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___________________________________________________________ Resumo 

SILVA, A.L.B. - Emprego do gel de poliacrilamida no tratamento da 
enoftalmia em usuários de prótese ocular. Sao Paulo, 2003. 156 p.Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.   
 
O objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito da injeção do gel de poliacrilamida 
em órbitas enoftálmicas em usuários de prótese ocular, bem como, avaliar os 
exames de exoftalmometria, tomografia computadorizada e aferição do volume da 
prótese como métodos de quantificação para a correção da órbita enoftálmica. 
Realizou-se o estudo em 21 usuários de prótese ocular que apresentavam órbitas 
enoftálmicas unilateralmente, acompanhados no ambulatório de Cirurgia Plástica 
Ocular da Clínica Oftalmológica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Foram analisados: idade, sexo, lado acometido, 
causas da perda ou atrofia do globo ocular, realização de tratamento cirúrgico 
prévio e tempo de uso da prótese. Procedeu-se à avaliação clínica estudando-se as 
funções órbito-palpebrais e o aspecto estético, com a melhor prótese ocular 
adaptada para a respectiva cavidade. O volume da prótese ocular foi calculado 
antes e após o tratamento. Realizou-se exoftalmometria do olho normal e do lado 
com prótese ocular antes e após o tratamento. Os volumes das órbitas normal e 
enoftálmica foram calculados por meio do exame de tomografia computadorizada 
tridimensional, realizada antes e após a aplicação do gel. A diferença entre esses 
volumes e a observação clínica foram os critérios utilizados para estudar a melhor 
quantidade de gel a ser injetada na órbita, com o objetivo de corrigir a enoftalmia. O 
estudo foi documentado por meio de fotografias e filmagem. Os pacientes 
receberam sedação leve, antes da aplicação intra-orbitária do gel de poliacrilamida. 
Houve melhora do aspecto estético em todos os casos. Quatro casos necessitaram 
de uma nova aplicação para melhoria da enoftalmia. A diferença entre as médias da 
exoftalmometria da órbita enoftálmica, nas fases inicial e final, foi estatisticamente 
significativa pela prova de Wilcoxon. A média na fase inicial foi de 14,76 + 3,25 mm 
e, na fase final, foi de 17,24 + 2,73 mm. O volume médio final da órbita enoftálmica 
foi de 29,33 + 4,87 cc,  enquanto que a média aritmética do volume inicial era de 
26,88 + 5,00 cc. Houve assim, uma expansão do volume, da fase inicial para a final, 
equivalente a 9,1% do volume inicial. O volume final da órbita enoftálmica foi de 
29,33cc, formado por três componentes distintos: volume injetado do gel de 
poliacrilamida igual a 2,43 + 0,73 cc (8,3%), volume da prótese igual a 1,62 + 0,63 
cc (5,5%) e volume dos tecidos orbitários igual a 25,28 cc (86,2%).  Na fase final da 
pesquisa, houve necessidade de reajuste ou confecção de nova prótese ocular em 
47,6% dos casos. Não houve reações adversas ou acidentes relacionados com a 
aplicação do gel. As imagens da tomografia computadorizada mostraram o material 
injetado como atenuação de partes moles, assim como a sua permanência no local 
implantado. O gel de poliacrilamida mostrou-se um produto seguro, relativamente 
econômico, de fácil obtenção e aplicabilidade. Concluiu-se também que este 
tratamento pode ser uma opção eficaz nos casos de enoftalmia em usuários de 
prótese ocular.  
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__________________________________________________________ Summary 

 
SILVA, A.L.B. - Application of polyacrylamide gel in enophthalmos 
treatment in ocular prosthesis users. São Paulo, 2003. 156p. Thesis 
(Ph.D.) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.  
 
The object of the present study was evaluating the effect of polyacrylamide gel 
injection in enophtalmic orbit using ocular prosthesis and also, to evaluate the 
exams of exophthalmometry, computerized tomography and prosthesis volume 
measurement as quantification methods for the correction of the enophthalmic orbit. 
A serial study of cases has been conducted in 21 patients presenting unilateral 
enophthalmic orbit, who were users of ocular prosthesis, assisted in the Ocular 
Plastic Surgery Ambulatory of the Clinic of Ophthalmology of “Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”. Age, sex, enophthalmic 
side, causes of ocular globe loss or atrophy and the realization or not of surgical 
treatment at that time, and length of use of prosthesis have been studied. Patients 
have been clinically evaluated by studying orbito-palpebral functions and aesthetic 
aspects with the ocular prosthesis best fitted into their cavity.  Volume of ocular 
prosthesis has been calculated both before and after the treatment. In addition to 
the complete ophthalmic examination, the exophthalmometry of the normal eye and 
ocular prosthesis surface has been performed before and after the treatment. 
Volumes of normal and enophthalmic orbits have been calculated through 
tridimensional computerized tomography with axial sections before and after gel 
application. The difference between those volumes and the clinical observation 
during the procedure were the criteria adopted for obtainment of the best gel amount 
to be injected in each orbit, aiming at the correction of the enophthalmos. Patients 
received slight sedation followed by direct injection of polyacrylamide gel into the 
orbit. The study has been documented through photographs and filming. These 
defects were corrected in all cases. Four patients needed a new injection for 
improving the enophthalmos. The difference between the averages of the 
enophthalmic orbit exophthalmometry in the initial and final phases, was statistically 
significant by the Wilcoxon’s test. The average in the initial phase was of 14.76 + 
3.35 mm and in the final, was of 17.24 + 2.73 mm. The final total volume of the 
enophthalmic orbit was 29.33 + 4.87 cc, and the arithmetic average of the initial total 
volume was 26.88 + 5.00 cc. There was an expansion of the total volume, from 
initial to final phase, equivalent to 9.1% of the beginning total volume.  The final total 
volume of the enophthalmic orbit was 29.33cc, made by three different components: 
injected polyacrylamide gel equal of 2.43 + 0.73 cc (8.3%), final prostheses volume 
equal of 1.62 + 0.63 cc (5.5%) and soft tissue volume equal of 25.28 cc (86.2%). No 
adverse reactions or accidents associated with the application of polyacrylamide gel 
has been recorded. Computerized tomography indicated the material injected as 
attenuation of soft parts and its permanence in the implanted place. The use of 
polyacrylamide gel has shown that it is a product which is safe, relatively cost-
effective, easy to obtain and to apply. Therefore, it was found that this treatment is 
an effective option in cases of enophthalmos in ocular prosthesis users. 
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As deformidades órbito-palpebrais causadas pela atrofia ou 

remoção do globo ocular são observadas com frequência nos serviços 

especializados em cirurgia plástica ocular (SOARES, 1991). Em virtude 

disto, torna-se importante o estudo dos tratamentos para a reconstrução 

orbitária.  

O volume orbitário é uma combinação do volume ocular e do de 

seus anexos, sendo que uma parte pertence à gordura que circunda o globo 

ocular. No adulto, o volume do globo ocular é cerca de 7,0 cc e  o da 

gordura, de mais ou menos 4,0 cc (ROOTMAN et al., 1995; HABAL, 1987; 

SARNAT, 1982) (Figuras 1 A, B e C). A órbita apresenta, em média, 56 mm 

de profundidade, com um volume aproximado de 32 cc no adulto e  de 23 cc 

na criança. Estas medidas são baseadas em cálculos matemáticos e 

medidas anatômicas diretas (ABUJAMRA, 1972; HABAL, 1987).  

Os aspectos biofísicos e mecânicos dos olhos estão relacionados 

com o volume orbitário e o entendimento das medidas do volume orbitário é 

importante na sua reconstrução (HABAL; MANISCALCO, 1980; EATON et 

al., 1984).  
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A

 
B

 C 

FIGURAS 1 A, B e C – SEGMENTOS ANATÔMICOS ANTERIOR, MÉDIO E 
POSTERIOR DA ÓRBITA E SEUS ANEXOS 

(Reproduzido de ROOTMAN, J.; STEWART, B.; GOLDBERG, R.A. Orbital surgery. A 
conceptual approach. In: ROOTMAN, J.; STEWART, B.; GOLDBERG, R.A. Atlas of orbital 
surgery. Philadephia, Raven, 1995.) 
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As principais causas da perda do bulbo ocular são representadas 

pelos traumas, infecções e tumores oculares (MATTOS; CARVALHO, 1988; 

HASHIMOTO et al., 1994; HANSEN et al., 1999).  

Muitas vezes, nos casos de perfuração do bulbo ocular, o cirurgião 

procede à sutura do ferimento que, dependendo da extensão e quantidade 

do tecido perdido, o olho poderá resultar num bulbo hipotônico, atrófico e 

cego (phtisis bulbi) (DORTZBACH; WOOG, 1985), (Figura 2).  

 

 

FIGURA 2 -  OLHO DIREITO ATRÓFICO (PHTHISIS BULBI) 

 

Não é diferente o processo de atrofia ocular que pode ocorrer nos 

indivíduos submetidos a cirurgias oculares que apresentaram complicações 

como: conjuntivites, infecções corneanas e endoftalmites (HANSEN et al., 

1999; HOYAMA et al., 2000).  
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Após a realização das cirurgias de enucleação ou evisceração, a 

preocupação central do cirurgião é a de devolver o volume perdido mediante 

a colocação do implante orbitário. Quando o globo ocular é removido ou 

atrofiado e o volume não é reposto, há um risco potencial dessa órbita 

tornar-se enoftálmica. Os déficits do conteúdo orbitário e a depressão do 

sulco palpebral superior são características de enoftalmia (Figura 3).  

 

 

FIGURA 3 -  USO DE PRÓTESE OCULAR E ENOFTALMIA À DIREITA  

 

Desse modo, algumas etiologias podem ser postuladas. Estas 

alterações podem ser causadas, por exemplo, pela lenta e progressiva perda 

da gordura orbitária, conseqüente ao próprio trauma cirúrgico e mantida pelo 

uso de próteses cada vez maiores e mais pesadas, necessárias para se 

ocupar o espaço resultante do volume perdido (MARKS; ZUGSMITH, 1946). 
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BAYLIS e SHORR (1981) justificaram os sinais de enoftalmia pela 

mobilização das bolsas de gordura do espaço retrosseptal superior para o 

compartimento inferior e anterior da órbita.  

Em 1982, SOLL apontou a existência de diminuição do aporte 

sanguíneo à órbita após a cirurgia de enucleação. Porém, esta afirmativa foi 

contestada por KRONISH et al., em 1990, por meio de estudos que 

comprovaram não existir perda do tecido adiposo e nem diminuição da 

circulação orbitária (apud SOARES et al.,1997).  

Em 1987, HABAL destacou que tecidos moles tendem a iniciar o 

processo de contração aproximadamente 12 meses após a cirurgia. No 

entanto, quando há infecções ou inflamações oculares graves, a atrofia pode 

se dar mais precocemente. Conforme as mudanças volumétricas ocorrem na 

órbita, as alterações na aparência tornam-se mais evidentes.  

Quando o paciente apresenta a condição de um olho inestético e 

cego, o médico, freqüentemente, o estimula à adaptação de uma prótese 

ocular (DRUIANOVA, 1984), (Figura 4). Tal procedimento é o complemento 

do processo de restauração da cavidade orbitária, reintegrando o paciente à 

sociedade não só do ponto de vista médico-cirúrgico, como também 

psicológico (CALLAHAN; THOMAS, 1979; SOARES, 1990). Além de 

devolver parte do volume orbitário a ser preenchido, a prótese ocular 

ameniza e simetriza com detalhes de cores, brilho e contorno a deformidade 

órbito-palpebral.  
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FIGURA 4 -  OLHO DIREITO INESTÉTICO E ADAPTAÇÃO DE LENTE 
ESCLERAL PINTADA 

 

 

Segundo SOARES, em 1990, toda cavidade orbitária (com ou sem 

implante) é passível de albergar uma prótese ocular. É importante ressaltar 

que o ideal seria que as cavidades tivessem sido previamente submetidas a 

tratamento cirúrgico para repor o déficit  de volume orbitário.  

A adaptação de uma prótese externa não acoplada torna-se mais 

fácil quando o tamanho do implante é cerca de 20% menor do que o do 

globo ocular removido, mantendo-se a convexidade da superfície anterior da 
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cavidade e a amplitude normal dos fórnices conjuntivais. A prótese adaptada 

compensa a falta de volume dos tecidos moles e tem como apoio o fórnice 

palpebral inferior (LEWIS, 1979). Muitas vezes, o protético tende a 

confeccionar uma prótese maior para compensar a falta de volume orbitário. 

Esta prótese mais pesada exerce pressão direta sobre a pálpebra inferior 

pela força da gravidade e, eventualmente, tal processo desencadeia ptose 

da pálpebra inferior, o que resulta em pior assimetria facial (WIGGS, et al., 

1982).  

Nesta fase, o problema não deve mais ser tratado com técnicas e 

tentativas de melhoria da prótese ocular. A partir daí, devem ser 

consideradas as possibilidades reais de nova cirurgia para o aumento do 

volume orbitário e a adaptação de uma prótese ocular capaz de devolver a 

condição de simetria e fisionomia natural.  

O tratamento da órbita enoftálmica deve ser embasado na correção 

dos mecanismos que levam aos defeitos das partes moles e deficiência de 

volume. Muitas vezes, é difícil calcular qual seria o tamanho exato da esfera 

a ser colocada na cavidade orbitária para a devolução do volume de forma 

semelhante ao do lado normal (CUSTER, 1999; SCHELLINI et al., 2001). 

Deste modo, a dificuldade na escolha do tamanho exato do implante que 

devolva com plenitude o volume perdido pode levar a um quadro de 

enoftalmia ou de exoftalmia, que geram a insatisfação do paciente. Frente a 

este quadro, o cirurgião pode optar por nova cirurgia para troca da esfera, o 

que nem sempre garante que o volume devolvido seja o ideal ou que o 

procedimento seja isento de complicações. Assim, surge a necessidade de 
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se procurarem alternativas para a devolução do volume orbitário por meio de 

técnicas minimamente invasivas. 

Pretende-se com esta pesquisa estudar nova opção de tratamento 

que solucione tais questões. Desde que o volume a ser devolvido não seja 

muito grande, o tratamento das órbitas enoftálmicas em usuários de prótese 

ocular poderia ser realizado por meio de substâncias injetáveis sob a forma 

de gel . 

Com base em estudos não oftálmicos anteriores, evidenciou-se que 

o gel de poliacrilamida é uma substância atóxica, não absorvível e estável, 

capaz de preencher e aumentar o volume dos tecidos moles. Supõe-se que 

a utilização deste gel promova o aumento do volume orbitário, melhorando a 

função órbito-palpebral e a estética facial de portadores da deformidade em 

questão. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Revisão da literatura 
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Partindo-se da premissa de que a reposição adequada do volume 

orbitário perdido é o principal recurso para prevenir o aparecimento das 

anormalidades órbito-palpebrais conseqüentes à perda ou à atrofia do globo 

ocular, deduz-se que a implantação primária ou secundária é indispensável 

e constitui o primeiro passo da terapêutica ou reconstrução das órbitas 

enoftálmicas de usuários de prótese ocular.  

Apresenta-se, a seguir, a revisão da literatura enfocando os  

principais tipos de implantes utilizados na órbita com o intuito de devolver o 

volume perdido. 

 

2.1.  OS IMPLANTES ORBITÁRIOS  

 

Em 1583, GEORGE BARTISCH (apud GUYURON, 1990) descreveu 

e publicou pela primeira vez uma técnica de enucleação realizada por 

JOHANNES LANGE em 1555. 

Em 1885, MULES introduziu, com resultados satisfatórios, o uso de 

um implante esférico de vidro na cavidade anoftálmica, o que representou  

uma grande contribuição no campo da cirurgia de reconstrução orbitária. 
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Em 1887, LANE já citava a técnica de FROST que posicionava um 

implante esférico de vidro envolvido pela fáscia de Tenon.  

O uso de um implante intra-orbitário reduziu a retração da cavidade 

após a enucleação, com visível melhora do aspecto estético e levando as 

atenções a se voltarem para as modificações dos implantes. Em 1938, 

WHEELER adicionou ranhuras ao implante esférico na tentativa de prevenir 

sua migração, melhorar a mobilidade e aliviar o problema da depressão 

existente no sulco palpebral superior.  

Grandes progressos no desenvolvimento dos implantes e no 

aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas ocorreram após a Segunda Guerra 

Mundial. Novos materiais, suturas de melhor qualidade e avanços técnicos 

na confecção de produtos usados, durante ou após a cirurgia de enucleação, 

contribuíram para uma melhor qualidade do tratamento cirúrgico e pós-

cirúrgico da cavidade orbitária. 

Desenvolveram-se implantes parcialmente recobertos nas décadas de 

40 e 50. Porém, devido ao fato de sua porção exposta estar em área 

contaminada e comunicar-se com a porção recoberta do implante, a infecção 

e a extrusão eram freqüentes (GOUGLEMANN, 1970). 

