inicial é que se identifique o canalículo lesado e 
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suas porções proximal e distal. (II). A primeira é mais facilmen-
te identificada pela sondagem através do ponto lacrimal, após 
a qual a sonda será exposta na área da lesão. A busca pela por-
ção distal do canalículo rompido pode ser mais difícil, e o co-
nhecimento anatômico das estruturas é essencial para iden-
tifica-lo. Uma manobra que pode ser realizada é a irrigação 
– com soro fisiológico, ar ou fluoresceína - através do outro 
canalículo, se o mesmo estiver intacto, realizando pressão sob 
o saco lacrimal, para que haja refluxo pelo coto distal do ca-
nalículo lesado, identificando a estrutura. (III). A utilização de 
sonda tipo “rabo de porco”, introduzida através do canalículo 
não envolvido no trauma e saindo na porção distal do canalí-
culo danificado, também pode ser realizada para a identifica-
ção, e é o passo inicial para reconstrução utilizando este ins-
trumental.

Em todas as técnicas de reconstrução dos canalículos 
deve ser inserido algum tipo de molde no interior do canal 
lacrimal lesado, durante o processo de cicatrização, para que 
não haja estenose e consequente insuficiência da drenagem 
lacrimal. A técnica de intubação através do canalículo não afe-
tado, introduzindo a sonda de silicone de maneira retrógrada, 
após a sondagem com o instrumental adequado como já des-
crito, é uma forma tradicional e de bom resultado cirúrgico. 
O questionamento sobre esta técnica recai sobre a manipu-
lação do canal lacrimal íntegro, colocando esta estrutura em 
risco de lesão cirúrgica, podendo agravar o quadro clínico do 
paciente. Outras formas de intubação monocanalicular tem 
sido propostas, com materiais flexíveis (Mini-Monoka) e rígi-
das (arame de Johnson). (IV - V)

A técnica para reconstrução de canalículo após trauma-
tismo pode ser assim resumida:

1. Sob anestesia geral ou local, conforme idade e condi-
ção clínica do paciente, executa-se os procedimentos 
de antissepsia;

2. Exploração da ferida cirúrgica, em busca de outras le-
sões associadas e para planejamento de sua correção 
associada ao tratamento do canalículo (reinserção de 
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tendões, suturas de planos profundos, etc.);

3. Sondagem pelo ponto lacrimal do canalículo lesado, 
identificando sua porção distal;

4. Irrigação sob pressão com soro fisiológico ou com ar, 
pelo canalículo intacto, para identificação da porção 
proximal do canalículo lesado;

5. Sutura dos planos profundos com vicryl 5.0 até a pro-
ximidade do canal lacrimal;

6. Introdução do molde para o canal lacrimal (Mini-mo-
noka ou arame de Johnson) e sua fixação na pele com 
nylon 6.0 (se for o caso do arame de Johnson);

7. Sutura do tecido subcutâneo próximo à região lesa-
da do canalículo com vicryl 5.0, de forma a manter os 
cotos proximal e distal adjacentes;

8. Sutura da conjuntiva com vicryl 5.0;

9. Sutura da pele com nylon 6.0.

Grande parte das lacerações palpebrais apresentam, ini-
cialmente, aspecto de perda tecidual na região afetada. Mas o 
exame detalhado mostra que este fato é pouco frequente, e 
que esta impressão se dá apenas pela elasticidade dos tecidos 
locais, que se retraem após o trauma.

O material utilizado para intubação dos canalículos deve 
permanecer na via lacrimal por pelo menos 90 dias, sendo re-
tirado após este período. (VI).

Lesão do saco lacrimal e ducto lacrimonasal
As lesões traumáticas do saco lacrimal e do ducto la-

crimonasal podem ocorrer por laceração direta e, mais fre-
quentemente, como consequência de fraturas dos ossos re-
lacionados a estas estruturas. Estas lesões podem ocasionar 
obstruções da via lacrimal e consequentemente queixa de 
lacrimejamento. Quando identificado o comprometimen-
to após o traumatismo, a abordagem deve ser realizada bus-
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cando a redução da fratura caso seja possível, e a tentativa de 
sondagem de toda a via lacrimal (utilizando sonda de Craw-
ford). Quando o tratamento não é bem sucedido neste primei-
ro momento, a indicação é de que se realize uma dacriocis-
torrinostomia para resolução do quadro posteriormente. (VII).
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Urgências 
Órbito-Palpebrais

Ana Carla de Souza Nery 
Eduardo Damous Feijó

Considerações Iniciais
As urgências órbito-palpebrais englobam um grupo de do-

enças que se não forem diagnosticadas, tratadas a tempo e ade-
quadamente, podem ter evolução desfavorável, podendo levar 
desde cegueira irreversível até óbito nos casos mais graves. (I).

A órbita é separada do conteúdo palpebral pelo septo 
orbitário, que consiste numa membrana fibrosa que se forma 
através da expansão do periósteo da rima orbitária. Na pálpe-
bra superior o septo se estende da rima orbitária superior até a 
aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior, logo 
acima do tarso e na pálpebra inferior o mesmo se funde com 
a borda inferior da placa tarsal inferior, dessa forma separan-
do as estruturas palpebrais das estruturas orbitárias. (II - III). O 
septo funciona como uma barreira mecânica de proteção das 
estruturas orbitárias contra a disseminação de processos infec-
ciosos perioculares para o interior da órbita. Desse modo, quan-
do falamos em pálpebras, estamos nos referindo a estruturas 
pré-septais e quando falamos órbita, nos referimos a estruturas 
pós-septais (ossos, periósteo, gorduras periorbitárias, músculos 
extraoculares, nervos e vasos orbitários. (IV - V).

Dividiremos as urgências órbito-palpebrais em infeccio-
sas e inflamatórias, visto que as traumáticas serão abordadas 
em outro capítulo.
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1. Infecciosas
Ocorrem quando existe a presença de um agente etioló-

gico específico causando a inflamação nos tecidos periocula-
res, são divididas em celulite pré-septal ou palpebral, celulite 
pós-septal ou orbitária, dacriocistites agudas, fasceíte necroti-
zante e mucormicoses. (I, III, IV).

1.1 Celulite pré-septal ou palpebral
 É o processo infeccioso e inflamatório das pálpebras, 

anterior ao septo orbitário. É restrito à pele, subcutâneo e 
músculo orbicular, porém pode progredir rapidamente para a 
órbita. (I, III, IV, V, VII).

Patogênese
Ocorre mais frequentemente no curso de alguma in-

fecção em estruturas perioculares, como blefarites, hordéo-
los, conjuntivites, impetigos, erisipelas, dermatites virais, da-
criocistites, inoculação de agentes infecciosos pós-trauma ou 
picada de insetos. Em crianças menores que 5 anos, podem 
estar associadas com infecções respiratórias, por dissemina-
ção hematogênica. (I, III, VIII, IX).

Agentes Etiológicos
Os agentes etiológicos mais comuns são Staphylococcus 

aureus e Streptococcus pyogenes, porém deve-se ficar atento 
a germes anaeróbicos, principalmente após mordidas de ani-
mais ou humanas. Em crianças que não apresentem história 
de trauma ou infecção de pele como porta de entrada, o Ha-
emphillus influenzae e Streptococcus pneumoniae devem ser 
considerados como agentes etiológicos provenientes de in-
fecção de vias aéreas. (III - V; X - XII).

Diagnóstico

Clínico
 É mandatório que todo médico oftalmologista saiba 

diferenciar a celulite pré-septal da pós-septal. A celulite pré-
-septal é mais frequente que a celulite pós-septal e se carac-
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teriza principalmente por eritema, edema palpebral, febre au-
sente ou baixa e dor à palpação. Não há sinais e sintomas de 
invasão orbitária, tais como proptose, quemose, alterações na 
motilidade extrínseca ocular, diplopia, dor à movimentação, 
perda de acuidade visual e alterações pupilares, pois a infec-
ção e inflamação se restringem à pálpebra (I, III, IV) (Tabela 
1). Nos casos de celulite pré-septal secundária a dacriocisti-
tes agudas ou dacriocistites crônicas agudizadas, deve-se 
proceder a avaliação e o tratamento do mesmo modo, porém 
após a resolução do quadro agudo, deve-se investigar a pa-
tência das vias lacrimais e se obstruídas, realizar a dacriocistor-
rinostomia. (XII - XIII).

Laboratorial
O hemograma demonstra leucocitose, por tratar-se de 

uma infecção bacteriana. Pode ser realizada cultura de mate-
rial e antibiograma, porém na maioria das vezes o tratamento 
empírico é realizado, levando-se em consideração os germes 
mais comuns.  

Exames de Imagem
A tomografia computadorizada das órbitas demonstra 

opacificação das estruturas palpebrais, sem comprometer os 
tecidos orbitários. (I, III, IV, VI).

Tratamento
A grande maioria dos pacientes podem ser tratados am-

bulatorialmente, com antibioticoterapia oral (penicilinas com 
inibidores de betalactamase, cefalosporinas de 1ª ou 2ª ge-
ração ou quinolonas (ver Tabela 2) e anti-inflamatórios. A va-
cina antitetânica deve ser checada em caso de traumas. Se o 
paciente não responder satisfatoriamente em 48 horas após 
o início da antibioticoterapia oral ou houver sinais de envolvi-
mento orbitário, deve-se proceder internação hospitalar, rea-
lizar tomografia computadorizada de órbitas e antibioticote-
rapia endovenosa (Tabela 3). (I, IV, VI, XII, XIII)

Atenção especial deve ser dada nos casos de crianças 
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menores que 1 ano de idade, pois na maioria das vezes é difí-
cil evidenciar os sinais de envolvimento orbitário, sendo assim 
devem ser hospitalizadas, checados sinais de irritação menín-
gea, realizada tomografia computadorizada e tratadas com 
antibioticoterapia endovenosa (cefalosporinas de 3ª geração 
– Ceftriaxone), pois a infecção pode se disseminar para me-
ninges e cérebro com mais facilidade. Essa abordagem deve 
ser multidisciplinar, incluindo pediatra, otorrinolaringologista 
e infectologista. (IV, XII, XIII)

A infecção de pele quando presente deve ser tratada 
também localmente, de acordo com a etiologia. Pomadas de 
antibióticos ou antivirais tópicos são úteis nos casos de impe-
tigo ou dermatites herpéticas, respectivamente.

Em casos de formação de abcesso pré-septal localizado, 
uma drenagem pode ser necessária para alívio dos sintomas 
locais e melhor penetração dos antibióticos. (XII, XIII).

 
Tabela 1 - Sinais e Sintomas da Celulite Pré-Septal e Pós-Sep-

tal

*MEO: motilidade extrínseca ocular;
*AV: acuidade visual
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Tabela 2 - Antibioticoterapia oral em celulites pré-septais. (I, 
III, IV, XII, XIII).

Cças: crianças
CI: contra-indicado

1.2 Celulite Pós-septal ou Orbitária
A celulite pós-septal é potencialmente grave, aconte-

ce quando a infecção e inflamação atravessam a barreira sep-
tal e atingem os tecidos orbitários em maior ou menor grau, 
como gorduras periorbitárias, músculos extraoculares, periós-
teo, podendo atingir nervo óptico, seio cavernoso, meninges 
e nos casos mais graves, pode levar até ao óbito.(I, III, IV - XV).

Patogênese
A causa mais comum da celulite orbitária é a dissemina-

ção de sinusites bacterianas, principalmente nos seios etmoi-
dais para a cavidade orbitária. Mais de 90% das celulites orbi-
tárias acontecem como consequência desse tipo de sinusite, 
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tendo em vista que os seios etmoidais se comunicam com a 
parede medial da órbita, onde se localiza a lamina papirácea, 
que é uma parte muito delgada do osso etmóide e propensa à 
disseminação local por contiguidade de infecções bacterianas 
diretamente na órbita. Pode também acontecer por trauma 
ou agravamento de uma celulite pré-septal. Causas incomuns 
incluem pseudotumor de órbita, rabdomiossarcoma, leuce-
mias e neuroblastomas. (IV, VI, VII, IX, XI).

Agentes Etiológicos
As bactérias mais comumente envolvidas nessa infecção 

são o Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Hae-
mophilus influenzae (crianças menores que 5 anos) e Moraxella 
catarrhalis. Em pacientes com sinusite crônica deve-se consi-
derar a presença de germes anaeróbicos. Pseudomonas aeru-
ginosa e fungos ocorrem mais em pacientes imunodeprimi-
dos. (VI - XIII).

Diagnóstico

Clínico
Os sinais e sintomas mais comuns nessa patologia são 

proptose, quemose, diplopia por alteração da motilidade ocu-
lar e hiperemia conjuntival. Febre e mal-estar também suge-
rem invasão orbitária. Diminuição da acuidade visual e defei-
to pupilar aferente acontecem quando há congestão orbitária 
severa ou envolvimento no nervo óptico (Tabela 1). Alguns 
pacientes desenvolvem abcessos subperiosteais principal-
mente em parede medial da órbita, que na maioria dos casos 
precisa ser drenado para uma melhor evolução.

A demora no diagnóstico e tratamento adequado au-
mentam muito a morbimortalidade, podendo ocasionar sín-
drome do ápice orbitário (oftalmoplegia, blefaroptose e perda 
visual), trombose do seio cavernoso, paralisia de nervos cra-
nianos, meningite, abcesso intracraniano e até óbito. (I, III, IV 
- XIII).

Chandler propôs um sistema de classificação anatômica 
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que divide as inflamações periorbitais em 5 grupos, segundo 
a Tabela 3.

Tabela 3: Classificação de Chandler. (VI, IV).

 Laboratorial
A série branca do hemograma em geral demonstra 

acentuada leucocitose com desvio à esquerda. É útil a realiza-
ção de hemoculturas seriadas com o objetivo de isolar o agen-
te etiológico. Porém em 50% dos casos as hemoculturas são 
negativas. (IV, VI, IX, XI).

Exames de Imagem
É essencial a realização da tomografia computadorizada 

de órbita e seios da face, que vão confirmar a presença de si-
nusites agudas, opacificação de estruturas orbitárias e consta-
tar ou não a presença de abcessos subperiosteais, assim como 
seu tamanho e sua localização. (I, III, IV, VI, XII - XIV).

Tratamento Clínico
Deverá ser realizada internação hospitalar com aborda-

gem multidisciplinar (oftalmologista, otorrinolaringologista, 
infectologista, pediatra, neurologista). Em casos de suspei-
ta de invasão do sistema nervoso central (letargia, rigidez de 
nuca, paralisia de nervo craniano), punção lombar deve ser 
considerada. 
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 Os pacientes serão tratados com antibioticoterapia en-
dovenosa empírica (Tabela 3), contra os germes mais comuns, 
já descritos. A combinação frequentemente utilizada na an-
tibiocoterapia é a associação de oxacilina ou cefalosporinas 
de 3ª geração (ceftriaxone) com metronidazol ou clindamici-
na (para ampliar o espectro contra anaeróbicos). A vancomi-
cina é reservada para pacientes com MRSA (meticilin-resistent 
staphylococcus aureus), fasceíte necrotizante ou má respos-
ta à antibioticoterapia inicial. Após alta hospitalar, antibióticos 
orais (amoxicilina com clavulanato) são mantidos por 1 a 3 se-
manas (Tabela 2). (IV, VI, XI, XIV, XV, XVI).

Tabela 3: Antibioticoterapia Endovenosa. (I, III, IV, VI, XII - XIV).

 O papel do corticóide oral como adjuvante no trata-
mento das celulites ainda não está claro. Pushker et al (XIIV) re-
alizaram um estudo clínico randomizado em 2 grupos, sendo 
que em um deles os pacientes iniciaram a antibioticotera-
pia associada com corticóide oral (após 48h do antibiótico) e 
comparado com o outro grupo que utilizou somente antibi-



Manual de Plástica Ocular

47

ótico endovenoso. Os sinais e os sintomas inflamatórios tive-
ram resolução mais rápida no grupo que recebeu corticóide 
oral, com significância estatítstica. A dose utilizada foi 1,5mg/
kg/dia por 3 dias seguida de 1mg/kg/dia por mais 3 dias de 
predinisolona. Alguns serviços realizam corticoide endoveno-
so após resposta inicial positiva dos antibióticos. (XIII,XV ,XIV)

Tratamento Cirúrgico
A grande maioria dos casos respondem adequadamen-

te à antibioticoterapia endovenosa. A formação de abcesso 
subperiosteal, geralmente visualizado na tomografia como 
uma massa convexa adjacente à lâmina papirácea, pode ter 
indicação de drenagem cirúrgica.

As indicações de drenagem do abcesso são a piora da 
acuidade visual, defeito pupilar aferente, proptose progressi-
va, não diminuição do mesmo, após 48h de antibioticoterapia 
endovenosa (Tabela 4). Abcessos no teto da órbita secundá-
rios a sinusite frontal devem sempre ser drenados pelo poten-
cial de invasão intracraniana. (IV, VI, VII, IX, XIX).

Tabela 4: Indicação de drenagem cirúrgica do abcesso 
subperiosteal

Piora da acuidade visual
Defeito pupilar aferente

Proptose progressiva
Não regressão após antibioticoterapia

Abcessos no teto da órbita

1.3 Dacriocistite Aguda
É a infecção bacteriana do saco lacrimal, geralmente 

por estreptococos e estafilococos e secundária a obstrução 
lacrimal baixa e dacriocistites crônicas. A história clínica revela 
pacientes com epífora crônica, tumefação no canto medial 
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por dilatação do saco lacrimal, acúmulo de secreção no seu 
interior e posterior infecção do mesmo. (I, IV, V, XII, XX).

Diagnóstico clínico

• Tumoração em canto medial na topografia do saco 
lacrimal, como sinais flogísticos (tumor, calor, rubor e 
dor à palpação);

• História de epífora crônica;

• Secreção conjuntival e refluxo de secreção à com-
pressão;

• Pode evoluir para uma celilute pré-septal ou mais ra-
ramento pós-septal.

• Pode ocorrer a formação de fístula cutânea em virtu-
de da infecção. (I, V, XX).

Exames Complementares

• Em geral o diagnóstico é clínico e somente se houver 
dúvida em relação ao diagnóstico, pode ser realizada 
tomografia de órbita.

• Após resolução do quadro, pode-se solicitar dacrio-
cistografia para confirmação da obstrução de vias la-
crimais.

Tratamento Clínico

• Em geral o tratamento clínico segue a mesma linha 
da celulite pré-septal, com antibioticoterapia empí-
rica (Tabela 2) por 7 a 10 dias, podendo-se associar 
anti-inflamatórios não-hormonais ou prednisolona 
40mg/dia por 5 dias após resposta inicial favorável. 
Associa-se também colírio de antibiótico associado a 
corticosteróide para tratar conjuntivite bacteriana se-
cundária presente na maioria das vezes.

• Em caso de sinais de evolução desfavorável, pode-se 
iniciar antibioticoterapia parenteral (Tabela 3).
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Tratamento Cirúrgico

• Em casos de não resposta à antibioticoterapia inicial, 
presença de abcesso no saco lacrimal deve-se proce-
der à drenagem do mesmo. 

• Após a resolução do processo agudo, é indicada a ci-
rurgia de dacriocistorrinostomia para resolução do 
fator predisponente à infecção. (I, III - V, XII, XIII, XX).

1.4 Fasceíte Necrotizante
É uma rara, severa infecção bacteriana que envolve a 

face e os tecidos periorbitários, com rápida evolução para ne-
crose. Os fatores de risco principais são imunodepressão, al-
coolismo, diabetes, cirurgias recentes ou traumas acentuados. 
Inicia-se como um quadro infeccioso, dor intensa, mudança 
de coloração da pele acometida, que assume aspecto violá-
ceo e evolui rapidamente para necrose.

O Streptococcus beta-hemolítico do grupo A é o agente 
etiológico mais comum, porém geralmente associado a ger-
mes anaeróbicos. O tratamento inclui debridamento intenso 
e rápida internação com antibioticoterapia endovenosa de 
amplo espectro. Nos casos mais graves pode ocorrer septice-
mia, com falência múltipla dos órgãos e óbito. É descrita uma 
taxa de letalidade de 30%. (I, III, V, XII, XIII).

1.5 Mucormicose
É a infecção mais virulenta da órbita, causada por fun-

gos usualmente Mucor ou Rhizopus, pertencentes à classe 
dos Phycomicetos. A maioria das vezes se estende à órbita e à 
cavidade nasal. Podem invadir o plexo venoso causando vas-
culites e até trombose. O paciente apresenta proptose, síndro-
me do ápice orbitário e trombose do seio cavernoso, necrose 
do nariz, faringe. Fatores predisponentes são imunodepres-
são causada por tumores malignos, diabetes, terapia prolon-
gada com corticóides ou antimetabólicos.

O diagnóstico se faz através de biópsia do tecido necró-
tico que se apresenta positivo para a presença de hifas. O tra-
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tamento inclui hospitalização, debridamento cirúrgico, con-
trole da doença de base e anfotericina B endovenosa. (I, III, V).

2. Inflamatórias 

2.1 Orbitopatia Inflamatória Idiopática ou Pseudotu-
mor de Órbita

É uma inflamação não-infecciosa, inespecífica, idiopáti-
ca da órbita, que pode acometer crianças e adultos. A órbita 
apresenta uma reação inflamatória multicelular e fibrovascu-
lar. Muita das vezes o diagnóstico diferencial com celulites e 
Orbitopatia de Graves aguda é difícil de ser realizado, porém 
a história clínica e os exames laboratoriais e de imagem são 
úteis no diagnóstico diferencial. (I, III, V, XII, XX).

Diagnóstico

Clínico
Apresenta-se com um início agudo de dor retroorbitária, 

eritema, edema das pálpebras, limitação da motilidade ocu-
lar e proptose. Hiperemia conjuntival e quemose podem estar 
associadas. É classificada de acordo com a área anatômica da 
órbita mais atingida: dacrioadenite, miosite, esclerotenonite 
ou difusa. Em geral em adulto é unilateral, um envolvimento 
bilateral sugere vasculite sistêmica. Em um terço das crianças 
é bilateral e não tem relação com doenças sistêmicas. (III, XX)

Laboratorial
Em geral os pacientes não apresentam sintomas sistê-

micos e leucocitose. A presença de febre e leucocitose sugere 
processo infeccioso. As provas de função tireóidea estão nor-
mais. Biópsias em geral não são necessárias, tendo em vista 
que a clínica e os exames de imagem em geral selam o diag-
nóstico. A biópsia quando realizada apresenta infiltrado ple-
omórfico de linfócitos, eosinófilos e fibrose reacional. É reali-
zada em casos persistentes para afastar neoplasias, caso não 
haja melhora clínica 72 horas após o tratamento de prova com 
corticoterapia oral.
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Exames de Imagem
A tomografia computadorizada de órbita revela infla-

mação orbitária difusa, podendo haver inflamação da glându-
la lacrimal, infiltrado inflamatório na gordura retrobulbar, es-
pessamento da esclera causada por tenonite (sinal do anel) e 
espessamento dos músculos extra-oculares (miosite). No en-
tanto, na grande maioria dos casos a inflamação não poupa os 
tendões, em contraste com a orbitopatia de Graves, que o es-
pessamento é em forma de fuso e poupa a inserção (tendão) 
dos músculos. Normalmente a imagem é heterogênea, irregu-
lar e com limites imprecisos.

Tratamento
O tratamento é realizado com corticosteroides em doses 

individualizadas. Em adultos se inicia com uma dose de 60-
80mg de prednisona por 7 dias, com resposta inicial positiva 
muito rápida. Em seguida é feito o desmame de aproximada-
mente 20mg por semana até completar 1 mês. Reduções rápi-
das podem ocasionar recidivas do processo inflamatório. 

