Acessos Externos aos Seios Paranasais
Técnicas convencionais de cirurgia nasossinusal
1. Introdução
As técnicas convencionais para tratamento das afecções nasossinusais
passaram a ser mais bem sistematizadas por volta de 1900. Elas foram
aperfeiçoadas ao longo do tempo e, por certo, muitos pacientes foram
beneficiados.
Atualmente são mais utilizadas para cirurgias da órbita ou para a
exérese de tumores. Estas técnicas historicamente sobreviveram e ainda são
utilizadas pelos cirurgiões.
Hoje podemos constatar que as modernas técnicas que são empregadas
não podem prescindir das antigas abordagens, pois elas serviram de base e
são um complemento as atuais.
No presente seminário abordaremos os principais acessos ao nariz e
seios paranasais, descrevendo suas principais indicações, técnica cirúrgica e
complicações.

2. Punção de seio maxilar
A punção de seio maxilar é a forma mais simples de abordagem dos
seios paranasais, podendo ser associada à irrigação maxilar ou sinusoscopia.
Indicações
• Diminuir o volume de material infectado.
• Coleta de amostras para cultura e anatomopatológico (padrão ouro).
• Realização de sinusoscopia.
Técnica
A - Via meato inferior:
1- Anestesiar com lidocaína com vasoconstritor região anterior de concha
inferior e meato inferior.
2- Utilizando uma agulha de punção calibrosa e com mandril, realizar a
punção abaixo da concha inferior, entre terço anterior e médio do
comprimento da fossa nasal, a uma altura de 1 cm acima do assoalho da
fossa nasal - nessa região é mais fácil transpor a agulha.
3- Direcionar a agulha para a posição lateral do olho, usando o dedo para
evitar um aprofundamento excessivo da agulha (e causar lesão de órbita,
por exemplo).
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A

B
C
FIGU
URA 1: Punção e irrigaçã
ão do seio maxilar
m
via meato
m
inferiorr. A) Técnica
a aplicada (B
Bailey,
2001). B) Posicionamento da agulha. C) Posiconamen
P
nto da cânula
a para irrigaçção.
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Figurra 2: Punção do seio maxxilar via meato inferior. A)
A posicionam
mento da agu
ulha em relaç
ção à
conch
ha inferior. B)
B Posicionam
mento da agu
ulha, visão coronal.
c

B - Via
V fossa canina:
c
1- P
Palpar fora
ame infraorbitário e pela
p
mucos
sa jugal pa
alpar a fosssa canina.
2- Infiltrar com
m lidocaína
a com vasoconstritorr a mucosa
a jugal e N. infraorbittário.
3- Introduzir agulha de
e punção calibrosa
c
com
c
mand
dril em fosssa canina
a, no
s
sulco
geng
givojugal no
n entrecrruzamento da linha média palpebral e linha
h
horizontal
tangencia
al da asa nasal lem
mbrando que
q
a parrede inferior e
m
medial
do seio maxilar são mais espessa
as.

A
B
Figurra 3: Punção do seio maxxilar via fossa
a canina. A) Local da punção no sulcco gengivojug
gal.
B) Lo
ocal da punçã
ão em relaçã
ão à linha mé
édia palpebra
al.

Com
mplicações
s
• Falha
F
na entrada no seio por muco
osa muito
o edemacciada ou seio
h
hipoplásico
o.
• Perfuração
P
o orbitária ou
o de pare
ede posterior do seiio maxilar,, com lesã
ão da
a
artéria
maxxilar.
• Epistaxe.
E
• Celulite
C
ma
axilar.
• Enfisema
E
subcutâne
eo ao rea
alizar man
nobra de Valsalva (tende a ter
resolução espontânea
e
a).
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•
•

Lesão do nervo infraorbitário, causando parestesia, algumas vezes
acentuada.
Lesão de brotos dentários, portanto, deve-se evitar punção via fossa canina
em crianças sem a dentição completa.

Evidência recente sugere que os resultados obtidos na coleta de
material para cultura, usando visualização do meato médio, são comparáveis
aos obtidos com a punção do seio maxilar, que ainda é o "padrão ouro" destes
procedimentos.

