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Resumo 
Objectivo: Descrever um caso clínico de fractura “blow out” a e discutir as principais opções 

terapêuticas disponíveis para este tipo de trauma.  
 Material e Métodos: Estudo e descrição de um caso clínico de fractura “blow out”. São mostrados e 
descritos os exames imagiológicos, bem como a cirurgia com colocação de implante de titânio e seus 
resultados funcionais e estéticos. 
 Resultados: No caso clínico apresentado verificou-se um desaparecimento imediato da enoftalmia 
após a cirurgia e rápida recuperação dos movimentos oculares com desaparecimento da diplopia. Em 
seguimento pós operatório continuado, não se verificaram quaisquer complicações. 
 Conclusões: A cirurgia deste tipo de fracturas deve ser feita sempre que se mantenham sintomas 
como a diplopia, sendo a cirurgia com colocação de implante de titânio uma boa opção para o tratamento 
destes doentes. 
 
 Abstract 

Purpose: present a clinical case of blow out fracture and discuss the main terapeutic options  
availeble for this type of trauma. 
 Material and Methods: Study and presentation of a clinical case of  blow out fracture. The 
imagiologic exams are shown and described and so is the surgery with use of a titanium implant. 
 Results: In the presented clinical case we observed the imediate reversing of the enoftalmy after 
surgery and a quick recovery of the ocular movements with diplopia resolving thereafter. In the continued 
follow up, there were no complications observed. 
 Conclusion: The surgery for this type of fracture should be the option whenever the simptoms as 
diplopia are sustained. Surgey with use of a titanium implant is a good option for this patients. 
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Introdução: 
 
  As fracturas blow-out, representam uma lesão característica da órbita após um tipo específico de 
trauma. São provocadas por um impacto com objecto contundente, causando um aumento brusco da 
pressão intraorbitária.  Apesar deste tipo de traumatismos poder provocar fractura da órbita, raramente 
estão associados a lesão do globo ocular.  

Nem sempre é necessária cirurgia para estas lesões. Frequentemente o distúrbio da motilidade 
vertical melhora espontâneamente em uma a duas semanas  
 Devem ser tratadas cirurgicamente se houver evidência imagiológica de se tratar de uma fractura 
de grandes dimensões, se o teste da ducção forçada é positivo, ou se as queixas de diplopia se 
mantiverem. 
 Numa fractura já com três ou mais semanas de evolução existem frequentemente dificuldades com 
o desencarceramento do recto inferior, devido à fibrose e formação de grande quantidade de aderências. 
 

Caso clínico: 
 

 Trata-se de um homem de 63 anos de idade, raça caucasiana, que recorreu ao serviço de urgência 
em Maio de 2005, com queixas de diplopia vertical binocular.  

Refere história de traumatismo ocular do OD, três semanas antes, com desenvolvimento imediato 
de grande hematoma periorbitário. Por não apresentar qualquer queixa visual, o doente não recorreu a 
uma unidade de saúde. Com a resolução expontânea do hematoma duas semanas após o trauma 



começou então com queixas de diplopia vertical. Por manutenção deste sintoma por um período de uma 
semana recorre então ao nosso SU.  

Não descrevia qualquer antecedente pessoal ou familiar relevante. 
À observação ocular, apresentava enoftalmia OD, com limitação da elevação do OD. Pupilas 

isocóricas, isoreactivas. Normal encerramento palpebral. 
A palpação do rebordo orbitário era indolor, sem crepitações e sem alteração aparente da 

sensibilidade facial. 
As acuidades visuais eram 10/10 ODE, sem correcção.  
A observação ao biomicroscópio e a fundoscopia não revelava qualquer alteração ODE.  
Realiza-se então TC crâneo e órbitas para confirmar o diagnóstico provável de fractura do 

pavimento orbitário. 
Verifica-se então imagiológicamente a fractura do pavimento da órbita OD com consequente 

enoftalmia de 2mm. Verifica-se também, o encarceramento do recto inferior deste olho. Não se observam 
quaisquer outras alterações, nomeadamente outras lesões ósseas, do globo ocular ou encefálicas., ou a 
presença de ar subcutâneo. 

 
Neste contexto, por se tratar de uma diplopia mantida após trauma ocorrido há mais de duas 

semanas e na presença de enoftalmia, decide-se realizar intervenção cirúrgica para desencarceramento 
do recto inferior e gordura orbitária e para restabelecimento da integridade do pavimento da órbita. 

 
A cirurgia foi realizada sob anestesia geral, iniciando-se pelo teste da ducção forçada, que foi 

positivo, confirmando o encarceramento do recto inferior. Realizou-se o  acesso por via infraciliar com 
cerca de 3cm, ao longo do rebordo orbitário inferior. Dissecou-se o músculo orbicular e o septo orbitário 
até atingir o rebordo orbitário. Após isolar o periósteo realiza-se incisão no mesmo ao longo do rebordo. 
Dissecou-se o periósteo até se obter uma boa exposição da fractura. Libertou-se o recto inferior e restante 
tecido enclausurado, repetindo-se em seguida o teste da ducção forçada para garantir um bom 
desencarceramento. 