Em raros casos quando o corticoide não tem respos-
ta adequada após duas semanas, indica-se radioterapia. Na 
falha das duas terapias, inidica-se antimetabólicos como me-
totrexato. (I, III, V, XII, XIII, XX).
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Ptose Palpebral

Lívia Carla de Souza Bianchi

A ptose palpebral superior é uma condição na qual a 
margem palpebral superior encontra-se deslocada inferior-
mente, podendo cobrir uma parte significativa da córnea e da 
pupila, prejudicando a visão. (I).

O tratamento requer uma boa avaliação, além de medi-
das acuradas e consistentes, para que seja realizada uma boa 
correção funcional e estética.

Avaliação do Paciente com Ptose
Uma boa anamnese é muito importante nos pacientes 

com ptose.
Histórias de trauma, cirurgias oculares ou doenças pré-

vias e o uso de lentes de contato são informações importan-
tes. (I).

O exame inicial deve conter a acuidade visual, motilida-
de ocular e função pupilar.

Qualquer anisocoria suspeita de Síndrome de Horner 
deve ser bem analisada. Presença ou ausência do fenômeno 
de Bell deve ser bem documentado, assim como a qualidade 
do filme lacrimal, o tempo de quebra da barreira e o estado da 
córnea. (I)

Ambliopia deve ser pesquisada, principalmente em 
crianças com ptose congênita.

O reparo da ptose deve ser limitado (hipocorreção) ou 
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evitado em pacientes com pouca produção de lágrima, mo-
tilidade ocular reduzida ou fenômeno de Bell ausente, pupila 
alargada, fotofobia importante ou acentuada retração da pál-
pebra inferior. (I, II).

Nos casos congênitos, a observação das piscadas pode 
ser importante. Nos casos adquiridos, a fatigabilidade muscu-
lar pode indicar casos de miastenia grave.

A deiscência da aponeurose do elevador é a causa mais 
comum da ptose adquirida (III), em geral aparecendo tardia-
mente por alterações involucionais, uso crônico de lentes de 
contato ou após cirurgia ocular, edema palpebral ou blefaro-
calásio. (I, III).

O reparo da ptose congênita em geral é retardado até os 
anos escolares, quando a criança já começa a cooperar com as 
medidas pré-operatórias e os cuidados pós-operatórios. A ci-
rurgia precoce é realizada em casos onde a ptose severa com-
promete o eixo visual, desenvolvendo ambliopia. (I).

Ressecção cutânea geralmente não está indicada em 
crianças ou em casos de ptose unilateral.

Pacientes com neurofibromatose em geral apresentam 
ptose segmentar da pálpebra lateral, secundária à infiltração 
do músculo de Müller, e deiscência da aponeurose do eleva-
dor. Estas pálpebras são horizontalmente frouxas e necessi-
tam procedimentos extensos, com retirada do neurofibroma, 
aproximação horizontal da pálpebra e ancoramento da apo-
neurose do elevador. (I).

Classificação das Ptoses
Existem diversas classificações para as ptoses, como as 

congênitas ou adquiridas, ou as de causas neurogênicas, mio-
gênicas, traumáticas ou mecânicas. (IV). Entretanto, de forma 
prática e visando seu reparo, as ptoses podem ser considera-
das como mínimas, moderadas ou severas.

Segundo Callahan e Beard (IV), ptoses mínimas ou leves 
tem 2 mm ou menos, ptose moderada de 3 a 4 mm e severas 
acima de 4 mm.
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O grau da ptose é melhor documentado através da dis-
tância margem-reflexo (MRD-1) (V), que é a distância do refle-
xo pupilar central à luz até a margem da pálpebra superior. A 
distância margem-reflexo 2 (MRD-2) é a distância do reflexo 
pupilar central à luz para a margem palpebral inferior. A MRD-1 
mais a MRD-2 devem igualar-se à medida da fissura palpebral.

A excursão do elevador da pálpebra é o melhor teste clí-
nico da função palpebral. A avaliação é feita através de uma 
régua milimetrada, colocada verticalmente no eixo pupilar, 
medindo-se a distância da mirada ao extremo para cima, para 
a mirada para baixo com o supercílio imobilizado pelo polegar 
do examinador (evitando-se assim qualquer influência do su-
percílio na elevação palpebral). Uma excursão do elevador de 
10 mm ou mais é considerada uma boa função, de 5 a 9 mm 
razoável e abaixo de 4 mm péssima.

Geralmente os pacientes com ptoses mínimas tem boa 
excursão do elevador, ptoses moderadas tem excursões razo-
áveis a boas, e ptoses severas tem excursões muito ruins. (I, II, 
IV).

Pacientes com ptose mínima (2mm ou menos), devem 
ser submetidos ao teste de fenilefrina, após avaliação e docu-
mentação da ptose. (VI). Instilam-se duas gotas de fenilefrina 
2,5% ou 10%, no olho afetado. Após 5 minutos reavalia-se o 
paciente. O MRD-1 é rechecado em ambos os olhos. Uma ele-
vação no MRD-1 de 1,5mm ou mais é considerado como teste 
positivo. Isto indica que o músculo de Müller é viável e que o 
procedimento de ressecção conjuntival do músculo de Mül-
ler pode ser realizado. Ele também pode dar ao paciente uma 
previsão razoável do resultado desejado.

O olho contralateral também deve ser novamente che-
cado em pacientes com ptose unilateral. Com o olho ptótico 
ocluído, se a MRD-1 diminuir apreciavelmente no olho opos-
to, isto indica geralmente que trata-se de uma ptose bilateral 
consistente com a Lei de Herring. Isto pode exigir uma cirurgia 
bilateral. Um teste de fenilefrina negativo impede a realização 
da ressecção conjuntival do Müller, devido à imprevisibilidade 
nesse caso. (VI).
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Opções cirúrgicas baseadas na função do elevador

O grau de ptose e a função do elevador da pálpebra são 
os fatores principais na escolha da cirurgia mais apropriada.

Pacientes com ptoses mínimas tem 3 opções viáveis: (1) 
ressecção conjuntival do músculo de Müller, (2) cirurgia de Fa-
sanella-Servat ou (3) cirurgia do reparo aponeurótico do ele-
vador.

Se o teste da fenilefrina for positivo na pálpebra ou pál-
pebras afetadas, o procedimento conjuntival do músculo de 
Müller é a opção cirúrgica mais precisa e previsível. (V). Em 
geral para muitos cirurgiões, em ptoses mínimas, essa é a 
opção de escolha.

O procedimento de Fasanella-Servat (VI, VII), apesar de 
não ser tão previsível, é igualmente fácil de ser realizado e viá-
vel na ausência de um teste de fenilefrina positivo.

O reparo aponeurótico do elevador deve ser considera-
do em pacientes que apresentem anormalidades no contor-
no e nos que precisem de uma blefaroplastia concomitante. 
(I, VIII). Entretanto nesta técnica, existem muitas variáveis que 
podem afetar os resultados, inclusive a necessidade de coo-
peração do paciente, os efeitos da sedação ou da infiltração 
anestésica local e a necessidade de hipercorrigir o lado afeta-
do na sala de cirurgia.

Já nas ptoses moderadas, o tratamento de escolha para 
quase todos os pacientes é o reparo aponeurótico do eleva-
dor. Em geral os pacientes tem excursões razoáveis a boas e 
teste da fenilefrina negativo.

Nas ptoses severas os pacientes em geral tem excursões 
do elevador muito ruins e por isso precisam de algum tipo de 
suspensão frontal. (I).

Tratamento cirúrgico

1. Ressecção conjuntival do músculo de Müller
Técnica reservada para pacientes com ptose mínima, ex-

cursão normal do elevador e teste da fenilefrina positivo.
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Técnica originalmente descrita por Putterman e Urist 
(IX) em 1975, com diversas modificações ao longo dos anos.

O músculo liso de Müller se origina da superfície infe-
rior do elevador e insere-se com um tendão de 0,5 a 1,0mm 
dentro da placa tarsal superior (X). A aponeurose do elevador 
insere-se nos 7-8 mm anteriores do tarso superior com inter-
digitações adicionais ao septo intermuscular do orbicular ocu-
lar, formando a dobra palpebral. (VII). Whitnall reconheceu o 
músculo de Müller como outro ancoramento primário ou in-
serção importante do elevador.

Técnica rápida, previsível e quantificável. Falhas tardias 
são raras.

Técnica cirúrgica
Uma sutura com seda 4.0 é colocada através do tarso na 

margem palpebral, centralmente no eixo pupilar;
A pálpebra é refletida sobre um retrator de Desmarres;
Fazem-se marcas na metade da distância da quantidade 

total de ressecção desejada, medialmente, centralmente e la-
teralmente. Essas marcas devem ser medidas com um compas-
so, e iniciadas 0,5 mm acima da placa tarsal. Outra marca deve 
ser feita centralmente para medir a extensão total a ser resse-
cada;

Três suturas de tração com seda 4.0 são colocadas atra-
vés da conjuntiva e do músculo de Müller centralmente, me-
dialmente e lateralmente, nas marcas no ponto médio. Cada 
penetração da agulha deve ser de aproximadamente 3mm de 
comprimento e na profundidade do músculo de Müller, sem 
penetrar a aponeurose do elevador ou o músculo orbicular;

As suturas são separadas em dois feixes e amarradas em 
si mesmas, para servirem como tração para elevar o grau ne-
cessário de conjuntiva e Müller a serem ressecados;

Retira-se o retrator de Desmarres;
Uma pinça de ressecção conjuntival do músculo de Mül-

ler (Karl Ilg Instruments, Villa Park, IL), (ou duas pinças arteriais 
finas) é colocada sobre os tecidos elevados. A pinça deve ser 
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colocada de modo que a marca central mais superior esteja 
adjacente à pinça;

Uma sutura simples com fio absorvível 6.0 deve ser pas-
sada, atravessando-se toda a espessura dos tecidos da pálpe-
bra evertida em posição imediatamente proximal à pinça;

Retire a pinça e remova os tecidos distais aos pontos 
(placa tarsal e músculo de Müller).

A conjuntiva é fechada com ponto corrido na direção re-
versa da passagem original do fio. A sutura é amarrada em si 
mesma;

A pálpebra é retornada para sua posição anatômica e a 
sutura da margem palpebral removida;

Utiliza-se colírio de antibiótico e anti-inflamatório. Não 
há necessidade de curativo oclusivo.

Complicações cirúrgicas

a. Abrasão corneana, que pode ser resolvida esponta-
neamente, ou com uso de lente de contato terapêuti-
ca. Pode ser necessária a remoção da sutura.

b. Subcorreção, que exige nova intervenção posterior. 
Em geral, se realiza a ressecção anterior do músculo 
elevador da pálpebra, 6 meses após o procedimento 
inicial.

c. Hipercorreção (rara nesta técnica), mas que pode ser 
corrigida em consultório. Sob anestesia tópica, corta-
-se a sutura simples e com cotonete separa-se suave-
mente a ferida cirúrgica.

2. Cirurgia de Fasanella-Servat

Em 1961, Fasanella-Servat descreveram sua operação de 
tarsectomia para correção de graus pequenos de ptose, em 
pacientes com função normal do elevador. (VII). Nessa descri-
ção eles utilizavam duas pinças hemostáticas curvas. O mau 
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posicionamento destas pinças pode levar a anormalidades no 
contorno ou angulação central no pós-operatório. Em 1972, 
Putterman (XI) desenvolveu uma pinça (Karl Ilg) para suplan-
tar o uso destas duas pinças no procedimento de Fasanella-
-Servat. (VII)

Este procedimento é reservado para pacientes com 
ptose mínima e um teste de fenilefrina negativo que não pre-
cisam de uma blefaroplastia. A correção de 3 mm de ptose 
não é recomendada devido à necessidade de se excisar gran-
de quantidade de tarso.

As vantagens desta técnica modificada da ressecção 
conjuntival de Müller são: (I). 

a. Evita-se o uso das duas pinças hemostáticas.

b. Evitam-se as anormalidades no contorno palpebral

c. Quantifica-se bem o procedimento.

Técnica cirúrgica
A pálpebra é evertida e duas suturas com fio de seda 4.0 

são colocadas através da borda tarsal conjuntival, medial e la-
teralmente;

O tarso é marcado centralmente ao longo do eixo pu-
pilar, medindo-se a quantidade de ressecção proposta. Para 
cada milímetro de ptose, um milímetro de tarso deve ser res-
secado;

Tracionando-se as duas suturas, os tecidos são elevados 
e a pinça é colocada sobre o tarso e a conjuntiva, pressionan-
do-se firmemente os tecidos;

Uma sutura com polipropileno (Prolene) 6.0 é colocada 
através da lamela anterior sob a pinça, e então passada de trás 
para a frente em toda a extensão pinçada;

Os tecidos clampeados são excisados;
A sutura é amarrada sobre si mesma ao longo da área 

pré-tarsal, e a pálpebra refletida de volta à sua posição nor-
mal;
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A sutura é removida em 5 a 7 dias;
Utiliza-se colírio de antibiótico e antiinflamatório. Tam-

bém não há necessidade de curativo oclusivo.

Complicações cirúrgicas
As complicações cirúrgicas são basicamente as mesmas 

observadas na ressecção conjuntival do músculo de Müller: 

a. Defeito epitelial corneano, que pode ser resolvido espon-
taneamente, com uso de medicações tópicas ou lente de 
contato terapêutica.

b. Hipercorreções, que podem ser tratadas com a rápida 
remoção das suturas e realização de massagem local.

c. Subcorreções, que precisarão ou de uma ressecção 
em toda a espessura da pálpebra, ou de um reparo 
aponeurótico do elevador.

3 - Cirurgia do reparo aponeurótico do elevador
Esta técnica é útil para pacientes com ptose mínima a 

moderada, onde a ressecção conjuntival de Müller ou a Fasa-
nella-Servat não são bem indicadas, casos em que o paciente 
apresenta bolha conjuntival filtrante grande ou em pacientes 
que necessitem de blefaroplastia associada. (I).

É o procedimento de escolha em ptoses moderadas de 
3 a 4 mm.

O elevador da pálpebra superior estende-se do ângulo 
de Zinn posteriormente através da órbita superior para o liga-
mento de Whitnall, que serve como um ligamento suspensó-
rio para a pálpebra superior. Neste ponto o músculo torna-se 
aponeurótico, com aspecto esbranquiçado e insere-se nos 2/3 
inferiores da superfície anterior da placa tarsal, junto aos sep-
tos fibrosos do orbicular e tecidos subcutâneos. Mais anterior 
à aponeurose encontra-se a bolsa de gordura pré-aponeuróti-
ca e o septo orbital. (I, III).
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Técnica cirúrgica
Antes da infiltração anestésica, marca-se a dobra pal-

pebral. (Se a ptose for unilateral, a incisão deve ser marcada 
aproximadamente 1mm abaixo da dobra palpebral contrala-
teral, pois no pós-operatório a dobra se elevará ligeiramente);

Deve-se realizar a abertura cutânea com bisturi;
Um retalho músculocutâneo deve ser removido ou dis-

secado para que o septo orbital seja exposto;
Abre-se cuidadosamente o septo e a gordura pré-apo-

neurótica é rebatida para cima, visualizando-se as fibras es-
branquiçadas da aponeurose do elevador;

Com cautério manual desinsere-se a aponeurose da 
placa tarsal, e faz-se a sua dissecção, se necessário, até o liga-
mento de Whitnall;

A aponeurose é avançada e reancorada ao tarso;
Uma sutura com Mersilene, Vycril ou Seda 6.0 de duplo 

ramo é colocada em espessura parcial no tarso superior, na di-
reção do eixo pupilar, 1 a 2 mm abaixo da borda superior. Tam-
bém podem ser realizadas mais uma ou duas suturas laterais. 
A utilização de 3 suturas, em muitos casos, melhora o contor-
no palpebral;

A pálpebra é evertida e o tarso posterior inspecionado 
para assegurar-se de que as suturas não estão expostas sobre 
a conjuntiva;

Examina-se o paciente avaliando a posição da pálpebra 
em relação ao limbo. Se for possível sentar o paciente, con-
segue-se uma avaliação mais acurada deste posicionamento;

Uma hipercorreção de 1 a 1,5mm é desejável;
O excesso de aponeurose pode ser removido;
Se necessário pode ser realizada blefaroplastia superior, 

com retirada de retalho cutâneo-orbicular superiormente;
A ferida cirúrgica é fechada com nylon ou seda 6.0, com 

fixação supratarsal em alguns pontos (passa-se o fio pela 
borda cutânea anterior, tarso superficial e borda cutânea pos-
terior). O restante da ferida pode ser fechada com pontos sim-
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ples ou sutura contínua.

Complicações cirúrgicas

a. Hipercorreções, que podem ser corrigidas com mas-
sagem digital, ou com nova intervenção cirúrgica.

b. Hipocorreções, que em geral requerem nova aborda-
gem cirúrgica.

4 - Suspensão frontal
A suspensão frontal é a técnica utilizada em pacientes 

com ptoses severas, em que a excursão do músculo elevador 
da pálpebra é muito ruim. A técnica pode utilizar desde mate-
riais autógenos, como a fáscia lata (XII), até materiais não au-
tógenos com o Silastic (fio de silicone maciço).

A fáscia lata é um material com pouco risco de infecção, 
extrusão ou ruptura, e pode ser colhida em pacientes a partir 
dos 3 anos de idade. O uso da fáscia lata de um doador evita 
a necessidade de uma segunda área de cirurgia, entretanto, 
28% dos pacientes desenvolvem ptose recorrente, provavel-
mente por falha no material doador. (I).

As ptoses congênitas severas com pouca excursão do 
elevador são melhor corrigidas com enxertos de fáscia lata au-
tógenos. (XII). Materiais não autógenos (como fio de silicone 
maciço) estão disponíveis no mercado, mas os resultados em 
longo prazo são um pouco piores (VI), podendo extruir, infec-
tar ou inflamar e romper após algum tipo de trauma.

A ptose severa adquirida, como a que é observada na 
paralisia do terceiro par craniano, oftalmoplegia externa pro-
gressiva ou distrofia oculofaríngea, é mais bem tratada com 
fio de silicone (Silastic), devido à sua ajustabilidade e a possi-
bilidade de remoção subsequente se a córnea for comprome-
tida. Além disso, nas patologias neuromusculares e na parali-
sia do terceiro par, onde existe a possibilidade de recuperação 
da doença, resposta favorável ao tratamento clínico e necessi-
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dade de reajuste pós-operatório, o uso do silicone é recomen-
dado. 

Técnica cirúrgica
Marca-se uma incisão de 3 a 4 cm no meio da coxa lon-

gitudinalmente, no ponto médio entre a cabeça da fíbula e a 
espinha ilíaca ântero-superior;

O pé do paciente deve estar ligeiramente pronado, para 
que a fáscia lata fique estirada;

Para uma cirurgia bilateral, a faixa colhida deve ter pelo 
menos 6mm de largura e 8 a 10mm de comprimento;

Faz-se a incisão com lâmina de bisturi e a dissecção é 
executada através da gordura subcutânea até a fáscia;

São feitas duas incisões com 8 a 10 cm de intervalo den-
tro da fáscia, com lâmina 15;

A fáscia é exposta com a ajuda de retratores. Com tesou-
ras de Metzebaum longas, os retalhos devem ser incisados ao 
longo do comprimento, transeccionados em ambas as extre-
midades e removidos. A fáscia lata não é reparada;

Os tecidos subcutâneos são fechados com Vycril 4.0 ou 
5.0 e a pele fechada com sutura simples com fio 5.0. 

Técnica cirúrgica para suspensão frontal com fáscia 
lata

Diversos padrões foram descritos para a suspensão fron-
tal. Um padrão pentangular simples é útil tanto para a sus-
pensão com fáscia lata quanto para o uso do silicone, e requer 
uma quantidade limitada de material.

Injeta-se anestésico local com epinefrina, na região pré-
-tarsal e acima do supercílio;

São marcadas duas incisões adjacentes ao limbo corne-
al, medial e lateral, sobre a parte média do tarso;

São feitas as incisões de 3mm ao longo da placa tarsal;
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Um retalho de fáscia lata, de 2 a 3mm de largura, é puxa-
do através das incisões com a agulha de Wright;

Os retalhos são puxados para cima até a parte medial e 
lateral do supercílio, para marcar as duas incisões logo acima 
do supercílio, observando-se os vetores e o contorno palpe-
bral adequado;

As incisões acima do supercílio são abertas com lâmina 
de bisturi nº15 até o periósteo;

O globo ocular deve ser protegido com uma placa pal-
pebral e a agulha de Wright é passada para baixo através das 
incisões do supercílio, através das bolsas de gordura pré-apo-
neuróticas até as incisões palpebrais;

O retalho da fáscia é então puxado através das incisões 
mediais e laterais do supercílio. Ele então é cruzado superior e 
centralmente, na linha da pupila, cerca de 4 a 5mm acima das 
duas incisões, em uma nova incisão;

As duas pontas da fáscia são então passadas, novamen-
te com agulha de Wright, através de túneis para se juntarem 
na incisão central;

A fáscia é puxada para cima até que a margem palpebral 
se aproxime do limbo e então é amarrada uma metade com 
nó de cirurgião. (Essa abordagem assegura vetores apropria-
dos de puxamento, e um contorno palpebral normal);

Uma sutura com Prolene ou Nylon 5.0 deve ser trançada 
e costurada através dos retalhos, com nós e amarrada, anco-
rando-se o nó;

A fáscia em excesso é aparada e 4 a 5mm de fáscia rema-
nescente são colocados para dentro da incisão central;

As incisões palpebrais e do supercílio são fechadas com 
uma sutura simples com fio 6.0.

Técnica cirúrgica para suspensão frontal com Silastic (fio 
maciço de silicone)

A apresentação comercial do silicone (Silastic), apresen-
ta-se como um fio sólido, de 40cm de comprimento, com agu-
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lhas nas duas extremidades, que elimina a necessidade do uso 
da agulha de Wright. 

De preferência faz-se anestesia local, porém a cirurgia 
pode ser realizada sob anestesia geral;

Um desenho pentangular simples similar ao que é usado 
para a suspensão com fáscia lata funciona bem para este pro-
cedimento. Entretanto, realiza-se uma incisão no sulco palpe-
bral, para se ancorar o silicone diretamente na placa tarsal;

Após dissecção do músculo orbicular, a placa tarsal é ex-
posta e o silicone é suturado com 3 a 5 pontos separados, fei-
tos com Nylon ou Prolene 6.0, entre o terço médio e o terço 
posterior da placa tarsal;

O silicone é então puxado para cima medial e lateral-
mente, até a região do supercílio, para se marcar o local das 
incisões;

Após proteção do globo ocular, as incisões são feitas até 
o periósteo, e as agulhas do silicone são passadas através do 
espaço pré-aponeurótico, até as incisões medial e lateral do 
supercílio; 

As extremidades medial e lateral são puxadas para cima 
e cruzadas centralmente para marcar a incisão central;

A incisão central é aberta e as extremidades do si-
licone são passados por túneis até se cruzarem. O silico-
ne é ajustado e amarrado com fio de Nylon ou Prolene 6.0. 
O nível palpebral é ajustado entre 1 a 3mm acima da pupila, 
dependendo da patologia, e não no limbo como se faz no tra-
tamento da ptose congênita;

O silicone é aparado, deixando-se de 5 a 8mm de com-
primento residual em cada extremidade, para possíveis ajus-
tes futuros;

As incisões no supercílio são fechadas com Nylon n° ou 
Prolene 6.0, e na dobra palpebral fecha-se com o mesmo fio, 
porém com 2 a 3 suturas supratarsais e sutura contínua em 
toda a extensão do corte.
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Os riscos cirúrgicos gerais de qualquer correção de ptose 
incluem:

a. Problemas anestésicos

b. Infecção

c. Hemorragia 

d. Formação de dobras inadequadas ou assimétricas

e. Irregularidades na cicatriz

f. Ceratites de exposição

g. Perda da visão

h. Hipercorreção, hipocorreção ou contorno palpebral 
inadequado

Considerações Finais
A ressecção do elevador na ptose congênita pode re-

sultar em lagoftalmo noturno e retração palpebral na mirada 
para baixo. Essas alterações devem ser bem discutidas antes 
da cirurgia.