3. Antrotomia maxilar externa com antrostomia intranasal (cirurgia de
CaldwelI-Luc)
Descrita entre 1893 e 1897 por George Caldwell (cirurgião americano) e
Henri Luc (cirurgião francês), esta cirurgia visa erradicar a doença do seio
maxilar e promover uma drenagem adequada deste seio para o interior das
fossas nasais. A antrostomia maxilar também pode ser usada como via de
acesso a regiões posteriores ao seio maxilar, em doenças que não levam a
acometimento direto do mesmo, como veremos adiante. Em sua descrição
clássica, a abordagem inclui a remoção completa da mucosa do seio maxilar e
a realização de uma abertura do seio maxilar no meato inferior. O termo
Caldwell-Luc é comumente utilizado para modificações da descrição original.
Indicações
Atualmente a cirurgia de Caldwell-Luc tem sido menos realizada pelos
otorrinolaringologistas devido ao avanço tecnológico trazido pelos
procedimentos endoscópicos nasossinusais, principalmente em doenças como
polipose nasossinusal e rinossinusite crônica. No entanto, esta cirurgia ainda
pode ser indicada em grande parte das doenças que acometem os seios
maxilares, inclusive como adjuvante da cirurgia endoscópica, em que o uso
combinado da via externa traz melhores resultados no controle e/ou
erradicação da doença nasossinusal. As principais indicações são:
• Pólipo antrocoanal.
• Rinossinusite maxilar crônica (persistência ou recorrência da doença).
• Rinossinusite fúngica invasiva e bola fúngica.
• Retirada de corpo estranho.
• Mucocele maxilar.
• Obtenção de material para cultura ou anatomopatológico.
• Retirada de neoplasias.
• Papiloma nasossinusal.
• Fechamento de fístula oroantral.
Técnica
1- Com o paciente sob anestesia geral, infiltrar o sulco gengivobucal com
lidocaína com vasoconstritor.
2- Incisão da mucosa gengivolabial entre o dente canino e o segundo prémolar até osso maxilar, preservando 0,5 cm de mucosa livre (para facilitar a
sutura). Em pacientes edêntulos incisar na gengiva (para evitar trauma com
a prótese dentária).
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3- Descolamento subperiostal da parede anterior do seio maxilar até o nervo
infraorbitário.
4- Acesso ao seio maxilar utilizando escopo e martelo.
5- Ampliar o acesso com Kerrison.
6- Retirada de mucosa do seio maxilar (passo reservado para algumas
doenças).
7- Quando indicado, realizar contra-abertura com uma pinça hemostática
curva, abaixo de meato inferior.
8- Tamponamento com fitas de rayon através da contra-abertura.
9- Fechamento da mucosa com fio absorvível.
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D

E
F
Figura 4: cirurgia de Caldwell-Luc. A) Incisão da mucosa gengivolabial. B) Descolamento
subperiostal da parede anterior do seio maxilar. C) Identificação do N. Infraorbitário. D) Acesso
ao seio maxilar com escopo e ampliação com Kerrison. E) Contra-abertura do meato inferior. F)
Sutura da incisão.
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No pós-operatório o paciente deve ficar com decúbito elevado a 30º e
com compressas frias em face para minimizar o edema. Deve ser administrada
antibioticoterapia para cobertura de microorganismos de região nasossinusal,
como amoxicilina associada ou não a clavulanato. A partir do 2º pós-operatório,
o rayon pode ser retirado, iniciando-se o uso de lavagem nasal com soro
fisiológico para reduzir formação de crostas nasais.
•
•
•
•
•
•
•

Complicações
Deiscência da sutura.
Fístula oroantral.
Hipoestesia facial (bochecha, lábio e asa do nariz) por lesão ou compressão de
nervo infraorbitário (geralmente tem resolução em 4 a 6 semanas).
Lesão do assoalho da órbita.
Lesão de ápices dentários.
Edema e equimose facial.
Epífora, por lesão de ducto nasolacrimal.
As principais alterações pós-operatórias causadas pela cirurgia são a
fibrose e espessamento ósseo das paredes do seio maxilar. Embora não sejam
propriamente complicações do procedimento, merecem ser citadas, pois
podem levar a uma dificuldade de interpretação de exames radiológicos pósoperatórios quanto à recorrência de doença maxilar, além de dificultar a
abordagem do seio maxilar em uma eventual cirurgia de revisão.