Tornando-se evidente que os implantes parcialmente recobertos não 

eram satisfatórios, as atenções voltaram-se de novo para os implantes 

totalmente recobertos e para o desenvolvimento de melhores implantes 

intra-orbitários esféricos ou esféricos modificados. 
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Até a metade da década de 60, praticamente todos os implantes eram 

inseridos dentro da fáscia de Tenon. STONE mostrou que 65% desses 

implantes migravam, fato que era  mais evidente naqueles que não tinham 

acessórios sintéticos para promover a aderência dos tecidos circunjacentes 

(STONE, 1965). 

TYERS & COLLIN, em 1982, indicavam as modalidades terapêuticas 

a serem empregadas para se evitar a chamada síndrome pós-enucleação, 

caracterizada por ptose palpebral, aprofundamento do sulco palpebral e 

enoftalmia. 

Além do uso de artefatos sintéticos, diversos cirurgiões procuraram 

encontrar alternativas utilizando-se de tecidos autógenos para o tratamento 

da cavidade orbitária (PETRELLI, 1990).  

Implantes sintéticos, como os de silicone (CONN et al., 1990; DAVIS; 

JONES, 1971; NASR, et al., 1994) isolado ou envolvido por esclera ou 

mucosa (PUTTERMANN; KARESH, 1988; STEINKOGLER, 1987); 

hidroxiapatita (PERRY, 1990; BYRD, 1991; EL-SHADED et al.,1995; 

SHIELDS et al., 1991; SHIELDS et al., 1992; SHIELDS et al., 1993; 

CUSTER; TRINKAUS, 1999; MASSRY; HOLDS, 1999; PERRY et al., 2002) 

sem ou com envoltório de malha de poliglactina (Vicryl) (JORDAN et al., 

1995); biocerâmica (SOARES, et al., 1995; JORDAN et al., 2000); silicone 

recoberto com uma lâmina de politetrafluoretileno (Gore-tex) (MORAX, 

1990 e COS et al., 1998); acrílico dentro de um envelope de esclera de 

doador cadáver (FRUEH; FELKER, 1976); polietileno poroso de alta 

densidade (Medpor) (BILYK et al., 1992; KARESH; DRESNER, 1994; 
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RUBIN et al., 1994; HOYAMA et al., 2000; ANDERSON et al., 2002), dentre 

outros, já foram utilizados. 

A maior complicação com o uso de implantes aloplásticos foi a 

extrusão. Porém, em 1987, HELMS et al. relataram a ocorrência de ptose 

palpebral, anestesia na região dos nervos supra e infra-orbitários, migração 

do implante para os seios da face, celulite orbitária e migração intracraniana 

com subseqüente drenagem de líquido cefalorraquidiano ao se utilizar a 

técnica de implantação subperiostal de múltiplas microesferas de vidro na 

órbita. 

Também se verificaram complicações com o uso de implantes de 

silicone em estudo retrospectivo que comparou a incidência de exposição de 

implantes de hidroxiapatita e implantes de silicone. Evidenciou-se incidência 

de exposição no grupo de hidroxiapatita de 11,1% (3/27) - em reparações 

primárias após enucleação - e de 9,4% (3/32) - em reparações secundárias 

tardias (DAVIS; JONES, 1971; NUNERY et al., 1993). A incidência de 

exposição no grupo de implante esférico de silicone foi de 0% (0/48) - em 

reparações primárias após enucleação - e de 3,3% (1/30) - em reparações 

secundárias tardias. 
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2.2.  ENXERTOS ORBITÁRIOS 

 

Ainda no começo do século, BARRAQUER e WHEELER sugeriam a 

colocação de gordura na cavidade orbitária (BARRAQUER, 1990; 

WHEELER, 1990). 

Os enxertos dermo-gordurosos foram e continuam sendo amplamente 

utilizados na reconstrução da cavidade anoftálmica, seja primeiramente após 

a enucleação ou, secundariamente, após a extrusão ou migração de um 

implante pré-existente (ORTICOCHEA, 1971; BORODIC et al., 1989). 

Em 1982, AGUILAR et al. apresentaram experiência com os enxertos 

dermo-gordurosos e as modificações técnicas que visavam a minimizar as 

complicações pós-operatórias precoces. 

Em 1991, MIGLIORI e PUTTERMAN apresentaram modificação na 

técnica dos enxertos dermo-gordurosos, criando uma forma de cúpula na 

superfície anterior do enxerto, simulando a curvatura do globo ocular e 

melhorando o contato com a prótese.  

Em 1992, BOSNIAK sugeriu que os enxertos dermo-gordurosos 

autógenos, usados na reparação da cavidade anoftálmica sobreviveriam 

melhor e com menor perda de volume se posicionados dentro da cápsula de 

Tenon imediatamente após a retirada do globo ocular, quando os músculos 

retos são suturados à borda dérmica do enxerto.  

Em 1994, SIHOTA et al. analisaram, em estudo prospectivo, os 

resultados estéticos a longo prazo dos enxertos dermo-gordurosos nas 
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espessuras de 10 e 20 mm, concluindo que existem incidência de enoftalmo 

e deformidade do sulco superior da pálpebra quando a espessura da porção 

gordurosa é de 10mm, sem comprometimento da motilidade da prótese ou 

integração do enxerto. 

Recentemente, em 2000, BONAVOLONTA et al., realizaram a 

experiência com a retirada de enxerto dermo-gorduroso da região 

periumbilical, com bons resultados.  

Em 1980, COSTER e GALBRAITH  preconizaram o uso de enxerto 

autógeno de cartilagem para a correção da falta de volume da órbita 

anoftálmica. A mesma técnica foi utilizada por CARRAWAY et al. em 1990 e 

por LEE, em 2000. 

Em 1993, MOLGAT et al. utilizaram enxerto autógeno de mucosa oral 

e gordura. Nestas cirurgias, uma prótese pré-fabricada era utilizada no pós-

operatório imediato para a manutenção da reconstrução dos fórnices. 

De modo semelhante, desenvolveu-se molde de silicone com forma 

circular e expansível em toda a sua circunferência, utilizado para a 

manutenção dos enxertos de membrana mucosa ou dos enxertos parciais de 

pele no local, facilitando sua integração (SOLL, 1969).  

Além da gordura, enxertos ósseos também foram usados para a 

reposição do volume orbitário. Em 1970, SOOD et al. utilizaram enxertos 

homógenos ósseos como implantes orbitários, apresentando, na época, 

resultados encorajadores. Em 1976, BANSAL obteve resultados 

semelhantes aplicando a mesma técnica.  
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Com a evolução das técnicas, surgem, na literatura, relatos e 

propostas de tratamento de suas complicações. 

SHORE et al., em 1985 e BOSNIAK, em 1990, descreveram 

complicações no uso de enxertos dermo-gordurosos e indicaram como tratá-

las. Entre essas complicações, citaram: granuloma piogênico, crescimento 

de pelos no enxerto, queratização da cavidade orbitária, deiscência da ferida 

operatória, infecção e hematoma na área doadora. Algumas complicações 

puderam ser tratadas ambulatorialmente; porém, para outras, foi  necessária 

segunda intervenção cirúrgica. 

 

2.3.  IMPLANTES INJETÁVEIS   

 

A reposição de volume dos tecidos moles é, há séculos, um dos 

procedimentos mais estudados em todo o mundo e tem-se tornado cada vez 

mais importante à medida que pacientes e cirurgiões requerem melhores 

resultados funcionais e estéticos (SCHELLINI et al., 2000).  

Nos últimos 10 anos, estudiosos têm demonstrado enorme interesse 

pelos materiais administrados sob a forma injetável para o preenchimento e 

aumento de tecidos moles, sendo que o desenvolvimento de novos materiais 

tem possibilitado o emprego destas substâncias no tratamento de humanos 

(ELSON, 1995; FAGIEN; ELSON, 2001). Atualmente, a medicina estética e 

especialistas em rejuvenescimento facial utilizam implantes injetáveis para 

promover o preenchimento por meio de técnicas minimamente invasivas 
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(COOPERMAM et al., 1985; MAK; TORIUMI, 1994; DURANTI, et al., 1998; 

ELLIS et al., 2000). 

A primeira tentativa experimental de se introduzir um implante na 

cavidade anoftálmica para obter um aumento volumétrico foi realizada por 

meio da injeção de hidroxiapatita sintética microgranular na cavidade 

eviscerada de ratos. Como os grânulos desse material eram muito 

pequenos, não permaneceram no local da implantação, havendo perda de 

volume no decorrer do experimento (RANZANI et al., 1997). 

Nova tentativa foi realizada utilizando-se uma hidroxiapatita sintética 

com grânulos de maior tamanho, hidroxiapatita não reabsorvível e que foi 

injetada no subcutâneo de cobaias, seguidas a intervalos regulares, sendo o 

material estudado histopatologicamente (XAVIER et al., 2000). Porém, esta 

hidroxiapatita produziu intensa reação tecidual e houve déficit de volume nos 

tempos de observação mais avançados, muito provavelmente por ser 

fagocitada e eliminada do local de aplicação, como se pôde observar por 

avaliação histopatológica.  

O material ideal a ser utilizado para devolver volume aos tecidos 

moles deve apresentar algumas características, tais como: possuir textura, 

distensibilidade e cor semelhante aos tecidos vizinhos, ser inerte, persistir no 

local de implantação, não transmitir ou causar doenças e se integrar ao 

hospedeiro (SCLAFANI et al., 2000a). 

Além disso, o material ideal deve ser estável, resistente e 

biocompatível, de forma a haver espaços virtuais que possam ser 
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preenchidos pelo rápido crescimento fibrovascular, propiciando o transporte 

de células de defesa que combaterão eventuais infecções do implante 

(SCLAFANI et al., 1997b). 

Na área da cirurgia cosmética, assim como na reparadora, várias são 

as substâncias aloplásticas que podem ser utilizadas e, nos últimos anos, a 

atenção voltou-se para a biocompatibilidade de vários materiais e a 

tolerância dos tecidos ao material dos implantes. 

Em 1983, SMITH & LISMAN relataram o uso de colágeno líquido para 

a correção das deformidades do sulco palpebral superior na enoftalmia. 

Outra substância bastante utilizada no passado foi o silicone líquido, 

material preferido para as injeções dérmicas (NASR, 1994). Trata-se de uma 

substância que vem sendo utilizada há anos como material para a confecção 

de implantes e também para o preenchimento e a correção de defeitos em 

partes moles. Por ser droga de vasta utilização, muitos dos seus efeitos 

colaterais e complicações são conhecidos como, por exemplo, a capacidade 

de promover aumento de volume maior que o desejado pelo depósito de 

colágeno sobre o implante, a migração, a extrusão, a embolia, a hipo ou 

hipercorreção (WEBSTER et al., 1986).  

CAHILL & BURNS, em 1989, estudaram a injeção de colágeno 

(Zyplast) em cinco pacientes com enoftalmia, usuários de prótese ocular e 

presença de sulco palpebral superior profundo. Houve melhora clínica em 

todos os casos e redução do volume da prótese ocular.  Não foram relatadas 

complicações devidas ao  material. 
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HUNTER; BAKER, em 1994, e FEINENDEGEN et al., em 1998, 

utilizaram injeção de gordura autógena na região orbitária para a correção 

de enoftalmia em usuários de prótese ocular e correção do sulco palpebral 

profundo. Citam desvantagens do procedimento, como, por exemplo, a 

incisão periumbilical para a coleta da gordura e, ainda, a reabsorção parcial 

da gordura injetada.   

O polimetilmetacrilato (PMMA) na forma de microesferas é um 

material sintético sugerido para uso nos tecidos moles (McCLELLAND et al., 

1997). Microesferas de PMMA de trinta a quarenta micra, suspensas em 

colágeno (Artecoll), têm-se mostrado uma opção adequada, uma vez que a 

associação de ambos os materiais proporciona incorporação tecidual por 

crescimento de tecido conectivo estimulado pelo colágeno (LEMPERLE et 

al., 1995). Os resultados são duradouros e o volume permanece no local 

injetado por um período médio de cinco anos. Complicações como a 

extrusão ou a visibilização do Artecoll através da pele já foram relatadas, 

mas são atribuídas à implantação muito superficial dessa substância 

(LEMPERLE et al., 1995). 

Recentemente, um polímero sintético - o hidrogel - está sendo testado 

em estudos experimentais, associado a três tipos de alginato de cálcio 

injetados para o aumento de tecidos moles, e os resultados têm sido 

animadores (MARLER et al., 2000).  SCLAFANI et al., em 2000b, 

descreveram experiência com o uso injetável de derme acelular processada 

em microgrânulos (ALLODERM) como preenchedor de tecidos moles, com 

bons resultados.   
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O polietileno, material já conhecido no meio oftalmológico, foi 

comparado experimentalmente a outros materiais sintéticos utilizados para a 

confecção de esferas para a reconstrução da cavidade orbitária (RUBIN et 

al., 1994b; GOLDBERG et al., 1994; RUBIN et al., 1997; CHOI, et al., 1999; 

SCHELLINI, 2000).  

Em 1999, ROSSA desenvolveu um tipo de polietileno também a partir 

da polimerização de moléculas de etileno. Este polietileno foi estudado como 

implante no subcutâneo de ratos e observou-se que ocorrera penetração de 

tecido conjuntivo neoformado para o interior dos poros, com boa tolerância 

tecidual. Esferas desse mesmo polietileno foram injetadas em cavidades 

evisceradas de coelhos, com boa integração tecidual e sem sinais de 

rejeição (SCHELLINI, 2000).  

Desde 2001, no mundo todo, o gel de poliacrilamida vem sendo 

amplamente utilizado como preenchedor de tecidos moles. Trata-se de um 

material que atendeu aos requisitos da Comissão de Ética Médica do 

Hospital das Clínicas (Anexo 1) e do Ministério da Saúde para a realização 

deste estudo. 

 

2.4.  O GEL DE POLIACRILAMIDA (PAAG) 

 

O gel de poliacrilamida é composto por 2,5% de poliacrilamida e 

97,5% de água. Uma grande quantidade de testes sobre a 

biocompatibilidade do produto foi realizada segundo as recomendações do 
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padrão ISO (RYTTING; JORGENSEN, 1997; KOVANSKAYA, 2000). Os 

testes sugerem que os implantes de PAAG são tolerados por longos 

períodos, sem nenhuma evidência de biodegradação. 

Os poliacrilamidas são polímeros de peso molecular controlado (de 

200.000 a 20.000.000) formados a partir da polimerização de monômeros da 

acrilamida e N, N1-metilembisacrilamida. Dependendo do resultado do 

processo de síntese, os polímeros podem tornar-se uma molécula linear 

solúvel na água ou um polímero insolúvel na água. O gel de poliacrilamida é 

caracteristicamente insolúvel em todos os solventes e pode ser permeável à 

água, a íons, oxigênio e metabólitos de baixo peso molecular.  

O poliacrilamida é amplamente utilizado nas pesquisas biomédicas e 

na indústria (Anexo 2). Na forma de gel, vem sendo usado, há décadas, no 

preparo de lentes de contato gelatinosas e na pesquisa da produção de 

implantes, modelos de tecidos, detector de anticorpos à penicilina, 

carregadores de hormônios e de drogas em estudos experimentais. O PAAG 

é empregado em várias aplicações científicas para a separação e detecção 

das moléculas. 

É utilizado em larga escala na produção de papel e nas indústrias de 

produtos cosméticos. Desempenha função importante como estabilizador de 

bloqueador solar, xampus, sabonetes e cremes hidratantes. 

Em menor escala, o poliacrilamida é utilizado no clareamento do 

açúcar e na produção de medicamentos.  
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Quanto às suas características químicas, possui pH entre 7.0 e 9.0 e 

sua fórmula empírica é: [C3H5NO]n[C7H10N2O2]m. O PAAG tem a seguinte 

fórmula estrutural: 

 

- CH2 - CH - CH2 - CH - CH2 - CH -  

 

 

 

Além de estável e não biodegradável, o PAAG possui ótimas 

propriedades de elasticidade e viscosidade, o que facilita sua aplicação. É 

homogêneo e não contém partículas como microesferas, microcristais e 

outros.  

A estabilidade desse gel ocorre após sua exposição ao oxigênio, à 

alta pressão, a altas e baixas temperaturas, a enzimas e bactérias. O 

produto final deve apresentar, dentro dos padrões da normalidade, os 

seguintes critérios: pH, ausência de metais pesados, index de refratividade, 

- CH2 - CH - CH2 - CH - CH2 - CH -  

C=O C=O C=O

NH2 NH NH2 

CH2 

NH2 NH2 NH 

C=O C=O C=O 
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esterilidade, ausência de monômeros (< 5 ppm) e ausência de agentes 

pirogênicos.   

Desde 2001, vem sendo utilizado na correção de deformidades faciais 

mediante preenchimento dos tecidos moles. Recentemente, publicaram-se 

estudos abordando temas e relatos de experiência sobre a utilização do 

PAAG (TARIKE; TARIKE, 2003; CHRISTENSEN et al.,2003; HU et al., 2002; 

STEPHENS, 1991). 

A toxicidade do poliacrilamida tem sido estudada por mais de trinta 

anos (BOLLEN, 2000). Numerosos estudos com base em toxicologia 

demonstram que o poliacrilamida não é tóxico nos humanos ou animais. 