A hipercorreção, hipocorreção ou as alterações no con-
torno palpebral são as complicações mais comuns do reparo 
da ptose. Por isso, ocasionalmente são necessárias revisões ci-
rúrgicas.

A cirurgia para correção de ptose em adultos geralmen-
te é realizada sob anestesia infiltrativa local, permitindo a co-
operação do paciente e a realização de ajustes intra-opera-
tórios. A cirurgia pediátrica é realizada sob anestesia geral, e 
realizam-se ajustes empíricos na posição da pálpebra.

O sulco palpebral é tipicamente mais alto nas mulhe-
res e nos pacientes com órbitas grandes ou sulcos superiores 
profundos. No homem em geral localiza-se 8 a 9mm acima da 
linha central ciliar e na mulher está a 9-10mm acima dos cílios. 
Em crianças, a dobra central é aproximadamente um terço da 
distância entre a linha ciliar e a sobrancelha inferior, medida 
com o olhar para baixo.

Dentre os cuidados pós-operatórios gerais utilizamos a 
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colocação de gelo nas primeiras 24-48 horas, unguentos tópi-
cos de antibióticos nas incisões, antibioticoterapia oral profi-
lática em casos de suspensão frontal e o uso de lubrificantes.

O lagoftalmo é comum no pós-operatório inicial, mesmo 
em pacientes com boa função do elevador. A proteção da cór-
nea contra a exposição deve ser realizada através de oclusão 
ou uso de pomadas e colírios específicos.

As suturas são removidas entre 5 a 14 dias, dependen-
do do caso.
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Retração Palpebral

Pedro Ernesto Rassi

1. Definição
A retração palpebral é o deslocamento das pálpebras 

em direção ao rebordo ósseo correspondente, representado 
pelo aparecimento da esclera entre o limbo e a margem pal-
pebral (“scleral show”). (I).

A margem palpebral superior fica a 2 mm abaixo do 
limbo. Suspeita-se de retração palpebral quando a margem 
palpebral está no nível do limbo superior ou acima dele, per-
mitindo a visualização da esclera. Da mesma forma, a margem 
palpebral inferior situa-se no nível do limbo inferior. Conside-
ra-se que há uma retração quando a esclera aparecer abaixo 
do limbo. (II).

2. Semiologia
Durante a propedêutica para retração palpebral, além 

da medida das palpebrais, devem ser consideradas as medi-
das relacionadas à dinâmica, ou seja, a posição das pálpebras 
nos movimentos verticais bem como a exoftalmometria. Fo-
tografias antigas e recentes também serão consultadas para 
se conhecer as relações palpebrais prévias à patologia. (III).

3. Etiopatogênia
A etiologia pode ser local, sistêmica, idiopática ou de 

origem no sistema nervoso central, e as mais comuns são:

3.1 Orbitopatia de Graves;
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3.2 Compensação de ptose contralateral (pseudo-retra-
ção);

3.3 Recuo dos retos verticais sem proteção aos ligamen-
tos;

3.4 Blefarotolastias intempestivas com trauma dos retra-
tores e excisão exagerada de gordura;

3.5 Sequela de trauma acidental;

3.6 Sincinesia trigêmio-oculomotor (síndrome de Marcus 
Gunn;

3.7 Estimulo simpático temporário.

A orbitopatia de Graves (OG) é o nome dado à doença 
auto-imune orbitária caracterizada clinicamente pela presen-
ça de retração palpebral associada à proptose, estrabismo res-
tritivo e neuropatia óptica (IV). Esta manifestação pode ocorrer 
em pacientes com hipertireoidismo, eutireóideos e hipoti-
reóideos. O quadro orbitário e o endocrinológico não preci-
sam ser necessariamente concomitantes. Tanto a órbita quan-
to a tireóide são órgãos alvo do processo auto-imune, sendo 
assim, pacientes portadores de doença orbitária não obriga-
toriamente apresentam o quadro endocrinológico. A doença 
orbitária segue um curso próprio não paralelo à normalização 
dos níveis séricos de hormônios tireoidianos .

A retração palpebral, é tão característica da doença que 
sua presença é considerada um critério maior no diagnóstico 
e descrita em uma série de casos em praticamente todos os 
pacientes com orbitopatia de Graves. (V).

As causas de retração palpebral podem ser divididas 
em: neurogênicas, miogênicas, cicatriciais , mecânicas e inde-
terminadas. (VI). A retração palpebral superior de origem neu-
rogênica pode ser adquirida ou congênita e deve-se a hiper-
função do musculo levantador da pálpebra superior (MLPS). 
Casos típicos são a síndrome dorsal mesencefálica (síndrome 
de Parinaud), a retração que ocorre devido a hiperfunção do 
músculo reto inferior (Bartley, 1996) e o conhecido eye-po-
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pping reflex, que constitui causa de retração palpebral bilate-
ral em ambiente de baixa luminosidade. (VII).

As miogênicas incluem as que aparecem após a corre-
ção de blefaroptoses como consequência de uma ressecção 
ampla do MLPS, e em determinados casos congênitos. (VIII).

As cicatriciais podem ser congênitas e adquiridas. As 
congênitas são decorrentes de trauma e infecções perinatais 
e malformações, como encontrada na síndrome de ablefaria-
-macrostomia, caracterizada por ausência extrema da lamela 
anterior palpebral e consequentemente prolapso da conjunti-
va e músculo de Muller (MM). (IX).

As principais causas adquiridas são o trauma, as infec-
ções e as complicações cirúrgicas. O trauma é uma causa im-
portante de retração cicatricial superior, por cicatrizes verti-
cais que restringem os movimentos palpebrais associados às 
rotações oculares, ou por encarceramento do elevador palpe-
bral nos casos de fraturas do tipo blow-in. As infecções palpe-
brais pré e pós septais podem dar origem à retração palpebral 
cicatricial, como nos casos de fibrose palpebral após um qua-
dro de zoster oftálmico ou um processo restritivo causado por 
drenagem de celulites orbitárias (VI). A retração palpebral su-
perior pode ser uma complicação cirúrgica presente na blefa-
roplastia devido à retirada excessiva de lamela anterior ou a 
um pinçamento da aponeurose do elevador, ou ser consequ-
ência da cirurgia de ptose em decorrência de um avançamen-
to ou ressecção excessiva do elevador palpebral.

Dentre as causas não cicatriciais deve-se considerar a hi-
peração do MLPS e do musculo de Muller (MM). (X). A hipera-
ção é facilmente evidenciável nos casos de restrição do olhar 
para cima por contratura do reto inferior. Nesses casos, quan-
do o olho restrito fixa, há excesso de estímulo invervacional 
para o músculo reto superior. Como esse é sincineticamen-
te relacionado ao MLPS, ocorre a transmissão desse excesso 
inervacional à pálpebra.

A retração palpebral mecânica é a causada por propto-
se, miopia, buftalmo e exorbitismos decorrentes de craniossi-
nostoses.
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4. Quadro clínico
Quando há uma força restritiva atuando na pálpebra 

superior, ela não é capaz de acompanhar a excursão do olho 
para baixo e deixa exposto o limbo superior, e, ás vezes a es-
clera sendo um sinal de retração cicatricial diferentemente da 
retração invariável que não obedece as leis do movimento 
conjugado do olhar. Em relação à pálpebra inferior a sua ex-
cursão na supraversão é pequena, mas uma exposição escle-
ral maior que 5 mm durante o olhar para cima leva a suspeita 
de retração cicatricial. (XI).

Retração das pálpebras superior e inferior ocorre em 
cerca de 50% dos pacientes com doenças de Graves, na qual 
um achado comum consiste em uma retração mais intensa na 
parte lateral da pálpebra (“flare”). (XII).

Uma ptose adquirida unilateral pode levar à retração da 
pálpebra superior contralateral pela lei de inervação simultâ-
nea (Lei de Hering). (XIII). 

5. Tratamento
O tratamento da retração deve ser baseado no seu me-

canismo fisiopatológico. Em alguns casos, colírios e pomadas 
lubrificantes podem ser suficientes para controlar os sintomas 
causados pela exposição corneana. Algumas retrações leves 
na orbitopatia de Graves e pós-blefatolastia inferior podem 
regredir espontaneamente. A retração palpebral somente 
deve ser operada após 6 meses de estabilização do quadro, 
no qual não será observado nenhuma mudança nas medidas 
da distância da margem reflexo. (XIV).

Na correção da retração das pálpebras superior as cirur-
gias são baseadas no enfraquecimento do MM e/ou do mús-
culo levantador da pálpebra superior, sendo possíveis várias 
abordagens para essa finalidade. As mais utilizadas são a 
mullerectomia via posterior e a mullerectomia associada ao 
alongamento da aponeurose vias anterior ou posterior. Pe-
quenas retrações, em torno de 2 a 3 mm, podem ser corrigi-
das pela mullerectomia. (XV). 
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Mullerectomia – técnica cirúrgica
Infiltração anestésica;
Colocação de reparo na margem palpebral para reverter 

a pálpebra sobre o retrator de Desmarres;
Incisão conjuntival ao nível da borda superior do tarso 

visualizando o MM;
Dissecção do MM de suas aderências à aponeurose e à 

conjuntiva, em direção ao fórnice superior e ressecado;
Aproximação da conjuntiva à borda tarsal com sutura 

contínua de Nylon 8-0 com as pontas exteriorizadas pela pele.

Na correção da retração da pálpebra inferior quase sem-
pre é necessário um levantamento malar (“Sub Orbicularis 
Oculi Fat-lift”) e interposição de espaçadores entre a borda in-
ferior do tarso e os retratores. (XVI).
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            Triquíase / Distiquíase

Jamile Andraus Geraissate

A triquíase é uma patologia comum, que acomete a mar-
gem palpebral, caracterizada pela alteração da direção dos cí-
lios, que se apresentam anormalmente encurvados, dirigidos 
para o globo ocular, apesar de implantados na lamela anterior.

Difere da distiquíase, uma condição congênita anor-
mal, na qual uma ou mais fileiras anômalas de cílios surgem 
do folheto palpebral posterior, aparentemente da abertura 
das glândulas tarsais. As glândulas tarsais são unidades pilos-
sebáceas que, com o desenvolvimento, deixam de produzir 
pêlos, permanecendo como produtoras de secreção sebácea. 
Nos indivíduos com distiquíase congênita, as glândulas tarsais 
continuam com a funcão de produzir cílios.

Os cílios distiquiáticos são, em geral, mais finos que os 
normais. A distiquíase pode acometer desde uma até as 4 pál-
pebras. É transmitida de forma dominante, com alta pene-
trância, mas pode ocorrer como caso esporático.

A distiquíase pode, também, ser adquirida. Em muitos 
pacientes com inflamações prolongadas e hiperemia per-
sistente de pálpebras e conjuntiva, pode-se observar cílios 
emergindo das glândulas tarsais em vários sítios da margem 
palpebral. Estes novos cílios aberrantes usualmente são finos 
e não pigmentados, ou seja, não se assemelham aos cílios nor-
mais, mas sim aos distiquiáticos, justificando-se a designação 
distiquíase adquirida.

Na triquíase a margem palpebral está em posição nor-
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mal, porem é muito confundida com o entrópio, condição em 
que as pálpebras estão invertidas, causando o atrito da pele e 
dos cílios contra o bulbo ocular. 

Há uma frequente associação entre triquíase e o entró-
pio cicatricial, produzindo uma grande variedade de quadros 
clínicos, causados basicamente pelas sequelas fibrocicatriciais 
que atingem todos os tecidos palpebrais, modificando a ar-
quitetura da margem e obviamente comprometendo os fo-
lículos pilosos alterando a direção e a implantação dos cílios.

A triquíase é basicamente uma condição adquirida, de 
natureza cicatricial e assim sendo ela pode ser resultante de 
qualquer tipo de processo inflamatório que afeta a margem 
palpebral e os folículos pilosos. A maioria dos portadores 
de triquíase apresenta quadro bilateral e está na faixa etária 
acima dos 40 anos.

Quando se trata de quadro de triquíase pura, as pálpe-
bras inferiores são mais afetadas e geralmente o terço médio é 
o mais comprometido. Frequentemente, a margem palpebral 
está afinada. Há diminuição da espessura tarsal, e os limites 
da linha cinzenta e dos orifícios das glândulas tarsais tornam-
-se pouco precisos. Nos casos de triquíase associada ao entró-
pio cicatricial, as quatro pálpebras podem estar  comprometi-
das. Quando a associação é com o tracoma, é mais frequente 
o comprometimento de toda a extensão das pálpebras supe-
riores. Quando a triquíase resulta de um processo localizado 
como hordéolo, trauma acidental ou iatrogênico, geralmente 
apenas o segmento palpebral atingido pela lesão apresenta 
cílios em direção incorreta.

A inflamação crônica das margens em situações como 
penfigóide ocular cicatricial, síndrome de Stevens-Johnson, 
rosácea, tracoma, uso crônico de pilocarpina e lesões quími-
cas foram associadas a alterações metaplásicas dentro das 
glândulas de Meibomius, resultando em um crescimento pi-
loso aberrante pela face posterior do tarso.

A queixa mais comum associada á triquíase é a sensação 
de corpo estranho persistente, causada pelo toque dos cílios 
no globo ocular. Ocorrem também lacrimejamento, secreção 
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mucosa e mucopurulenta e fotofobia. Observam-se graus va-
riados de lesões corneanas, que podem variar desde ceratite 
puntata leve até úlceras com perfuração ocular.

O paciente com triquíase não deve ser encaminhado á 
cirurgia sem que tenha sido enviados esforços para esclarecer 
a sua etiopatogenia. A conduta a ser adotada dependerá da 
extensão da triquíase, da quantidade de cílios envolvidos, do 
acometimento da lamela posterior da pálpebra e se há ou não 
a associação triquíase e entrópio.

Tratamento

Medidas paliativas
Lubrificantes oculares, lentes de contato terapêuticas e 

epilação mecânica são medidas que aliviam os sintomas, mas 
são ineficazes a longo prazo. São recursos úteis na fase aguda 
da afecção, momento no qual qualquer procedimento está 
contra-indicado, não somente por ser de mais difícil execução 
e pouco eficaz, mas também porque pode agravar ainda mais 
o processo inflamatório.

No caso da epilacão mecânica, os cílios voltam a crescer 
em 2 a 3 semanas, e não é incomum que a irritação seja mais 
grave, na recorrência, pois os novos cílios são mais curtos e rí-
gidos. Pode ser realizado no período que antecede a correção 
cirúrgica, desde que o mapeamento da localização dos cílios 
anômalos já tenha sido feito.

Eletrólise 
Indicada apenas quando há  comprometimento de pou-

cos cílios.

Técnica
Infiltração anestésica local;
Introdução da agulha de eletrólise no folículo piloso;
Aplicada corrente elétrica durante 1 a 2 segundos;
Remoção dos cílios com uma pinça ( se folículo adequa-

damente destruído, o cílios é facilmente removido).
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A propagação de calor pode atingir os bulbos vizinhos, 
bem como causar deformidades marginais em forma de de-
pressões. Índice de recorrência razoável.

Fotocoagulação com laser de argônio 
A destruição do folículo piloso por fotocoagulação e fo-

tovaporização com laser de argônio azul-verde está indicada 
quando há um número pequeno de cílios envolvidos.

Técnica
Infiltração anestésica local;
Paciente posicionado na lâmpada de fenda;
Eversão da pálpebra com auxílio do cotonete  (cílio posi-

cionado perpendicular ao feixe de raio laser); 
Estabelecer parâmetros: mira de 100µ, potência de 1 W, 

exposição de 0,5s;
Cílio vaporizado até uma profundidade de 2mm da mar-

gem palpebral;
Efetuar 20 a 30 coagulações por cílio.

Método simples, seguro e eficaz.

Ressecção em cunha pentagonal da margem palpe-
bral

Usada para remover um segmento localizado de cílios. 
Em geral até um quarto da pálpebra pode ser removido de-
pendendo do grau de flacidez. 

Técnica
Excisão de segmento palpebral em forma de pentágo-

no, com as incisões verticais paralelas e perpendiculares á 
margem palpebral. 

Fechamento em três planos. Posicionar corretamente a 
pálpebra e passar ponto de reparo de seda 6-0 na linha cin-
zenta de ambos os lados da ferida;

Suturar tarso com três pontos separados de vicryl 6-0, 



Manual de Plástica Ocular

83

sem transfixar para o lado da conjuntiva;
Suturar plano muscular em com dois ou três pontos, 

também com vicryl   6-0;
Suturar margem palpebral anodando-se o ponto prévio 

de seda 6-0. Passa-se outro ponto na linha dos cílios comple-
tando a sutura da margem. Estes dois pontos devem ter extre-
midade longas que serão englobadas na sutura da pele, para 
que não entrem em contato com o bulbo ocular;

Suturar a pele com nylon 6-0

Cirurgia de Van Millingen ou divisão intermarginal 
com enxertia

Descrita por Van Millingen é indicada nos casos de tri-
quíase pura ou distiquíase, consiste na divisão da margem 
palpebral em duas lamelas, a mais externa contendo os cílios, 
e na inserção de um enxerto, que tem a função de afastar os 
cílios mal posicionados do bulbo ocular.

A cirurgia foi modificada por diversos autores que utili-
zavam diferentes fontes doadoras do enxerto a ser emprega-
do.  O preferido é o enxerto mucocutâneo obtido da região de 
transição pele-mucosa do lábio.

Técnica oferece alto índice de sucesso, desde que não 
haja entrópio cicatricial associado.

Técnica
Infiltração anestésica local com vasoconstrictor;
Abertura do leito receptor (segmento palpebral acome-

tido pela triquíase/distiquíase), com incisão na linha cinzen-
ta estendida por pelo menos 2mm até a margem normal. O 
plano de clivagem deve ter cerca de 4mm em profundidade. 
Cuidado para deixar todos os cílios no folheto externo e evitar  
ao máximo a cauterização;

Obtenção do enxerto: de preferência, o enxerto deve 
ser retirado da transição pele-mucosa do lábio superior, com 
forma de cunha, com largura de 2,5 a 3mm e com compri-
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mento cerca de 4mm maior que o defeito onde será encaixa-
do (leito receptor);

Suturar área doadora com pontos contínuos de seda ou 
mononylon 6-0;

Fixação do enxerto: o enxerto é interposto na fenda in-
terlamelar, mantendo a margem cutânea do mesmo voltada 
para a lamela anterior e suturado com pontos contínuos de 
mononylon 9-0 ou 10-0.
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Ectrópio

Terence Rezende Carvalho

Ectrópio é uma anomalia da pálpebra a qual  se apresen-
ta evertida, ou seja , para fora. A eversão da margem palpebral 
causa exposição da córnea e conjuntiva, que leva à inflama-
ção crônica da superfície ocular acarretando conjuntivite crô-
nica e ceratite.  Os sintomas mais frequentes são irritação ocu-
lar,  ardência, secreção, sensação de corpo estranho e epífora. 

O ectrópio é classificado em congênito e adquirido, 
pode ser unilateral ou bilateral e é mais comum nas pálpebras 
inferiores.

Ectrópio congênito
De incidência rara, está presente desde o nascimento,  

e é causado por deficiência da lamela anterior da pálpebra. É 
encontrado em pacientes portadores de síndromes específi-
cas como Síndrome de Down, Blefaro-Cheilo-Dontic, Barber-
-Say e Neu-Laxova. 

O tratamento cirúrgico está indicado para corrigir a defi-
ciência da lamela anterior da pálpebra utilizando enxertos de 
pele. Quando necessário, associa-se técnicas para melhorar a 
tensão horizontal da pálpebra, como as descritas abaixo.

Ectrópio adquirido
O ectrópio adquirido é classificado em involucional, cica-

tricial, paralítico e mecânico. Existem várias técnicas cirúrgicas 
para correção do ectrópio adquirido, utilizadas de acordo com 
a causa para reposicionamento da pálpebra e melhora dos sin-
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tomas. Sendo assim, é importante excluir a existência de ectró-
pio do ponto lacrimal para escolha da técnica adequada.

Ectrópio Involucional
É a forma mais frequente de ectrópio e ocorre por frouxi-

dão dos ligamentos palpebrais, flacidez da pele e diminuição 
do tônus do músculo orbicular, relacionados à idade. 

Tratamento cirúrgico do ectrópio involucional

Técnica de Bick ( Encurtamento horizontal da pálpe-
bra)

Indicada em ectrópios leves à moderados. Realiza-se 
ressecção em pentágono de toda a espessura da pálpebra, no 
local onde o ectrópio é mais severo.

Realiza-se uma primeira incisão de toda espessura da 
pálpebra, perpendicular à margem, no local escolhido;

Deve-se sobrepor as bordas da incisão para quantificar o 
tecido redundante da pálpebra a ser removido;

Remove-se o tecido em excesso após realizar a segunda 
incisão do pentágono;

Fecha-se a ferida operatória com sutura por planos, ini-
ciando pelo plano profundo, aplicando 2 à 3 suturas às bordas 
do tarso, utilizando fio absorvível 6-0;

Para alinhar a margem palpebral, aplica-se a primeira 
sutura da margem palpebral na linha cinzenta, com fio ina-
bsorvível 6-0, completando o alinhamento da margem com 
mais 1 a 2 suturas;

Fecha-se o músculo orbicular com aproximadamente 3 
suturas simples, com fio absorvível;

E ao final, fecha-se a pele aplicando suturas simples com 
fio inabsorvível, ancorando a sutura da margem palpebral. 

Técnica de Kuhnt-Szymanowski (encurtamento hori-
zontal da pálpebra associado à blefaroplastia) 

Técnica indicada para correção do ectrópio em pacien-
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tes que possuem flacidez e sobra de pele associadas ao ectró-
pio.

Inicia-se realizando a incisão cutânea à 2 mm abaixo da 
linha ciliar, a partir do ponto lacrimal até o canto temporal, se-
melhante à blefaroplastia;

Confecciona-se um retalho de pele, por dissecção cutâ-
nea ou miocutânea;

Realiza-se encurtamento horizontal da pálpebra seme-
lhante à técnica de Bick (ver 1);

Resseca-se a pele redundante;
Ao final, fecha-se a ferida operatória, por suturas inter-

rompidas ou continuas com fios inabsorviveis 6-0.

Tarsal strip (reforço do tendão cantal lateral)
É a técnica mais difundida e frequentemente utilizada 

para correção do ectrópio nos pacientes com frouxidão do 
tendão cantal lateral.

Faz-se a incisão de pele no ângulo do canto lateral;
Após aprofundar a incisão, efetua-se a desinserção da 

porção inferior do tendão cantal lateral acompanhada de can-
totomia lateral;

Por dissecção, utilizando uma tesoura abaixo da conjun-
tiva, divide-se a lamela anterior e posterior da pálpebra;

Um retalho de tarso, de aproximadamente 6 mm, é reali-
zado  retirando-se pele, cílios e músculo orbicular;

Depois de desepitelizar a conjuntiva, o retalho de tarso 
é fixado ao periosteo na margem  do rebordo orbitário lateral, 
utilizando-se fio inabsorvivel 5-0, com tensão adequada para 
corrigir a flacidez da pálpebra;

Refaz-se o ângulo da canto lateral suturando a margem 
da pálpebra inferior à margem da pálpebra superior, utilizan-
do fio de nylon 6-0, para manter a forma do ângulo lateral pre-
servada;

Fecha-se a pele por suturas simples, com fio inabsorví-
vel 6-0.
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Excisão da lamela posterior em losango. 
Técnica indicada para correção de ectrópio medial com 

eversão do ponto lacrimal.
Para evitar lesão do canalículo inferior, pode-se  sonda-

-lo utilizando uma sonda de Bowmann;
Remove-se um losango horizontal de conjuntiva, com 

cerca de 7 mm de comprimento por 4 mm de largura, 3 mm 
abaixo do ponto lacrimal;

A sutura é realizada com fio absorvível biagulhado 5-0, 
passando a primeira agulha através da conjuntiva, na extremi-
dade superior do losango abaixo  do ponto lacrimal, por toda 
espessura da pálpebra até a pele. A segunda agulha é passada 
da mesma maneira por toda espessura da pálpebra, envolven-
do os retratores, a partir da conjuntiva na extremidade inferior 
do losango;

Utilizando um anteparo, aperta-se a sutura na pele o su-
ficiente para corrigir a eversão do ponto lacrimal.