4. Acesso transmaxilar ampliado
Como já comentado anteriormente, a antrotomia maxilar externa
também pode ser utilizada para acesso de regiões que fazem limite com o seio
maxilar, não sendo este propriamente abordado no procedimento. Os principais
acessos são para esfenoetmoidectomia, descompressão orbitária e exploração
de fossa pterigomaxilar. Outras indicações para estes acessos são a
descompressão de nervo infraorbitário e a retirada de tumores, principalmente
o nasoangiofibroma juvenil (NAJ).
Técnica
1- Com o paciente sob anestesia geral, infiltrar sulco gengivobucal com
lidocaína com vasoconstritor.
2- Incisão da mucosa gengivolabial entre dente canino e primeiro molar até
osso maxilar, preservando 0,5 cm de mucosal livre (para facilitar a sutura).
3- Descolamento amplo subperiostal da parede anterior do seio maxilar até
nervo infraorbitário.
4- Entrar no seio maxilar utilizando escopo e martelo.
5- Ampliar o acesso com Kerrison até os limites do antro maxilar.
6- Remoção de parede medial, posterior e lateral do seio maxilar de acordo
com a extensão da doença.
7- No NAJ iniciar o descolamento entre parede óssea e o tumor, no sentido
laterosuperior para medioinferior, sendo que, quando há invasão de
espaço parafaríngeo e fossa pterigóide, essa etapa é mais trabalhosa. O
descolamento digital é bastante efetivo.
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8- Tamponam
mento com
m fitas de ra
ayon.
9- Fechamen
nto da muccosa com fio
f absorvív
vel.
Como te
empo adiccional neste
e acesso, pode-se fa
azer a retirrada da po
orção
ea na regiã
ão adjacente ao seiio piriforme
e (acesso de Denke
er), aumen
ntado
ósse
assim
m a via de
e acesso e facilitando
o a realizaç
ção dos de
emais temp
pos cirúrgic
cos.
Com
mplicações
s
As com
mplicações para este
e acesso são as mesmas
m
de
escritas pa
ara a
cirurrgia de Caldwell-Lu
C
uc, além das
d
comp
plicações referentes
r
às difere
entes
regiõ
ões aborda
adas, a depender de cada caso
o.

5. Rinotomia lateral
A vantagem da rin
notomia latteral na ab
bordagem dos seios paranasais é a
de prover um
u
campo
o cirúrgicco amplo para um
m grande
e número
o de
proccedimentoss cirúrgicoss, porém a presença
a de cicatriz pós-cirúrgica inesttética
na fa
ace pode le
evar a uma
a insatisfaçção em pa
arte dos pa
acientes.
Técn
nica
1- Infiltração com
c
lidoca
aína com vasoconstri
v
itor a 1:80..000.
2- Incisão de
esde 0,5 cm
c superio
or ao ligam
mento can
ntal medial, ao longo da
p
pirâmide
nasal, até o sulco nassolabial.
3- Dissecção
D
subperiosstal expond
do a parede anterior de todo se
eio maxilarr, até
o rebordo orbitário inferior, tomando
t
o cuidado de não lesar o nervo
n
infraorbitárrio.
4- Dissecção
D
do saco lacrimal
l
e secção do
o ducto na
asolacrima
al o mais distal
d
p
possível.
5- Dissecção
D
de periórbita posteriormente
e à artéria
a etmoida
al anterior,, até
identificar artéria ettmoidal po
osterior, sem ligar esses vassos, visto que
s
servirão
de
e reparo an
natômico.

A

B
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C

D

mia lateral. A)
A Marcação
o da incisão. B)Dissecçã
ão subperiosstal e abertu
ura do
Figurra 5: Rinotom
seio maxilar. C) Dissecção
D
do saco e ducto nasolacrrimais. D) Secção
S
do du
ucto nasolac
crimal.
E) Am
mpliação da abertura do
o seio maxila
ar até lesão. F) Ligadurra do vaso p
principal da lesão.
Friedman,M. Ope
erative Techn
niques in Oto
olaryngology Head and Neck
N
Surgeryy,1999.

A linha de incisão
o da rinotomia lateral pode serr estendida
a para dive
ersas
regiõ
ões da facce. A incisã
ão de Weber-Fergus
son parte da rinotom
mia lateral e se
estende a parrtir do pontto inferior como um traçado que
q
divide o lábio infferior
em duas metades. Ela permite acesso
a
am
mplo para a maioria
a dos tum
mores
naso
ossinusais, diferente
emente da
a rinotomia lateral, que é úttil para le
esões
men
nores da cavidade nasal e porrção media
al da maxxila apenass. A incisã
ão de
Web
ber-Fergusson ainda pode serr estendida lateralm
mente a p
partir do ponto
p
supe
erior com traçado subciliar ou
u transconjuntival ipssilateral à incisão nasal,
n
cham
mada extensão de Diffenbach.