Diferentemente do acrilamida, que é tóxico após administrado em altas 

doses nos estudos experimentais com ratos (FRIEDMAN, et al., 1995). 

Em todos os estudos histológicos, observou-se que o poliacrilamida 

induz apenas a uma mínima reação inflamatória local, representada por 

linfócitos. Os tecidos das amostras foram fixados em formaldeído, 

embebidos em parafina e corados com hematoxilina/eosina para 

visibilização. O PAAG corou forte e, ao seu redor, o tecido conectivo corou 

numa intesidade mais clara.  Além disso, poucos macrófagos foram vistos ao 

redor do gel. A camada pseudoepitelial formada ao seu redor é fina, se 

comparada às reações a outros corpos estranhos (Figura 5). Estes estudos 

confirmam que o PAAG é bem tolerado pelo corpo humano. 
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FIGURA 5 -  CORTE HISTOLÓGICO DA DERME COM IMPLANTE DO GEL DE 
POLIACRILAMIDA, CORADO COM HEMATOXILINA/EOSINA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 
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Este estudo teve os objetivos abaixo indicados. 

 

1.  Avaliar o efeito da injeção do gel de poliacrilamida nas órbitas 

enoftálmicas unilaterais de pacientes usuários de prótese ocular 

acompanhados no Ambulatório de Cirurgia Plástica Ocular da Clínica 

Oftalmológica, do HC-FMUSP. 

2.  Avaliar a adequação dos exames de exoftalmometria, tomografia 

computadorizada e aferição do volume da prótese ocular como 

métodos de quantificação da correção da enoftalmia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Material e Métodos 
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4.1.  TIPO DE ESTUDO 

 

Realizou-se estudo longitudinal clínico de série de casos com 

intervenção para descrição e análise dos achados órbito-palpebrais, no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, de julho/2002 a junho/2003. 

Por ocasião do ingresso ao estudo, cada paciente e/ou seu 

acompanhante recebeu orientação sobre a pesquisa e foi solicitado a 

assinar o termo de consentimento aprovado pelo Comitê de Ética da 

Instituição (Anexo 3). Este termo foi redigido de forma clara e numa 

linguagem simples, propiciando adequado esclarecimento ao paciente sobre 

o projeto, seus riscos e benefícios. O termo de consentimento também foi 

referendado pelo autor da pesquisa. 

 

4.2.  OBJETO DE ESTUDO 

 

Estudaram-se o efeito da injeção do gel de poliacrilamida nas órbitas 

enoftálmicas de usuários de prótese ocular, assim como o aumento do 

volume orbitário após o tratamento e suas relações com a função órbito-
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palpebral e estética de portadores desta deformidade, acompanhados pelo 

Serviço de Cirurgia Plástica Ocular do HC-FMUSP.  

 

4.3.  VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

As variáveis estudadas dizem respeito aos aspectos abaixo indicados. 

A)  Dados de identificação dos pacientes, fatores relacionados com a 

causa da enoftalmia e sua correção previamente a esta pesquisa: 

1. idade; 

2. sexo; 

3. causas da perda ou atrofia do globo ocular (CAUSA): trauma 

ocular com ou sem lesão órbito-palpebral (TR), tumor intra-ocular 

(TU), infecção intra-ocular (INF) e outros (OUT);  

4. lado acometido (LADO): direito (D) ou esquerdo (E); 

5. cirurgias prévias para reconstrução da cavidade orbitária anterior 

ao estudo (CIR): evisceração (EVI), enucleação (ENU), enxerto 

dermogorduroso (ENX) ou em que não houve necessidade desse 

tipo de cirurgia - phtisis bulbi (PB);  

6. presença de implante orbitário (IMP ORB): presente (P) ou 

ausente (A); 

7. tempo de uso da prótese ocular em anos (T PROT); 
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8. caracterização clínica da enoftalmia: I (pouco), II (moderada) e III 

(muito); 

 

B)  Quantificação da enoftalmia: 

9. exoftalmometria do olho da órbita normal (EXOFTN), do lado da 

órbita enoftálmica (EXOFTE) e suas variações (EXOFTV), em mm; 

10. volumes das órbitas normal (VTCN) , enoftálmica (VTCE) e suas 

variações (VTCV), em cc;  

11. volume da prótese ocular externa na fase inicial (VPROT I), na 

final (VPROT F) e sua variação (VPROTV), em cc; 

12. volume de gel de poliacrilamida injetado, em cc (VINJ).  

 

C)  Reações advindas da aplicação do gel de poliacrilamida: 

13. reações adversas e complicações durante a execução do 

procedimento: vômitos (V) e hematoma pré-septal (H).  

  

D)  Grau de satisfação em relação ao efeito da aplicação do PAAG: 

14. nível de satisfação na fase final do tratamento (SATISF): não-

satisfeito (NS), satisfeito (S) e muito satisfeito (MS). 
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4.4.  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Selecionaram-se 21 pacientes usuários de prótese ocular com 

aspecto enoftálmico, acompanhados no Serviço de Cirurgia Plástica Ocular 

da Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo.  

 

4.5.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Para compor a amostra, obedeceu-se aos critérios apresentados a 

seguir. 

 

Critérios de inclusão: 

• pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 

anos e usuários de prótese ocular externa;  

• os pacientes selecionados para o estudo deveriam apresentar 

atrofia do bulbo ocular (phthisis bulbi) ou ter sido submetidos a 

alguma técnica cirúrgica prévia para reposição do volume 

orbitário como por exemplo: colocação de implante orbitário ou 

enxerto dermo-gorduroso;  
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• todos os casos necessitavam de reposição do volume orbitário 

com características clínicas da enoftalmia: sulco palpebral 

superior profundo e assimetria facial;  

• o paciente deveria apresentar a melhor prótese adaptada para 

a respectiva cavidade enoftálmica e a última avaliação pelo 

protético realizada em tempo menor que seis meses;  

• os pacientes deveriam ser capacitados a compreender e 

responder ao questionário a ser aplicado (ANEXO 4). 

 

Critérios de exclusão: 

• presença de alterações neurológicas, cardiológicas, hepáticas, 

renais, imunológicas, hematológicas ou infecciosas que, 

eventualmente, pudessem interferir no resultado da pesquisa; 

• mulheres grávidas e/ou em amamentação; 

• história de hiperpersensibilidade a qualquer medicamento; 

• recusa em participar do estudo e assinar o Termo de 

Consentimento.  

 

4.6.  CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL UTILIZADO  

 

No presente estudo utilizou-se o gel de poliacrilamida como 

substância preenchedora dos tecidos moles da órbita (Vide item 2.4.). Além 
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de estável e não biodegradável, o PAAG apresenta ótimas propriedades de 

elasticidade e viscosidade, o que facilita sua aplicação. É homogêneo e não 

contém partículas como microesferas, microcristais e outros. Cada seringa 

apresenta-se pré-preenchida com 1,0 cc do produto inodoro e transparente 

(Figura 6). O produto é distribuído e comercializado no Brasil com o nome de 

Aquamid e a unidade custa em média, quatrocentos e cinquenta reais.  

Produzido pelo Laboratório FERROSAN A/S, situado na Dinamarca 

este produto foi liberado para uso nacional pela ANVISA sob o registro 

80087770001 desde 2001 (Anexo 5). Os pesquisadores não apresentam 

nenhum interesse financeiro ou comercial pela utilização desse material no 

desenvolvimento do presente estudo. Este projeto de pesquisa foi aprovado 

pela Comissão de Ética Médica do HC-FMUSP e pela Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisas (CONEP) – Ministério da Saúde (Anexo 1). 

 

 

FIGURA 6 -  SERINGA DE 1,0 cc CONTENDO PAAG E AGULHA 30 x 7 mm, 
UTILIZADAS DURANTE A APLICAÇÃO INTRA-ORBITÁRIA 
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4.7.  PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS 

 

Os procedimentos cirúrgicos e exames oftalmológicos inicial e final 

foram realizados por dois oftalmologistas, uma médica radiologista, 

especialista em tomografia computadorizada, duas auxiliares de pesquisa e 

dois protéticos. 

Os principais instrumentos utilizados nas fases inicial e final do estudo 

das órbitas enoftálmica e normal foram: exoftalmometria, tomografia 

computadorizada, estudo do volume da prótese ocular e documentação 

videofotográfica (Vide item 4.8.).  

 

4.7.1.  SEQÜÊNCIA DA PESQUISA (Anexo 9) 

Na primeira consulta, após a aplicação do questionário, os pacientes 

foram avaliados, estudando-se as funções órbito-palpebrais e aspecto 

estético com a melhor prótese ocular adaptada para sua cavidade. 

Realizaram-se o exame oftálmico completo e a exoftalmometria bilateral. 

Avaliaram-se a presença do sulco palpebral superior profundo e o aspecto 

da órbita enoftálmica com prótese ocular em relação ao lado normal. Com 

estes dados, foram classificados os graus clínicos de enoftalmia. 

Solicitaram-se as avaliações clínica e laboratorial e o exame de tomografia 

computadorizada de órbitas. 

Na segunda consulta, os exames solicitados eram checados e 

procedia-se à documentação vídeofotográfica. Quando eram clinicamente 
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liberados para o procedimento, os pacientes recebiam orientações e 

informações pré e pós-operatórias. 

A terceira consulta correspondeu ao dia da aplicação do PAAG na 

região intra-orbitária. Ainda antes do procedimento, realizou-se a medida do 

volume da prótese ocular (Vide item 4.8.3.).  

A quarta e quinta consultas corresponderam a 48 horas e 15 dias 

respectivamente, após a aplicação, quando foram realizados os exames 

clínicos pós-aplicação de PAAG e nova documentação fotográfica.  

Na quinta consulta, selecionaram-se os casos que necessitavam de 

maior volume a ser reposto e procedeu-se à aplicação do complemento do 

PAAG. Nesse dia, solicitou-se nova tomografia computadorizada de órbitas, 

agendada para um mês após a última aplicação. Os pacientes em questão 

foram avaliados 48 horas e 15 dias após o segundo procedimento.  

A sexta consulta, três meses após a aplicação, corresponde ao 

objetivo principal do estudo, ou seja, o momento em que todos os dados já 

haviam sido colhidos para análise e comparação. Nesta fase do estudo, os 

pacientes ja haviam sido avaliados pelos protéticos quanto à necessidade de 

reajuste ou confecção de nova prótese ocular. Realizou-se documentação 

vídeofotográfica e avaliaram-se as medidas dos volumes de cada prótese 

ocular e exame de exoftalmometria de cada caso. 

 

 



 Material e Métodos  
 

37

4.7.2.  APLICAÇÃO DO GEL DE POLIACRILAMIDA 

No dia do procedimento, os pacientes foram orientados a comparecer 

ao hospital em jejum de pelo menos 8 (oito) horas, utilizando a prótese 

ocular adaptada para sua cavidade.  

O cálculo da diferença entre os volumes da órbita normal e da 

enoftálmica com prótese, realizado a partir das imagens tomográficas 

tridimensionais, permitiu estabelecer o volume aproximado a ser injetado.  

Como cada seringa do PAAG contém 1,0 cc do produto, se o paciente 

apresentasse uma diferença de volume entre as órbitas igual a 2,0 cc, 

selecionavam-se para aquela aplicação, duas seringas de PAAG.  

 

 

FIGURA 7 -  APLICAÇÃO DO PAAG NO CONE MUSCULAR DA REGIÃO 
RETRORBITÁRIA 
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A aplicação intra-orbitária foi realizada no centro cirúrgico 

ambulatorial, com monitorização por anestesiologista. Todos os pacientes 

receberam 10 mg de diazepam (Laboratório Sanofil) por via intra-muscular, 

30 minutos antes do procedimento.  

A injeção do PAAG foi realizada com agulha 30x7 mm, transcutânea 

no terço lateral da pálpebra inferior (Figura 7), em direção ao cone muscular 

intra-orbitário. Após a introdução de dois terços da agulha, verificava-se a 

possibilidade de penetração em algum vaso sanguíneo por meio da manobra 

de aspiração com seringa de 5 cc. Deste modo, a agulha era mantida no 

local da aplicação, enquanto procedia-se a troca das seringas pelo PAAG, o 

qual era injetado de maneira lenta.  

Ao término do procedimento, receitaram-se para uso pós-operatório 

imediato e para os três próximos dias, analgésicos e antiinflamatórios não-

hormonais. Imediatamente após a aplicação, o paciente permanecia sob 

observação da enfermagem, realizando-se compressas frias até que 

estivesse em condições clínicas para a alta hospitalar.  Durante este 

período, os pacientes eram avaliados por meio de aferições como: pressão 

arterial, pulsação e observação de possíveis reações adversas. A alta 

hospitalar era dada após fornecer orientações ao paciente quanto aos 

cuidados pós-aplicação e explicar-lhe que, se julgasse necessário, entrasse 

em contato com o médico responsável por meio dos números dos telefones 

de bip, celular e residência (Anexo 6).  

Os pacientes eram orientados sobre o fato de que, pelo aumento do 

volume orbitário e pela presença de pequena reação inflamatória local após 
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a aplicação, poderia ocorrer certa tensão entre a prótese e as pálpebras. 

Nos casos em que a prótese “tornava-se grande” para a cavidade, 

recomendou-se a remoção da prótese ocular até que aquela condição se 

normalizasse. Também se explicou que tal processo poderia permanecer até 

que a prótese ocular fosse reajustada ou trocada por outra adaptada à nova 

cavidade.   

Naqueles casos em que foi necessário o complemento do PAAG para 

melhor simetrização órbito-facial, realizou-se uma segunda aplicação quinze 

dias após a primeira injeção de PAAG. 

 

4.8.  INSTRUMENTOS 

 

4.8.1. QUESTIONÁRIO E FICHA CLÍNICO-CIRÚRGICA 

Os instrumentos deste estudo incluíram ficha clínico-cirúrgica e 

questionário (Anexo 4), o qual foi aplicado por meio de entrevista sempre 

pelo mesmo investigador e elaborado especialmente para a presente 

pesquisa.  

Assim, foram investigados: idade, sexo, causas da perda ou atrofia do 

globo ocular, realização de tratamento cirúrgico anterior, tempo de uso da 

prótese ocular, presença de olho atrófico. Caso houvesse sido submetido a 

algum tratamento cirúrgico para a reconstrução orbitária, especificou-se a 

cirurgia realizada: evisceração ou enucleação, com ou sem colocação de 

implante orbitário ou enxerto dermo-gorduroso.   
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4.8.2. EXOFTALMOMETRIA  

Utilizou-se o exoftalmômetro de Hertel (EH) para medir o grau de 

enoftalmia antes e após a aplicação do gel de poliacrilamida (Figura 8A). 

Este instrumento apresenta um sistema de espelhos e escala em 

milímetros capaz de medir ambos os olhos simultaneamente, bem como a 

distância entre as rimas orbitárias laterais, consideradas bases de fixação do 

instrumento (MUSCH et al., 1985), (Figura 8B). Assim, padroniza-se a 

distância encontrada entre as rimas orbitárias para futuras aferições do 

mesmo paciente (O’DONNELL et al., 1999; COLE et al., 1997; CAHILL; 

BURNS, 1989). 

Desta maneira, qualquer alteração nas rimas orbitárias laterais 

mudaria a base de referência do exame do indivíduo em questão. Uma vez 

corretamente posicionado o EH, é possível medir a distância entre a rima 

lateral e o ápice da córnea, indicando o grau de proptose ou de enoftalmia. 

Os valores são obtidos em milímetros por meio de uma régua horizontal 

refletida no jogo de espelhos em ambos os lados. Para verificar o grau de 

enoftalmia, considerou-se como ápice corneano a superfície mais anterior da 

prótese ocular da órbita durante a realização do exame (Figura 9). 
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FIGURAS 8 A e B – EXOFTALMÔMETRO DE HERTEL. DETALHE DA ESCALA 
GRADUADA EM MILÍMETROS E SISTEMA DE ESPELHOS  

 
 

 
 

FIGURA 9  -  UTILIZAÇÃO DO EXOFTALMÔMETRO DURANTE O ESTUDO 
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4.8.3.  TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 

O volume orbitário de cada paciente foi verificado mediante exame de 

tomografia computadorizada (Figura 10). Este exame foi realizado por meio 

do aparelho Hispeed (General Eletric Medical Systems, Milwaukee, WI). 

As imagens axiais foram adquiridas com colimação de 3 mm, 

reconstruídas a cada 2 mm e processadas pelo programa Advantage 

Windows 4.0 (General Eletric Medical Systems). 