Em caso de estenose do ponto lacrimal,  esse deve ser 
corrigido por punctoplastia antes de se apertar a sutura. 

Lazy-T (encurtamento horizontal associado à exci-
são da lamela posterior ) 

Essa é outra técnica utilizada para correção de ectrópio 
com eversão do ponto lacrimal.

Deve-se realizar ressecção de espessura total margem 
palpebral em pentágono à 4 mm do ponto lacrimal, lateral-
mente. Assim como descrito na técnica de Bick (ver I); 

Associado ao encurtamento da pálpebra, realiza-se exci-
são da lamela posterior em losango, conforme descrito ante-
riormente ( ver IV). 

Cantoplastia medial 
Indicada quando há flacidez do tendão cantal medial 
Após sondar o canalículo inferior, realiza-se incisão cutâ-

nea no canto medial;
Expõe-se o ligamento canto medial e a extremidade 
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medial da placa tarsal;.
Aprofunda-se a dissecção em direção à crista lacrimal 

posterior, lateralmente ao saco lacrimal. Cuidadosamente 
para não lesionar a via lacrimal e o músculo reto medial;

Expõe-se o periósteo da crista lacrimal posterior utili-
zando afastadores maleáveis;

Aplica-se uma sutura com fio biagulhado 5-0, passando-
-o pelo periósteo da crista lacrimal e a extremidade da placa 
tarsal, apertando-a o suficiente para corrigir a frouxidão;

Fecha-se a incisão cutânea utilizando fio inabsorvível 6-0.

Ectrópio cicatricial
Ocorre devido a cicatrização ou retração dos tecidos da 

lamela anterior da pálpebra por traumas, complicações cirúr-
gicas, queimaduras e inflamação crônica da pele. Apesar de 
acometer mais a pálpebra inferior, pode ocorrer na palpebra 
supreior. Lesões localizadas podem ser corrigidas por zeta-
plastia; e lesões extensas e severas devem ser reparadas por 
enxertos de pele  ou retalhos.

Zetaplastia
Indicado nos casos de lesões cicatriciais lineares.
Marca-se as bordas da cicatriz, delimitando o compri-

mento da cicatriz à partir de suas extremidades, determinan-
do a base do “Z”;

Traça-se as linhas laterais do “Z” em ângulos de 60 graus 
com a base. As linhas laterais devem ter o mesmo comprimen-
to da cicatriz ( base do “Z”);

Remove-se a cicatriz, criando assim a base do Z, incisa-
-se as linhas laterais do Z;

Descola-se os retalhos cutâneos;
Transponha os retalhos e feche-os com suturas inter-

rompidas, utilizando fio de nylon 6-0.

Enxerto de pele 
Utilizado para correção de ectrópios com área de retra-
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ção cicatricial maior. A principal área doadora,  da pele a ser 
enxertada, é a palpebra superior, seguida das áreas retroau-
ricular, supraclavicular e face interna do braço. Outras técni-
cas, para corrigir eventual frouxidão horizontal da pálpebra, 
podem ser associadas.  

Faça a incisão da pele, no local pré marcado, semelhan-
te à blefaroplastia, a cerca de 2-3 mm da margem palpebral;

Disseca-se a pele o suficiente para liberar a retração e 
corrigir o ectrópio;

Retira-se o enxerto de pele, de espessura total, da área 
doadora. Suturando-o sobre a área receptora, com suturas 
simples de fio inabsorvível 6-0. O enxerto deve ter tamanho 
suficiente para cobrir toda área receptora sem tração;

Deve-se deixar algumas suturas longas para realizar 
amarração de anteparo compressivo, para melhorar a pega 
do enxerto. 

Ectrópio paralítico
Ocorre por diminuição do tônus dos músculos da pál-

pebra inferior e face, principalmente músculo orbicular, se-
cundária a paralisia do nervo facial. Nos casos de paralisia 
temporária, pode-se iniciar tratamento clínico com colírio e 
gel lubrificante, acompanhando a evolução do quadro. Já os 
casos de paralisia permanente devem ser tratados cirurgica-
mente utilizando técnicas para melhorar a frouxidão palpe-
bral, descritas anteriormente como: tarsal strip, cantoplastia 
medial, técnica de Bick  e Kuhnt Szymanowski.

Ectrópio Mecânico
Ocorre pela existência de lesão tumoral na margem da 

pálpebra inferior. O tratamento indicado é a ressecção da lesão 
tumoral. Caso necesário, pode-se associar técnicas como a do 
tarsal strip ou Bick.
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Entrópio

Robson Soares

Para a manutenção de uma superfície ocular íntegra, 
o posicionamento correto das pálpebras é fundamental. Na 
presença de qualquer anormalidade que interfira na posição 
das pálpebras o globo ocular imediatamente sofrerá as conse-
guencias, que vão desde uma superfície excessivamente ex-
posta, resultando em ceratopatia de exposição e  suas compli-
cações até uma temida úlcera corneana que eventualmente 
pode resultar em uma temida perfuração ocular, associada a 
endoftalmite e suas consequências. No Entrópio nos depara-
mos com um mal posicionamento da pálpebra onde ela esta 
rotada. 

Queixa frequente no consultório oftalmológico e fre-
quentemente associado a sintomas exacerbados e pacientes 
polissintomaticos. Tipicamente o paciente vem até o consul-
tório com dor importante resultante do contato com a super-
fície ocular dos tecidos palpebrais rotacionados, que normal-
mente incluem a borda pálpebra, os cílios e a pele. (I).

Os efeitos irritativos desde contato indevido da lamela 
anterior da pálpebra com a superfície do globo ocular, deve ser 
tratado o quanto antes, visando evitar lesões graves da córnea, 
que na maioria dos casos já está instalada em diferentes graus 
de intensidade. Para abordarmos sucintamente o entropio (do 
grego, entropo “virar , voltar”), as causas e o tratamento desta 
patologia seremos sucintos e objetivos, visando prioritariamen-
te descrever os passos cirúrgicos adotados em nosso serviço de 
plástica ocular para corrigir esta patologia.
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Anatomia
A compreensão da anatomia palpebral é fundamental 

para o correto diagnóstico e tratamento do entrópio palpe-
bral. Cirurgicamente a pálpebra é composta por duas lame-
las, a anterior (pele, orbicular, cílios e glândulas) e lamela pos-
terior (tarso, conjuntiva e retratores). Na abordagem cirurgíca 
a placa tarsal é de fundamental importância, sendo que suas 
medidas são de aproximadamente 10 mm na pálpebra supe-
rior e 4 mm na inferior, sendo a espessura de 1 mm. Nos orien-
tais tende a ser discretamente menor. 

Outra estrutura fundamental são os tendões cantais 
mediais e lateris que ancoram as pálpebras no periósteo da 
órbita. Para finalizar devemos estar atendtos ao correto fun-
cionamento dos retratores da pálpebra inferior, formado por 
extensãoes fibrosas originarias no músculo óbliquo inferior 
que se fusionam com o ligamento de lookwood, formando 
assim a fascia cápsulo palpebral. Sendo que na porção pos-
terior desta cápsula junto a sua inserção na placa tarsal infe-
rior está presente a musculatura adrenérgica que tem funcio-
namento análogo ao músculo de muller na pálpbra superior. 

Basicamente  devemos memorizar que a pálpebra in-
ferior apesar de menor mobilidade que a superior apresenta 
em sua composição os mesmos músculos e estruturas da su-
perior, no entanto com menor excrurção em seu movimen-
to vertical, acompanhando os movimentos oculares. Abaixo 
anexamos ilustrações esquemáticas das estruturas descritas 
anteriormente.

Classificação

Entrópio Congénito e Epibléfaro
O entrópio congênito extremamente raro, no entanto 

com apresentações gravíssimas normalmente envolve a pál-
pebra inferior, porém pode também estar presente na pálpe-
bra superior. Em sua etiologia podemos observar desde hiper-
trofia da musculatura pré-tarsal, desinserção dos retratores 
malformados¹ e deficiência de tecido da placa tarsal, sendo 
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que seu reparo deve ser imediato, evitando assim ulceração 
corneana e suas conseguencias. (IV).

Já o Epibléfaro é patologia pálpebra frequente, envolve 
as pálpebras inferiores, especialmente a sua porção medial e 
esta associado a redundância de pele na pálpebra medial, in-
suficiência do oblíquo inferior, (V) e rotação da musculatura 
orbicular neta região sobre a placa tarsa. Os asiáticos são espe-
cialmente predispostos e cursa com pousos sintomas, normal-
mente olho calmo e com a porção convexa dos cílios tocando 
o globo.  (VI). Raramente necessitam de correção cirúrgica, e 
melhoram com o desenvolvimento facial. 

Entrópio Involucional
O mais frequente dos entrópios incide principalmen-

te na pálpebra inferior e esta relacionado em suas diferentes 
apresentações aos seguintes mecanismos fisiopaltologicos:

1. Flacidez horizontal da pálpebra (ligamentos cantais )

2. Cavalgamento orbicular - perda inserção do orbicu-
lar à fascia palpebral, com seu deslizamento sobre a 
placa tarsal. (IX)

3. Deficiência ou deiscência dos retratores (XI)

4. Alterações degenerativas do tarso (VII)

5. Enoftalmo (X)

Entrópio Espástico
De apresentação aguda está relacionado a fatories irri-

tativos da superfície ocular que vão desde olho seco severo, 
trauma, cirurgias e outros. Normalmente está presente além 
da contração voluntária e espastica secundaria ao fator irritan-
te, também os fatores mencionados anteriormente no desen-
volviento do entrópio. Podendo muitas vezes ser classificado 
como involucional.
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Entrópio Cicatricial
Doenças que acometem o tarso e a conjuntiva causan-

do a cicatrização dos mesmos são os responsáveis por este 
grupo. Para citar algumas patologias que cursam com tal cica-
trização podemos descrever, das mais frequentes para as mais 
raras as seguintes:

1. Tracoma

2. Queimaduras químicas

3. Trauma

4. Penfigoide ocular cicatricial

5. Stevens-Jhosnon

6. Eritema multiforme, blerfaoconjuntive crônica, her-
pes zoster, etc...

Características Clínicas e Avaliação do Paciente
Grande parte dos pacientes com entropio procuram o 

consultório com início abrupto dos sintomas, com instalação 
de sensação de corpo estranho. Devemos estar atentos ao es-
tado da cornea nestes pacientes, visto que lesões corneanas 
importantes podem estar presentes. Após o exame oftalmol-
gico completo em lâmpada de fenda, devemos estar atentos 
ao estado da conjuntiva bulbar e palpebral e na avaliação da 
lamela posterior podemos nos deparar com a origem do en-
tropio, que pode ser cicatricial e estar associado simblefaro. 
Após esta avaliação, devemos estar a atentos ao posiciona-
mento palpebral e realizarmos dois importantes testes para 
o diagnostico de lassidão horizontal palpebral e em seguida 
a quantificação desta lassidão. No primeiro caso tracionamos 
inferiormente a pálpebra que deve retornar imediatamente a 
sua posição de aposição ao globo, com o paciente em posição 
ereta, realizamos o teste com o paciente e posição primaria do 
olhar e pedindo para que o paciente não pisque. Caso a pape-
bra não volte a sua posição imediatamente esta comprovada 
a presença de lassidão palpebra horizontal.
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 Para quantificarmos a lassidão horizontal partimos 
para o segundo teste, o distraction teste, sendo que normal-
mente a pálpebra se afasta do globo ocular apenas 3 a 5 mm, 
sendo que casos acima de 8 mm já são considerados pato-
lógicos, podendo chegar esta lassidão ate 20 mm em alguns 
casos. 

 Na presença do entrópio já diagnosticado devemos 
estar atentos a um terceiro teste que pode ser avaliado con-
juntivatmente com a lassidão horizontal, porem com algumas 
peculiaridades, o teste da eversão digital, tracionamos infe-
riormente a pálpebra sem o paciente piscar, sendo que o qua-
dros de entrópio onde a pálpebra volta imediatamente para 
sua posição de entrópio estamos diante de um quadro de en-
colhimento ou retração da lamela posterior (origem cicatri-
cial). Nos demais casos onde a pálpebra volta para sua posição 
normal estamos diante de um quadro de entrópio involucio-
nal. 

 A última manobra que devemos pesquisar e a ausên-
cia ou diminuição de excursão da pálpebra inferior quando 
pedimos o paciente para olhar para baixo. Esta excursão nor-
mal mede entre 4 a 5 mm. Na ausência desta excursão esta-
mos diante de um quadro de ptose da pálpebra inferior, ou 
seja, uma desincerção dos retratores da pálpebra inferior. Ou-
tras características ao exame físico do paciente, seriam um for-
nice inferior raso e ausência de dobra palpebral inferior. 

Tratamento Clínico
Ao diagnosticar o entrópio devemos de imediato iniciar 

o tratamento clinico visando minimizar os efeitos do atrito dos 
cílios e pele com a córnea. Este efeito pode ser obtido com o 
uso de pomadas e lentes de contato. Podemos nos casos de 
entrópio involucional aplicar bandagem com tração lateral na 
pálpebra inferior afetada, tomando o cuidado de retirar todo 
o excesso de gordura da pele que dificultara a aderência da 
bandagem. Nos casos de entrópio cicatricial devemos tratar 
a patologia de base, com atenção especial as doenças auto-
-imunes. Assim como tratar as doenças palpebrais concomi-
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tantes como blefarites. Devendo a cirurgia ser marcada o mais 
brevemente possível, sendo o único tratamento definitivo. (I). 
Assim como aplicação de botos nos protatores palpebrais nos 
casos espásticos, principalmente nos casos de espasmo facial. 

Tratamento Cirúrgico
1 - “Bick” modificado: inicialmente promovemente a 

marcadao entre os 2/3 mediais e o 1/3 lateral da córnea ao 
nível do limbo, sendo que os pontos laterais do pentágono 
são um pouco mais distantes do que em um pentágono nor-
mal:

1.1 - Infiltração anestésica local 

1.2 - Incisão e remoção pentágono em espessura total;

1.3 - Sutura em U envolvendo tarso e retrator da pálpebra 
inferior com nylon 6-0, reforçada com nova sutura 
horizontal;

1.4 - Sutura da borda palpebral com seda 6-0 com fio dei-
xado longo para fixação em suturas da pele evitando 
contato do fio com o globo ocular;

1.5 - Pomada e oclusivo, com suturas retiradas de 7 a 14 
dias pós cirurgia.

2 - Kunt-Szimanoviski:  técnica em que uma incisão 
subciliar inferior e realizada previamente a realização de uma 
cirurgia de bick modificado. Apresenta vantagens sobre o Bick 
modificado, pois atua em na lamela anterior encurtando a 
mesa e apresenta melhor efeito estético final. 

3 - Cirugria de Jones: Nos casos de presença de lassi-
dão vertical, em que os retratores estão desinceridos da placa 
tarsal inferior realizamos a cirurgia de Jones, em que com um 
abordagem anterior:

3.1 - Infiltração anestésica local e sutura de tração com 
senda 4-0 borda palpebral;



Manual de Plástica Ocular

101

3.2 - Incisão subciliar, septo e gordura com identificação 
do septo solicitando paciente para olhar para cima e 
para baixo;

3.3 - Incisão de 2 mm borda tarsal, todo tarso e conjuntiva;

3.4 - Sutura dos retratores a face anterior da placa tarsal in-
ferior com pontos inabsorvíveis;

3.5 - sutura pele com nylon 6-0 pele contínua.

• Esta mesma cirurgia pode ser realizada por via pos-
terior, aos moldes de uma blefaroplastia transcon-
juntival, com subsequente identificação e sutura dos 
retratores a fazer anterior do tarso, em que a sutura 
conjuntival é desnecessária, aos moldes da blefaro-
plastia transconjuntival

4 - Cirurgia de Wies: A rotação marginal, pode ser rea-
lizada tanto na pálpebra superior quanto na inferior, em que 
a cirurgia e preferencia para os casos de entrópio da pálpe-
bra superior. Nesta cirurgia tanto uma abordagem anterior, 
via pele, quanto uma abordagem posterior pode ser realizada. 

4.1 - Infiltração anestésica fundo de saco superior;

4.2 - Sutura de tração com seda 4 -0 ou pinça de calázio é 
utilizada para estabilizar e controlar o sangramento, 
com incisão próximo ao bordo palpebral sobre região 
cicatricial;

4.3 - Suturas absorvíveis em U, rotacionando a borda pal-
pebral objetivando uma hipercorreção no pós-opera-
tório imediato;

4.4 - Sutura a pele com nylon 6-0.
  

• Estas suturas em U visa rotacionar horizontalmen-
te a borda palpebral e o objetivo imediato é uma hi-
percorreção com visualização de tecido conjunitval e 
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glândulas de meibomius, visando minimizar o risco 
de recidiva.

5 - Rebaixamento de Tarso Superior

5.1 - Infiltração anestésica fundo de saco superior;

5.2 - Sutura de tração linha cinzenta;

5.3 - Incisão de 2 mm borda tarsal, todo tarso e conjuntiva;

5.4 - Tração inferior da placa tarsal, caso a mesma não ul-
trapasse com facilidade em vários milímetros a borda 
palpebral sem tensão, se houver tensão realizar inci-
são horizontal superior a placa tarsal deixando reta-
lho bipediculado mais móvel; 

5.5 - 3 Suturas acima da linha ciliar são passadas pelo tarso 
fixando-o entre 2 a 3 mm abaixo da borda palpebral. 
Estas suturas são absorvíveis.

6 - Enxerto de Lamela Posterior na Pálpebra Inferior: 
Quando uma rotação marginal é insuficiente para corrigir o 
entrópio da pálpebra inferior

6.1 - Infiltração anestésica com lidocaína 2%;

6.2 - Sutura tração linha cinzenta e eversão sobre afasta-
dor de Desmarres;

6.3 -  Incisão horizontal do tarso região fibrótica;

6.4 - Afastamento e dissecção de orbicular para irrigação 
do enxerto;

6.5 - Posicionamento do enxerto em leito (cartilagem auri-
cular, palato duro ou mucosa labial);

6.6 - Sutura com fio absorvível 6-0 continua, no leito doa-
dor do enxerto e tarso conjuntival;

6.7 - Suturas de Frost são aplicadas a testa para tracionar a 
pálpebra inferior.  Retirado de 5 a 7 dias após, junta-
mente com o oclusor.
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Cavidades Anoftálmicas

André Novais Amorim

Definição
É a expressão dada a deformidades na órbita em conse-

quência da perda de seu volume, seja por enucleação ou evis-
ceração (I).

Etiologia
Traumas, phitisis bulbi, glaucoma neovascular, glauco-

ma congênito, endoftalmite, úlcera corneana, tumor e microf-
talmia (II, III).

Epidemiologia
Esta pode variar de acordo com a causa. Traumas são 

mais frequentes no sexo masculino na quarta década de vida. 
Glaucoma neovascular é mais comum na oitava década e o 
glaucoma congênito por volta da terceira década de vida (III).

Fisiopatologia
A ausência do globo ocular, que ocupa um quinto do 

volume (6 a 7 cc) da órbita, é o responsável pela alteração da 
anatomia orbitária (IV).

Pode ocorrer (V, VI)

• Contração dos músculos orbitários e consequente 
mobilização dos tecidos orbitários;
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• Gordura passa do compartimento ântero-superior 
para póstero-inferior;

• Superfície posterior da cavidade se apresenta plana 
ou côncava (10mm anterior a posição ocupada pelo 
pólo posterior do globo);

• Fórnice súpero-medial e o ínfero-medial se tornam 
rasos devido a contração dos músculos oblíquos;

 Esta desorganização orbitária formará a Síndrome da 
Cavidade Anoftálmica caracterizada por afundamento da pal-
pébra superior, enoftalmia, flacidez e arqueamento da pálpe-
bra inferior e a blefaroptose. (VII)

 Essas características anatômicas da cavidade anof-
tálmica juntamente com acúmulo de secreção e mobilida-
de reduzida da prótese pode levar um processo inflamatório 
crônico que com o decorrer do tempo produzir uma fibrose 
subconjuntival primariamente situada no fórnice inferior e 
que mais tarde evolui para os fórnices lateral, superior e me-
dial. (VIII, IX).

Classificação
Segundo o grau de retração da cavidade (X):

• Grupo I: Cavidades amplas e profundas, com pouca 
ou nenhuma motilidade. Afundamento da pálpebra 
superior e atonia da pálpebra inferior. São os mais fre-
quentes.

• Grupo II: Fórnice inferior raso. Segundo mais frequen-
te.

• Grupo III: Diminuição global dos fórnices. Pode haver 
a entrópio superior e inferior. 

• Grupo IV: Retração total. Impossível uso de prótese.

• Grupo V: Microftalmia ou anoftalmia congênita ou 
adquirida nos primeiros anos de vida.
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Tipos de Implante
 Prótese de Mules é um implante esférico de polime-

tilmetacrilato com diversas medidas. Não é irritante, cance-
rígeno ou alergênico. Amplamente utilizado. Outro tipo de 
implante é integrado, pode ser utilizado. Tem como caracterís-
tica permitir a invasão fibrovascular do implante diminuindo a 
chance de extrusão. Podem ser confeccionados com hidroxia-
patita natural, biocerâmica ou polietileno de alta densidade 
(Medpor) (XII, XIII).

Evisceração com Implante Primário
 Indicação: Endoftalmite; Traumas extensos com im-

possibilidade de reconstrução do globo ocular, glaucoma 
congênito, glaucoma neovascular, microftalmia, phitiasis bulbi 
não acentuado (II).

Técnicas Cirúrgicas
1 - Evisceração com preservação da córnea 

1.1 - Sedação e bloqueio peribulbar;

1.2 - Ceratectomia superficial com lâmina de bisturi;

1.3 - Peritomia límbica 360º;

1.4 - Disssecção da conjuntiva e da cápsula de tenon;

1.5 - Incisão escleral as 12 horas na média distância do 
limbo e reto superior paralela ao limbo;

1.6 - Remoção do conteúdo intra – ocular com cureta de 
evisceração;

1.7 - Revisão da homeostasia;

1.8 - Colocação do implante na cavidade;

1.9 - Sutura escleral com Nylon ou Mercilene 5-0;

1.10 - Sutura por planos da cápsula de Tenon (pontos sepa-
rados) e da conjuntiva (sutura contínua) com Vicryl 
6-0 .
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2 - Evisceração com remoção da córnea: Indicada em 
casos de infecção corneana ou se a mesma apresenta 
áreas com risco iminente de perfuração.

2.1 - Sedação e bloqueio peribulbar;

2.2 - Peritomia 360º;

2.3 - Dissecção da conjuntiva e da cápsula de tenon;

2.4 - Incisão limbar com bisturi ( lâmina 11) em seguida re-
moção da córnea com tesoura;

2.5 - Retirada do conteúdo ocular com cureta de eviscera-
ção;

2.6 - Revisão da homeostasia;

2.7 - Colocação do implante na cavidade;

2.8 - Sutura da esclera com Mercilene ou Nylon 5-0 com 
pontos invertidos;

2.9 - Sutura por planos da cápsula de Tenon(pontos sepa-
rados) e da conjuntiva(sutura contínua) com Vicryl 
6-0.