Figurra 6: Incisões. Em verme
elho, a incisão da rinoto
omia lateral, em azul exttensão de WeberW
Fergu
uson e em verde
v
extenssão de Diffen
nbach. Modifficado de Ba
ailey. Atlas o
of Head and Neck
Surge
ery-Otolaryngology, 2001
1.
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6. Degloving mediofaci
m
al
Vanttagens
• Mais esstético, sob
bretudo em
m pacientes que dese
envolvem q
quelóide.
• Boa in
ndicação para ciru
urgias co
onservadorras, princcipalmente em
assoalh
ho de cavid
dade nasal e septo nasal.
n
Desv
vantagens
s
• Acesso
o cirúrgico
o mais restrrito.
Técn
nica
1- Vasoconsstrição tóp
pica com algodão
a
embebido em
e adrena
alina a 1:2
2.000
em fossas nasais.
2- Vasoconsstrição atrravés de infiltração
o de lidoccaína com
m adrenalin
na a
1:80.000 em todo vestíbulo
v
na
asal.
3- Incisão septocolum
melar, inttercartilaginosa (en
ntre cartila
agens latterais
givobucal bilateralme
b
ente.
inferioress e superiores) e em sulco geng
4- Transfixa
ação de inccisão septo
ocolumelarr com desccolador.
5- Descolam
mento subp
pericondral sobre carrtilagens la
aterais sup
periores.
6- Descolam
mento de paredes
p
an
nteriores dos
d seios maxilares, expondo todo
seio pirifo
orme.

A
B
C
D
Figurra 7: deglovin
ng mediofaciial. A) Incisão
o septocolum
melar interca
artilaginosa. B
B) Descolam
mento
das paredes
p
dos seios maxila
ares. C) Incissão no sulco gengivobuca
al. D) Exposição obtida com
c
o
acessso.

7. Maxilectom
M
mia medial
As maxxilectomiass medial e total pod
dem ser re
ealizadas a
após rinottomia
laterral ou deglo
oving médiofacial.
Indic
cações
• Exérese de tumo
ores benig
gnos ou de baixo grau de malig
gnidade em
m
o medial da maxila, parede
p
nas
sal lateral, seio etmo
oidal, saco
porção
lacrim
mal, palato duro,
d
septo
o nasal e alvéolo
a
den
ntário.
• Acessso para ma
axilectomia
a inferior.
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Técn
nica
1- Paciente sob anestesia geral..
2- Acesso pode
p
ser através
a
de
e rinotomia
a lateral ou
o degloving medioffacial
(este últim
mo é mais estético, porém
p
perm
mite uma exposição
e
menor).
3- Descolam
mento com rugina.
4- Osteotom
mia no asso
oalho da fo
ossa nasal com esco
opo e marte
elo.
5- Osteotom
mia no níível da sutura
s
fron
ntoetmoida
al, abaixo
o das arttérias
etmoidaiss anterior e posterior, assim evitando-se lesão
l
de dura-máter..
6- Osteotom
mia atravéss do plano
o medial da órbita até a pared
de posterio
or do
antro maxxilar, evitan
ndo retirarr terço postterior da lâ
âmina papirácea.

Figurra 8: osteotomias da maxxilectomia medial.
m
A) As
ssoalho da fo
ossa nasal. B
B) Nível da sutura
s
fronto
oetmoidal. C) Plano medial da órbita. Myers,1997
7.

7- Incisar partes moless na região
o mais postterior.

Fig
gura 9: Incisã
ão das partess moles na maxilectomia
m
medial.