 

 

 
 

FIGURA 10 - EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS. 
PRÓTESE OCULAR E IMPLANTE ORBITÁRIO À DIREITA. ÓRBITA 
ESQUERDA NORMAL 
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Os exames foram realizados por radiologista especialista em 

tomografia computadorizada após aprovação do Departamento de 

Radiologia da FMUSP (Anexo 7). O volume orbitário foi calculado por meio 

de computação gráfica, desenhando-se o contorno orbitário nas imagens 

axiais até o limite palpebral (KAMEL et al.,2001; COOPER, 1985; SANTOS 

et al.,1999). Esta técnica foi utilizada em cada imagem axial (Figuras 11 A e 

B).  
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FIGURAS 11 A e B - SEQÜÊNCIA DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA, UTILIZANDO-SE A TÉCNICA DE 
PAINTBRUSH NOS VÁRIOS PLANOS AXIAIS PARA FORMAÇÃO 
DE IMAGEM TRIDIMENSIONAL  
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FIGURAS 12 A e B - IMAGEM ADQUIRIDAS TRIDIMENSIONALMENTE DAS 
ÓRBITAS DIREITA E ESQUERDA E SEUS RESPECTIVOS 
VOLUMES 
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Ao final deste processo, gerava-se uma imagem tridimensional da 

órbita utilizando-se o método de paintbrush (Figuras 12 A e B), disponível 

comercialmente em software. Subtraindo-se os volumes calculados de cada 

órbita, pôde-se obter de maneira precisa o volume faltante. 

O exame de tomografia computadorizada foi realizado em todos os 

pacientes antes e um mês após a última aplicação, quando eram avaliados o 

novo volume da órbita tratada e o aspecto do material implantado. 

 

4.8.4.  VOLUME DA PRÓTESE OCULAR 

Estudou-se o volume de cada prótese ocular utilizando-se o método 

do deslocamento de água - Princípio de Arquímedes.  

Neste estudo, avaliou-se o deslocamento de água deionizada em uma 

proveta de vidro da marca vidrolabor – therwex, graduada com precisão até 

100 ml (Figura 13). A água deionizada apresenta como propriedade o poder 

de anulação de qualquer efeito que provoque resistência e que, por fim, 

interfira na aferição do real volume da prótese. 
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FIGURA 13 -  PROVETA GRADUADA E COPO DE BECKER COM ÁGUA 
DEIONIZADA PARA AFERIÇÃO DO VOLUME DA PRÓTESE 
OCULAR 

 

 

 

 

FIGURA 14 -  DETALHE DO MENISCO VERMELHO TANGENCIANDO A MARCA 
DE 50 ML ANTES DA IMERSÃO DA PRÓTESE OCULAR NA 
PROVETA  
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Um outro importante critério utilizado foi o preenchimento da proveta 

até que a base do menisco atingisse a marca de 50 ml, o que corresponde 

exatamente ao meio da coluna, diminuindo a chance de erro na aferição. 

Utilizou-se uma base de plástico vermelha para sustentação da 

proveta, a qual refletia sob o menisco tornando-o avermelhado e facilitando a 

leitura (Figura 14). Ao mergulhar a prótese ocular na proveta, a marca 

avermelhada deslocava – se para cima à medida que a mesma afundava. 

Desse modo, determinou-se o valor exato correspondente ao volume 

pesquisado.  

Esse procedimento foi realizado nas fases inicial (prótese anterior ao 

procedimento) e final (nova prótese ou prótese reajustada para a nova 

cavidade) do estudo.  

 

4.8.5.  DOCUMENTAÇÃO VIDEOFOTOGRÁFICA 

Todos os procedimentos e pacientes foram documentados por meio 

de fotografias e vídeos. As fotografias mostram os momentos da pré e pós-

aplicação nas seguintes posições: frente, perfil direito e esquerdo e mento-

geniana. 

Foram utilizadas uma máquina fotográfica digital (NIKON 990) e uma 

filmadora mini-DV (Sony). Todas as fotografias divulgadas neste estudo são 

documentos originais e não sofreram nenhum tipo de alteração por utilização 

de recursos da tecnologia digital.  
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Ao final do tratamento, as fotografias foram arquivadas nos 

respectivos prontuários, no Hospital das Clínicas da FMUSP. 

 

4.9.  COLETA DE DADOS 

 

As fichas clínico-cirúrgicas foram preenchidas a cada consulta, no 

momento da realização das visitas pré e pós-operatórias pelos médicos 

participantes do estudo. Os questionários foram aplicados por meio de 

entrevista na primeira e sexta consultas (Anexo 4). 

O paciente assinava o termo de consentimento contendo todas as 

informações e esclarecimentos sobre a programação do presente estudo 

(Anexo 3).  

 

4.10.  PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram processados, por meio dos programas estatísticos 

abaixo indicados. 

1. Mictrosoft EXCEL, 1997; 

2. STATISTICA for Windows, 5-0, StatSoft, Inc., 1995; 

3. Epi info, 5.0, 1990; 

4. Harvard Graphics, 4.0, 1995. 
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4.11.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados deste trabalho (Anexo 8) foram analisados mediante um 

nível de significância de 5% (α = 0,05), segundo o padrão comum adotado 

na maioria das pesquisas médicas e biológicas. Assim, considerou-se a 

probabilidade de erro (p) calculada como significativa (*) quando p ≤ 0,05 e 

opostamente, como não significativa, (NS) quando p > 0,05 (ARMITAGE; 

BERRY, 1994; DAWSON-SAUNDERS; TRAPP, 1994; GLANTZ, 1996; 

ROSNER, 1995). 

Na comparação dos dados da órbita normal com aqueles da órbita 

enoftálmica, as duas estruturas foram consideradas diferentes entre si e, 

consequentemente, os cálculos foram realizados tomando-as como variáveis 

independentes. Por sua vez, quando os dados estavam relacionados com 

tempos ou fases diferentes de uma mesma estrutura, as variáveis foram 

consideradas dependentes. 

Embora a distribuição de algumas variáveis se tenha mostrado 

normal, tendo em vista o número de casos do estudo, escolheu-se como 

procedimento o método não paramétrico de cálculo. A análise estatística 

abrangeu os seguintes modelos:  

 

a)  média aritmética e respectivo desvio padrão; 

b)  erro padrão para efeito gráfico; 
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c)  cálculo de porcentuais; 

d)  prova não paramétrica U de Mann-Whitney para duas variáveis 

independentes; 

e)  prova não paramétrica aos pares de Wilcoxon; 

f)  análise de variância não paramétrica propostos de Kruscal-Wallis; 

g)  tabela de contingência 2x2; 

h) teste exato de Fisher; 

i)  curva normal da distribuição da idade; 

j)  gráficos diversos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultados 
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5.1.  DADOS PESSOAIS 

 

A média geral de idade dos pacientes estudados foi de 43,19 + 18,37 

anos, sendo a menor idade de 18 anos e a maior de 81 anos. O gráfico 1 

mostra a curva de distribuição da idade, a qual se apresenta normal pelas 

provas de Lilliefors e Kolmogorov-Smirnov.  

 

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DA IDADE DOS PACIENTES. HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO -2003 
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Dos pacientes estudados, 61,9 % dos casos eram do sexo masculino 

e 38,1%, do sexo feminino. A tabela 1 mostra os valores das médias da 

idade em relação ao sexo. Pela prova de Mann-Whitney, adequada para a 

amostra, nota-se que não há diferença estatística entre as médias das 

idades: 44,85 + 19,48 anos, no sexo masculino, e 40,50 + 17,32 anos, no 

sexo feminino. 

 

TABELA 1 -  MÉDIAS DA IDADE EM RELAÇÃO AO SEXO DOS PACIENTES. 
HC - FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO – 2003 

 
Idade 

SEXO 
M N D. PADRÃO 

Prova de Mann-Whitney 

MASCULINO 44,85 13 19,48 U = 47,5 

FEMININO 40,50 8 17,32 p = 0,744507 NS 

TOTAL 43,19 21 18,37  

 

 

Quanto ao lado da órbita enoftálmica, 38,1% dos casos eram à direita 

e 61,9%, à esquerda. 

A tabela 2 mostra que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as idades, em relação ao lado da enoftalmia, quando 

utilizada a prova de Mann-Whitney. A média de idade dos casos com órbita 

enoftálmica foi, à direita, de 47,38 anos + 14,61 e, à esquerda, de 40,62 + 

20,47anos.  
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TABELA 2 - MÉDIAS DA IDADE PARA CADA LADO DA ÓRBITA 
ENOFTÁLMICA. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP – 2003 

 

 

IDADE 
LADO 

M N D. PADRÃO 
Prova de Mann-Whitney 

DIREITO 47,38 8 14,61 U = 38,5 

ESQUERDO 40,62 13 20,47 p = 0,328240 NS 

TOTAL 43,19 21 18,37  

 

A tabela 3 mostra os porcentuais de cada sexo em relação ao lado de 

ocorrência da enoftalmia. As proporções são bastante próximas e o teste 

exato de Fisher revelou não haver diferença estatística, com p = 1,0000 NS.  

 

TABELA 3 -  PROPORÇÕES DE CADA SEXO EM RELAÇÃO AO LADO 
ENOFTÁLMICO DE PACIENTES. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
– 2003 

 
LADO 

SEXO 
DIREITO ESQUERDO 

TOTAL Teste exato de Fisher 

MASCULINO 62,50% 61,54% 13  

FEMININO 37,50% 38,46% 8 p = 1,0000 NS 

TOTAL 8 13 21  
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5.2.  EXOFTALMOMETRIA 

 

A tabela 4 mostra a relação entre o sexo e a média das medidas da 

exoftalmometria das órbitas normais na fase inicial do trabalho. Não houve 

diferença estatística nesta comparação, sendo que a média do sexo 

masculino foi de 18,77 + 2,23 mm e a do sexo feminino, de 17,00 + 2,76 mm.  

 
 
TABELA 4 -  MÉDIAS DA EXOFTALMOMETRIA DA ÓRBITA NORMAL DE 

PACIENTES NA FASE INICIAL EM CADA SEXO. HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO – 2003 

 
EXOFTALMOMETRIA NORMAL INICIAL 

SEXO 
MÉDIA N D.P. 

Prova de Mann-Whitney 

MASCULINO 18,77 13 2,23 U = 33,5 

FEMININO 17,00 8 2,76 p = 0,180326 NS 

TOTAL 18,10 21 2,54  
 

 

A tabela 5 mostra as médias da exoftalmometria da órbita normal e da 

órbita com enoftalmia, nas fases inicial e final do estudo. Verifica-se que, na 

órbita normal, a fase final apresentou um acréscimo porcentual de apenas 

0,88% em relação à fase inicial, sem significância estatística pela prova de 

Wilcoxon, enquanto que, na órbita enoftálmica, a fase final mostrou um 

acréscimo porcentual de 16,80%, com significância estatística pela prova de 

Wilcoxon.  
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TABELA 5 -  MÉDIAS DA EXOFTALMOMETRIA DA ÓRBITA NORMAL E DA 
ÓRBITA ENOFTÁLMICA DE PACIENTES NAS FASES INICIAL E 
FINAL DO ESTUDO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP – 2003 

 
WILCOXON 

ÓRBITA FASE MÉDIA DELTA DELTA % 
z = p = 

INICIAL 18,10 
NORMAL 

FINAL 18,26 
0,16 0,88% 1,83 0.067898 NS 

INICIAL 14,76 
ENOFTALMIA 

FINAL 17,24 
2,48 16,80% 4,01 0.000060* 

 

 

A diferença entre as médias da exoftalmometria da órbita enoftálmica, 

nas fases inicial e final, foi estatisticamente significativa pela prova de 

Wilcoxon. A média na fase inicial foi de 14,76 + 3,25 e, na fase final, foi de 

17,24 + 2,73, com variação entre elas de + 2,48 mm (+ 16,8%). (Gráfico 2) 

 
 
GRÁFICO 2 - MÉDIAS DA EXOFTALMOMETRIA DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA DE 

PACIENTES NAS FASES INICIAL E FINAL. HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO -2003 
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A tabela 6 mostra a relação entre a média do exame de 

exoftalmometria na fase inicial e final, nas órbitas normal e enoftálmica. 

Houve diferença estatística na fase inicial entre as órbitas pela prova de 

Mann-Whitney. A média das medidas da exoftalmometria na fase inicial foi 

de 18,10 + 2,54 mm na órbita normal (Gráfico 3) e na enoftálmica, a média 

foi de 14,76 + 3,25 mm.  

Na fase final da pesquisa, a órbita normal apresentou uma média das 

medidas de exoftalmometria de 18,26 + 2,54 mm na órbita normal e na 

enoftálmica, de 17,24 + 2,73 mm. Nesta fase, não houve significância 

estatística entre as variáveis estudadas pela prova de Mann-Whitney. 

 

TABELA 6 –  MÉDIAS DA EXOFTALMOMETRIA DAS ÓRBITAS NORMAL E 
ENOFTÁLMICA DE PACIENTES, NAS FASES INICIAL E FINAL. 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 
MANN-WHITNEY 

FASE ORBITA MÉDIA D.P. DIFER. 
U = p = 

NORMAL 18,10 2,54 
INICIAL 

ENOFTALMIA 14,76 3,25 
3,34 97,5 0.001975* 

NORMAL 18,26 2,54 
FINAL 

ENOFTALMIA 17,24 2,73 
1,02 172,5 0.227258 NS
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GRÁFICO 3 - MÉDIAS DA EXOFTALMOMETRIA DAS ÓRBITAS NORMAIS NAS 
FASES INICIAL E FINAL.   
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A tabela 7 mostra a relação entre as diversas causas da órbita 

enoftálmica e a variação média do exame de exoftalmometria nas fases 

inicial e final. Estas variáveis foram estudadas pela prova de Kruskal-Wallis e 

não houve significância estatística entre elas. 

 
 
TABELA 7 - VARIAÇÃO DAS MÉDIAS DA EXOFTALMOMETRIA ENTRE AS 

ÓRBITAS NORMAL E ENOFTÁLMICA DE PACIENTES, NAS 
DIVERSAS CAUSAS ESTUDADAS, NAS FASES INICIAL E FINAL. 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 
CAUSA INICIAL FINAL N 

TRAUMA 3,06 0,88 8 

INFECÇÃO 3,17 0,33 3 

TUMOR 5,00 2,00 3 

OUTRAS 3,00 1,07 7 

TOTAL 3,33 1,02 21 
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Houve diminuição de 69,7% entre os exames de exoftalmometria nas 

fases inicial e final, quando relacionados com as diversas causas. As médias 

das reduções da variação em cada causa foi de 60% nos casos de tumores, 

64,3% nas outras causas, 71,2% nos casos de trauma e 89,6% nos casos 

de infecção intra-ocular (Tabela 8). 

 

 
TABELA 8 -  VARIAÇÃO MÉDIA DA EXOFTALMOMETRIA ENTRE AS ÓRBITAS 

NORMAL E ENOFTÁLMICA DE PACIENTES, NAS FASES INICIAL 
E FINAL DO TRATAMENTO, EM RELAÇÃO ÀS DIVERSAS 
CAUSAS. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 

EXOFTALMOMETRIA – VAR. INICIAL 
CAUSA 

M N D.PADRÃO 

PROVA DE 
KRUSKAL-

WALLIS 

TRAUMA 3,06 8 1,45  

INFECÇÃO 3,17 3 0,29 H =1,52 

TUMOR 5,00 3 3,00 p = 0,6775 NS 

OUTRAS 3,00 7 1,29  

TOTAL 3,33 21 1,62  

EXOFTALMOMETRIA – VAR. FINAL  
CAUSA 

M N D.PADRÃO  

TRAUMA 0,88 8 0,95  

INFECÇÃO 0,33 3 0,29 H = 7,13 

TUMOR 2,00 3 1,00 p = 0,0679 NS 

OUTRAS 1,07 7 0,67  

TOTAL 1,02 21 0,89  
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A tabela 9 mostra a variação média entre a órbita normal e a 

enoftálmica, do exame de exoftalmometria, nas fases inicial e final do 

tratamento, em relação às cirurgias previamente realizadas . Não houve 

significância estatística entre as cirurgias, na amostra analisada. As maiores 

variações entre as fases inicial e final foram nos casos de enucleação, com 

média de 5,00 + 3,00 mm e a menor, nos olhos phitísicos, com média de 

2,80 + 1,04 mm. 

 

TABELA 9 –  VARIAÇÃO MÉDIA DA EXOFTALMOMETRIA ENTRE AS ÓRBITAS 
NORMAL E ENOFTÁLMICA DE PACIENTES, NAS FASES INICIAL 
E FINAL DO TRATAMENTO, EM RELAÇÃO ÀS CIRURGIAS 
PRÉVIAS. HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- 2003 

 

EXOFTALMOMETRIA – VAR. INICIAL 
CIRURGIA 

M N D.PADRÃO 

PROVA DE 
KRUSKAL-

WALLIS 

EVISCERAÇÃO 2,86 11 1,05  

ENUCLEAÇÃO 5,00 3 3,00 H = 3,98 

PHTISIS BULBI 2,80 5 1,04 p = 0,2640 NS 

ENXERTO DERMO- 
GORDUROSO 4,75 2 1,77  

TOTAL 3,33 21 1,62  

EXOFTALMOMETRIA – VAR. FINAL 
CIRURGIA 

M N D.PADRÃO  

EVISCERAÇÃO 0,82 11 0,64  

ENUCLEAÇÃO 2,00 3 1,00 H = 4,07 

PHTISIS BULBI 0,70 5 0,45 p = 0,2536 NS 

ENXERTO DERMO- 
GORDUROSO 1,50 2 2,12  

TOTAL 1,02 21 0,89  
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A tabela 10 analisa a média da variação entre a órbita normal e a 

enoftálmica do exame de exoftalmometria, nas fases inicial e final, em 

relação à presença ou ausência de implante orbitário. Pela prova de Mann-

Whitney, não houve diferença estatística entre as duas situações. Em ambas 

as fases, a variação das médias entre as duas situações não foi 

estatisticamente significativa.  