Enucleação com Implante Primário
Indicação: Tumores intra-oculares malignos, presença 

de oftalmia simpática, Phitiasis bulbi acentuado, traumas ocu-
lares extensos e doenças que provoquem grande degenera-
ção escleral (escleromalácia, esclerite infecciosa) (XI)

 Técnicas cirúrgica

1 - Sedação e bloqueio peribulbar ou anestesia geral;

2 - Peritomia 360º;

3 - Dissecção da conjuntiva e cápsula de Tenon até ultra-
passar as inserções dos músculos retos;

4 - Isolamento dos músculos extra oculares com suturas 
de reparo vicryl 6-0;
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5 - Clampeamento do pedículo do globo ocular com 
pinça hemostática curva ou Cureta de enucleação;

6 - Retirada do globo após a neurectomia com tesoura 
de enucleação;

7 - Revisão da homeostasia;

8 - Colocação do implante na cavidade com os pontos 
de sutura voltados para o ápice da órbita e sutura dos 
músculos a 10 mm do nervo óptico do implante com 
Vicryl 6-0;

9 - Sutura por planos da cápsula de Tenon(pontos sepa-
rados) e da conjuntiva(sutura contínua) com Vicryl 
6-0 .

Quando escolhido o implante integrado, deve-se pro-
teger o terço anterior do implante para evitar contato dire-
to com a conjuntiva devido a superfície áspera dos implantes 
além disso deve-se deixar janelas nos quadrantes do implante 
para permitir a invasão fibrovascular do implante. (XII)

 Se ao final da cirurgia as pálpebras do paciente fecha-
rem sobre uma lente conformadora com tração deve ser efe-
tuado imediatamente um enxerto de mucosa para aumentar 
a capacidade de revestimento da cavidade. Nesta situação re-
alizamos uma blefarorrafia com a lente conformadora na cavi-
dade por 4 semanas; depois, a lente conformadora é trocada 
pela prótese externa. (XII)

 Nas cavidades do grupo II e III é necessário enxerto de 
mucosa (labial ou palato), na face posterior da cavidade evi-
tando os fórnices onde a tração é maior. (XII)

 Cavidades de grau IV está indicado enxerto dermogor-
duroso.

Enxerto Dermogorduroso

Técnicas Cirúrgicas

1 - Retirada da camada epidérmica do enxerto;
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2 - Remoção do enxerto (abdome ou glúteo);

3 - Sutura da área doadora por planos, subcutâneo com 
Vycril 5-0 e a pele com Nylon 5-0;

4 - Abertura e dissecção da conjuntiva e da cápsula de 
Tenon;

5 - Colocação do enxerto na cavidade anoftálmica;

6 - Sutura do enxerto na cápsula de Tenon e conjuntiva 
com fio absorvível (Vycril 5-0) ;

7 - Lente conformadora e blefarorrafia por 4 semanas.

Exenteração
A exenteração da órbita é uma cirurgia que consiste na 

remoção do globo ocular e dos tecidos moles contidos na ca-
vidade orbitária. (XIII).

As principais indicações de exenteração são: tumores 
malignos de globo ocular e anexos, tumores malignos origi-
nários do crânio e seios paranasais estendendo-se para a ór-
bita, trauma grave, deformidades congênitas do globo ocu-
lar e órbita, mucormicose e outras doenças fúngicas orbitais, 
casos severos de contraturas orbitárias. (XIII). Dentre essas in-
dicações prevalece o carcinoma basocelular e carcinoma espi-
nocelular de pálpebra, ambos com invasão dos tecidos orbi-
tários (XIV).

 Técnica cirúrgica (XVI)
 Subtotal: com conservação parcial ou total das pálpe-

bras
 Completa: retirada de todo conteúdo da órbita inclusi-

ve pálpebras.

1 - Incisão da pele no rebordo orbitário, com 1 cm de 
distância da lesão como margem de segurança, até o 
perióstio;

2 - Descolamento da periórbita do plano ósseo;
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3 - Esvaziamento de todo o conteúdo da cavidade orbi-
tária

Reconstrução da Cavidade
Granulação espontânea: consiste no preenchimento da 

órbita com gazes embebidas de antibiótico (gentamicina). Ca-
madas externas do curativo trocadas diariamente enquanto 
a interna a cada cinco dias até a completa granulação. (XVI, 
XVII).

Enxerto de pele de espessura parcial: Método mais uti-
lizado. Utiliza-se a derme da região antero-súpero-lateral da 
coxa. O enxerto é suturado à órbita com a parte cruenta vol-
tada para o osso. Curativo compressivo embebido com anti-
biótico comprime a pele até o ápice orbitário onde deve per-
manecer em posição por dez dias. Para área doadora curativo 
com rayon e vaselina. Troca diária das gazes, já o rayon cai es-
pontaneamente após completar a granulação. (XVI, XVIII).

O Retalho frontal é Indicado quando há exposição da 
dura-mater, extensa exposição óssea ou irradiação prévia que 
contra indica o enxerto de pele. O pedículo pode ser lateral ou 
glabelar sendo seccionado após 3 semanas.

O Enxerto dermogorduroso pode ser empregado desde 
que o tecido orbitário posterior esteja íntegro para prover o 
aporte vascular. A derme é suturada na região anterior do arco 
marginal (XVI, XIX).

Cavidade Anoftalmica Congênita
Anoftalmia: Segundo Duke-Elder é a ausência total dos 

tecidos oculares. São definidos três tipos. (XX).
• Primária: Rara e bilateral. Ocorre por falha no desen-

volvimento da vesícula óptica primária.
• Secundária: Rara e letal. Resulta de uma anormalida-

de do desenvolvimento do tubo neural anterior. 
• Degenerativa: Ocorre por degeneração da vesícula 

óptica. 
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 Paciente com anoftalmia apresenta microorbita, mi-
croblefaro, diminuição horizontal da abertura palpebral, fór-
nices rasos, ptose e entrópio (falta de sustentação). Outros te-
cidos, como córnea esclera músculos extra oculares, apesar de 
não dependerem diretamente da vesícula óptica apresentam 
algum grau de distúrbio de desenvolvimento (XX, XXI).

 Microftalmia: Mais comum que a anoftalmia. Geral-
mente unilateral. Não tem etiologia definida. Quadro clíni-
co variável com globo ocular com menos de 30% até 75% do 
volume normal. Acuidade visual variável porém tende a ser 
baixa associada a nistagmo (XXI).

 Cisto orbitário congênito ocorre devido a falha no fe-
chamento da fissura coroidal no período embrionário. Nor-
malmente unilateral. A presença do cisto pode ser benéfico 
para o desenvolvimento da órbita, mas quando o cisto torna-
-se empecilho para o uso da prótese sua remoção e a coloca-
ção de um implante se torna necessário (XX, XXI)

 Tratamento

 Baseia-se em três pilares (XXI)

• Expansão dos fórnices conjuntivais com conformado-
res de acrílico: Iniciado o mais precoce possível. O pe-
ríodo de troca é variável, mas em geral se dá de 4 em 
4 meses.

• Reconstrução cirúrgica da cavidade e anomalias as-
sociadas das pálpebras: Em pacientes nos quais é im-
possível a adaptação da prótese os fórnices são am-
pliados com enxerto de mucosa labial. A ampliação 
horizontal também é necessária com a reconstrução 
do tarso através da cartilagem auricular. As anomalias 
palpebrais mais comumente associadas são o entró-
pio de pálpebra superior e diminuição do tamanho 
vertical da pálpebra resolvidos com rotação marginal 
e enxerto de pele respectivamente.

• Colocação de implantes: Indicação depende da ava-
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liação tomográfica da cavidade órbitaria. Tem melhor 
resultado quando realizadas antes dos três anos. 

Prótese ocular
É melhor adaptada quando o tamanho do implante é 

20% menor que o tamanho do globo ocular removido. O prin-
cipal material utilizado é o acrílico. A durabilidade varia de 2 
a 5 anos. A higienização deverá ser realizada a cada semana. 
Após retirar a prótese da cavidade, deverá ser lavada com so-
lução fisiológica com água e sabonete neutro ou ainda utilizar 
material de limpeza para lentes de contato. 

 

Referências Bibliográficas

I. Fernandes JBVD. Cavidade anoftálmica. In: Kara-Jo-
sé N, editor. Manual de cirurgia plástica ocular. São 
Paulo: Roca; 2004. p. 287-8. (Atualidades Oftalmolo-
gia USP, 7).

II. Lovato FV, Tonieto AP, Mason EM, Fortes Filho JB. Evis-
ceração: Análise de 126 procedimentos realizados no 
setor de plástica ocular do Hospital Banco de Olhos 
de Porto Alegre entre 1988 e 2002. Rev Bras de Oftal-
mol. 2005; 64 (4): 257-61.

III. Branco FCE, Grumann Júnior A. Perfil dos pacientes 
submetidos à reconstrução primária da cavidade or-
bitária com implante de Mules após enucleação e 
evisceração. Rev Bras Oftalmol. 2012; 71 (4): 221-5.

IV. Culler AM. Basic principles of anatomy and physiolo-
gy of the orbit and relation to implant surgery. Trans 
Amer Acd Ophtalmol Otol 56 (1): 17-20, 1952.

V. Stone Jr W. Complications of evisceration and enu-
cleation. In: FASANELLA, RM. Complicationsin Eye 
Surgery. Cap 18. 2º ed. Philadelphia, W.B. Saunders, 
1965.pp 388-425.

VI. Rose GE, Sigurdsson H, Collin R. The volume deficien-



Manual de Plástica Ocular

114

te orbit: clinical characteristics, surgical managment, 
and results after extra-periorbital implantation of si-
lastic block, Brit. J. Ophtalmol, 74: 545-550, 1990. 

VII. Vistnes LM. Mechanism of upper lid ptosis in the 
anophtalmic orbit. Plastic Reconstr Surg. 58 (5): 539 
-545, 1976.

VIII. Monteiro Cg. Cirurgia óculo-palpebral relacionada 
com prótese óculo-palpebral. In: Fonseca EP. Prótese 
Ocular. Cap.5. São Paulo, Panamed Editorial, 1987. Pg 
76-79.

IX. Mustarde JC. The eye socket. In: Repair and Recons-
truction in the Orbital Region. Cap 13. Edinburgh Li-
vingstone, 1980. Pp 215-244.

X. Soares EJC. Treatment of the anophthalmic cavities. 
Orbit, 10(2): 77-88, 1991. 

XI. Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Série Oftalmo-
logia Brasileira. Rio de Janeiro: Cultura Médica 2008.

XII. Soares EJC, Moura EM, Gonçalves JOR. Cirurgia plásti-
ca ocular. Cap 15. São Paulo, Ed Roca 1997. Pg 341.

XIII. Pina APS, Dias R. Implantes orbitários e próteses ocu-
lares sua história e evolução. Acta oftalmológica 13; 
33-36; 2003

XIV. Small RG. Exenteration of the orbit: indications and 
techniques. In: Nesi FA, Lisman RD, Levine MR, Braz-
zo BG, Gladstone GJ. Smith’s Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery. St Louis: Mosby-Year Book; 
1998. 

XV. Levin PS, Dutton JJ. A 20-year series of orbital exente-
ration. Am J Ophthalmol. 1991;112(5):496-501.

XVI. Soares EJC, Moura EM, Gonçalves JOR. Cirurgia plás-
tica ocular. Cap 15. São Paulo, Ed Roca 1997. Pg 447-
450

XVII. Putterman AM. Orbital exenteration with sponta-



Manual de Plástica Ocular

115

neous granulation. Arch. Ophthalmol. 104:139-140, 
1986.

XVIII. Savar, DE. High radiation to the orbit: the cause of 
skin graft failure afeter exenteration. Arch. Ophthal-
mol, 100: 1755 – 1757, 1982.

XIX. Shore, JW; Burks, R; Leone, CR; McCord CD. Dermis – 
fat graft for orbital reconstruction after subtotal exen-
teration. Am. J. Ophthalmol, 102: 228-235,1986.

XX. American Academy of Ophatalmology. The Eye M.D. 
Association: Órbita, Pálpebra e Vias Lacrimais. Cap 3. 
Santos – SP 2012. Pg 35-37.

XXI. Soares EJC, Moura EM, Gonçalves JOR. Cirurgia plásti-
ca ocular. Cap 15. São Paulo, Ed Roca 1997. Pg 357-61.





Exames de Imagem em 
Plástica Ocular

José Eduardo Simarro Rios 
Maurício Alvares Salum Ximenes 

Luciano Pereira dos Santos

Conceitos básicos de Tomografia Computadorizada 
(TC) e Ressonância Magnética (RM)

Propedêutica imagenológica comum à maioria das situ-
ações patológicas:

• TC – método de escolha na abordagem inicial (prati-
cidade e viabilidade de realização em condições cli-
nicamente desfavoráveis de cooperação do paciente, 
adequada análise do arcabouço ósseo, incluindo as 
órbitas e cavidades paranasais, facilitando a detecção 
de lesões inflamatórias) (I). A utilização endovenosa 
do meio de contraste iodado geralmente está indica-
da na suspeita de lesões inflamatórias / infecciosas ou 
neoplásicas.

• RM – apresenta maior sensibilidade e especificidade, 
frequentemente trazendo informações adicionais. É 
um método altamente sensível às alterações do con-
teúdo hídrico dos tecidos, condição quase que inva-
riavelmente presente nas afecções inflamatório/in-
fecciosas. A RM tem grande sensibilidade também 
na identificação de produtos de degradação da he-
moglobina sendo bastante útil na detecção de lesões 
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com componente hemorrágico. Os pontos negati-
vos da RM incluem sua disponibilidade mais restrita, 
maior tempo de exame (limita a utilização em pacien-
te clinicamente instáveis), condições de segurança 
inerentes ao campo magnético, limitação na avalia-
ção de lesões calcificadas.

Princípios da formação de imagem em Tomografia 
Computadorizada

Os princípios físicos da tomografia computadorizada 
são os mesmos da radiografia convencional. Para a obtenção 
de imagens são utilizados os raios-x. (RX)

Na tomografia computadorizada o tubo de RX gira 360o 

em torno da região do corpo a ser estudada e a imagem obti-
da é tomográfica, ou seja, “fatias” da região do corpo estuda-
da são obtidas. Em oposição ao feixe de RX emitidos temos 
um detector de fótons que gira concomitantemente ao feixe 
de raios-x. Como na radiografia convencional as característi-
cas das imagens vão depender dos fótons absorvidos pelo ob-
jeto em estudo.

Em relação às imagens, existe uma convenção para tra-
duzir os valores de voltagem detectados em unidades digitais. 
Dessa forma, temos valores que variam de –1000, em que ne-
nhuma voltagem é detectada: o objeto não absorveu pratica-
mente nenhum dos fótons de Rx, e se comporta como o ar; 
ou  um valor muito alto, algo como +1000 ou mais, caso pou-
cos fótons cheguem ao detector: o objeto absorveu quase 
todos os fótons de Rx. Essa escala onde –1000 é mais escuro, 0 
é um cinza médio e +1000 (ou mais) é bem claro. Dessa forma 
quanto mais Rx o objeto absorver, mais claro ele é na imagem. 
Outra  vantagem é que esses valores são ajustados de acordo 
com os tecidos biológicos.

A escala de cinza é formada por um grande espectro de 
representações de tonalidades entre branco, cinza e o preto. 
A escala de cinzas é que é responsável pelo brilho de imagem. 
Uma escala de cinzas foi criada especialmente para a tomo-
grafia computadorizada e sua unidade foi chamada de unida-
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de Hounsfield (HU), em homenagem ao cientista que desen-
volveu a tomografia computadorizada. Nesta escala temos o 
seguinte:

• Zero unidades Housfield (0 HU) é a água,

• Ar -1000 (HU),

• Osso de 300 a 350 HU;

• Gordura de –120 a -80  HU;

• Músculo de 50 a 55 HU.

Janelas são recursos computacionais que permitem que 
após a obtenção das imagens a escala de cinzas possa ser 
estreitada facilitando a diferenciação entre certas estruturas 
conforme a necessidade. A janela é na verdade uma forma de 
mostrar apenas uma faixa de tons de cinza que nos interessa, 
de forma a adaptar a nossa capacidade de visão aos dados ob-
tidos pelo tomógrafo.

Numa janela define-se a abertura da mesma ou seja qual 
será o número máximo  de tons de cinza entre o valor numéri-
co em HU do branco e qual será o do preto. O nível é definido 
como o valor (em HU) da média da janela.

O uso de diferentes janelas em tomografia permite por 
exemplo o estudo dos ossos com distinção entre a cortical e a 
medular óssea ou o estudo de partes moles com a distinção, 
por exemplo, no cérebro entre a substância branca e a cin-
zenta. A mesma imagem pode ser mostrada com diferentes 
ajustes da janela, de modo a mostrar diferentes estruturas de 
cada vez. Não é possível usar um só ajuste da janela para ver, 
por exemplo, detalhes ósseos e de tecido adiposo ao mesmo 
tempo.

Para descrever diferenças de densidades entre dois te-
cidos é utilizada uma nomeclatura comparativa: isoatenuan-
te, hipoatenuante ou hiperatenuante. Isoatenuante é utilizada 
para atenuações tomográficas semelhantes. Hipoatenuantes 
para atenuações menores do que o tecido considerado pa-
drão e hiperatenuante para atenuações maiores que o tecido 
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padrão (geralmente o órgão que contém a lesão é considera-
do o tecido padrão, ou quando isto não se aplica, o centro da 
janela é considerado isoatenuante).

Princípios da Formação de Imagem em (RM)
O conhecimento dos princípios básicos da formação 

de imagem em RM é importante para sua interpretação, uma 
vez que os tons e contraste de imagem dependem especifica-
mente de como a imagem foi adquirida.

Os conceitos iniciais envolvem a formação de campos 
magnéticos a partir de correntes elétricas, o fenômeno de res-
sonância, o próton de hidrogênio e sua frequência de preces-
são, e a absorção da energia de radiofrequência. (II).

Esses conceitos são aplicados para entender sobre rela-
xamento e contraste T1 e T2, e como os principais parâmetros 
de aquisição [tempo de eco (TE) e tempo de repetição (TR)] 
podem ser usados para atingir esse contraste de imagem.

As seqüências básicas de pulso incluem: spin-echo, mul-
tiecho spin-echo, turbo / fast spin-echo, inversion-recovery e 
gradiente-echo.

Quando uma corrente elétrica flui em um fio em “loop”, 
um campo magnético é criado perpendicularmente. O campo 
magnético principal vem de uma grande corrente elétrica que 
corre através dos fios em “loop” no interior do magneto.

Os tecidos em geral apresentam prótons (H+) girando 
ao redor de seus eixos (SPINS), que de fato funcionam como 
pequenos magnetos, porém em condições normais orienta-
dos aleatoriamente. Porém quando submetidos a um campo 
magnético forte, alguns desses prótons tendem a se alinhar 
em direção ao campo magnético, outros em direção oposta, 
sendo que o resultado é a formação de um vetor paralelo ao 
campo magnético, que se tonar a fonte de sinal para RM e é 
usado para a formação da imagem. A força do campo magné-
tico interage com o SPIN dos prótons e o resultado é a preces-
são dos prótons, sendo que o conhecimento da frequência de 
precessão desses prótons permite a transmissão de energia 
pros mesmos e consiste no fenômeno de ressonância.
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A freqüência de precessão é determinada pela equa-
ção de Larmor e é diretamente proporcional a força do campo 
magnético.

As antenas de radiofrequência (RF) presentes nos apare-
lhos de RM serão as responsáveis pela geração de energia, que 
será transmitida através de bobinas específicas (por exemplo: 
bobina de corpo, bobina de crânio, etc). O pulso de RF trans-
mitido deverá ser da mesma frequência de precessão do pró-
ton para que seja eficiente.

Quando a energia proveniente do pulso de RF é absor-
vida, o vetor de magnetização dos prótons é “rodado” de seu 
eixo longitudinal, paralelo ao campo magnético. O tamanho 
da rotação (chamado de flip angle), depende da força e dura-
ção do pulso RF.

O contraste na ponderação T1 está relacionado ao 
“tempo de relaxamento longitudinal” ou relaxamento T1, que 
consiste na razão na qual a magnetização dos prótons retor-
nam ao seu eixo longitudinal, após terem sido deslocados por 
um pulso de RF. É um parâmetro específico de cada tecido, 
sendo que tecidos com tempo T1 curtos apresentarão alto 
sinal nesta sequência.

Os principais tecidos com sinal alto definido em T1 são 
gordura, sangue (em estágios agudos/subagudos, melanina 
ou outros tecidos com alto teor proteico). Também apresenta 
sinal relativamente alto a substância branca encefálica. Tipi-
camente o liquido não proteico apresentará baixo sinal em T1 
(por exemplo LCR, tecidos edemaciados).

O contraste na ponderação T2 está relacionado ao 
“tempo de relaxamento transversal” ou relaxamento T2, que 
consiste no tempo de defasagem dos spins dos prótons, que 
tendem a processar juntos (“em fase”) após a estimulação do 
pulso de RF. Também é um parâmetro específico de cada teci-
do, sendo que tecidos com tempo T2 longos apresentam de-
fasagem moderada e alto sinal nesta sequência. Os principais 
tecidos com alto sinal em T2 são o líquido (água, LCR, tecidos 
edemaciados), também a gordura.

Deve-se entender que os processos de relaxamento T1 
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e T2 ocorrem simultaneamente nos tecidos, e os parâmetros 
de aquisição (TE, TR e seqüências de pulso) nos permitirão a 
produção de imagens com as características necessárias para 
o estudo.

Outro ponto importante na aquisição das imagens que 
influenciará diretamente no contraste das imagens é a possi-
bilidade de realização de seqüências com saturação do sinal 
de tecidos específicos. As maneiras mais utilizadas para a sa-
turação de sinal são a saturação espectral e as seqüências do 
tipo “inversion recovery”. Exemplos largamente utilizados na 
prática clínica, são as sequências “sensíveis à líquido”, ampla-
mente utilizadas no estudo por exemplo de infecções e lesões 
neoplásicas, que geralmente apresentam tecidos bastante 
hidratados. As seqüências “T2 fatsat” e “STIR” são exemplos 
destas seqüências com características de imagem bastante 
semelhantes, porém com formas de saturação de gordura di-
ferentes. Na prática nos permitem aproveitar os parâmetros T2 
em relação ao sinal da água, aumentando o contraste e dife-
renciando em relação ao tecido adiposo, que perde seu sinal.

Características de imagem dos principais tumores 
orbitários

Hemangioma carvernoso

• Tumor benigno mais comum no adulto , mais fre-
quente em mulheres.

• Apresentação usual com proptose lenta e progressiva.

• 80% intraconal.

• Nódulo arredondado ou oval.

• Apesar de serem benignos a excisão cirúrgica pode 
ser indicada devido aumento gradual da lesão. (IV).

- TC: hipoatenuante com realce progressivo pelo meio 
de contraste. Podem ter calcificações.

- RM: Isointesos em T1, hipertensos em T2, com realce 
progressivo.
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Schwanoma

• Tumor benigno raro originário das células de schwa-
nn do tubo neural e acomete preferencialmente adul-
tos.

• Geralmente relacionados a ramos do nervo trigêmeo. 
(V).

• Proptose indolente que pode levar a perda de visão 
por compressão.

• Tipicamente extraconais no compartimento superior.

• Tratamento cirúrgico em caso de ameaça de com-
pressão de estruturas nobres orbitárias.

- RM (partes moles): isointenso em T1. T2 hiper sinal,  
geralmente heterogêneo. Realce heterogêneo.

Meningeoma do nervo óptico

• Tumoração originaria da meninge ( mais comum na 
região do quiasma óptico ) que acomete tipicamente 
mulheres de meia-idade (VI).