8- Remoção
R
da
a mucosa do seio ma
axilar.
9- Abertura
A
do
o seio esfe
enoidal, am
mpliação com
c
Kerriso
on e retira
ada de mu
ucosa
do seio esfeno
oidal.
10- Retirada de restos ósseos do
d recesso frontal para evita
ar sinusites ou
muccoceles.
11- Abertura do saco lacrimal e suturad
do a estru
uturas vizinhas com
m fio
abso
orvível.
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A
B
Figura 10: Dacriocistorrinostomia na maxilectomia medial. A) Abertura do saco lacrimal. B)
Sutura com as estruturas vizinhas. Myers,1997

12- Quando houver lacerações da periórbita, suturar com fio absorvível.
13- Fechamento da pele com pontos subcutâneos e cutâneos, tomando
cuidado com ligamento cantal medial e lábio.
14- Se necessário, sutura de mucosa jugal com fio absorvível.
15-Tamponamento nasal com fitas de rayon.
Complicações
• Lesões ao sistema nervoso central - importante manter o nível da
osteotomia frontoetmoidal abaixo das artérias etmoidais anterior e
posterior; caso ocorra fístula, corrigir no mesmo ato.
• Lesões à órbita - tentar ao máximo evitar lesões da periórbita com
herniação de gordura, pois pode causar enoftalmo no pós-operatório.
• Lesão ao nervo óptico - preservar terço posterior da lâmina papirácea.
• Epífora.
• Colapso nasal.
8. Maxilectomia inferior
Indicações
A maxilectomia inferior é realizada em casos de tumores nasais que têm
indicação de tratamento cirúrgico, dentre eles o carcinoma espinocelular
(CEC),
carcinoma
adenocístico,
carcinoma
mucoepidermóide,
adenocarcinoma, ameloblastoma e o sarcoma osteogênico, que estejam
confinados à porção inferior do seio maxilar sem invasão orbitária.
Técnica
1. Paciente sob anestesia geral.
2. Infiltração com lidocaína com vasoconstritor.
3. Acesso pode ser degloving mediofacial ou através de rinotomia lateral.
4. Incisão em sulco gengivobucal.
5. Descolamento do periósteo até nervo infra-orbitário.
6. Antrostomia anterior.
7. Ressecção da parede posterior e medial, retirando inclusive concha
inferior.
8. Remoção do assoalho do seio maxilar, comunicando com cavidade oral.
9. Fechamento por planos.
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Figura 11: Área a ser ressecada na
n maxilectomia inferior.

Com
mplicações
s
•
Epífo
ora.
•
Dificu
uldade na adaptação
a
o de prótes
ses.
9. Maxilectom
M
mia total
A maxillectomia to
otal está indicada para
p
doen
nças com extensão para
oalho orbitá
ário.
asso
Técn
nica
1 Paciente sob anesstesia gera
1.
al.
2 Infiltraçã
2.
ão com lido
ocaína com
m vasocon
nstritor.
3 Acesso via rinotom
3.
mia lateral.
4 Elevaçã
4.
ão da perió
órbita inferriormente e medialm
mente, exp
pondo asso
oalho
da órbita, fossa la
acrimal e lâ
âmina papirácea.
5 Secção do ducto nasolacrim
5.
n
mal.
6 Avaliar extensão para
6.
p
órbita
a - se prese
ente, realizzar exenterração orbittária.
7 Secção do rebord
7.
do orbitário inferior do nível do
d arco zig
gomático até
a o
nível da
a sutura fro
ontoetmoid
dal.

A
B
Figura 12
2: Área a ser
s ressecad
da na maxile
ectomia tota
al. A) Visão lateral. B) Visão
inferior.
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8. Divisão do palato duro com escopro e martelo a 2 a 3 mm ipsilateral à
linha mediana.
9. Separação de tecidos moles entre palato duro e mole através da
cavidade oral.
10. Separação do processo pterigóide e maxila.
11. Ligadura da artéria maxilar.
12. Dacriocistorrinostomia.
Complicações
• Cavidade nasal e oral tornam-se uma única cavidade - a voz toma-se
anasalada e o alimento atinge a cavidade nasal - indica-se alimentação
por sonda nasogástrica até colocação de prótese.
• Hemorragia - principalmente quando há lesão de artéria maxilar na
região da fossa infratemporal.
• Enoftalmo.
• Diplopia.
10. Ressecção craniofacial
Este procedimento envolve a ressecção em bloco do piso da base
central e paracentral craniano, incluindo a lâmina crivosa, face medial da fóvea
etmoidal, septo nasal superior e labirinto etmoidal.
Indicações
•
•

Neoplasias benignas ou malignas da lâmina crivosa ou tratos
olfatórios, por exemplo, neuroblastoma olfatorio e meningioma da
goteira olfatória.
Neoplasias avançadas dos seios paranasais com extensão superior
ou crivosa etmoidal.