 

TABELA 10 -  VARIAÇÃO MÉDIA DA EXOFTALMOMETRIA ENTRE AS ÓRBITAS 
NORMAL E ENOFTÁLMICA DE PACIENTES, NAS FASES INICIAL 
E FINAL DO TRATAMENTO, EM RELAÇÃO À PRESENÇA DE 
IMPLANTE ORBITÁRIO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
– 2003 

 
EXOFTALMOMETRIA – VAR. INICIAL IMPLANTE 

ORBITÁRIO M N D.PADRÃO 
PROVA DE MANN-

WHITNEY 

PRESENTE 3,32 14 1,75 U = 44,0 

AUSENTE 3,36 7 1,46 p = 0,707133 NS 

TOTAL 3,33 21 1,62  

EXOFTALMOMETRIA – VAR. FINAL  IMPLANTE 
ORBITÁRIO M N D. PADRÃO  

PRESENTE 1,07 14 0,85 U = 43.5 

AUSENTE 0,93 7 1,02 p = 0,681570 NS 

TOTAL 1,02 21 0,89  
 

 

 

5.3.  TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS 

 

A tabela 11 mostra a média dos volumes das órbitas normal e 

enoftálmica, calculada pela tomografia computadorizada (TC) na fase inicial, 

em relação ao sexo. A prova de Mann-Whitney foi estatisticamente 
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significativa entre as órbitas. No grupo masculino, a média do volume 

orbitário em relação ao sexo na fase inicial foi de 32,24 + 2,90 cc e no sexo 

feminino, foi de 27,63 + 2,89 cc. Na órbita enoftálmica, a média foi de 28,63 

+ 4,82 cc no sexo masculino e de 24,03 + 4,09 cc no sexo feminino. A tabela 

também mostra que a variação dos volumes entre as órbitas normais e 

enoftálmicas na fase inicial e na final, se apresentou-se proporcionalmente 

semelhante nos dois sexos. A média da variação da órbita enoftálmica em 

relação à normal no sexo masculino foi de 88,8% e no sexo feminino, de 

87,0%. Desta maneira, o volume faltante entre as órbitas corresponde a 

11,8% da órbita normal no sexo masculino e a de 13%, no sexo feminino.  

 
 
 
TABELA 11 -  VOLUME DA ÓRBITA NORMAL E DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA DE 

PACIENTES, NA FASE INICIAL, EM RELAÇÃO AO SEXO. 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003  

 
VOLUME INICIAL ÓRBITA NORMAL  

SEXO 
M N D.PADRÃO 

PROVA U DE 
MANN-WHITNEY

MASCULINO 32,24 13 2,90 U = 9,0 

FEMININO 27,63 8 2,89 p = 0,001847 * 

TOTAL 30,48 21 3,64  

VOLUME INICIAL ÓRBITA ENOFTÁLMICA  
SEXO 

M N D.PADRÃO  

MASCULINO 28,30 13 4,82 U = 23,0 

FEMININO 24,03 8 4,09 p = 0,035719 * 

TOTAL 26,88 21 5,00  
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O gráfico 4 ilustra a diferença entre os volumes orbitários, calculados 

pelas imagens de tomografia computadorizada na fase inicial, em relação ao 

sexo. A média do volume orbitário no sexo masculino foi de 32, 24 cc e no 

feminino, de 27,63 cc. 

 

 

GRÁFICO 4 -  VOLUME MÉDIO DA ÓRBITA NORMAL DE PACIENTES EM 
RELAÇÃO AO SEXO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 
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A tabela 12 e o gráfico 5 demonstram a relação entre o lado 

acometido e a média do volume orbitário normal, obtida pela tomografia 

computadorizada na fase inicial. Não houve significância estatística pela 

prova U de Mann-Whitney. A média do volume da órbita normal foi de 30,98 

+ 3,94 cc no lado direito e de 30,18 + 3,64 cc, no lado esquerdo. 
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TABELA 12 - VOLUME MÉDIO DA ÓRBITA NORMAL (TC) DE PACIENTES, NA 
FASE INICIAL DO TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO LADO. 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 2003 

 

VOLUME INICIAL ÓRBITA NORMAL  
LADO 

M N D.PADRÃO 

PROVA U DE 
MANN-WHITNEY

DIREITO 30,98 8 3,94 U = 50,0 

ESQUERDO 30,18 13 3,56 p = 0,884837NS 

TOTAL 30,48 21 3,64  

 

 
 
GRÁFICO 5 -  MÉDIAS DO VOLUME ORBITÁRIO NORMAL, EM AMBOS OS 

LADOS, DIREITO E ESQUERDO DE PACIENTES, NA FASE 
INICIAL DO TRATAMENTO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO - 2003  
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A tabela 13 mostra as médias do volume da órbita enoftálmica, na 

fase inicial, em ambos os lados, direito e esquerdo. Não houve significância 

estatítica entre os dois lados. A média do volume orbitário foi de 27,93 + 

4,44 cc no lado direito e de 26, 23 + 5,39 cc, no lado esquerdo. 

 

TABELA 13 -  VOLUME MÉDIO DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA (TC) DE 
PACIENTES, NA FASE INICIAL, EM RELAÇÃO AO LADO. 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 
VOLUME INICIAL ÓRBITA ENOFTÁLMICA 

LADO 
M N D. PADRÃO 

PROVA U DE 
MANN-WHITNEY 

DIREITO 27,93 8 4,44 U = 46,0 
ESQUERDO 26,23 13 5,39 p = 0,663911NS 

TOTAL 26,88 21 5,00  
 

 

Em relação ao lado acometido na fase final, não houve significado 

estatístico entre as variáveis. A média foi de 30,45 + 4,52 cc no lado direito e 

de 28,64 + 5,13 cc, no lado esquerdo (Tabela 14).  

 
 
TABELA 14-  VOLUME DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA (TC) DE PACIENTES, NA 

FASE FINAL, EM RELAÇÃO AO LADO ACOMETIDO. HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 2003 

 

VOLUME FINAL DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA PROVA U DE 
MANN-WHITNEY LADO 

M N D. PADRÃO  

DIREITO 30,45 8 4,52 U = 47,0 

ESQUERDO 28,64 13 5,13 p = 0,717277 NS 

TOTAL 29,33 21 4,87  
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A tabela 15 mostra as médias do volume orbitário normal e 

enoftálmico nas fases inicial e final. Houve significância estatística entre as 

órbitas, na fase inicial, pela prova de Mann-Whitney. A média do volume da 

órbita normal foi de 30,48 + 3,64 cc e na enoftálmica, foi de 26,88 + 5,00 cc. 

Na fase final, não houve significância estatística entre as órbitas pela prova 

de Mann-Whitney. A média do volume da órbita normal foi de 30,48 + 3,64 e 

na enoftálmica, foi de 29,33 + 4,87cc.  

 

TABELA 15 – MÉDIAS DO VOLUME DA ÓRBITA NORMAL E DA ENOFTÁLMICA 
(TC) DE PACIENTES, NAS FASES INICIAL E FINAL. HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 
MANN-WHITNEY 

FASE ÓRBITA MÉDIA D.P. DIFER. 
U = p = 

NORMAL 30,48 3,64 
INICIAL 

ENOFTALMICA 26,88 5,00 
3,60 123,0 0.014185* 

NORMAL 30,48 3,64 
FINAL 

ENOFTALMICA 29,33 4,87 
1,15 199,0 0.588616 NS 

 

 

As figuras 15 e 16, mostram o aspecto do gel de poliacrilamida 

implantado na fase final do estudo pelo exame de tomografia 

computadorizada. Em todos os casos, o material apresenta-se como 

atenuação de partes moles. 
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FIGURAS 15 A e B -  ÓRBITA ESQUERDA NA FASE FINAL DO ESTUDO 

CONTENDO IMPLANTE ESFÉRICO ORBITÁRIO E PAAG. NOTA-
SE SIMETRIA ENTRE AS ÓRBITAS NORMAL E ENOFTÁLMICA 
AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ASPECTO 
CLÍNICO 
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FIGURAS 16 A e B-  EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

MOSTRANDO IMPLANTE DO PAAG NA ÓRBITA ESQUERDA, 
POSTERIOR AO OLHO ATRÓFICO. SIMETRIA AO EXAME 
CLÍNICO 
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O Gráfico 6 mostra a relação entre o tempo de uso de prótese ocular 

e a variação do volume entre as órbitas normal e enoftálmica. A correlação 

paramétrica de Pearson, entre as duas variáveis, foi significante. O gráfico 

evidencia que, quanto maior o tempo de uso da prótese, maior a variação do 

volume entre as órbitas, na fase inicial , principalmente após o 10º ano de 

tempo de uso da prótese ocular. 

 
 
GRÁFICO 6 - TEMPO DE USO DE PRÓTESE OCULAR E A VARIAÇÃO DO 

VOLUME ENTRE AS ÓRBITAS NORMAL E ENOFTÁLMICA DE 
PACIENTES NA FASE INICIAL. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 
2003  
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5.4.  ASPECTOS CLÍNICOS DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA 

 

A tabela 16 mostra a média da idade para cada grau clínico da 

enoftalmia. Não houve significância estatística entre as idades dos três 

graus, embora o grau lll apresente a menor média de idade, 27,33 + 14,47 

anos e, em oposição, o grau l, de menor enoftalmia clínica, apresente a 

maior média de idade, 56,43 + 21,06 anos. 

 
 
TABELA 16-  MÉDIA DA IDADE PARA CADA GRAU CLÍNICO DE ENOFTALMIA 

DE PACIENTES. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE SÃO PAULO – 2003 

 
IDADE 

GRADUAÇÃO 
M N D. PADRÃO 

PROVA DE 
KRUSKAL-WALLIS 

 GRAU I 56,43 7 21,06  

 GRAU II 39,09 11 12,25 H = 5,28 

 GRAU III 27,33 3 14,47 P = 0,0715 NS 

TOTAL 43,19 21 18,37  

 

 

A Tabela 17 e o Gráfico 7 evidenciam a relação entre a média do 

volume injetado e os graus clínicos de enoftalmia. Houve significância 

estatística pela prova de Kruskal-Wallis, com p = 0,0059*. 

Nos casos em que a enoftalmia era mais leve, a média do volume 

injetado foi de 1,43 + 0,53 cc de PAAG, enquanto que, nos graus ll e lll, a 

média dos volumes injetados de PAAG foi de 2,41 + 0,44 cc e de 2,67 + 0,58 

cc, respectivamente. 
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TABELA 17 -  MÉDIA DO VOLUME INJETADO PARA CADA GRAU CLÍNICO DA 
ENOFTALMIA DE PACIENTES. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
– 2003 

 
VOLUME INJETADO 

GRADUAÇÃO 
M N D. PADRÃO 

PROVA DE 
KRUSKAL-WALLIS 

 GRAU I 1,43 7 0,53  

 GRAU II 2,41 11 0,44 H = 10.26 

 GRAU III 2,67 3 0,58 p = 0,0059 * 

TOTAL 2,12 21 0,69  

 

 

 
GRÁFICO 7 – MÉDIA DO VOLUME DE PAAG INJETADO NA ÓRBITA PARA 

CADA GRAU CLÍNICO DE ENOFTALMIA DE PACIENTES. 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003  
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A tabela 18 mostra a relação entre as cirurgias prévias ao tratamento 

e a presença ou ausência de implante orbitário. Deve-se observar que 

66,7% dos casos apresentam implante orbitário. 

 

 

TABELA 18 – DADOS DA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE IMPLANTE 
ORBITÁRIO PARA CADA TIPO DE CIRURGIA PRÉVIA AO 
TRATAMENTO DE PACIENTES. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
– 2003 

 
CIRURGIAS PRÉVIAS 

IMPLANTE 
ORBITÁRIO EVISCERAÇÃO ENUCLEAÇÃO PHTISIS 

BULBI 
ENXERTO DERMO-

GORDUROSO 

TOTAL 

PRESENTE 11 3 0 0 14 66,7%

AUSENTE 0 0 5 2 7 33,3%

TOTAL 11 3 5 2 21 100% 

 

 

 

5.5. VOLUME DA PRÓTESE OCULAR 

 

O Gráfico 8 mostra as médias dos volumes da prótese ocular, nas 

fases inicial e final. Observa-se diminuição da média do volume da prótese 

ocular na fase final em relação ao início do tratamento.  
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GRÁFICO 8 – MÉDIAS DO VOLUME DA PRÓTESE OCULAR DE PACIENTES 
NAS FASES INICIAL E FINAL DO TRATAMENTO. HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DA FMUSP – 2003 
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O Gráfico 9 exibe a relação entre a variação média do volume da 

prótese ocular e a variação do volume da órbita enoftálmica na fase final. 

Nos casos que apresentavam variação de volume da órbita enoftálmica       

> 2,5 cc, não houve necessidade de correção do volume da prótese ocular. 

Nos casos em que a variação do volume da órbita enoftálmica foi < 2,5 cc, 

houve necessidade de reajuste ou confecção de nova prótese ocular.  
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GRÁFICO 9 - VARIAÇÃO MÉDIA DO VOLUME DA PRÓTESE OCULAR EM 
RELAÇÃO À VARIAÇÃO DO VOLUME DA ÓRBITA ENOFTÁLMICA 
DE PACIENTES. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 
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Nota-se que 47,6% dos casos necessitaram de reajuste ou nova 

prótese ocular na fase final do estudo. Destes, apenas o caso de número 6 

apresentou leve aumento no seu volume (0,3 cc), correspondente ao 

preenchimento da borda lateral da prótese para o acerto de seu centro de 

gravidade (Figuras 17 A, B e C). 
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Inicial            Final 

 

 

 

FIGURAS 17 A, B e C - COMPARAÇÃO ENTRE AS PRÓTESES OCULARES NAS 
FASES INICIAL (I) E FINAL (F) (CASO 6). ALTERAÇÃO DO 
CENTRO DE GRAVIDADE 
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O Gráfico 10 mostra a média aritmética do volume total inicial e final 

da órbita enoftálmica (VTCE I) e (VTCE F), em relação aos componentes 

orbitários (VINJ), (VPROT F) e (TECIDOS), na fase final, para os 21 casos 

estudados, todos medidos pela Tomografia Computadorizada (TC).  

 
 
 
GRÁFICO 10 -  MÉDIAS DO VOLUME TOTAL INICIAL E FINAL DA ÓRBITA 

ENOFTÁLMICA DE PACIENTES E DE SEUS COMPONENTES, 
NA FASE FINAL, PELA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA . 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 
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O volume total final da órbita enoftálmica foi de 29,33 + 4,87 cc, 

enquanto que a média aritmética do volume total inicial (VTCE I) era de 

26,88 + 5,00 cc. Houve, assim, uma expansão do volume total, da fase 

inicial para a final, de 2,45 + 1,45 cc equivalente a 9,1% do volume total 

inicial, ou uma diferença de 8,4%, em relação ao volume total final. 
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O volume total final (VTCE F) de 29,33 cc é formado por três 

componentes distintos, cujas médias e proporções são os seguintes: 

a) volume injetado de PAAG (VINJ) igual a 2,43 + 0,73 cc : 8,3%; 

b) volume final da prótese (VPROT F) igual a 1,62 + 0,63 cc : 5,5%; 

c) volume final dos tecidos ou partes moles restantes:  

 (VTCE F – VINJ – VPROT F) igual a 25,28 cc , equivalente a 86,2% . 

A variação da órbita enoftálmica, entre a fase inicial e a final, é de 

8,4%, em relação ao volume final, corresponde, aproximadamente, à 

proporção de 8,3% do volume de PAAG injetado. A pequena diferença entre 

as duas proporções ocorre devido à pequena variação do volume da prótese 

e das partes moles, da fase inicial para a final. A correlação não paramétrica, 

por postos, de Spearman, entre o volume injetado de PAAG e a variação da 

órbita enoftálmica foi de: R = 0,46 e p = 0,033767*. 