• Podem ser tubulares, exofíticos ou fusiformes.

• Pela compressão do quiasma pode ocorrer escoto-
mas que terão caracteristicas diferenciadas definidas 
pelo local de compressão tumoral.

• O tratamento é cirúrgico e pode ser associado a ra-
dioterapia.

- TC: isoatenuante. Podem haver calcificações. Realce 
homogêneo pelo meio de contraste.

- RM: geralmente isointensos. Realce homogêneo pelo 
meio de contraste.
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Linfangioma

• Mal formação  vascular benigna que se apresenta 
usualmente durante a infância (VII).

• Pode se apresentar com tumoração azulada se loca-
lizado anteriormente na orbita. Em caso de acometi-
mento posterior além do acometimento por propto-
se progressiva pode ocorrer uma proptose súbita e 
dolorosa decorrente de hemorragia espontânea.

• Conduta geralmente expectante devido a dificulda-
de de ressecção da lesão que é muito friável.

- TC: Maior parte homogêneo e cístico, porém pode 
haver componente de gordura e sangue. Exerce 
pouco efeito de massa.

- RM: Sinal em T1 varia de acordo com o conteúdo 
(proteína, sangue, gordura). T2 geralmente com hip-
ersinal.

Linfoma

• Lesão linfoproliferativa que acomete tipicamente 
idosos.

• Quando palpáveis pode apresentar consistência de 
borracha.

• Mais comum no quadrante supero-lateral. A conjun-
tiva pode ser envolvida em até 25% dos casos.

• A biopsia é fundamental e caso confirmado o linfoma 
um oncologista deve ser consultado para se decidir 
a conduta. Realização de radioterapia ou quimiotera-
pia geralmente é indicada.

- TC: Massa homogênea isoatenuante, com realce mo-
derado pelo meio de contraste.

- RM: Iso  a hipointenso em T1. Iso a hiperintenso em 
T2. Restringe à difusão.  Realce homogêneo.
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Pseudotumor orbitário

• Inflamação orbitária não especifica. (VIII).

• É necessário a exclusão de outras patologias orbitá-
rias no diagnóstico diferencial.

• A melhora da lesão com o uso corticoide ajuda no ra-
ciocínio diagnóstico.

• Espessamento do ventre muscular com envolvimen-
to da inserção tendínea (o envolvimento da inserção 
tendínea diferencia da orbitopatia associada a tireói-
de).

• Pode envolver os demais tecidos moles adjacentes, 
incluindo a glândula lacrimal.

- RM: hipointenso em T1 e T2, com realce difuso pelo 
meio de contraste.

Rabdomiossarcoma

• Tumoração maligna mais comum em crianças.

• Pode se apresentar com proptose rapidamente pro-
gressiva, sem sinais inflamatórios.

• O tratamento pode ser feito com radioterapia e qui-
mioterapia. (IX). Se diagnosticado quando ainda res-
trito na órbita a sobrevida é elevada.

• Faz diagnóstico diferencial com celulite orbitária.

• Subtipo embrionário é mais comum na porção supe-
rior da órbita e o subtipo alveolar na porção inferior.

- TC: massa isoatenuante que pode se estender aos 
seios paranasais e pra fossa cranial anterior.

- RM: iso a hipointenso em T1 e hiperintenso em T2, 
com realce pelo meio de contraste.
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Retinoblastoma

• Tumor intra-ocular maligno mais comum em crianças 

• Prognóstico, tratamento e indicação de enucleação 
dependem do tamanho e localização do tumor no 
momento do diagnóstico.

• Caso a enucleação seja indicada o papel do oftalmo-
logista é importante, a ressecção do nervo óptico 
deve ser a mais extensa possível, o prognóstico piora 
caso a histologia confirme acometimento do coto 
distal do nervo óptico. Em caso de evolução favorável 
a criança com a cavidade enucleada deve ser acom-
panhada por um especialista em plástica ocular. (X).

- TC: massa intra-ocular com realce pelo meio de con-
traste e geralmente calcificações. O humor vítreo 
pode apresentar-se denso devido à hemorragias.

- RM: Sinal intermediário em T1 (humor vitreo com hi-
persinal devido à hemorragia). Hipossinal em T2. Re-
alce heterogêneo pelo meio de contraste.
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Reconstrução Palpebral

Bernardo Magacho

Reconstrução da pálpebra inferior
Objetivo: formar uma pálpebra de altura adequada com 

borda estável. Não podendo haver escape de mucosa por 
cima da margem palpebral ou vice versa.

1) Reconstrução de defeitos de pele na pálpebra in-
ferior: o método mais seguro e uniforme é utilizar 
um retalho proveniente da pálpebra superior

A) Retalho Unilateral de Tripier

A.1) A falha na pálpebra inferior(PI) é criada;

A.2) Retalho de dimensões correspondentes é desenha-
do na pálpebra superior (PS). Se dois terços da PS são 
necessários para a reconstrução, um único pedículo 
será suficiente;

A.3) O retalho é levantado com o músculo orbicular até 
que possa ser transportado para a PI. A inclusão 
desse músculo garante a vascularidade. Em alguns 
casos a incisão na PI se une à incisão inferior do pe-
dículo. Dessa forma o canto é levemente elevado. Al-
guns especialistas recomendam o uso de um curati-
vo em forma de faixa, técnica desnecessária quando 
o músculo tiver sido incluído no retalho.
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B) Retalho bilateral de Tripier

B.1) Usado quando toda a PI deve ser recoberta

B.2) O retalho é levantado da mesma forma que o retalho 
unilateral. Os pedículos são deixados intactos e em 
10 a 14 dias eles são divididos e desnivelados.

Complicações: - isquemia :principalmente quando o 
músculo não for incluído no retalho

- pequena elevação do retalho. Quando este é utili-
zado para ectrópio paralítico, os pedículos bilaterais 
podem não ser divididos para que tenham um supor-
te à PI.

2) Reconstrução parcial da pálpebra (defeitos até 
50% da pálpebra): uma borda estável deve ser pro-
duzida e o tamanho da pálpebra deve ser respeitado. 
A forma da fenda palpebral e do canto lateral deve 
ser deixada inalterada se possível

A) Retalho de rotação da bochecha para defeitos até 
50% da pálpebra(ou retalho semicircular de Ten-
zel):

A.1) Usado quando o defeito acomete até 50% da pálpe-
bra

A.2) Uma incisão é feita no canto lateral horizontalmente 
e deve ser inclinada seguindo a linha do crânio.Isso é 
feito para tentar prevenir qualquer retração e ectró-
pio da pálpebra;

A.3) A incisão pode ser estendida lateralmente para o fe-
chamento da falha;

A.4) A pele é separada em nível subdérmico na área subo-
cular até região temporal,ponto em que o avanço é li-
mitado;

A.5) Para que se tenha uma rotação necessária, a parte in-
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ferior do ligamento cantal lateral e o septo orbitário 
são divididos com uma tesoura de ponta afiada;

A.6) Depois de feita a divisão, fica fácil de mover toda a 
pálpebra para fechar o defeito;

A.7) Deve-se ficar atento ao delineamento principalmen-
te se o defeito for extenso ou estiver na metade late-
ral da pálpebra;

A.8)  A mucosa bucal ou enxerto condromucoso do septo 
nasal, como descrito por Mustardé são bons substitu-
tos para o tecido conjuntivo. O enxerto é então sutu-
rado na face interna do retalho;

A.9) A sutura vertical das pálpebras é feita em camadas, 
com o uso de sutura simples 6-0 absorvível para as 
camadas da conjuntiva, de 4-0 / 6-0 fio seda para ca-
mada de tarso e monofilamento fino de náilon (6-0) 
para pele. Deve-se tomar muito cuidado para alinhar 
a margem da pálpebra corretamente, combinando as 
linhas cinza e dos cílios de ambos os lados da incisão

A.10) O fechamento da falha e o movimento medial do re-
talho devem ser feitos sem tensão. Uma zetaplastia 
na parte externa da incisão temporal foi descrita por 
McGregor para relaxamento do retalho. Porém, a ver-
dadeira indicação desta manobra é equalizar o exces-
so de pele sobre a incisão cantal lateral enquanto o 
retalho de bochecha avança na região medial

Complicações: pequenos cortes na margem palpebral 
que pode ser evitado com uma sutura cuidadosa, encurva-
mento da porção lateral da pálpebra, encurtamento do deli-
neamento do retalho,ectrópio lateral (mais comum quando a 
incisão lateral foi direcionada no sentido caudal e não cranial. 
Tal ação e a falta de ancoramento do retalho podem causar 
um tensionamento palpebral. Se isso acontecer, pode ser cor-
rigido com um pequeno enxerto ou retalho de Tripier.
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3) Reconstrução da pálpebra inferior para defeitos 
maior que 50% : o objetivo principal é encontrar 
a margem e o tamanho correto da pálpebra. Deve 
haver um fórnice conjuntival profundo além de um 
posicionamento correto da região cantal. Vários mé-
todos podem ser aplicados, como a utilização da pál-
pebra superior, pele da fronte, pele naso labial ou a 
pele da bochecha. 

A) Retalho da fronte ou retalho de Fricke(1): feito em 
2 estágios

A.1) Indicado quando não se pode fazer anestesia pro-
longada, quando há preocupação com hematoma, 
quando houver irradiação para a bochecha ou quan-
do a pele da bochecha estiver muito tensionada;

A.2) Remoção total da PI é feita;

A.3) Reconstrução da linha tarso conjuntival e sistema de 
suporte são feitos por meio de um enxerto condro-
mucoso do nariz ou palato duro . Outra boa opção 
seria um enxerto de mucosa bucal devido a grande 
espessura da pele da fronte;

A.4) Um retalho é levantado na região acima das sobran-
celhas com dimensões corretas para recobertura da 
pálpebra inferior;

A.5) O retalho é suturado na posição para reconstrução 
cutânea palpebral;

A.6) O pedículo não é intubado;

A.7) Um enxerto de pele espessa é colocado na região da 
testa;

A.8) Em 10-14 dias o pedículo é dividido e reposto na re-
gião frontal e o restante da reconstrução é feito.

Complicações: retalho mais espesso, coloração mais 
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tênue e elevações do retalho. Esta última pode virar a pele na 
direção da córnea podendo causar lesão corneana tipo abra-
são.

B) Retalho de rotação da bochecha e enxerto condro-
mucoso (ou Retalho de Mustarde): a maioria dos pa-
cientes que requerem esse tipo de cirurgia são idosas 
e tem grande flacidez da bochecha. A quantidade de 
pele disponível para o retalho é julgada por exame 
com os dedos, empurrando-se a pele da região malar 
em direção ao nariz. Se a pele tiver um bom tônus, um 
método alternativo deve ser considerado.

B.1) Retirada da pálpebra;

 B.2) Confeccionar enxerto condromucoso (nasal ou palato 
ou cartilagem auricular) No caso de enxerto nasal, é 
sábio que se incise em volta da base alar para melhor 
exposição do septo. O enxerto é retirado por meio de 
uma incisão inferior no septo através da mucosa e da 
cartilagem. A mucosa do outro lado é levantada e um 
enxerto composto é fornecido ao se incisar através da 
mucosa e do septo. Após, a cartilagem é desnivelada 
e afinada;

B.3) Enxerto é suturado com sutura simples de vicryl 6-0;

B.4) O retalho da bochecha é projetado. A incisão segue 
lateralmente e para cima, então verticalmente na 
frente da orelha e até o pescoço se necessário;

B.5) O retalho é erguido ao nível da bochecha;

B.6) A elevação segue até o pescoço para maximizar a uti-
lização da pele dessa área;

B.7) A hemostasia é estabelecida;

B.8) O retalho é gentilmente puxado e colocado em posi-
ção;

B.9) O retalho é suturado na borda superior do enxerto 
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com sutura simples de vicryl 6-0

B.10) A parte interna do retalho é ancorada ao periósteo 
com sutura inabsorvível, o que previne ptose do reta-
lho e subsequente ectrópio;

B.11) Após, ocorrerá excesso de pele em 2 partes, na base 
inferior da linha de sutura da bochecha e no pescoço, 
no fim da linha de sutura. Ambas as áreas devem ser 
desniveladas;

B.12) Colocação de drenos por sucção e pressão para pre-
venção de hematomas.

 
Complicações: perda do retalho por isquemia geral-

mente por uma tensão no fechamento ou hematoma, infec-
ção e ectrópio caso o retalho esteja muito apertado .Outra 
causa de ectrópio é o tencionamento do enxerto que resulta 
em fibrose e contratura vertical. Por uma razão semelhante, 
pode haver entrópio palpebral.

C) Retalho de Hughes: O retalho tarsoconjuntival, 
descrito por Hughes em 1937, mostra-se como boa 
opção para as reconstruções dos defeitos de espessu-
ra total das pálpebras, tendo como grande vantagem 
a possibilidade de se praticar a reconstrução com o 
próprio tecido palpebral.

C.1) Inicia-se com a identificação e ressecção do tumor 
dentro dos princípios de segurança oncológica.
Tumor comprometendo praticamente toda a exten-
são horizontal da pálpebra inferior e bordo ciliar;

C.2) Defeito causado pela ressecção do tumor com mar-
gens de segurança;

C.3) Procede-se a eversão da pálpebra superior, sendo as 
dimensões do defeito transportadas para a área doa-
dora, observando-se que, para economia desta, o re-
talho deve ser menor em % do defeito original;
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C.4) Feito o desenho do retalho, inicia-se sua liberação 
com uma incisão horizontal 2 a 3 mm do bordo ciliar 
e incisões verticais laterais até quase todo o compri-
mento vertical do tarso;

C.5) Posteriormente à placa tarsal, procede-se o desco-
lamento, liberando-se o retalho do complexo eleva-
dor/ músculo de Müller, no intuito de preservar o me-
canismo elevador da pálpebra superior;

C.6) Realiza-se a transposição do retalho para o defeito, fi-
xando-o com pontos separados de fio vycril 6-0;

C.7) Com a lamela posterior reparada e provida de supri-
mento sangüíneo próprio, reconstrói-se a lamela an-
teriorcomo por exemplo enxerto de pele total;

C.8) Utiliza-se curativo oclusivo;

C.9) As pálpebras permanecem suturadas ocluindo com-
pletamente o globo ocular por um período mínimo 
de 2 semanas, quando, então, procede-se à secção 
do pedículo do retalho, que é feita 1 mm acima da 
margem palpebral, sendo o neobordo palpebral su-
turado com técnica contínua de fio de vicryl 6-0.

Reconstrução da pálpebra superior
Observações: a reposição de tecidos só pode ser feita 

em regiões específicas. Defeitos da pele só são bem fechados 
com enxertos da outra pálpebra ou da região retroauricular.
Tentar evitar enxertos de espessura parcial, a não ser que não 
haja região doadora de enxerto de espessura total.Após a reti-
rada de tecido, é necessário reconstruir somente três quartos 
do tamanho original.

1) Reconstrução parcial da pálpebra superior (PS)

 OBS: no caso de defeitos igual ou menor que 30% de 
acometimento da pálpebra, podemos utilizar a técni-
ca de fechamento direto
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A) Retalho de troca de pálpebra (ou Retalho de Mus-
tarde para pálpebra superior)

A.1) Quando as bordas não podem ser unidas diretamente;

A.2) Utiliza-se um quarto de PI para reconstruir o defeito da 
PS;

A.3) A PI é reconstruída diretamente;

A.4) A largura do tecido é avaliada;

 A.5) Um retalho pentagonal de metade desse tamanho é 
desenhado na PI;

 A.6) A ponta medial do retalho é cortada;

 A.7) A incisão pára a cerca de 5mm da margem da pálpe-
bra para prevenir danos aos vasos nessa margem que 
se localizam a 3mm dela;

 A.8) O retalho pode ser girado em seu pedículo para fe-
char o defeito na PS;

 A.9) A pálpebra inferior é fechada diretamente;

A.10) A sutura do retalho na PS e o fechamento da inferior 
são feitos em camadas;

A.11) Uma sutura Frost pode ser utilizada par proteger o 
pedículo por dois ou três dias;

A.12) Em 10 a 14 dias o pequeno pedículo é dividido.

 Obs: esse tipo de retalho pode ser utilizado em defei-
tos maiores. Em tais casos o retalho deve ter tamanho 
correspondente.

Complicações: O mau planejamento do retalho pode 
fazer, com que não haja tecido suficiente para fechar a falha 
causando assim necrose. Também pode ocorrer irregularida-
des nos limites da PS como entrópio ou ectrópio.
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B) Retalho de rotação da pálpebra superior
Uma alternativa ao uso do retalho de troca de pálpe-

bras. Também usada para defeitos de um quarto à metade da 
extensão da pálpebra. Essa técnica é de fácil planejamento e 
deve ser considerada como uma das melhores escolhas.

B.1) Ressecção da tumoração em PS;

B.2) Extensão da incisão através do canto lateral se esten-
dendo até região temporal;

B.3) A porção superior do ligamento cantal lateral é divi-
dida;

B.4) PS removida medialmente para fechamento do defei-
to. Se houver qualquer tencionamento a incisão late-
ral deve ser estendida;

B.5) Uma zetaplastia podeser feita na região temporal.

Complicações: grande tensão palpebral, entrópio e 
ptose.

2) Reconstrução total da pálpebra superior

A) Rotação da bochecha e Retalho de troca de pálpe-
bra simultâneos

A.1) A PI ipsilateral pode ser usada em toda sua totalidade 
para reconstrução satisfatória;

A.2) Remoção total da pálpebra. O procedimento é proje-
tado na pálpebra inferior e bochecha;

A.3) Toda PI será utilizada com o ponto inferior e região 
cantal medial sendo deixados intactos; 

A.4) A parte lateral da incisão é feita até 5mm da margem 
lateral da pálpebra no canto lateral;

A.5) Uma rotação padrão da bochecha é desenhada. O re-
talho deve ser planejado para que seja largo o sufi-
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ciente para reconstruir PI;

A.6) O retalho de PI é incisado mantendo o pedículo lateral; 

A.7) O retalho de bochecha é elevado. Nesse ponto ambos 
os retalhos são levados às suas posições finais;

A.8) Confecção do enxerto condromucoso;

A.9) O enxerto é suturado na sua posição para reconstru-
ção da PI;

A.10) A PI é girada para compor a PS, com a ponta medial se 
tornando a ponta lateral da nova pálpebra superior;

A.11) O músculo levantador é suturado no músculo orbicular;

A.12) O retalho da bochecha é posicionado. Deve-se ter o 
cuidado de ancorar a superfície interna do retalho à 
região malar;

A.13) O pedículo da pálpebra superior é mantido por duas 
ou três semanas.

Complicações: A vascularidade da PI pode ser compro-
metida. Se for significativa pode ocorrer necrose.

B) Retalho de troca de pálpebras em dois estágios e 
rotação da bochecha simultâneos

A grande vantagem dessa técnica é a segurança. O repa-
ro é feito em 2 estágios e portanto favorece a vascularização

 B.1) Retirada da PS;

B.2) Incisão na PI medial ou lateralmente até que possa 
ser levada à sua posição de destino e suturada na me-
tade lateral do defeito;

B.3) Importante que poupe o ponto lacrimal;

B.4) A pálpebra baseia-se em um pedículo muito mais 
largo que a troca de pálpebras convencional;

B.5) O músculo elevador da pálpebra é unido ao músculo 
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orbicular na maior área possível;

B.6) As áreas descobertas são fechadas com sutura da 
conjuntiva na pele;

B.7) A posição do pedículo deve ser tal que cubram a cór-
nea durante as duas semanas que separam a primeira 
intervenção da segunda;

B.8) Passado 2 semanas, a quantidade de pálpebra infe-
rior necessária para reconstruir totalmente a pálpe-
bra superior é marcada;

B.9) A base da pálpebra é dividida;

B.10) A pálpebra inferior é colocada na área média do de-
feito da PS. Assim a reconstrução da PS se completa;

B.11) Se possível o músculo levantador é identificado e su-
turado na placa de tarso;

B.12) A PI é reconstruída pela rotação convencional de um 
retalho da bochecha com enxerto condromucoso;

Complicações: a principal complicação é a isquemia. 
Caso isso ocorra, a reconstrução de PI terá que ser refeita com 
um retalho nasolabial ou da testa com o delineamento de mu-
cosa.

C) Retalho de Cutler Beard: retalho de avanço cutâ-
neo-conjuntival da palpebra inferior (PI) para defei-
tos maiores que 75% ou total

C.1) A lesão é removida, resultando defeitos de espessura 
total da PS deixando intacto ponto lacrimal superior;

C.2) O defeito é medido horizontalmente e é desenha-
do um U invertido na PI, começando 5 mm abaixo da 
margem da PI. Como a artéria marginal passa a 1.8 a 
3.4 mm de distância da margem da PI e o tarso tem 
entre 3.5 a 5mm de largura, a incisão horizontal foi 
realizada ao longo da margem inferior do tarso para 
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preservar a artéria marginal e a totalidade do tarso,-
minimizando comorbilidades da PI;

C.3) Uma seda 4/0 é passada na linha cinzenta da PI, que é 
invertida com um retractor de Desmarres;

C.4) feita uma incisão conjuntival abaixo do tarso, deixan-
do-se a a margem da PI e o tarso inferior intactopara 
formar a “ponte”;

C.5) O retalho conjuntival é dissecado até fornix inferior;

C.6) O retalho é avançado para o defeito da PS e sutura-
do ao que resta de conjuntiva usando um vicryl 7-0, 
tendo o cuidado para os pontos serem suconjuntivais 
para evitar a irritação da córnea;

 C.7) Seguidamente faz-se uma incisão horizontal na PI, 
de pele e músculo, abaixo do tarso e avança-se infe-
riormente para criar um retalho de avanço músculo-
-cutâneo;

C.8) O enxerto de cartilagem, previamente preparado é 
então colocado anteriormente à conjuntiva;

C.9) A margem do enxerto é suturada ao remanescente 
tarsal;

C.10) A margem da aponeurose do elevador da PS é sutura-
da no 1/3 superior do enxerto cartilagíneo, para man-
ter a mobilidade da OS;

C.11) O retalho avança depois posteriormente à “ponte” 
(margem da PI e tarso) para cobrir o enxerto de carti-
lagem;

C.12) O retalho musculo-cutâneo é suturado com vicryl 7-0 
à pele da OS;

C.13) As suturas são removidas após 1 semana.

Segundo tempo cirúrgico

C.14) Realiza-se uma incisão horizontal, no retalho 2 mm 
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inferior a margem da PI, permitindo a rotação ante-
rior da conjuntiva sobre a margem palpebral, evitan-
do o contacto da córnea com o epitélio queratiniza-
do;

 C.15)  O pedículo inferior desliza para trás e é suturado ao 
bordo distal da ponte;

 C.16) A conjuntiva superior e a pele são suturados com 6,0 
Vicryl 6-0 (pontos internos).

Reconstrução da região cantal medial:

 Obs1: na remoção de lesões superficiais, a remoção 
do periósteo é recomendada, principalmente se tiver 
acometimento subdérmico.

 Obs2: se tiver acometimento do periósteo, o osso 
nasal que se encontra abaixo da região deve ser am-
putado

1) Retalho médio-frontal ( em forma de” dedo dividi-
do”)

1.1) Utilizado quando a lateral da pirâmide nasal, incluindo 
o periósteo e algumas vezes o osso, e as extremidades 
mediais de ambas as pálpebras forem sacrificadas;

1.2) O retalho deve ser um pouco mais volumoso e mais 
largo que o retalho em forma de dedo padrão;

1.3) O tumor é retirado com o osso e as cavidades etmoi-
des localizadas abaixo do mesmo;

1.4) O canto e as extremidades mediais de ambas as pál-
pebras são sacrificados por completo;

1.5) O saco conjuntival medial é reconstruído pela mobili-
zação da conjuntiva. A mesma é suturada horizontal-
mente, fornecendo delineamento das pálpebras;

1.6) O retalho é posicionado e dividimos a sua ponta até que 
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se obtenha a posição correta do novo canto medial;

1.7) O defeito da região frontal é fechado diretamente;

1.8) Realizado uma incisão do outro lado do nariz e ex-
posto o osso nasal que não foi envolvido. 2 cavidades 
são perfuradas nessa área e um fio é passado para a 
área medial cantal, lado em que o fio passa através 
da camada mais profunda do retalho e retorna pelo 
outro furo;

1.9) Tenciona-se o fio formando assim o canto bicôncavo 
dessa área.;

1.10) O retalho é suturado nos defeitos das pálpebras. 
Pode ser necessário algum delineamento da redun-
dância que se pode formar no nariz.