Considerações especiais
•
•

Comprometimento da dura-máter e do parênquima cerebral.
Extensão do tumor para seio cavernoso ou clivus.

Preparo pré-operatório
•
•
•
•
•
•

Avaliação oftalmológica pré-operatória.
Obter uma consulta da neurocirurgia para rever planejamento préoperatório e avaliação.
Ideal o paciente ser avaliado por um neuroanestesiologista.
Obter a revisão da biópsia da lesão. Se for um tumor maligno, o caso
deve ser apresentado na conferência de tumor multidisciplinar para
rever as opções de tratamento e a elegibilidade para os protocolos.
Obter avaliação por um oncologista.
Revisar
exames
pré-operatórios,
incluindo
tomografia
computadorizada axial e coronal e RNM T1 e T2, conjuntamente com
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•
•
•

o neurocirurgião e
neuroradiologista, direcionando para o
envolvimento da dura máter pelo tumor, a extensão do tumor para o
parênquima cerebral, a presença de líquido ou secreção, e o
envolvimento do tumor dos seios paranasais.
Uso de dispositivos de compressão nas extremidades inferiores para
evitar tromboembolismo.
Administrar anticonvulsivante profilático.
Administrar um antibiótico profilático com penetração no líquido
cefalorraquidiano (LCR).

Figura 13: ressecção craniofacial (continua).
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Figura 14: ressecção craniofacial.
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11. Etmoidect
E
tomia exte
erna
Acesso aos seios etmoidais, parede medial
m
da órbita,
ó
lâmina cribiforme e
área
a frontonassal.
Indic
cações
• Aspergilose, muco
ormicose.
• Acesso para hipóffise e para
a dacriocisttorrinostom
mia.
• Exérese
e de tumorres etmoida
ais.
• Correçã
ão de fístulas liquóriccas.
• Compliccações orb
bitárias de rinossinus
site aguda
• Ligadurra da A. Etm
moidal antterior
• Descom
mpressão orbitária
o
ou
u do nervo óptico
Técn
nica
1 Paciente sob anesstesia gera
1.
al.
2 Infiltraçã
2.
ão com lido
ocaína com
m vasocon
nstritor.
3 Incisão desde a borda in
3.
nferior da porção medial da
a sobranc
celha,
passand
do pelo su
ulco naso-o
ocular até a região cantal
c
med
dial (incisã
ão de
Lynch).
4 Descola
4.
amento periostal lateralmente, rebatendo o saco laccrimal.
5 Exposiçção da pare
5.
ede media
al da órbita.
6 Identificcação da artéria etmoidal anterior
6.
a
na
a sutura frontoetmo
oidal,
aproxim
madamente
e 24 mm
m posterrior à crista lacrrimal ante
erior.
Afastam
mento da periórbita
p
demonstra a artéria etmoidal
e
po
osterior, 10
0 mm
posterio
or à artéria etmoida
al anterior e 5 mm anteriormente ao nervo
n
óptico.
7 Abertura
7.
a e remoçção da lâm
mina papirá
ácea, com
m o cuidado de manter o
terço po
osterior para evitar le
esão ao ne
ervo óptico
o. A sutura frontoetm
moidal
corresponde ao nível da lâm
mina cribifo
orme.
8 Retirada
8.
a das células etmoidais.
9 A resse
9.
ecção da co
oncha méd
dia pode se
er realizad
da, com cuidado para
a não
lesar a lamela
l
late
eral da lâm
mina cribiforme.
1 Remoçã
10.
ão de células etmoidais pos
steriores até pared
de anterior do
esfenóid
de, depend
dendo da doença
d
em
m questão.
1
11.Tampon
namento na
asal com fitas
f
de ray
yon.
1 Fecham
12.
mento por planos.
p