O restabelecimento do pavimento ocular foi realizado com uma rede de titânio, que se cortou para 
se obter uma forma adaptável á fractura (grosseiramente circular com cerca de 2,5cm de diâmetro). 
Realizaram-se 2 pequenos orificios com broca, no rebordo orbitário exposto, espaçados cerca de 2cm. 
Colocou-se a implante na base da órbita verificando-se novamente a boa motilidade ocular. Fixou-se em 
seguida este implante com 2 parafusos de titânio com 1,3mm de diâmetro inseridos nos orifícios 
previamente realizados no rebordo orbitário. 

Realizou-se em seguida o encerramento por planos primeiramente do periósteo com vicryl 4/0, 
seguido do orbicular com orbicular também com vicryl 4/0m e finalmente da pele com nylon 7/0 em sutura 
subcutânea, contínua. 

 
No pós operatório imediato, o doente já nao apresentava enoftalmia, tendo-se verificado o rápido 

desaparecimento dass queixas de diplopia e limitação da motilidade ocular (simultâneamente ao 
desaparecimento do ligeiro edema periorbitário presente após a cirurgia). 

Para verificação dos resultados anatómicos realizou-se novo TC 1 semana após a cirurgia.  
Nestas imagens pode-se verificar o ótimo restabelecimento da estrutura orbitária com normal 

posicionamento do globo ocular e boa fixação do implante de titânio. 
No seguimento continuado do doente (>6M), mantem-se este sem qualquer queixa. 
 
Discussão: 
 
Foi em 1957 que surgiu o termo blow out fracture, proposto então por Smith e Regan, para 

descrever um tipo específico de fractura do pavimento orbitário provocado pelo aumento da pressão 
intraorbitária após traumatismo contuso da órbita, sem fractura associada do rebordo orbitário.  

Desde então multiplas teorias têem sido propostas para a natureza da lesão e da sua 
sintomatologia mais frequente, a diplopia. Muito debate têem também gerando as opções terapêuticas 
para esta situação e o timming das mesmas. 

É importante referir que existem diferenças significativas entre adultos e crianças com este tipo de 
fracturas. Nestas está comprovado serem muito mais frequentes o encarceramento do recto inferior e 
sequelas permanentes do trauma, como limitação mantida da motilidade ocular e consequente diplopia ou 
ambliopia. É consensual que nas crianças a cirurgia de desencarceramento deve ser precoce, sendo 
frequentemente aconselhável no período de cinco dias após o trauma. 

 



 Baseado no nosso caso clínico continuamos as seguintes considerações relativas ás fracturas no 
adulto. 

Varios autores defendem actualmente uma aproximaçao mais conservadora ás fracturas blow out. 
 Baseam-se nas complicações da cirurgia e frequente falta de sucesso desta na melhora da 
enoftalmia e alteraçoes da motilidade, bem como a evidência cada vez maior da resoluçao espontânea da 
diplopia. 
 Defendem ainda novas teorias para a limitaçao da motilidade, em que não é o encarceramento dos 
musculos que será responsável pela alteração da motilidade, mas antes uma disfunção de todo o sistema 
muscular por destruturação da normal anatomia da órbita (retirando assim fundamento à cirurgia de 
desencarceramento). 
 É demonstrado por vários autores que doentes sem com este tipo de fractura, mas que não 
apresentem sintomatologia têm um bom prognóstico sem cirurgia, e que num número significativo de 
doentes a diplopia resolve expontâneamente num período de duas semanas após o traumatismo. 
 

Parece actualmente ser de maior concenso entre os autores consultados, que os principais critérios 
para a intervenção cirúrugica são: 

- enoftalmia maior do que 2mm e/ou 
-  diplopia sem sinais de resolução duas semanas após o trauma 
Outros critérios frequentemente referidos são também:  
- evidência imagiológica de encarceramento e/ou 
- evidência  clínica de encarceramento do recto inferior (teste de ducção forçada positivo). 
Nestas situações, a maior parte dos autores refere que a diplopia não irá resolver 

expontâneamente, sendo então indicada a cirurgia. 
È importante referir que podem frequentemente coexistir outras fracturas ou lesões nomeadamente 

da face ou do crânio, que podem ter indicação cirúrgica e  que nessas situações muitos autores advogam 
a realização simultânea da cirurgia de reconstrucçaõ do pavimento ocular. 

Quanto aos materiais usados para reconstituição do pavimento ocular, vários são propostos 
actualmente. 

Os materiais autólogos, como a fascia lata ou osso proveniente do ilíaco ou do crâneo têm a óbvia 
vantagem de biocompatibilidade, mas implicam um maior tempo operatório e consequente morbilidade. 
Estão também descritos casos de enoftalmia tardia por reabsorção do material transplantado. 

Nos materias aloplásticos, temos os porosos como a hidroxiaapatita e os não porosos como o 
titânio o silicone ou o teflon. Para pequenas fracturas estão também descritas utilizações de materiais 
reabsorvíveis como o vicryl. Apesar de mais fáceis de obter e de manipular que os anteriores, existe com 
estes um maior risco de infecção e eventual extrusão do implante. 

 