Complicações: desnivelamento e deslocamento na li-
gação cantal medial

Reconstrução complexa: combinação de retalhos

1) Retalho da região frontal e retalho de rotação de 
bochecha:

1.1) Remoção da pele (com ou sem osso subjacente, tipo 
osso nasal, aparelho lacrimal e cavidades etmoides;

1.2) Cobertura medial feita com retalho médio frontal;

1.3) Remoção do tecido é completada (remoção óssea) 
com defeito deixado para reconstrução;

1.4) Incisão lateral feito na bochecha com divisão da parte 
inferior do ligamento cantal lateral;

1.5) Realizado cantopexia transnasal;

1.6) A extremidade medial de PI é fixada em sua posição 
correta pelo fio transnasal;

1.7) Retirado pequeno excesso de bochecha abaixo do 
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defeito causado pela rotação do retalho;

1.8) Retalho médio frontal é suturado em sua posição 
final.

 Obs: outras alternativas seriam um retalho glabelar 
ou um retalho em forma de ilha.

Complicações: epífora, telecanto e elevações da fronte

Reconstrução cantal lateral
A ocorrência desse defeito é rara. Se possível um enxer-

to de espessura total é utilizado. Se for necessário reconstruir 
apenas a região inferior, um retalho de rotação da bochecha 
ou retalho romboide darão bons resultados.

1) Retalho da fronte (Fricke): pode ser feito em está-
gio único ou dois estágios. Este é mais comum

1.1) Retirada da lesão;

1.2) Confecção do retalho de pele acima e ao lado da so-
brancelha;

1.3) O retalho é elevado tendo o tamanho necessário para 
reconstruir o canto e parte das pálpebras;

1.4) Retalho é dividido em sua extremidade para formar o 
canto lateral;

 1.5) Mobilização da conjuntiva;

 1.6) Enxerto nasal ou bucal caso não seja possível a mobi-
lização da conjuntiva;

 1.7) Com um retalho espesso, normalmente não é neces-
sário o suporte do enxerto condromucoso;

1.8) O leito doador quase nunca pode ser fechado direta-
mente pois causaria distorção da sobrancelha e por-
tanto a área descoberta poderá ser coberta por um 
enxerto
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 1.9) Em muitos casos o retalho é colocado diretamente e 
não há necessidade de intervenção posterior. Em ou-
tros casos, quando há a permanência de pedículo, 
este é dividido em 10 a 14 dias e a porção não utiliza-
da do retalho é devolvida à região frontal.

 
Complicações: diferença de coloração da pele da testa 

e alteração da posição da sobrancelha.
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 Blefaroplastias 

Jamile Andraus Geraissate

É previsível a sequência de mudanças que ocorrem 
em nossa face a medida que envelhecemos, gerando muitas 
vezes uma grande insatisfação estética. Atualmente, cresce o 
número de indivíduos que procuram ajuda de um cirurgião 
para uma variedade ampla de intervenções cirúrgicas cosmé-
ticas e funcionais.

As pálpebras são foco dessas mudanças, queixando o 
paciente de uma aparência envelhecida causada pelas rugas, 
excesso de pele e bolsas palpebrais. Além da queixa de pesso-
as mais idosas que a pele caída das pálpebras superiores pro-
voca cansaço visual e redução do campo visual superior.

O termo blefaroplastia (do grego blepharon, que signifi-
ca pálpebra, e plastos, que significa formado) foi utilizado ori-
ginalmente por von Graefe em 1818 para descrever um caso 
de reconstrução palpebral que ele realizou em 1809. Na Ameri-
can Encyclopedia of Ophthalmology publicada em 1913, a ble-
faroplastia é definida como reconstrução, reposicionamento, 
readaptação ou transplante de qualquer tecido da pálpebra. 
No uso corrente, o termo blefaroplastia refere-se á excisão do 
excesso de pele palpebral, com ou sem excisão da gordura or-
bital, com finalidade funcional ou estética.

A blefaroplastia funcional tem como objetivo restaurar a 
capacidade de visão. Pele, músculo e gordura em excesso são 
removidos para que não haja tecidos bloqueando o eixo da 
visão. Para que uma blefaroplastia seja considerada funcional, 
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três elementos devem estar presentes: (I) os pacientes devem 
perceber melhora da visão quando se levanta a pele da pál-
pebra superior; (II) a perda do campo visual superior deve ser 
comprovada por um exame dos campos visuais (III); e fotogra-
fias devem demonstrar a pele da pálpebra superior ultrapas-
sando os cílios.

O objetivo de blefaroplastia estética é melhorar a apa-
rência dos olhos. Trata-se de uma cirurgia realizada a pedido 
do paciente. Não tem como objetivo a retirada de todo tecido 
extra e redundante das pálpebras, e sim do remodelamento 
das pálpebras para obter um resultado mais agradável e es-
tético.

A blefaroplastida deve ser individualizada, tendo-se em 
mente a posição dos supercílios, a proeminência dos bulbos 
oculares, a qualidade da pele e as expectativas do paciente.

Assim, o primeiro passo do planejamento cirúrgico da 
blefaroplastia, é definir os objetivos específicos de cada pa-
ciente, podendo decidir quais pacientes devem ou não ser 
operados e escolher os procedimentos mais apropriados. Os 
objetivos estéticos podem variar significativamente entre os 
pacientes dependendo de sua anatomia e suas expectativas, 
portanto é fundamental determinar o que os pacientes acham 
indesejável em sua aparência e o que esperam do resultado 
cirúrgico. Cuidadosa ponderação destes aspectos ajudam a 
prevenir complicações e insatisfações no pós-operatório.

Recomenda-se que todos os cirurgiões dêem um passo 
atrás e primeiramente vejam toda a face do paciente, antes 
de focar sua atenção em estruturas específicas, determinando 
os problemas estéticos corrigíveis, de forma que possam ser 
comparados com as expectativas do paciente.

Antes da cirurgia, o paciente necessita de uma avalia-
ção clínica, o cirurgião deve perguntar sobre doenças, cirur-
gias prévias, fármacos, alergias e edema. Particular atenção 
deve ser dada a doenças da tireóide, cadiopatias, hipertensão, 
diabetes, distúrbios hemorrágicos e edema exagerado. Inter-
rogar quanto ao uso de ácido acetilsalicílico ou antiinflamató-
rios, vitamina E, anticoagulantes e fitoterápicos.
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O paciente ainda deve ser submetido a uma avaliação 
oftalmológica incluindo:

- medida da acuidade visual (com e sem correção);

- exame da motilidade extrínseca;

- biomicroscopia e fundoscopia;

- análise biomicroscópica da superfície corneana e do 
filme lacrimal, assim como do fenômeno de Bell.

Deve incluir ao exame uma avaliação da fronte, dos su-
percílios, das pálpebras superiores e inferiores, das boche-
chas, da face e das condições da pele.

A pálpebra superior é avaliada quanto a existência de 
pele excessiva, gordura orbital herniada, sulcos palpebrais 
anormais, ptose, queda dos supercílios, retração e prolapso 
de glândulas lacrimais.

Durante o exame da fronte e dos supercílios o cirurgião 
deve buscar principalmente por ptose (queda) dos supercí-
lios. Ptose do supercílio é um dos principais componentes das 
alterações relacionadas com o envelhecimento que afeta a re-
gião periorbital e caracteriza-se por posição inadequada do 
supercílio e migração da pele superciliar para a região da pál-
pebra superior, resultando em excesso de pele, perda da defi-
nição supratarsal e descenso lateral.

Nos pacientes com aparente dermatocalásio da pálpe-
bra superior, que na verdade é causada pela ptose do super-
cílio, a excisão de pele da pálpebra superior sem elevação do 
supercílio, melhora muito pouco o aspecto do paciente. 

Algumas medidas podem ajudar a identificar os indiví-
duos com ptose de supercílio. A medição da distância entre 
o segmento central da margem palpebral superior e o seg-
mento central da margem superciliar inferior supercílio-pál-
pebra superior, (SPS) e da distância entre o segmento cen-
tral da margem superciliar inferior e o limbo inferior da córnea 
supercílio-limbo inferior, (SLI), enquanto o paciente olha fi-
xamente em posição neutra. Em geral, se a distância SPS for 
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muito menor que 10 mm, especialmente nas mulheres, a sus-
pensão cirúrgica do supercílio pode ser desejável, da mesma 
forma no caso da distância SLI muito menor que 22mm.

No exame o sulco palpebral superior pode ser identifica-
do suspendendo o supercílio e pedindo ao paciente para olhar 
primeiramente para baixo, depois ligeiramente para cima e, 
por fim para baixo novamente. A distância margem-sulco pal-
pebral superior (DMSP), normalmente varia de 9-11mm.

A pálpebra inferior é avaliada quanto á existência de 
excesso de pele, herniação de gordura orbital, retração, con-
cavidade inferior e frouxidão.

Pacientes jovens portadores de bolsas de gordura, a ble-
faroplastia inferior praticamente não requer remoção de pele 
e músculo, mas apenas o excesso de gordura retrosseptal. Já 
em indivíduos mais idosos, geralmente é necessário remover 
pele, orbicular e gordura.

A avaliação do grau de tensão da pálpebra inferior é in-
dispensável pois na presença de qualquer atonia sua corre-
ção deve ser acrescentada a blefaroplastia estética. São dois 
os testes para se identificar a atonia palpebral: snap-back con-
siste em afastar a pálpebra inferior do globo ocular com dedo 
indicador e soltá-la. Se a pálpebra permanecer distante, ou re-
tornar lentamente ao contato com o olho, fica claro que exis-
te algum grau de flacidez palpebral. O segundo denominado 
distraction test consiste em apreender a pele da porção me-
diana da pálpebra com os dedos indicador e polegar e afastá-
-la do globo ocular. Se a distância for igual ou maior que 8mm 
fica comprovada a existência de atonia palpebral.

Avalia-se a flacidez do tendão cantal lateral puxando 
este canto em direção nasal. Normalmente, o canto lateral 
movimenta-se muito pouco com essa manobra; contudo, se 
puder ser tracionado facilmente até o limbo lateral do olho ou 
além dele, o cirurgião deve suspeitar de enfraquecimento do 
tendão cantal lateral.

Alguns pacientes apresentam esclera aparente (scleral 
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show) que pode ser considerada normal ou constitucional; no 
entanto pode as vezes ser o primeiro sinal de exoftalmia ou 
manifestação de atonia palpebral.

Anestesia nas Blefaroplastias
Na maioria das vezes utiliza-se a anestesia local com ou 

sem sedação. Após um período de repouso, o paciente opera-
do poderá retornar ao domicílio. Em alguns casos em especial 
é necessário anestesia geral.

Lidocaína 2% com 1:200000 de adrenalina produz ex-
celente efeito anestésico para infiltrações locais e regionais, 
após injetá-lo o efeito inicia-se em 5 minutos e tem duração 
de aproximadamente 1hora. Mistura com igual volume de li-
docaína e bupivacaína 0,5% prolonga o efeito anestésico.

O uso de vasoconstrictor é indispensável para se obter 
uma hemostasia e consequentemente um sangramento 
menor durante o ato cirúrgico.

Blefaroplastia superior

1. Marcação da Incisão: A marcação da incisão da ble-
faroplastia é inteiramente dependente dos formatos 
de pálpebra, face e supercílio de cada indivíduo. O 
desenho do sulco palpebral é determinado por vá-
rios fatores, incluindo a posição do sulco original, a 
do supercílio e a análise do vetor periorbital superior. 
Como regra geral, nos homens a incisão do sulco pal-
pebral deve ser posicionada 6-7 mm acima do ponto 
médio da margem palpebral e nas mulheres, a inci-
são do sulco palpebral deve ser posicionada 8-9 mm 
acima desse ponto médio, afunilando suavemente na 
direção da margem palpebral medial e lateral. O limite 
medial da marcação do sulco geralmente é acima do 
ponto médio entre o ponto lacrimal e o canto medial 
do olho. O limite lateral do sulco palpebral superior, 
que servirá como limite lateral da marcação elíptica 
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final, depende de algumas condições. Nos indivídu-
os mais jovens, sem excesso de pele ou rugas lateral-
mente, prolonga-se a marcação até a comissura ex-
terna, 5 mm acima do canto lateral do olho e oblíqua 
para cima entre 10˚ e 20˚ em relação á linha horizon-
tal ,numa extensão de 10 a 15mm. A ptose do super-
cílio lateral, mais evidente e aplicável nos pacientes 
do sexo masculino, requer extensão mais lateral do 
sulco/elipse para que o “excesso” lateral seja retirado. 
Normalmente a incisão da blefaroplastia inclui algu-
ma pele sobrejacente á parte lateral do rebordo or-
bital. A linha de incisão superior é desenhada a par-
tir de pontos definidos pela quantidade de pele em 
excesso a ser retirada. Determinados com a “técnica 
do pinçamento” , a pinça é aberta e fechada em vá-
rios níveis até que a quantidade de pele apreendida 
deixe a borda palpebral superior minimamente sepa-
rada da inferior ou apenas tocando a mesma, o ponto 
limite é o que produz tensão na pele sem produzir 
eversão da margem ciliar e respeitando distância li-
mite de no mínimo 10mm da margem superciliar in-
ferior. A linha superior da excisão jamais deve avan-
çar sobre a pele relativamente espessa do supercílio. 
A excisão cutânea deve ficar limitada á pele fina da 
pálpebra. Mesmo nos pacientes com ptose de super-
cílio, a pele espessa dessa região não deve ser abor-
dada. A junção entre a pele fina da pálpebra e a pele 
relativamente espessa do supercílio representa limi-
te anatômico superior natural para a excisão cutânea 
da blefaroplastia. Uma vez que tenha sido determina-
da a extensão vertical da pele, uma linha curvilínea é 
desenhada desde a terminação medial da incisão do 
sulco palpebral até os pontos marcados com técnica 
do pinçamento da pele. A pálpebra superior contra-
lateral é marcada de maneira idêntica e a quantidade 
de pele a ser removida é comparada com a desenha-
da na primeira pálpebra.

2. Anestesia Local: A infiltração do anestésico local 
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deve ser limitada ao espaço subcutâneo, uma vez 
que esse será o plano de dissecção. A infiltração deve 
ser feita lentamente para reduzir distorções do tecido 
e dor. São usados 3cc de solução anestésica para cada 
pálpebra.

3. Excisão da pele: A incisão cutânea pode ser feita 
com bisturi de lâmina 15, com ponta de radiofrequ-
ência ou com laser de CO2, iniciando-se nasalmente 
na linha inferior da marcação, prosseguindo tempo-
ralmente até o seu final. A seguir, incisa-se a linha su-
perior na mesma direção, ou seja nasal para tempo-
ral. A incisão deve atravessar apenas a pele. Após a 
incisão da pele, com auxílio de uma pinça e tesoura 
de Westcott realiza-se a dissecção da pele que se ini-
cia na parte lateral da elipse, mantendo sempre a te-
soura em paralelo a pele da pálpebra a fim de contro-
lar a profundida do corte. Realizar a excisão apenas 
da pele.

4. Excisão no músculo orbicular e septo orbital: O 
músculo orbicular pré-septal subjacente deve ser re-
movido porém de maneira parcimoniosa. A remoção 
excessiva de fibras do orbicular, principalmente na 
sua porcão pré-tarsal, pode contribuir para o apareci-
mento do indesejável lagoftalmo no pós-operatório. 
Uma tira do septo é removida ao longo de toda a pál-
pebra. A remoção do septo permite acesso ás bolsas 
de gordura palpebrais subjacentes.

5. Remoção de gordura: Uma vez removida uma tira 
do septo orbital, as bolsas de gordura palpebrais são 
imediatamente identificadas. Com moderada com-
pressão do globo ocular associada á tração da mar-
gem superior da pele, obtém-se a herniação do te-
cido adiposo. O lobo de gordura herniada deve ser 
tracionado com pinça e clampado e o pedículo coa-
gulado antes da sua secção. Os locais de remoção de 
gordura orbitária na pálpebra superior são os terços 
interno e mediano. A gordura medial é amarelo-es-
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branquiçada e a mediana (pré-aponeurótica) de colo-
ração mais amarela. É nessa etapa que procede-se o 
remodelamento palpebral por meio da remoção gra-
duada de gordura palpebral. A posição da gordura do 
supercílio e da glândula lacrimal deve ser avaliada e 
corrigida se necessário. Lembre-se que o objetivo é 
remodelar o contorno da pálpebra e não remover a 
maior quantidade possível de tecido. Quando se re-
tira exageradamente a gordura orbitária pode-se ter 
como resultado sulcos muito profundos e inestéticos 
nas pálpebras superiores.

6. Hemostasia: Obtém-se hemostasia com cautério 
monopolar. É extremamente importante o controle 
do sangramento durante a blefaroplastia. A aplica-
ção liberal do cautério na margem inferior da ferida 
permite a criação de uma interface de adesão nessa 
margem, o que facilita a consolidação do sulco nessa 
posição, com o auxílio da fibrose transorbicular que 
causa adesão subcutânea/muscular e septal/aponeu-
rótica em posição cefálica.

7. Fechamento: Para o fechamento da pele utiliza-se 
seda 6.0 ou nylon 6.0 através de sutura contínua ou 
intradérmica, ou com pontos simples e separados. 
Maior importância deve ser dada ao canto lateral, re-
gião na qual as excursões do supercílio são amplas 
e onde será maior a tensão sobre a ferida cirúrgi-
ca sendo melhor a realização sempre de sutura com 
pontos interrompidos. A cicatriz é minimizada pelo 
fechamento meticuloso e pela remoção oportuna 
dos pontos 7-8 dias após a cirurgia.

Blefaroplastia inferior

1. Marcação da incisão: A demarcação da pálpebra in-
ferior pode ser realizada de duas formas. A primei-
ra análoga a feita na pálpebra superior: desenha-se 
uma linha a 2mm da margem ciliar que se inicia pró-
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ximo ao ponto lacrimal inferior e se prolonga lateral-
mente até o nível da comissura externa, ou, nas pes-
soas mais idosas, 4 a 5mm além da mesma. A seguir, 
pede-se ao paciente abrir os olhos e com uma pinça 
delicada quantifica-se o excesso de pele e desenha-
-se uma segunda linha inferiormente a primeira. De-
ve-se ter certeza que o excesso de pele apreendi-
do entre os ramos da pinça seja exato a fim de não 
conduzir a eversão da margem palpebral. A segun-
da forma de marcação consiste em se desenhar ape-
nas uma linha subciliar, técnica denominada retalho 
cutâneo ou miocutâneo.

2. Incisão da pele e dissecção do retalho miocutâ-
neo: Incisa-se a pele ao longo da marcação feita pre-
viamente com lâmina n˚ 15, em seguida, uma sutura 
de tração com fio de seda 4-0 /e aplicada em uma po-
sição mais central da pálpebra inferior, atravessando 
o tarso para gerar tração para cima. Realiza-se então 
a dissecção caudal do retalho cutâneo.

3. Exposição e remoção da gordura orbital: As bol-
sas palpebrais inferiores situam-se em lojas nos ter-
ços medial, mediano e lateral. Remove-se o septo 
orbitário nestes locais, e com pressão suave sobre o 
bulbo ocular a gordura se move anteriormente para 
que se proceda a excisão. A gordura exposta pode ser 
removida e esculpida usando a ponteira de agulha do 
cautério ou a tesoura de Westcott. O lobo de gordu-
ra herniada deve ser então tracionado com pinça e 
clampado e o pedículo coagulado antes da sua sec-
ção. Geralmente a gordura lateral é mais difícil de vi-
sualizar e remover, sendo necessária muita atenção 
nessa região.

4. Hemostasia, remodelamento e excisão da pele: 
Após cuidadosa hemostasia, o retalho cutâneo ou 
miocutâneo é posicionado sobre a incisão subciliar. 
Pede-se que o paciente olhe para cima e abra a boca, 
se a pálpebra continuar bem posicionada pode-se re-
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mover o excesso de pele acima da incisão com segu-
rança.

5. Fechamento da pele: O fechamento da pele é con-
cluído com suturas interrompidas ou contínuas de fio 
de mononylon 6-0
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Orbitopatia de Graves

Lívia Carla de Souza Bianchi 
Roberto Murillo Limongi

A oftalmopatia de Graves constitui uma das afecções or-
bitárias mais frequentes, podendo levar a inúmeras alterações 
funcionais e estéticas. Também conhecida como oftalmopatia 
distireoidiana (I - III), a doença ainda apresenta outras deno-
minações, como bócio exoftálmico e doença ocular tireoidia-
na, que perpetuam o errôneo conceito de que a doença é cau-
sada apenas por uma disfunção tireoidiana. (III).

Inicialmente é preciso diferenciar a doença de Graves da 
orbitopatia de Graves.

A doença de Graves é uma doença autoimune, órgão-
-específica, caracterizada pelo desenvolvimento de auto an-
ticorpos contra os receptores do hormônio estimulante da ti-
reóide (TSHr). Esses auto anticorpos são imunoglobulinas do 
tipo IgG, denominadas de TRAb (Thyroid-Receptor-Antibo-
dies). Ou seja, a tireoidopatia da doença de Graves é, basica-
mente, um problema de imunidade humoral. (III, IV).

Os TRAb podem ativar a produção dos hormônios ti-
reoidianos, independentemente da ação reguladora do TSH4. 
Entretanto, os TRAb podem ser inibitórios ou excitatórios e, 
portanto, dependendo do balanço da interação entre as imu-
noglobulinas e o TSHr, a glândula pode entrar em hiper ou hi-
pofuncionamento ou manter sua função inalterada. (IV).

Cerca de 50% dos pacientes com doença de Graves 
nunca apresentam problemas oftalmológicos, o que mostra 
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claramente que o desenvolvimento da orbitopatia de Graves 
não depende do hipertireoidismo. (III).

Já a orbitopatia de Graves, por sua vez, é um processo 
inflamatório orbital, autoimune, onde 90% dos casos são devi-
dos à doença de Graves, mas que também pode estar presen-
te em pacientes com tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo 
primário e até em pessoas sem nenhuma disfunção tireoidia-
na. (I, II). A orbitopatia de Graves por associação à doença de 
Graves é considerada a manifestação extra tireóidea mais fre-
quente desta doença. (III).

Embora sua etiopatogenia ainda não seja totalmente 
esclarecida, provavelmente devido a alterações imunológicas, 
os músculos extraoculares são infiltrados, levando à proptose, 
retração palpebral, distúrbios da motilidade ocular extrínse-
ca, alterações congestivas nas pálpebras e na conjuntiva, e ex-
posição corneana. Raramente pode levar a neuropatia óptica 
compressiva. (I, II).

Acredita-se atualmente que a orbitopatia distireoidiana 
seja uma desordem autoimune decorrente de uma anormali-
dade na reatividade do linfócito T que reconhece um antíge-
no compartilhado pela tireóide e pelo tecido orbitário. Este 
processo é facilitado por moléculas de adesão circulantes ou 
produzidas localmente, cuja expressão pode ser induzida por 
citocinas e relacionadas com a atividade da doença. (I, II, IV).