A
B
C
Figura 15
5: Etmoidecctomia. A) In
ncisão de Lynch.
L
B) de
escolamento
o e exposiçã
ão da
parede medial
m
da órb
bita. C) Remo
oção das células etmoida
ais. Myers,19
997.
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Com
mplicações
s
• Hemorrragia.
• Lesão de
d N. óptico
o.
• Diplopia
a.
• Hemato
oma orbitárrio.
• Enfisem
ma orbitário
o - evitar asssoar o na
ariz no pós--operatório
o.
• Fístula liquórica.
l
• Hemato
oma subdural.
• Meningiite.
• Epífora..
12.E
Esfenoidec
ctomia
Indic
cações
• Sinusite
e refratária a tratamento clínico
o.
• Biópsia ou exéresse de tumo
ores.
• Acesso à sela túrccica.
Técn
nica
1. In
nfiltração de
e mucosa gengivojug
gal com lid
docaína 1:8
80.000.
2. In
ncisão de mucosa gengivobu
g
cal, assoa
alho de fo
ossas nasa
ais e de septo
s
ante
erior.
3. Descolame
D
ento até a margem inferior do seio pirriforme e espinha nasal
n
ante
erior.
4. Descolame
D
ento subp
pericondral inferior unilaterallmente atté limite com
cartilagem qua
adrangular.
5. Desinserção
o do septo nasal carttilaginoso em
e sua porção mais inferior.
6. Secção da lâmina pe
erpendicula
ar do osso
o etmóide, evitando-sse movime
entos
brusscos, que estão
e
associados com
m lesão de
e placa crib
biforme.
7. Exposição
E
o com es
spéculo au
uto-estático
o para melhor
do campo cirúrgico
acessso ao seio
o esfenoida
al.
8. Po
osicioname
ento de miicroscópio com objettiva de 300
0 ou 350 m
mm.
9. Remoção da
a parede anterior
a
do seio esfen
nóide com escopro e martelo.
10. Ampliação
A
com Kerriison.

A
B
Figura 16
6: esfenoidecctomia. A) Colocação
C
de espéculo a
auto-estático
o. B) Remoç
ção da
parede anterior e amp
pliação com Kerrison. My
yers,1997
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Com
mplicações
s
• Lesão de
d nervo óp
ptico.
• Lesão de
d artéria carótida
c
intterna.
• Fístula liquórica.
l
• Hemato
oma periorb
bital – pode levar a amaurose
a
p aumen
por
nto da pres
ssão
intraorb
bital. O trata
amento ne
esses caso
os é a canto
otomia late
eral e a
drenage
em do hem
matoma.
13.T
Trepanaçã
ão de seio frontal
Indic
cações
• Drenage
em de sin
nusite fron
ntal refratá
ária ao tra
atamento, em que seios
s
etmoida
ais não esstão acometidos. Ge
eralmente a resoluçção da sin
nusite
etmoida
al é o suficiente para curar uma
a sinusite frontal.
• Mucoce
ele frontal.
Técn
nica
1 Infiltraçã
1.
ão com lido
ocaína com
m vasocon
nstritor a 1::80.000.
2 Incisão de 1 a 2 cm,
2.
c abaixo da sobran
ncelha, até o perióste
eo.
3 Descola
3.
amento sub
bperiostal.
4 Broquea
4.
amento até
é o seio fro
ontal.
5 Ampliaçã
5.
ão com Ke
errison.
6 Colocaçã
6.
ão de sond
da no seio frontal parra irrigação
o pós-operratória
7 Fechame
7.
ento por pllanos.