 

5.6.  GRAU DE SATISFAÇÃO 

 

A tabela 19 mostra a relação entre o nível de satisfação na fase inicial 

e a causa da enoftalmia. Nota-se que 72,5% indivíduos consideravam-se 

muito satisfeitos após o tratamento e 28,5% , satisfeitos. Observa-se que os 

indivíduos muito satisfeitos apresentavam como causa da órbita enoftálmica, 

em ordem decrescente: trauma, infecção intra-ocular e outros. Aqueles que 

se consideravam satisfeitos apresentavam, como causa da enoftalmia, tumor 

intra-ocular e outros.  
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TABELA 19 -  RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE PACIENTES E 
AS DIVERSAS CAUSAS DA ENOFTALMIA ORBITÁRIA. HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 
CAUSA 

SATISFAÇÃO 
TRAUMA INFECÇÃO TUMOR OUTROS 

TOTAL 

MUITO SATISFEITO 8 3 0 4 15 

SATISFEITO 0 0 3 3 6 

TOTAL 8 3 3 7 21 
 

As tabelas 20 A e B apresentam a relação entre o nível de satisfação, 

a média da variação do volume orbitário na fase inicial e a variação da 

exoftalmometria na fase final. Houve significância estatística, pela prova de 

Mann-Whitney, em ambas as tabelas. A média da variação do volume entre 

as órbitas nos indivíduos muito satisfeitos é de 2,54 + 1,06 cc. Naqueles que 

estão satisfeitos, a média da variação do volume foi de 6,26 + 3,60 cc.  

 

TABELA 20 A e B - NÍVEL DE SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO À VARIAÇÃO MÉDIA 
DO VOLUME ORBITÁRIO INICIAL E A EXOFTALMOMETRIA FINAL 
DE PACIENTES. HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 2003 

 
 

VAR. VOLUME ORBITÁRIO INICIAL 
SATISFAÇÃO 

M N D. PADRÃO 
PROVA DE 

MANN-WHITNEY

MUITO SATISFEITO 2,54 15 1,06 U = 10,0 

SATISFEITO 6,26 6 3,60 p = 0,006439* 

TOTAL 3,60 21 2,65  

EXOFTALMOMETRIA FINAL  
SATISFAÇÃO 

M N D. PADRÃO  

MUITO SATISFEITO 0,77 15 0,73 U = 20,0 

SATISFEITO 1,67 6 0,98 p = 0.05 * 

TOTAL 1,02 21 0,89  
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Quando se analisa a média da variação do exame de exoftalmometria 

na fase final, observa-se que, entre os indivíduos muito satisfeitos, a média 

foi de 0,77 + 0,73 mm. E entre os que se consideram satisfeitos com o 

tratamento, a média foi de 1,67 + 0,89 mm.  

 

5.7.  REAÇÕES ADVERSAS/COMPLICAÇÕES  

 

Todos os pacientes referiram desconforto local durante a aplicação, 

acompanhado de sensação de queimação de leve a moderada intensidade. 

Observou-se a presença de quemose conjuntival em três pacientes, 48 

horas após o procedimento (Figuras 18 e 19). Em todos os casos, ocorreu 

regressão espontânea. Não houve nenhum outro tipo de reação ao material 

injetado. 

Apenas dois pacientes (9,5%), os casos de número 18 e 21, 

apresentaram episódio de vômitos após 30 minutos da aplicação com 

duração média de 20 minutos.  

Outros dois pacientes, os casos 11 e 14, apresentaram hematoma 

palpebral pré-septal sem maiores complicações (Figura 20) e que levaram, 

em média, seis dias para serem reabsorvidos.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 18–  PRESENÇA DE QUEMOSE CONJUNTIVAL 48 HORAS APÓS A 
APLICAÇÃO DO GEL DE POLIACRILAMIDA  
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FIGURA 19 – EDEMA PALPEBRAL À DIREITA 48 HORAS APÓS A APLICAÇÃO 
DO PAAG  
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FIGURA 20 -  PACIENTE NAS FASES INICIAL E FINAL DO TRATAMENTO. 
APRESENTOU HEMATOMA PRÉ-SEPTAL PÓS-APLICAÇÃO DE 
PAAG 
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5.8.  AMOSTRA DA DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FIGURA  21 -  ASPECTO DA ÓRBITA ESQUERDA NA FASE INICIAL E 
IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO DO GEL DE 
POLIACRILAMIDA 
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FIGURA 22 - ÓRBITA ENOFTÁLMICA À ESQUERDA COM PRÓTESE OCULAR 

NA FASE INICIAL E IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO 
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FIGURA 23 -  FASES INICIAL E FINAL DO ESTUDO, CORREÇÃO DA 
ENOFTALMIA À DIREITA (GRAU l) 
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FIGURA 24 ÃO DA 

 
 

 
 

 -  ENOFTALMIA À DIREITA NA FASE INICIAL E CORREÇ
ENOFTALMIA (GRAU ll) NA FASE FINAL 
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FIGURA 25 CTO 

 

 
 -  ÓRBITA ENOFTÁLMICA À ESQUERDA (GRAU ll) E ASPE

NAS FASES INICIAL E FINAL 
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FIGURA 26 -  ÓRBITA ENOFTÁLMICA À DIREITA, COM PRÓTESE OCULAR 
(GRAU l)  NAS FASES INICIAL E FINAL DO TRATAMENTO 
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FIGURA 27 -  CORREÇÃO DA ENOFTALMIA (GRAU ll) DAS FASE INICIAL E 
FINAL DO ESTUDO 
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FIGURA 28 PRÓTESE 
 

 -  COMPARAÇÃO ENTRE A ALTURA DA SUPERFÍCIE DA 
OCULAR E A CÓRNEA NORMAL 

 

 

 



 Resultados  
 

92

 

 
 

FIGURA 29 -  PACIENTE SEM PRÓTESE À ESQUERDA, COM PRÓTESE E 
ENOFTALMIA, IMEDIATAMENTE APÓS APLICAÇÃO DO PAAG E 
TRÊS MESES APÓS O PROCEDIMENTO 
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FIGURA 30 S FASES 

 

 

 

 
 

 
 

 
 -  COMPARAÇÃO ENTRE A ÓRBITA ENOFTÁLMICA NA

INICIAL E FINAL DO TRATAMENTO 
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IGURA 31 -  PACIENTE COM ENOFTALMIA À ESQUERDA, EM TRÊS 
MOMENTOS: SEM PRÓTESE, COM PRÓTESE E ENOFTALMIA E 
COM A ENOFTALMIA CORRIGIDA NA FASE FINAL DO 
TRATAMENTO 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

F

 



 Resultados  
 

95

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 32 -  ÓRBITA ENOFTÁLMICA À ESQUERDA (GRAU lll) NAS FASES 
INICIAL E FINAL DA PESQUISA (CASO 20) 

 

 



 

 

6. Discussão 
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As principais características da órbita enoftálmica são representadas 

pelos seguintes sinais ao exame clín sulco palpebral 

superior e prótese ocular com aspecto anatômico mais profundo que o globo 

ocular normal (BELLO; LEVINE, 1980; MORAX et al., 1988; LEONE, 1990; 

GOLA et al., 1992; HOBAR et al., 1999; LEE et al., 2001; PEARL, 1998).  

No presente estudo promoveu-se o aumento do volume orbitário por 

meio da aplicação de um material na forma de gel, capaz de preencher o 

espaço referente ao volume orbitário faltante. Sabe-se que o material ideal 

para ser implantado deve el, não degradável, que 

não produza cápsula espessa e que se incorpore aos tecidos vizinhos 

(SCLAFANI et al., 1997b; SCHELLINI et al., 2000). Este material deverá, 

ainda, provocar pouca reação inflamatória, permanecer no local da 

implantação e ser de baixo custo.  

Nesta pesquisa, utilizou-se o gel de poliacrilamida como substância 

preenchedora do tecidos moles da órbita. Apesar de conhecida a resposta 

do organismo ao poliacrilamida na forma de gel e do tecido humano ao 

produto injetado, não há relatos na literatura de sua utilização na órbita (HU 

et al., 2002; TARIKE et al., 2003). 

ico: afundamento do 

 ser bem tolerado, moldáv
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A média de idade dos casos foi de 43,19 + 18,37 anos, sendo a 

enor idade de 18 anos e a maior de 81 anos. Das órbitas enoftálmicas, 

8,1% eram à direita e 61,9%, à esquerda. Quanto ao sexo, 61,9% eram do 

exo masculino e 38,1%, do feminino.  

ente maior no sexo masculino (18,77 +

m

3

s

A análise dos resultados obtidos demonstra que não houve diferença 

estatística quanto à idade, ao sexo e ao lado acometido quando 

correlacionamo-os entre si. Estes resultados valorizam a amostragem da 

pesquisa e comprovam a homogeneidade do grupo de pacientes estudados 

(Tabelas 1, 2 e 3 e Gráfico 1).  

Este estudo apresenta ampla documentação fotográfica e medidas 

obtidas por meio dos exames de exoftalmometria, tomografia 

computadorizada e volume da prótese ocular nas fases inicial e final do 

estudo. Tais instrumentos foram parâmetros fundamentais para se estudar o 

efeito do gel de poliacrilamida implantado nas órbitas enoftálmicas. 

Quando se analisa a Tabela 4, nota-se que a relação entre o sexo e a 

média das medidas obtidas pela exoftalmometria das órbitas normais na 

fase inicial da pesquisa foi ligeiram  

2,23 mm) que no sexo feminino (17,00 + 2,76 mm), como descrito na 

literatura (FRISEN, 1967; GONÇALVES, 1979; MIGLIORI; GLADSTONE, 

1984; DUNSKY, 1992; CHANG et al., 1995). 

Ao examinar as médias da exoftalmometria das órbitas normais e 

enoftálmicas nas fases inicial e final do tratamento (Tabela 5), verificou-se 

acréscimo percentual de apenas 0,88% pela prova de Wilcoxon em relação 
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à fase

lmometria com acréscimo percentual 

de 16,

a de gel foram injetados para a correção da 

enoftalmia em humanos (CAHILL & BURNS, 1989; CONN et al., 1990; 

HUNTER, 1994; NASR et al., 1994) e em estudos experimentais (CEPELA, 

et al., 1992; SCHELLINI et al., 2001; SARNAT; SHANEDLING, 1974). 

normal e 

enoftálmica, o que era esperado pela assimetria entre estas estruturas 

anatômicas (Tabela 6). Tal resultado torna-se estatisticamente não 

significativo quando se analisam os dados do exame de exoftalmometria 

entre as órbitas normal e enoftálmica, na fase final da pesquisa. Verificou-se 

que, na fase final, os valores obtidos pela exoftalmometria entre as órbitas 

normal e enoftálmica tornaram-se próximos, sendo que a média entre as 

órbitas normais foi de 18,26 +

 inicial, provavelmente por ser uma técnica sujeita a pequenas 

variações que não alteraram o resultado final e, portanto, sem significância 

estatística (Gráfico 3). Quanto à órbita enoftálmica, notou-se aumento da 

média das medidas obtidas pela exofta

80% da fase inicial para a final, com significância estatística pela prova 

de Wilcoxon. O Gráfico 2 esboça, em milímetros, a diferença entre a média 

das medidas de exoftalmometria das órbitas enoftálmicas nas fases inicial e 

final da pesquisa. Observaram-se resultados semelhantes na literatura 

quando outros materiais na form

Constatou-se significância estatística pela prova de Mann-Whitney 

quando se estudou a exoftalmometria na fase incial entre as órbitas 

 2,54 mm e a das enoftálmicas, 17,24 + 2,73 

mm.  

Apesar das várias etiologias que provocaram a perda ou atrofia do 

globo ocular em cada caso, houve melhora clínica e estética órbito-palpebral 
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em todos os pacientes (Tabela 7). A tabela 8 mostrou que houve diminuição 

de 69,7% entre os exames de exoftalmometria nas fases inicial e final, 

quando relacionados com as diversas causas pela prova de Kruskal-Wallis. 

Também houve redução da média das medidas obtidas pela exoftalmometria 

em relação à etiologia quando comparados nas fases inicial e final do 

estudo. A redução das médias ocorreu na seguinte ordem: 60% nos 

tumores, 64,3% nas outras causas, 71,2% nos traumas e 89,6% nos casos 

de infecção intra-ocular (Tabela 8). Deste modo, os que sofreram maior 

redução foram os traumas e menor redução, os casos de tumores.  

Ao se examinar a relação entre os tipos de cirurgias realizadas e a 

variação média das medidas da exoftalmometria nas fase inicial e final do 

estudo, observa-se que as maiores variações se deram nos casos de 

enucleação com 5,00 + 3,00 mm e as menores, nos olhos atróficos, com 

média de 2,80 + 1,04 mm (Tabela 9). Estes resultados foram semelhantes 

aos descritos na literatura, provavelmente pelo fato de a menor perda ou 

atrofia de tecidos moles ocorrer nos casos de phtisis bulbi e, contrariamente, 

a maior remoção de tecidos moles ocorrer nos casos de tumores, em 

especial na enucleação (KENNEDY, 1964; OSBORNE et al., 1974; 

VISTNES; IVERSON, 1974; KENNEDY, 1977; SOLL, 1982; HABAL, 1987).  

A análise dos resultados, obtidos da média da variação das medidas 

da exoftalmometria entre as órbitas normal e enoftálmica nas fases inicial e 

final em relação à presença ou ausência de implante orbitário pela prova de 

Mann-Whitney, demonstrou que não houve diferença estatística entre as 

variáveis (Tabela 10). Desta maneira verificou-se que os resultados finais 
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foram muito semelhantes quando se realizou algum tipo de cirurgia 

reconstrutiva que tenha promovido o aumento do volume orbitário, ou então, 

quando houve apenas atrofia do globo ocular, sem grande perda do volume 

orbitário. 

A associação de técnicas radiológicas avançadas e de tecnologia 

industrial para o desenvolvimento de sistemas computadorizados de imagem 

e a evolução da clínica cirúrgica têm permitido obter melhor definição da 

anatomia, desenvolver soluções cirúrgicas para problemas comuns e 

incomuns e observar as alterações biológicas surgidas em decorrência da 

cirurgi

 

mediçã

a ou do próprio tempo (MARSH, et al., 1985; SMIT et al., 1990; SMIT 

et al., 1991). 

Em nosso estudo, as imagens tomográficas e suas respectivas 

reconstruções tridimensionais correlacionam-se fielmente com os achados 

clínicos. Em 1972, ABUJAMRA apresentou contribuição para o estudo dos 

volumes e dimensões das órbitas e suas influências na estética facial, por 

meio de pesquisas anátomo-radiológica, clínica e fotográfica. Em 1985, 

COOPER analisou as medições volumétricas orbitárias pela tomografia 

computadorizada, comparando-as com os preparados de crânios secos e a 

medição com areia, e chegou à conclusão de que se podia confiar na

o pela tomografia computadorizada com uma reprodutividade de 

98%. Conseguiu-se também, por meio de programa de computador 

integrado, calcular o volume orbitário.  

Estudou-se a média dos volumes das órbitas normal e enoftálmica, 

calculada pela tomografia computadorizada na fase inicial e final em relação 
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ao sexo (Tabela 11), e houve significância estatística entre as órbitas 

normais pela prova de Mann-Whitney. A média do volume orbitário normal 

no sexo masculino foi de 32,24 + 2,90 cc e no sexo feminino, de 27,63 + 

2,89 cc (Gráfico 4). Estes dados confirmam a média do volume orbitário 

normal encontrada entre os sexos na literatura (ABUJAMRA, 1972; HABAL, 

1987; DUTTON, 1994; GARDNER, et al., 1988). Quando se comparam os 

volumes entre as órbitas enoftálmicas em relação ao sexo, a proporção é 

mantida em relação às órbitas normais, com diferença estatística pela prova 

de Mann-Whitney de p = 0,035719*. Deste modo, a média do volume 

orbitário no sexo masculino foi de 28,3 + 4,82 cc e no sexo feminino, 24,03 + 

4,09 cc. A média da variação da órbita enoftálmica em relação à normal no 

sexo masculino foi de 88,8% e no sexo feminino, de 87,0%. Assim, o volume 

faltante entre as órbitas foi muito semelhante e correspondeu a 11,8% da 

órbita normal no sexo masculino e a 13%, no sexo feminino. 

Não houve diferença estatística entre a média dos volumes orbitários 

obtidos por meio da tomografia computadorizada, na fase inicial, quanto ao 

lado acometido (Tabela 12). Desta maneira, a média dos volumes orbitários 

normais foi de 30, 98 + 3,94 à direita e 30,18 + 3,56, à esquerda (Gráfico 5).  

A análise da média das órbitas enoftálmicas em relação aos lados, na 

fase inicial do tratamento, não apontou significância estatística entre os 

mesmos. Deste modo, a média do volume orbitário enoftálmico na fase 

inicial à direita foi de 27,93 + 4,44 cc e à esquerda, foi de 26,23 + 5,39 cc 

(Tabela 13). Na fase final do tratamento, a média dos volumes das órbitas 

enoftálmicas foram analisadas em relação aos lados, obtendo-se o seguinte 
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resultado: a média dos volumes à direita foi de 30,45 + 4,52 cc e à esquerda, 

28,64 + 5,13 cc, não havendo diferença estatística entre as variáveis pela 

prova de Mann-Whitney (Tabela 14). A análise desta tabela mostra, o 

volume da órbita enoftálmica na fase final em relação ao lado acometido. Na 

fase inicial, houve significância estatística pela prova de Mann-Whitney 

quando comparadas as médias do volume orbitário normal (30,48 + 3,64 cc) 

e da órbita enoftálmica (26,88 + 5,00 cc), (Tabela 15). Na fase final, não 

houve diferença estatística entre a média dos volumes orbitários normal e 

enoftálmico. A diferença entre a média do volume da órbita normal e da 

enoftálmica diminuiu de 3,60 cc para 1,15 cc na fase final do estudo. Esta 

diferença é devida ao aumento do volume orbitário observado ao exame de 

tomografia computadorizada na fase final, correspondente ao preenchimento 

pelo PAAG, que variou de 26,88 + 5,00 cc para 29,33 + 4,87 cc. Tais dados 

são proporcionalmente semelhantes aos descritos na literatura nos casos de 

enofta

das m

lmia traumática (FORBES et al., 1985; BITE et al., 1985; MANSON et 

al., 1986; MILLMAN et al., 1987; CHAN, et al., 2000). 