Uma provável ativação da tireóide por inflamação, trau-
ma, cirurgia, fumo ou irradiação, parece levar à liberação na 
circulação de antígeno tireoidiano que estimula tanto o sis-
tema imune celular quanto o humoral. (I, II, IV). Depois disso, 
anticorpos contra o receptor do hormônio TSH e contra ou-
tros antígenos são produzidos, aumentando a produção de 
hormônios tireoidianos e ampliando a produção de antíge-
nos da tireóide. Linfócitos T ativados invadem o tecido conec-
tivo orbital e ao mesmo tempo uma reação humoral local se 
inicia. Um antígeno compartilhado pela órbita e pela tireói-
de é então apresentado e liberado para a circulação. A com-
binação de imunidade celular e humoral produz migração 
de células inflamatórias e produção de edema na órbita. O re-
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sultado é o espessamento dos músculos extraoculares e o au-
mento no volume do tecido adiposo orbitário. (I - IV).

Os pacientes com orbitopatia distiroidiana devem ser 
submetidos a uma avaliação endócrina detalhada, clínica e la-
boratorialmente. Os principais exames são a dosagem sérica 
do T3, T4 livre e total, e TSH, além da pesquisa de anticorpos 
anti-tireoideanos e anti-receptores do TSH (TRAb). (VIII).

Manifestações clínicas
Clinicamente, a orbitopatia evolui inicialmente com 

uma fase inflamatória, caracterizada pelos clássicos sinais flo-
gísticos: quemose, hiperemia e dor. Essa fase, que pode ser 
mais ou menos intensa, é seguida por um período de calma e 
depois involução de grande parte dos sintomas, quando o pa-
ciente entra no estágio de sequelas da doença. (I, II, VIII).

Existem dois tipos polares de orbitopatia: o polo lipo-
gênico, caracterizado por aumento da quantidade de gordu-
ra retrobulbar e ausência de miopatia, e o polo miogênico, no 
qual o órgão de choque são os músculos extraoculares. 

No pólo lipogênico, há grande proptose e ausência de 
diplopia e hipertensão ocular. Os pacientes não apresentam 
neuropatia óptica, mas podem apresentar luxação do globo 
ocular. Cosmeticamente são desfigurados pela doença e algu-
mas vezes nem sequer podem usar óculos, porque as lentes 
tocam as córneas. (I, II).

O pólo miogênico é o mais grave. Os doentes desenvol-
vem estrabismo restritivo, freqüentemente com hipo e endo-
tropia, diplopia e hipertensão ocular. Pode haver proptose 
discreta com neuropatia óptica. (I, II).

Acredita-se que 40 a 50% dos indivíduos com doença 
de Graves desenvolvam sintomas e sinais oftálmicos. (III). Al-
terações subclínicas observadas à ultrassonografia ou à tomo-
grafia computadorizada, no entanto, estão presentes em um 
número ainda maior de pacientes. As manifestações clínicas 
da orbitopatia distireoidiana são devidas à inflamação, edema 
e alterações fibróticas nos músculos extraoculares. O aumen-
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to de volume, processo inflamatório e alterações congestivas 
levam à proptose, edema e retração palpebral, hiperemia e 
quemose conjuntival, ceratite ou úlcera de córnea por expo-
sição, distúrbios da motilidade ocular extrínseca e menos co-
mumente neuropatia óptica compressiva. Apenas 2 a 7% dos 
pacientes desenvolvem oftalmopatia importante com retra-
ção palpebral acentuada, proptose, diplopia e neuropatia óp-
tica. 

Em seu estudo, Bartley (VIII) sugeriu os seguintes crité-
rios diagnósticos: há orbitopatia de Graves se houver retração 
superior mais miopatia ou disfunção tireoidiana ou proptose. 
Se não for observada retração superior, é necessário que haja 
disfunção tireoidiana, associada à miopatia ou à proptose.

Retração palpebral superior ocorre quando a mar-
gem palpebral superior que deveria estar posicionada 1 a 2 
mm abaixo do limbo esclerocorneano se situa acima disto, es-
pecialmente se houver exposição da esclera entre a margem 
palpebral e o limbo, com o paciente em posição primária do 
olhar. (VIII). Na pálpebra inferior considera-se que existe re-
tração quando a margem palpebral está 1 a 2 mm abaixo do 
limbo.

A retração palpebral (sinal de Dalrymple) constitui o 
sinal mais importante do acometimento orbitário na doen-
ça de Graves e está presente em cerca de 90% dos pacientes 
(VIII), além de ser também uma característica importante da 
oftalmopatia de Graves. 

Proptose é outro sinal extremamente importante na or-
bitopatia distireoidiana. (VIII). A posição do globo ocular em 
relação ao rebordo orbitário varia de indivíduo para indivíduo 
e deve ser medida com o exoftalmômetro, de preferência o 
exoftalmômetro de Hertel, que utiliza os dois rebordos laterais 
como referência. Avaliações isoladas não são muito significa-
tivas, já que existe uma ampla variação nos valores normais. 
De preferência devem ser feitas exoftalmometrias sequen-
ciais, além da observação de qualquer mudança na posição 
do globo ocular, através de fotografias antigas.

Alguns autores consideram como proptose valores 
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acima de 22 mm embora outros considerem anormal um valor 
maior ou igual a 20 mm quando associado a outros sinais de 
orbitopatia. Assimetrias maiores que 2 mm entre os dois olhos 
também devem ser consideradas. 

A proptose se deve, na grande maioria dos casos, pelo 
aumento no volume dos músculos extraoculares por deposi-
ção de mucopolissacarídeos, proliferação de fibroblastos, acú-
mulo de linfócitos e plasmócitos, além de edema e congestão 
venosa. (VIII).

Este comprometimento muscular pode levar a desequi-
líbrios na motilidade ocular extrínseca, pois o não relaxa-
mento do músculo extraocular envolvido impede a contração 
do seu antagonista.  (V - VIII).

Os músculos mais afetados, em ordem de freqüência 
são: (V - VIII). 

a) o reto inferior, com limitação da elevação do globo 
ocular causando hipotropia e diplopia no olhar para 
cima; 

b) limitação do reto medial; 

c) envolvimento do complexo reto superior/elevador 
da pálpebra;

d) e por último o envolvimento do reto lateral. 
Proptose importante também pode ocorrer devido ao 

aumento do tecido adiposo orbitário, independente do alar-
gamento dos músculos extraoculares. 

A observação de espessamento muscular extraocular, 
tanto na TC quanto na RNM, é um achado bastante sugesti-
vo de orbitopatia distireoidiana, entretanto outras condições 
devem ser lembradas no diagnóstico diferencial:

a) pseudotumor inflamatório da órbita;

b) fístula carótido-cavernosa;

c) tumores metastáticos;

d) doença linfoproliferativa;



Manual de Plástica Ocular

164

e) acromegalia;

f ) amiloidose;

g) cisticercose;

h) triquinose.

Sinais externos: edema palpebral é um sinal frequen-
te e importante. Podemos observar ulceração corneana de-
vido à ceratite de exposição, que pode ser mínima ou seve-
ra chegando até a perfuração ocular. A exposição corneana 
pode ser decorrente da proptose, retração palpebral, lagoftal-
mo ou uma combinação destes fatores. Hiperemia conjunti-
val, em geral sobre os músculos retos, demonstra atividade da 
doença. A quemose conjuntival também ocorre nessa fase de 
atividade. (I, II).

O comprometimento do nervo óptico é a complicação 
mais grave da oftalmopatia de Graves.(V - VIII). Cerca de 50% 
dos pacientes acometidos com oftalmopatia de Graves apre-
sentam acuidade visual normal ou levemente comprometida, 
sendo melhor ou igual a 20/40. (I, II). Nesses casos, as altera-
ções no nervo óptico são melhor caracterizadas pelo exame 
de campo visual, de fundamental importância para o diagnós-
tico. 

A perda visual pode ser insidiosa e o envolvimento é 
bilateral na maioria dos casos. 

Além da compressão direta do nervo óptico no vértice 
da órbita, contribuem para a lesão nervosa, o seu estiramen-
to, o aumento da pressão intraocular e a estase venosa, por 
dificuldade de drenagem. A neuropatia normalmente é de-
tectada no início por alterações da visão de cores, alterações 
no campo visual e nos reflexos pupilares. Se tratada a tempo, 
estes sintomas podem regredir sem deixar sequelas.

Vários autores sugerem que a neuropatia óptica ocorra 
com maior freqüência em pacientes com idade avançada e do 
sexo masculino. (V - VIII). 

Já a orbitopatia incide mais em mulheres. A proptose 
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muitas vezes é discreta, mas se observa restrição importante 
da motilidade ocular, particularmente da abdução do olho e 
acredita-se que os pacientes possam ter uma conformação or-
bitária predisponente. O espessamento do músculo reto me-
dial parece ser o fator mais importante no desenvolvimento 
da neuropatia óptica associada à oftalmopatia de Graves. 

Tratamento clínico e Radioterápico
O tratamento clínico pode ser sintomático, medicamen-

toso ou radioterápico. (IX).
Muitos pacientes se beneficiam de medidas simples 

como a elevação da cabeceira da cama para reduzir o edema 
periorbitário matinal, uso de colírios lubrificantes e oclusão 
noturna com gel ou pomada, para melhora da epiteliopatia, 
lagoftalmo ou tempo de quebra do filme lacrimal. (IX).

Quadros mais graves caracterizados por sinais congesti-
vos progressivos incluindo rubor e edema palpebrais, hipere-
mia e quemose conjuntival, com piora progressiva da propto-
se e oftalmoplegia, comprometimento corneano, edema de 
papila e diminuição da acuidade visual são indicações para o 
uso de corticóide (1mg/kg/dia de prednisolona), que repre-
senta um método terapêutico bem estabelecido no tratamen-
to da doença, devido à sua ação anti-inflamatória e imunosu-
pressora. (IX).

A radioterapia (2000 Cgy fracionados) é uma forma de 
tratamento que pode ser usada no controle do quadro infla-
matório da doença. O objetivo é reduzir a infiltração linfocitá-
ria e controlar a atividade inflamatória da doença. Representa 
uma alternativa terapêutica importante, muitas vezes associa-
da ao corticóide, para casos de progressão aguda ou subagu-
da da doença. (IX).

Tratamento cirúrgico
As cirurgias para tratamento da orbitopatia distireoidia-

na podem ser utilizadas basicamente em duas situações: (X).

1) quando há risco de perda visual na fase aguda da do-
ença a despeito do tratamento clínico e radioterápico 



Manual de Plástica Ocular

166

adequados

2) na reabilitação funcional e estética do paciente na 
fase crônica. A correção cirúrgica deve ser feita ape-
nas após um período de observação de 4 a 6 meses, 
certificando-se que a doença endócrina se encontra 
sob controle e que não haja tendência a melhora es-
pontânea da retração.

• Fase Aguda

 Na fase aguda podemos utilizar a tarsorrafia late-
ral temporária, para proteger a córnea e a descom-
pressão orbitária. (X).

1. Tarsorrafia temporária

1.1 Faça uma incisão a cerca de 1 mm abaixo das linhas 
cinzentas das pálpebras superior e inferior, a partir do 
ângulo lateral até o comprimento da tarsorrafia pre-
tendida.

1.2 Remova os tecidos da margem palpebral posterior à 
incisão, a uma profundidade de até 1mm.

1.3 Faça suturas de colchoeiro com fio duplo inabsorvível 
4.0, aproximando cuidadosamente as bordas corta-
das.

1.4 Coloque tubos de tarsorrafia na área externa da pele.

1.5 Amarre as suturas e deixe-as por 2 a 3 semanas.

2. Descompressão orbitária
A descompressão orbitária é um procedimento cirúrgico 

utilizado há muito tempo no tratamento da doença de Graves. 
Como na doença o conteúdo da órbita se mostra aumenta-
do, pelas alterações histopatológicas anteriormente mencio-
nadas levando ao deslocamento anterior do globo ocular, a 
cirurgia visa corrigir este desequilíbrio seja reduzindo o con-
teúdo da órbita, que pode ser feito pela remoção da gordura 
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orbitária, seja aumentando o seu continente, através da remo-
ção de parte de uma ou mais paredes da órbita. (X, XI).

A descompressão orbitária está indicada na fase aguda 
da orbitopatia quando ocorre compressão do nervo óptico e 
úlceras de córnea com risco de desenvolvimento de leucoma 
ou perfuração corneana. (X - XII)

Existem várias abordagens descritas. Provavelmente a 
descompressão mais satisfatória é conseguida com a remoção 
da parede medial e do assoalho da órbita. Se for necessário re-
mover volume extra, a rima orbital lateral e a parte anterior da 
parede orbital lateral também podem ser retiradas.

Técnica cirúrgica

2.1 Faz-se uma incisão na pele entre 1 a 2 mm abaixo da 
linha dos cílios, estendendo-a lateralmente, como na 
blefaroplastia inferior.

2.2 Expõe-se a placa tarsal.

2.3 Faz-se uma dissecção entre o músculo orbicular  e a 
placa tarsal anteriormente, até chegar a rima orbital.

2.4 Se houver prolapso de gordura durante a dissecção, 
remova-a cuidadosamente, evitando tração e fazen-
do boa hemostasia.

2.5 Incise o periósteo ao longo da rima orbital.

2.6 Utilize um descolador de periósteo e afaste-o da rima. 
Com descolador rombo, amplie a dissecção poste-
riormente, levantando o periósteo do assoalho orbi-
tal e da parede medial.

2.7 Observe com cuidado o músculo oblíquo inferior, 
que em geral será desprendido com o periósteo.

2.8 Introduz-se um afastador maleável para afastar late-
ralmente o bulbo ocular e os tecidos moles. Em inter-
valos regulares, libere a pressão aplicada pelo afasta-
dor sobre o bulbo ocular.
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2.9 Utilize um clipe arterial e perfure a porção fina do as-
soalho orbital em posição medial ao nervo infraorbi-
tário. 

2.10 Utilize pinças de saca-bocado e remova a parte me-
dial do assoalho orbital posteriormente, até chegar o 
mais próximo possível da parede posterior do antro 
maxilar. Se for possível preserve a mucosa do antro 
da maxila.

2.11 Cuidado com o nervo infraorbital lateralmente e o 
ducto nasolacrimal medialmente.

2.12 Amplie a remoção óssea para cima, pela parede me-
dial, até a sutura frontoetmoidal. Os vasos etmoidais 
anteriores e posteriores se encontram nesse nível e 
devem ser preservados.

2.13 Remova cuidadosamente a parte posterior da parede 
medial em fragmentos pequenos, utilizando um clipe 
arterial.

2.14 Não se estenda além de 3 cm posteriores à crista lacri-
mal anterior. Deixe cerca de 1 cm de parede à frente 
do forame óptico.

2.15 Incise a periórbita longitudinalmente em vários pla-
nos para liberar a gordura orbital.

2.16 Suture a incisão cutânea com nylon 6.0, em pontos 
contínuos até ao ângulo lateral, depois termine com 
pontos separados.

Dentre as complicações cirúrgicas da descompressão, 
podemos observar: (X).

Nos primeiros dias de pós operatório, pode haver bas-
tante edema, com pouca melhora da proptose.

Se a mucosa do antro maxilar for lesada, a hemorragia é 
uma complicação comum. Em geral, regride espontaneamen-
te.

Os movimentos oculares podem ser afetados pela des-
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compressão, acarretando diplopia. (XIII). Se isto ocorrer, deve-
-se esperar pelo menos 6 meses para correção cirúrgica.

Uma complicação extremamente rara é a extensão da 
linha de fratura superiormente para dentro da placa cribifor-
me (com extravasamento de líquido cefalorraquidiano), ou 
posteriormente para dentro do osso esfenóide, em torno do 
nervo óptico (com perda variável da função deste nervo). Se 
houver extravasamento do LCR, o neurocirurgião deve ser 
acionado para avaliação do caso.

• Fase Crônica
Na fase crônica o objetivo é a reabilitação do paciente 

e a cirurgia visa corrigir a proptose, a alteração da motilidade 
ocular extrínseca, o mal posicionamento palpebral e a remo-
ção de pele e gordura das pálpebras. (XIV)

É importante considerar que a correção da retração 
palpebral deve ser feita apenas após a correção da propto-
se e do desequilíbrio da motilidade ocular, se estas estive-
rem presentes, e com indicação cirúrgica. Isto é fundamen-
tal, pois a proptose e especialmente o estrabismo restritivo 
que acomete o reto inferior, podem influenciar muito na po-
sição da pálpebra devendo ser corrigidos antes da cirurgia da 
retração.

A correção do estrabismo deve ser realizada quando há 
diplopia na posição primária do olhar, mas apenas se o qua-
dro estiver estável há pelo menos 6 meses. O objetivo é obter 
visão única na posição primária e na posição de leitura. Esta al-
teração pode ser melhorada com o uso de lentes prismáticas, 
até a estabilização do quadro.

A ordem do tratamento inicia-se pela correção do es-
trabismo, depois da retração palpebral e, por último faz-se a 
blefaroplastia estética. A maioria dos pacientes, no entanto, 
não necessita de todos estes procedimentos e isto deve ser 
analisado caso a caso.

1. Correção do estrabismo, nos casos de diplopia.

2. Correção da retração palpebral superior
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3. Se for causada pela retração parcial do músculo reto 
inferior: faz-se o rebaixamento do reto inferior.

4. Se for causada pela infiltração do músculo levantador 
da pálpebra, faz-se o rebaixamento do retrator.

5. Correção da retração palpebral inferior

5.1 Se for causada pela infiltração do músculo retra-
tor da pálpebra inferior: faz-se o rebaixamento 
dos retratores com um espaçador.

5.2 Se for causada parcialmente por proptose grave: 
faz-se a descompressão orbitária.

6. Blefaroplastia, nos casos de excesso de pele palpe-
bral e remoção de bolsas de gordura.
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Blefarospasmo e 
Distonias Correlatas

André Novais Amorim 
Roberto Murillo Limongi

• Síndrome de Meige - Brueghel 

 Etiologia: Incerta. Acredita-se que seja uma disfun-
ção dos gânglios da base (II).

 Epidemiologia: Mais prevalente no sexo feminino 
com início dos sintomas variando entre 30 e 70 anos 
de idade.(III).

 Quadro Clínico: Espasmos bilaterais bucolinguais, 
palpebrais e na porção inferior da face com o predo-
mínio dos movimentos mandibulares (I). Os sintomas 
desaparecem durante o sono e agravam-se em situa-
ção de stress (IV)

• Blefaroespasmo essencial

 Etiologia: Incerta. Postulam-se que seja de origem 
multifatorial. Padrão provável de transmissão autos-
sômico dominante, com uma penetrância reduzida 
de cerca de 20%. Acreditam-se que os espasmos se-
riam causados por um circuito superativado consti-
tuído de uma via aferente (luz, irritação ocular, stress, 
fatores emocionais), centro modulador (gânglios da 
base) e via eferente (nervo facial) (V).
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 Epidemiologia: Preferência no sexo feminino, com 
uma relação de 3:1 e com a média de idade do início 
dos sintomas de 56 anos (VI). A incidência de blefa-
roespasmo essencial não é bem conhecida. Pesquisa 
realizada entre os anos de 1976 a 1995 em Minnesota 
(EUA) estimaram em 1,2 casos para cada 100.000 ha-
bitantes (VII).

 Fatores de Risco: Blefarite (principal), conjuntivite, 
Síndrome de Sjogren’s, trauma corneano, irite e en-
trópio. Alguns pacientes referem pródromos antes do 
desenvolvimento do espasmo. Destacam-se fotofo-
bia (principal), olho seco, dor ocular e lacrimejamen-
to (VIII).

 Quadro Clínico:  Contrações espontâneas, involun-
tárias, espasmódicas e bilaterais dos músculos orbi-
cular da pálpebra (porção orbital e palpebral pré-sep-
tal e pré-tarsal), corrugador, prócerus e depressor do 
supercílio (VI).

• Espasmo hemifacial

 Etiologia: O EH resulta da compressão do nervo fa-
cial ipsilateral por um ramo anômalo da artéria basilar 
ou cerebelar (IX).

 Epidemiologia: Predomina na faixa etária de 50 a 
80 anos, podendo, entretanto, acometer indivíduos 
mais jovens incluindo crianças (X). A sua prevalência 
é maior no sexo feminino (XI). A hemiface esquerda é 
mais comumente acometido (XII). A prevalência EH é 
de 14,5 para cada 100.000 indivíduos (XIII).

 Quadro clínico: Contrações involuntárias paroxísti-
cas dos músculos inervados pelo nervo facial. Con-
trações involuntárias intermitentes da metade infe-
rior do músculo orbicular dos olhos, em um dos lados 
da face, que gradualmente pioram em frequência e 
intensidade e, posteriormente, podem passar a aco-
meter a porção superior do referido músculo. Podem 
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persistir durante a anestesia e o sono e chegam a des-
pertar o paciente. Outros músculos inervados pelo 
nervo facial podem ser acometidos em meses ou 
anos. Apenas em 15% dos casos os músculos platis-
ma e frontal são acometidos (XIV). O EH é unilateral 
na maioria dos casos, e quando bilateral são sempre 
assimétricos e assincrônicos. (XV)

1. Conceito
Discinecias craniofacias são um grupo de doenças ca-

racterizadas por movimentos involuntários da língua, face, 
pálato, faringe, cordas vocais, portanto laringe e pescoço (I).

2. Classificação
Síndrome de Meige - Brueghel, Espasmo Hemifacial (EH) 

e Blefaroespasmo Essencial:(I)

3. Tratamento das distonias
Principal tratamento para distonias faciais é a aplicação 

de Toxina Botulínica Tipo A. Apesar de não ser uma cura defi-
nitiva estudos mostram que a toxina é capaz de melhorar os 
espasmos e dar qualidade de vida aos pacientes. Alguns efei-
tos colaterais conhecidos são ptose (mais frequente), diplopia, 
ectrópio de pálpebra inferior (XVI, XVII). Sugerimos a diluição 
em 4,0 ml de soro fisiológico, resultando em uma concentra-
ção de 2,5 U da toxina para cada 0,1 ml de solução. Em cada 
ponto, injetam-se 2,5 U nos músculos protactores das pálpe-
bras (músculo orbicular do olho, próceros e corrugadores do 
supercílios) e, em alguns casos, a droga deverá ser aplicada 
em outros músculos faciais (zigomático e orbicular da boca), 
vide Figura 1 (XVIII).
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Figura 1 – Áreas de aplicação da Toxina Botulínica. CARVALHO RMLS, Gomi CF, Carvalho ALS, 
Matayoshi S, Moura EM, Treatment of essential blepharospasm and related facial dystonia 

with botulinum toxin injection - study of 16 cases. Arq Bras Oftalmol 2003;66:13-6

Apesar do tratamento clínico ser efetivo, a cirurgia deve 
ser considerada para os pacientes que não respondem às in-
jeções de toxina botulínica. Neurotomia ou avulsão seletiva 
do nervo facial, devido à alta taxa de falência e complicações 
(ectrópio, lagoftalmo, desvio da rima labial) é pouco utilizada 
atualmente (XIX). A miectomia trata-se da retirada dos mús-
culos protatores da pálpebra através da incisão da pálpebra 
superior. Por esta via de acesso, é removido o músculo orbi-
cular pré-tarsal, pré-septal e orbitário, músculo corrugador do 
supercílio (XX).
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Técnica

1 - Anestesia local e sedação;

2 - Incisão sulco palpebral;

3 - Dissecção pele e orbicular pré-tarsal;

4 - Dissecção orbicular pré-tarsal e tarso;

5 - Exérese do músculo pré-tarsal;

6 - Dissecção pele orbicular pré-septal e orbitário;

7 - Exérese musculo orbicular pré-septal e orbitário;

8 - Sutura pele Nylon 6.0.

A técnica da miectomia unilateral também poderá ser 
feita em pacientes com espasmo hemifacial com execelentes 
resultados (XXI).
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