Figura 17
7: Broqueamento do seio
o frontal na trrepanação. Myers,1997
M

Com
mplicações
s
• Fístula liquórica.
l
• Lesão de
d nervo su
upraorbitárrio.
14. Sinusotom
S
mia frontal osteoplá
ástica
Esta téccnica pode
e ser utilizzada para obliteraçã
ão do seio
o frontal ou
u em
combinação co
om aborda
agem endo
onasal parra restabellecer a fun
nção sinus
sal. A
o seio frontal é conssiderada quando a obstrução
o
do recess
so do
obliteração do
ou quando a doen
fronttal não po
ode ser resolvida
r
nça mucossa é difus
sa e
irrevversível.
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Indic
cações
• Retirada
a de muccocele fron
ntal, principalmente quando lo
ocalizada mais
superiorrmente.
• Retirada
a de osteo
oma frontal.
• Retirada
a de displa
asia fibrosa
a
• Osteom
mielite fronttal
• Fratura do seio fro
ontal
• Cirurgia
a frontal revvisional
• Acesso para fossa
a craniana.
Técn
nica
1- Previament
P
te à cirurg
gia, deve-sse realizar tomografia computa
adorizada (TC)
de seios
s
para
anasais, para
p
avalia
ação exatta do proccesso pattológico e das
dime
ensões do seio frontal. Se posssível, leva
ar à mesa cirúrgica a radiograffia ou
a TC
C em tamanho natu
ural de forrma estérill, para auxiliar na lo
ocalização
o dos
ponttos extremos em que
e será feita
a a osteotomia.
2- In
nfiltração co
om lidocaíína e adren
nalina a 1: 80.000.
3- In
ncisão bico
oronal ou supraciliar bilateral
b
4- Descolamen
nto subperriostal até expor
e
toda
a parede an
nterior do sseio fronta
al.
C
a ajuda da radiografia, rea
aliza-se a osteotomia
o
com broca ou escop
pro e
5- Com
marttelo de forrma osteo
oplástica, ou
o seja, pa
ara que se possa rreposiciona
ar as
estru
uturas ao final
f
da ciru
urgia.
6- Remoção
R
co
ompleta da
a mucosa do seio fro
ontal e dass células ettmoidais su
upraorbittárias e bro
oqueamento do osso
o para eliminar reman
nescentes de mucosa.
7- Obliteração
O
ontal com gordura ab
bdominal ou
o pericrân
nio
do seio fro
8- Ao final da cirurgia,
c
re
eposicionarr a porção óssea rem
movida.
9- Evventualme
ente deve ser
s deixado
o dreno de
e Penrose.
10- Sutura
S
porr planos.
11- Curativo
C
co
ompressivo
o.

A
B
Figura 18: sinusotom
mia frontal. A) Marcação das incisões: bicorronal (superrior) e
supracilia
ar bilateral (inferior). B) Exposição obrida apóss descolame
ento e retirad
da de
porção ósssea. Myers,,1997.
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Co
omplicaçõ
ões
• A incisã
ão é pouco
o estética,, principalm
mente em pacientess calvos e com
tendênccia a forma
ar quelóide
es.
• A incisã
ão supracilliar pode causar
c
parrestesias no
n pós-ope
eratório, de
evido
à secçã
ão de fibrass do nervo supraorbittário.
• Formaçção de hem
matoma pro
ofundamen
nte à região
o descolad
da.
15. Frontoetm
F
moidectom
mia externa
a (via Lynch)
Indic
cações
• Mucoce
ele ou muccopiocele frrontal.
• Sinusite
e frontal.
• Osteom
mielite fronttal.
• Retirada
a de corpo
o estranho..
• No gera
al, permite maior exposição da parede an
nterior de sseio frontal.
Técn
nica
Da mesma fo
orma que para a abordagem isolada do
d seio frrontal, dev
ve-se
analisar a ana
atomia e exxtensão da
a doença através
a
de
e TC de se
eios parana
asais
em cortes
c
axia
ais e coronais.
1-Inffiltração co
om lidocaín
na com vassoconstrito
or.
2-Inccisão curvvilínea acim
ma da facce medial da pálpeb
bra superio
or, estendendo
abaixo do ligamento can
ntal medial (metade da
d distânccia entre lig
gamento cantal
c
e sobrancelha)).
3- Descolamen
D
nto subperriostal presservando a tróclea, o ligamento
o cantal medial
m
e pro
otegendo saco
s
lacrim
mal.
4- Remoção
R
de
e fossa laccrimal, proccesso asce
endente da
a maxila e parede infferior
do seio
s
frontall com brocca ou esco
opro e marrtelo de accordo com a extensã
ão da
doen
nça, preservando a lâ
âmina pap
pirácea.
5- Comunicaçã
ão do seio frontal com
m as célula
as etmoida
ais anteriorres até obtter
m
acessso livre atté meato médio.
6- A retirada do septo inttersinusal pode
p
ser fe
eita de aco
ordo com a doença.

A
B
Figurra 19: fronto
oetmoidectom
mia externa.. A) Marcaç
ção da incisã
ão de Lynch. B) Visão após
desco
olamento e afastamento
a
da periórbita
a. Myers,199
97

Com
mplicações
s
• Hemorrragia.
• Lesão do
d N. óptico
o.
• Hemato
oma orbitárrio.
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•
•
•
•
•
•
•

Enfisema orbitário - evitar assoar o nariz no pós-operatório.
Fístula liquórica.
Hematoma subdural.
Meningite.
Epífora.
Parestesia supraorbitária.
Estenose da comunicação frontonasal.
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