Quando se correlacionaram as médias dos volumes orbitários 

calculados por meio do exame de tomografia computadorizada e as médias 

edidas obtidas pela exoftalmometria entre as órbitas normal e 

enoftálmica, nas fases inicial e final do estudo, notou-se que há uma perfeita 

conjunção e coerência percentual nos resultados obtidos (Tabelas 5 e 15). 

Houve significância estatística entre as órbitas, na fase inicial, pela prova de 

Mann- Whitney. A média do volume da órbita normal foi de 30,48 + 3,64 cc e 

na enoftálmica foi de 26,88 + 5,00 cc. Na fase final, não houve significância 
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estatística entre as órbitas pela prova de Mann-Whitney. A média do volume 

da órbita normal foi de 30,48 + 3,64 e na enoftálmica, de 29,33 + 4,87cc.  

O Gráfico 6 mostra a correlação entre o tempo de uso da prótese 

ocular e a variação do volume entre as órbitas normais e enoftálmica na fase 

inicial. Esta relação apresentou significância estatística pela correlação 

paramétrica de Pearson. Verifica-se que, quanto maior o tempo de uso da 

prótese, maior a variação de volume entre as órbitas na fase inicial, 

principalmente após o 10º ano de uso. 

O exame de tomografia computadorizada mostrou que este material 

se condensa na órbita e se apresenta como uma imagem de atenuação de 

partes moles (Figuras 15 e 16). Este fato é muito importante, pois é 

necessário que a substância injetada permaneça no local da implantação 

(SCHELLINI et al., 2000). 

A Tabela 16 mostra a relação entre a média da idade e os graus 

clínicos da enoftalmia. Não houve significância estatística entre as variáveis, 

embora os casos de grau III apresentem a menor média de idade: 27,33 + 

14,47 anos. Em oposição, os casos de grau l, de menor enoftalmia clínica, 

apresentaram média de 56,43 + 21,06 anos. 

A Tabela 17 e o Gráfico 7 evidenciam a relação entre a média do 

volume injetado e os graus clínicos de enoftalmia. Houve significância 

estatística pela prova de Kruskal-Wallis, com p = 0,0059*. 

Nos casos em que a enoftalmia era mais leve, a média do volume 

injetado foi de 1,43 + 0,53 cc de PAAG, enquanto que, nos graus ll e lll, a 
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média dos volumes injetados de PAAG foi de 2,41 + 0,44 cc e de 2,67 + 0,58 

cc, respectivamente. 

Observamos claramente a importância da reposição adequada do 

volume orbitário precoce após a perda ou atrofia do globo ocular. O uso da 

prótese ocular também interfere na reposição do volume total perdido e 

contribui diretamente para a diminuição dos defeitos órbito-palpebrais e para 

a melhora da assimetria facial.  

O Gráfico 8 mostra a relação entre a média dos volumes das próteses 

ocular

ção do centro de gravidade da prótese, tendo sido 

confeccionada nova prótese com aumento de sua borda lateral e 

posicionamento correto de seu centro para maior conforto do paciente.  

rbita enoftálmica < 2,5 cc, não 

houve necessidade de correção do volume da prótese ocular. Observamos 

que 47,6% dos casos necessitaram de reajuste da prótese ocular. Nos casos 

em que a variação do volume da órbita enoftálmica foi ≤ 2,5 cc, houve 

necessidade de reajuste ou confecção de nova prótese ocular. Desta 

maneira, houve melhora da deformidade do sulco palpebral superior e da 

projeção anterior da prótese ocular em todos os casos.  

es nas fases inicial e final. Observa-se diminuição da média do volume 

da prótese ocular na fase final em relação ao ínicio do tratamento. Apenas 

no caso seis é que se notou que o volume da nova prótese foi 0,3 cc maior 

que antes da aplicação do PAAG (Figuras 17 A, B e C). Tal fato ocorreu 

devido à alteração da posi

O Gráfico 9 mostra a relação entre a variação média entre o volume 

da prótese ocular e o volume da órbita enoftálmica na fase final. Nos casos 

que apresentavam variação de volume da ó
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Por meio da inspeção visual e do acompanhamento fotográfico, pode-

se verificar as modificações que ocorreram com o aumento do volume 

orbitár

etria facial no ínicio do estudo, mantiveram 

certa a

a o 

crescim

tratamentos para o 

io e o reajuste da prótese, bem como os tecidos de partes moles ao 

redor da órbita tratada. 

Os resultados foram estáveis ao longo do estudo. Apenas os dois 

casos que foram submetidos à enucleação na infância (casos 13 e 20), e 

que apresentavam maior assim

ssimetria, porém com importante melhora estética após o tratamento 

proposto. Ambos foram vítimas de retinoblastoma, descoberto no segundo 

ano de vida e submetidos à enucleação com colocação do implante orbitário 

primário.  

O desenvolvimento da órbita é interdependente do crescimento do 

globo ocular. A presença de anoftalmia unilateral ou bilateral, microftalmia ou 

a enucleação do globo ocular pela presença de tumor na infância acarreta 

assimetria facial significativa em virtude da falta de estímulo par

ento orbitário (KENNEDY, 1964; OSBORNE, 1974; VISTNES; 

IVERSON, 1974; KENNEDY, 1977; SOLL, 1982).  

Em 1901, THOMSON, em estudo clássico, realizou experimento para 

determinar a influência do globo ocular no crescimento orbitário através da 

enucleação de um dos olhos em seis coelhos jovens. Mesmo com um 

número reduzido de animais, chegou à conclusão de que ocorria deficiência 

no crescimento ósseo da órbita anoftálmica. Estudo clínico sobre o efeito da 

enucleação de um olho na infância, e o subsequente desenvolvimento da 

face, foi conduzido por TAYLOR em 1939. Múltiplos 
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retinob

centros, utilizando-se de diferentes técnicas 

(ABRA

s pacientes envolvidos na pesquisa. A intenção do nosso método 

foi a d

erimos que, durante a 

aplicação intra-orbitária desse gel, o paciente receba sedação leve, medida 

adotada com sucesso no presente estudo. O PAAG deve ser utilizado puro, 

sem ser misturado a outros materiais no local da injeção, como anestésicos 

locais. Qualquer interferência na composição poderia alterar as importantes 

propriedades do produto, como o pH e sua viscosidade.  

lastoma são utilizados: foto ou criocoagulação, enucleação, 

radioterapia ou várias combinações deles (MESSMER et al., 1991). O 

sucesso do tratamento radioterápico é descrito em grandes séries de 

pacientes de vários 

MSON et al., 1991; AMENDOLA et al., 1990; HAYE et al., 1989). 

Porém, as crianças que foram tratadas de retinoblastoma através da retirada 

do globo ocular, e posterior radioterapia, apresentam deformidade mais 

acentuada, visto que os centros primários de crescimento foram afetados 

pela radiação.  

Neste estudo, não houve abandono ou desistência do tratamento por 

nenhum do

e simular o mais fielmente possível o volume orbitário faltante. A 

injeção de PAAG no espaço do cone muscular foi perfeitamente executável 

e prática. É importante reconhecer que o procedimento cirúrgico ambulatorial 

foi relativamente simples e direto e que o preenchimento pôde ser previsível 

e facilmente controlado. Realizou-se o preenchimento do espaço do cone 

muscular na região retrobulbar da órbita. Sug

Em 1973, IVERSON et al. e, em 1987, SERGOTT e VISTNES 

estudaram a quantidade ideal de volume a ser injetada para correções do 
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sulco superior profundo e tecidos moles orbitários utlizando silicone 

vulcanizado; os volumes variaram de 1,5 até mais que 4,0 cc com ótimos 

resultados. Nesta pesquisa, os valores injetados variaram de 1,0 a 3,5 cc.  

Embora o exame de tomografia computadorizada pudesse estimar o 

volume faltante e correspondente àquele a ser injetado (KAMEL et al., 2001; 

RASKIN et al., 1998), adotou-se como critério, neste estudo, a observação 

do aspecto clínico provocado pelo preenchimento orbitário com a prótese 

durante a aplicação (ORTIZ-MONASTERIO et al., 1987). Tal cuidado na 

técnica resultou no aumento dos tecidos de partes moles, levando a uma 

fisiono

O Gráfico 10 mostra a média aritmética do volume total final da órbita 

enoftálmica em relação aos componentes orbitários, avaliados pela 

tomog

mia satisfatoriamente simétrica. Apenas quatro pacientes 

necessitaram de aplicação após 15 dias, para melhor simetrização órbito-

palpebral. Nos casos em questão, além de complementar o volume 

adequado necessário para a cavidade, amenizou-se a sensação de dor de 

maior intensidade e de desconforto pela reposição volumétrica e imediata 

distensão dos tecidos. Todos os pacientes receberam analgésicos e 

antiinflamatórios não-hormonais ao final do procedimento.  

O gel foi injetado de maneira lenta em todos os casos para evitar dor 

de maior intensidade pela distensão dos tecidos moles orbitários adjacentes, 

muitas vezes com fibrose local em virtude de cirurgias prévias ou 

radioterapia, nos casos de retinoblastoma.  

rafia computadorizada, para os 21 casos estudados. O volume total 

final da órbita enoftálmica foi de 29,33 + 4,87 cc, enquanto que a média 
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aritmética do volume total inicial era de 26,88 + 5,00 cc. Assim, da fase 

inicial para a final, houve uma expansão do volume total de 2,45 + 1,45 cc., 

equivalente a 9,1% do volume total inicial, ou uma diferença de 8,4% em 

relação ao volume total final. 

O volume total final de 29,33 cc é formado por três componentes 

distintos, cujas médias e proporções são as seguintes: 

d) volume injetado de PAAG igual a 2,43 + 0,73 cc : 8,3%; 

e) volume final da prótese igual a 1,62 + 0,63 cc : 5,5%; 

f) volume final dos tecidos ou partes moles restantes igual a 25,28 cc, 

equivalente a 86,2%. 

A variação da órbita enoftálmica, entre a fase inicial e a final, é de 

8,4%; em relação ao volume final, corresponde aproximadamente à 

proporção de 8,3% do volume de PAAG injetado. A pequena diferença entre 

as duas proporções é devida à pequena variação do volume da prótese e 

das partes moles, da fase inicial para a final. A correlação não paramétrica, 

por postos, de Spearman, entre o volume injetado de PAAG e a variação da 

órbita 

 tardia. Uma das vantagens da 

utilizaç

enoftálmica foi de R = 0,46 e p = 0,033767*. 

Não é possível reproduzir melhora e simetrização facial de maneira 

tão eficaz utilizando técnicas que não sejam a da reconstrução da órbita 

enoftálmica por meio de cirurgia reparadora

ão desta técnica é a curta permanência do paciente no centro 

cirúrgico ambulatorial para um procedimento intra-orbitário. Desta forma, o 

procedimento é substituído por uma aplicação que exclui as desvantagens 

dos métodos tradicionais. Em geral, indica-se tratamento cirúrgico para os 
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difíceis casos de enoftalmia, principalmente quanto à necessidade de incisão 

intra-operatória numa área previamente operada, com maior chance de 

sangramento, maior tempo de recuperação no período pós-operatório e, 

conseqüentemente, maior tempo para retorno às atividades normais diárias 

(CAHI

firmar que o PAAG é 

importante que o 

ória, uma vez que 

da cicatriz, com risco maior de exposição ou extrusão do material implantado 

(GOLD

o período experimental e 

que a 

LL; BURNS, 1989).  

Neste estudo, a observação clínica permitiu con

uma substância que induz à reação inflamatória mínima. É 

material implantado provoque pequena reação inflamat

uma inflamação excessiva leva ao aumento de miofibroblastos e à contração 

BERG et al., 1994).  

Durante o tratamento, não houve nenhum tipo de complicação 

relacionada com a aplicação do gel de poliacrilamida na órbita enoftálmica. 

Não houve nenhum caso de infecção ou extrusão do material injetado. Em 

estudos anteriores, envolvendo hidroxiapatita microgranular (RANZANI et al., 

1997) ou hidroxiapatita não absorvível (XAVIER et al., 2000), foi possível 

observar que o volume não se manteve durante 

reação inflamatória com a hidroxiapatita sintética foi descrita como 

sendo muito mais acentuada.  

Não foram consideradas complicações certas reações esperadas em 

qualquer tipo de abordagem cirúrgica, como a ocorrência de hematoma pré-

septal em dois pacientes. Houve também dois outros casos de vômitos após 

a aplicação do PAAG. Provavelmente relacionados com o reflexo 
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óculocardíaco, após o aumento da pressão na região orbitária pelo volume 

do implante de PAAG.  

SOARES, em 1988, relata sua experiência de vinte anos sobre a 

prevenção dos defeitos inestéticos e deformidades causadas pelas 

cavidades anoftálmicas. A preocupação com a imagem corporal foi e 

continu

e vias lacrimais são restabelecidas com o 

tratam

No presente estudo, os pacientes se manifestaram satisfeitos ou 

muito satisfeitos com o resultado obtido ao final do acompanhamento 

(Tabela 19). Os autores consideraram que, em uma pesquisa, o resultado de 

nível de satisfação representa valor discutível, uma vez que dificilmente se 

obtém

Neste projeto de pesquisa, é possível que, devido ao tratamento 

personalizado conferido pelos investigadores a cada paciente, desde o 

exame pré-operatório até o final do acompanhamento pós-operatório, alguns 

a sendo motivo de interesse crescente dentro da espécie humana. 

Deformidades estéticas, principalmente na face, são de difícil dissimulação, 

trazendo grandes problemas de ordem psicológica para pacientes de ambos 

os sexos e de todas as faixas etárias.  

As inter-relações anatômicas e funcionais entre as diversas estruturas 

orbitárias, palpebrais e d

ento, fazendo desaparecer aquelas condições que, com o tempo, 

favoreceriam o aparecimento da retração da cavidade. Além disso, 

observamos a satisfação do paciente por apresentar sua fisionomia mais 

natural pela simetrização do volume orbitário.  

 unanimidade no aspecto positivo do tratamento em estudo. 
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tenham tido inibição para manifestar possível descontentamento com o 

resultado final. Embora esta seja uma possibilidade de viés, o depoimento 

de qu

 decrescente: trauma, infecção intra-

ocular e outros. Aqueles que se consideravam satisfeitos apresentavam, 

como causa da enoftalmia, tumor intra-ocular e outros.  

rbitas nos indivíduos muito 

satisfeitos é de 2,54 +

e está satisfeito ou muito satisfeito com o tratamento é um dado 

expressivo, refletindo que ao menos a grande maioria se sentiu beneficiada 

com o tratamento. A Tabela 19 também mostra a relação entre o nível de 

satisfação na fase inicial e a causa da enoftalmia. Nota-se que 72,5% dos 

pacientes consideraram-se muito satisfeitos após o tratamento e 28,5%, 

satisfeitos. Verificou-se que aqueles muito satisfeitos apresentavam como 

causa da órbita enoftálmica, em ordem

As Tabelas 20 A e B mostram o nível de satisfação em relação à 

variação média do volume orbitário inicial e a exoftalmometria final. Houve 

significância estatística em ambas as tabelas pela prova de Mann-Whitney. 

A média da variação do volume entre as ó

 1,06 cc. Naqueles que estão satisfeitos, a média da 

variação do volume foi de 6,26 + 3,60 cc.  

Quando se analisa a média da variação do exame de exoftalmometria 

na fase final, observa-se que, entre os indivíduos muito satisfeitos, a média 

foi de 0,77 + 0,73 mm. E, entre os que se consideram satisfeitos com o 

tratamento, a média foi de 1,67 + 0,89 mm.  

O tratamento da órbita enoftálmica com uma substância na forma de 

gel e injetável parece ser uma opção interessante para a reposição do 

volume resultante de perda de partes moles da região orbitária. Para tanto, 
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consideram-se a facilidade de utilização, a indução de pouca reação tecidual 

e a permanência no local implantado.  

Os resultados desta pesquisa são bastante favoráveis e o 

preenchimento da órbita com o PAAG torna-se uma alternativa no 

tratamento da enoftalmia em usuários de prótese ocular.  

O gel de poliacrilamida mostrou-se um produto seguro, relativamente 

econômico, de fácil obtenção e aplicabilidade. Trata-se de um procedimento 

menos invasivo, relativamente simples e eficaz no tratamento da enoftalmia 

em usuários de prótese ocular. 
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O uso intra-orbitário do gel de poliacrilamida no tratamento dos casos 

e enoftalmia em usuários de prótese ocular permitiu concluir o exposto 

baixo. 

 O aumento do volume orbitário, pela injeção do gel de poliacrilamida 

para preenchimento, resultou na melhoria clínica e estética da 

enoftalmia. 

 Após a realização do tratamento, houve necessidade de reajuste da 

prótese ocular em p os. 

• O gel de poliacrilamida mostrou-se um produto seguro, de fácil 

obtenção e aplicabilidade. 

• Os exames de exoftalmometria de Hertel, tomografia computadorizada 

e aferição do volume da prótese ocular se mostraram métodos 

adequados para a quantificação da correção das órbitas enoftálmicas. 
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ANEXO 1 -  APROVAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM 
PESQUISAS (CONEP) 
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ANEXO 2 -  QUADRO DOS VÁRIOS USOS DO GEL  DE 
POLIACRILAMIDA 

 
 

CAMPO USO 

Ciências biomédicas Lentes de contato não rígidas, material de implante 
de tecidos, tipos de pele , detecção de anticorpos a 
base de penicilina; carregadores de hormônios e 
drogas, em estudos realizados com animais; 
bioquímica e biologia molecular; como material de 
preenchimento em cápsulas gelatinosas. 

Cosmetologia Produtos para tingimento de cabelos, xampus de 
enxágüe, loções para corpo e mãos, géis para 
bronzeamento, cremes, líquidos, etc. 

Agentes de auxílio à 
coagulação em água 
potável 

Usados como agente floculante e coagulante para 
remover sólidos suspensos em água potável 

Na lavagem de frutas 
e verduras 

A poliacrilamida é usada para lavar e descascar 
frutas e vegetais. 

Clarificação de caldo 
ou aguardente da 
cana 

A poliacrilamida é usada como agente floculante 
para remover sólidos em suspensão do caldo e/ou 
aguardente de cana-de-açúcar 

Fabricação de papel A poliacrilamida é usada como material auxiliar 
drenante, em filtros de retenção, agente de reforço e 
enlace (formação de pregas) 

Mineração Espessante de borra, agente de filtração da borra, 
recuperação de petróleo 
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO E FICHA CLÍNICO-CIRÚRGICA 
 
 
 

“EMPREGO DO GEL DE POLIACRILAMIDA NO    TRATAMENTO DA 

ENOFTALMIA EM USUÁRIOS DE PRÓTESE OCULAR” 

 

 

 

 

PESQUISADOR: DR. ANDRÉ LUÍS BORBA DA SILVA 
ORIENTADOR: DR. EURÍPEDES DA MOTA MOURA 
 
 
 
 
 

Nome: RGHC 

Idade: Sexo: #Projeto: 

Cor: Profissão 

Natural: Procedência 

Olho afetado: 

 

 Ambos  ڤ   Esquerdo ڤ    Direito ڤ

Há quanto tempo houve perda do Globo 

Ocular: 
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Motivo da perda: 
 Trauma Ocular ڤ

 Outros ڤ
Descreva: 
 

  Doença Ocular ڤ
 Doença Sistêmica ڤ

 
 Sim ڤ

 

___ __________________________

Foi submetido(a) a cirurgias para correção do 
efeito causado pela perda do globo ocular? 

 Não ڤ

Se sim, quantas?_________ 
 
Descreva cada uma delas, o ano e onde 
foram realizadas: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 

_____

Foi realizada alguma cirurgia para 
colocação de implante (esfera) orbitário 
na cavidade afetada? 
 

 Nãoڤ

 
V
_________________________________ 
 

Sim Se sim, há quanto tempڤ
___

ocê sabe qual tipo do material? 
__________________
 

 
Que número?_____________________ 
 
Você sabe se o implante foi revestido? 

 Não ڤ
 Sim ڤ
 qual material o revestiu? 

 

Se sim, houve extrusão ou rejeição ao 
implante? 

  Não ڤ
 Simڤ
 

o após a cirurgia? 
__________________

Foi proposto novo tratamento? 
  Não ڤ
 .Sim ڤ

Qual?_____________________ 

Se sim,
              

_________
 

 

Há quanto tempo você usa prótese 
ocular? 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

prótese está mais fundo ou aspecto de 
ue o olho normal? 
 Não ڤ
 Sim ڤ

 
e sim, há quanto 

tempo?____________________ 

_

Quantas próteses você já teve? 

Você ou alguém notou que seu olho com 

menor q

S

 
Você o realizou? ڤ Sim 

 .Não ڤ                
Porque?__________ __ 

 



 Anexos  
 

125

 
Você tem apresentado algum destes sinais 

 Lacrimejamento do olho afetado ڤ

Dor na regi ڤ lho afetado 

 Secreção amarelada em algum dos ڤ

____________ 

e/ou sintomas: 
 

ão do o

olhos? Qual? ________

 Febre ڤ

 

prótese fosse aum
e da sua órbita?
  Não ڤ
 Sim ڤ

Onde você 
 
Você sempre pagou por este 

___________ 
 
 
A

rterial,

 Sim ڤ
 
Q
_
 
 
Faz tratamento corretamente? Explique.

_______
_____________________________
 

  Não ڤ
 Sim ڤ

Q
 

_
_____________________
______________________
_________ 

 
ڤ
 Satisfeitoڤ

 Insatisfeitoڤ
 

 
 

Você já precisou que o volume de sua 
entado para disfarçar 

a falta de volum  

 
as adapta? _____________ 

tratamento? 
  Não ڤ
 Sim ڤ
 

De quanto em quanto tempo você faz o 
polimento de sua prótese? 

presenta algum problema de saúde 
(Hipertensão A  Diabetes Mellitus, 
Asma, Alergia, etc.)? 

 Não ڤ

uais? 
_____________________________ 

 
______ _____________________

_____

  
 
Toma algum medicamento? 

uais?_________________________________

 
 
 
Justificativa: 

______________________________________
__________________
_________________

 
Após o tratamento realizado, pela aplicação do gel de poliacrilamida, como 
você classificaria seu grau de satisfação? 
 

Muito satisfeito 

 Pouco satisfeitoڤ
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CONSULTA  Nº        -  ______/ _______/ ______ 

______ 

1. AV do olho único: ______/ ______    c/
 

OD

___________ 

O             =________________________ 
               OE= _______________________ 
 

EXOFTALMOMETRIA DE HERTEL:   

   OD=________________________ 
    OE= _______________________ 

 
ڤ  :

ento do Sulco Palpebral do lado af
 

  
 Sim ڤ

lpebrais secundárias à órbita enoftálmica: 
 

 Não ڤ

 Ectrópio ڤ           

8. FMEPS     
   OD=_________________________ 

           
 
 

9. MRD        OD=________________________ 
           OE= _________________________ 
 
 

pebral Vertical    OD=_________________________ 
                                           OE= _________________________ 
 

11. Impressão: 
 
 

 
NOME: ______________________
 

____________

c   s/c 

2. BIOMICROSCOPIA:     
     

=_________________________ 

 OE=______________
 

3. LAD
   

OD

4. 
 

   
                 

5. Grau Clínico de Enoftalmia 
 
 

6. Houve aum

   l  llڤ   lllڤ   

etado: 

Não ڤ

 
7. Presença de alterações pa

 ?Sim.      Qual ڤ
 Distropia Cantal ڤ    Entrópio ڤ 

lpebral               ڤ Outros  __________            ڤ Ptose pa
 

       OE= _________________________ 

       

10. Fenda pal

12. Volume proposto ___________________ 

    Volume injetado ____________________ 
 

13. Reação adversa ___________________________________________________ 

14. Complicações _____________________________________________________ 
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ANEXO 5 - REGISTRO DO GEL DE POLIACRILAMIDA NA ANVISA E 
ABRICANTES E 

 

 

APROVAÇÃO PARA O ESTUDO PELOS F
DISTRIBUIDORES 
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ANEXO 6 - ORIENTAÇÕES PRÉ E PÓS-PROCEDIMENTO 
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ANEXO 7 -  APROVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA 
PARA O ESTUDO 

 

 

 



XO 8 - TABELA GERAL DOS DADOS  

SEXO IDADE CAUSA CIR IMP 
ORB 

N  CIR 
CAV 

T 
PROT

T 
PERDA LADO ENOFT EXOFTN 

I 
EXOFTE 

I 
EXOFTV 

I 
EXOFTN 

F 
EXOFTE E

F 
XO V FT

F 
,5 
,5 
,0 
,5 

1,0 
0,5 
0,5
1,0 
0,5 
0,0 
1,0 

3,0 
2,5 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

ras 

O = 

 

 

ANE
 
 

NU
M INIC 

1 AVC M 39 TR EVI  S 1,0 7,00 7,00 D 2 15,0 11,5 3,5 15,0 14,5 0
2 AFR M 28 INF EVI S 1,0 7,00 7,00 E 2 21,0 18,0 3,0 21,0 20,5 0
3 AMF F 32 TU ENU S 1,0 1,00 1,00 D 2 21,0 19,0 2,0 22,0 21,0 1
4 CSRN M 44 TR EVI S 1,0 6,00 6,00 D 2 18,5 16,0 2,5 19,0 18,5 0
5 CDV F 68 OUT PB N 0,0 27,0 27,0 E 1 19,5 16,5 3,0 19,5 18,5 
6 DPF M 51 OUT PB N 0,0 1,00 1,00 D 1 22,5 21,0 1,5 22,5 22,0 
7 EES M 36 INF EVI S 2,0 8,00 8,00 E 1 20,0 17,0 3,0 20,0 19,5  
8 EMS M 35 TR EVI S 1,0 8,00 10,0 D 2 17,0 15,0 2,0 18,0 17,0 
9 JBL M 77 OUT EVI S 3,0 11,0 11,0 D 1 18,0 15,5 2,5 18,0 17,5 
10 JJA M 24 TR EVI S 1,0 1,00 1,00 E 1 20,0 18,5 1,5 20,0 20,0 
11 JAS M 67 OUT PB N 0 10,0 10,0 E 2 16,0 12,5 3,5 16,0 15,0 
12 LMC F 46 INF ENX N 6,0 8,00 8,00 E 2 13,5 10,0 3,5 13,5 13,5 0,0 
13 MJS M 18 TU ENU S 1,0 15,0 17,00 E 3 18,0 10,0 8,0 18,0 15,0 
14 MCBB F 43 OUT EVI S 1,0 4,00 4,00 D 2 19,0 14,0 5,0 19,0 16,5 
15 MC F 39 OUT PB N 0,0 1,00 1,00 E 2 14,0 10,0 4,0 14,0 13,0 1
16 MJVS F 58 OUT EVI S 1,0 4,00 4,00 D 1 15,0 13,5 1,5 16,0 15,0 1
17 OS M 81 TR EVI S 1,0 15,0 15,0 E 1 18,0 15,0 3,0 18,0 17,0 1
18 PCS F 18 TR PB N 0,0 4,00 4,00 E 2 18,0 16,0 2,0 18,0 18,0 0
19 PTGE M 39 TR ENX N 3,0 5,00 5,00 E 2 18,0 12,0 6,0 18,0 15,0 3
20 TSM F 20 TU ENU S 3,0 20,0 20,00 E 3 16,0 11,0 5,0 16,0 14,0 2
21 WSC M 44 TR EVI S 1,0 10,0 10,0 E 3 22,0 18,0 4,0 22,0 21,0 1

 
CAUSA = causas da perda ou atrofia do globo ocular; TR = trauma ocular com ou sem lesão órbito-palpebral; TU = tumor intra-ocular; INF = infecção intra-ocular; OUT = out
causas. CIR = cirurgias prévias para reconstrução da cavidade orbitária anterior ao estudo; EVI = evisceração; ENU = enucleação; ENX = enxerto dermogorduroso; PB = em que não 
houve necessidade desse tipo de cirurgia - phtisis bulbi. IMP ORB = presença de implante orbitário; S = sim; N = não. T PROT = tempo de uso da prótese ocular em anos. LAD
lado acometido; D = direito; E = esquerdo. ENOFT = enoftalmometria; EXOFTN = exoftalmometria (em mm) do olho da órbita normal; EXOFTE = do lado da órbita enoftálmica; 
EXOFTV = suas variações. I - na fase inicial; F = na fase final 
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ANEXO 8 - CONTINUAÇÃO 
 
 

NU
M INIC VTCN I VTCE I CV I VTCE F VTCEV F RT I VPROT F VPROT V VINJ RA/COMP SATISF 

1 C .461 25.33 4.1  41 .807 1,5 2 3 ,5 N AV 29  4 27 27.1  1  1, 0, 3 MS 
2 AFR 29 3 30.657 3  3,0 0,0 3  
3 M 28  5 08 26.6  1  2, 1, 2 S 
4 CSRN 32 4 33.077 3  2,0 0,0 2  
5 D 29  2 4 33 27.1  1  1, 0, 2 MS 
6 DPF 38.748 36.852 96 39.372 2  1,8 -0,3 3  
7 EE 35  3 6 64 34.1  0  1, 0, 1 MS 
8 EMS 30 0 30.413 1  1,3 1,4 3  
9 JB 33  2 0 59 32.9  4  2, 0, 3 S 
10 JJA 31 5 31.068 0  0,9 0,3 1  
11 JA 33  2 8 86 3.  4  2, 0, 3 S 
12 M 24.485 21.734 51 23.157 1  0,5 0,5 2  
13 MJ 28  0 1 19.6  2  2, 0, 3 S 
14 MCBB 28.552 25.515 26.305 0  1,0 1,5 2
15 M 25  2 3 86 26.2  2  1, 0, 2 MS 
16 MJVS 25.973 22.254 27.704 5  2,0 0,0 2  
17 OS 31  4 89 29.9  1  1, 0, 2 MS 
18 PCS 33 4 02 32.214 0  1,0 1,0 2  
19 TG 33  5 00 35.0  2  2, 0, 2 MS 
20 S 25 3 19.736 2  1,5 0,0 2
21 WS 29  1 13 30.1  4  2, 0, 3 MS 

VT  VP

.765 26.96 2.802 .694 3,0 ,0 N MS
 A F .553 25.34 3.2  41 .296 3,0 0 0 ,0 N 

.564 29.99 2.570 .083 2,0 ,0 N MS
 C V .203 5.57  3.6  80 .606 2,0 5 5 ,0 N 

1.8  .520 1,5 ,0 N MS
 S .990 3.52 2.4  79 .653 1,6 0 6 ,0 N 

.490 29.27 1.220 .143 2,7 ,0 N MS
 L .529 8.87 4.6  17 .047 2,2 2 0 ,5 N 

.288 30.22 1.063 .843 1,2 ,0 N MS
 S .874 8.28  5.5  3 131 .843 2,0 0 0 ,5 H 

L C 2.7  .423 1,0 ,5 N MS
 S .934 16.72 12.2 4 68 .948 2,3 3 0 ,0 N 

3.037 .790 2,5 ,5 H S 
 C .129 3.54 1.5  63 .720 1,2 2 0 ,0 N 

3.719 .450 2,0 ,0 N MS
  .683 28.29 3.3  54 .660 1,5 1 4 ,0 N 

.306 31.30 2.0  .910 2,0 ,0 V MS
 P E .585 32.58 1.0  17 .432 2,5 5 0 ,5 N 

T M .863 17.00 8.860 .733 1,5 ,0 N S 
 C .204 25.29 3.9  04 .813 2,0 0 0 ,0 V 

 
VTCN = volumes, em cc, das órbitas normal, VTCE  = enoftálmica; VTCV = suas variações. VPROT I = volume da prótese ocular externa na fase inicial,  VPROT F 
= na fase final, VPROTV = sua variação. VINJ = volume de gel de poliacrilamida injetado, em cc. Reações adversas e complicações durante a execução do 
procedimento: V = vômitos; H = hematoma pré-septal. Grau de satisfação em relação ao efeito da aplicação do PAAG: SATISF = nível de satisfação na fase final do 
tratamento; NS = não-satisfeito; S = satisfeito; MS = muito satisfeito. 
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ANEXO 9 - SEQÜÊNCIA DA PESQUISA 
 

ESTUDO 
 P QCONSULTAS MOMENTO DO SEQÜÊNCIA DA

1 Questionário, exam

2 

Fase inicial 

eo
verificação dos exam s. 
Documentação vid

3 
Aplicação PAAG 

Aplicação do gel de poliacrilamida na órbita 
e da prótese 

ocular inicial. 
enoftálmica e medida do volum

4 Pós-operatório de 48 horas e documentação 
fotográfica. 

5 
complementar de PAAG e solicitação de 

6 

Fase final 

e da prótese 
ocular final, exoftalm
fotográfica e análise C. 

Questionário, medida do volum

 
 
 
 
 

ES UISA 

álmico completo 

fotográfica e 
es solicitado

 dias, aplicação 

ometria, documentação 
da nova T

   

e oft
(exoftalmometria), solicitação de TC e de 
exames laboratoriais. 

Pós-operatório de 15

nova TC. 
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ANEXO 10   SUGESTÃO AO DECS PARA INCLUSÃO DO TERMO: 
EL DE POLIACRILAMIDA G
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