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Objectivos:

� Anatomia

� Meios Complementares de Diagnóstico Imagiológico

� Patologia Traumática

� Patologia Infecciosa

� Patologia Inflamatória

� Patologia Vascular

� Calcificações

� Alterações pós-terapêuticas



Anatomia

Estrutura Óssea e Foramina
Canal óptico 
- N. Óptico
- Art.Oftálmica

Fissura orbitária sup.
-N. MOC, patético, 
Trigémio(V1), MOE. 
- Veia Oftálmica sup.

Fissura orbitária inf.
- N. Trigémio  (V2)
- Veia oftálmica inf.

Foramen supra-orbitário
-N. supra-orbitário (V1)

Foramen infra-orbitário
- N. infra-orbitário (V2)

Temporal
Frontal

Esfenóide

Osso
zigomático

Maxilar

Foramen
infra-orbitário

Foramen 
supra-orbitário

Fissura 
orbitária sup.

Fissura
orbitária inf.

Canal óptico
Osso nasal

Osso lacrimal

Etmóide
Osso palatino



Anatomia

Globo Ocular

Esclerótica

Coróide

Retina

Humor vítreo

Nervo óptico 

Câmara Posterior
Íris

Câmara Anterior
Córnea

Cristalino
Fibras zonulares

Corpo ciliar



Anatomia

Globo Ocular

Esclerótica
Coróide
Retina

Íris

Córnea

Corpo
ciliar

Camadas do Globo Ocular

• Túnica fibrosa
Esclerótica + Córnea

• Túnica vascular (úvea)
Coróide + Corpos ciliares + Íris

• Túnica interna
Retina



Anatomia

Músculos Extra-oculares
� Recto superior

� Recto inferior

� Recto interno

� Recto externo

� Oblíquo superior

� Oblíquo inferior

� Elevador da pálpebra superior

Septo inter-muscular 
-Espaço intra-cónico

Elevador p.s.

Recto ext.

Oblíquo inf.

Tróclea
Oblíquo sup.

Recto interno
Art.oftálmica
N.óptico

Recto inf.

Elevador p.s.
Recto sup.

Recto sup.

Veia oftálmica sup.

Recto ext.

Veia oftálmica inf.

N. infra-orb. (V2)

N. supra-orb. 
(V1)
Oblíquo sup.

Recto interno
N.óptico

Recto inf.



Anatomia
Vascularização

Arterial

� Artéria oftálmica

- Ramo da ACI

Venosa

� Veia oftálmica superior

– Drenagem para o seio cavernoso

� Veia  oftálmica inferior

– Drenagem para o plexo pterigoideu

Elevador p.s.
Recto sup.

Veia oftálmica sup.

Recto ext.

Veia oftálmica inf.

N. infra-orb. (V2)

N. supra-orb. 
(V1)

Oblíquo sup.

Recto interno
N.óptico

Recto inf.



Anatomia

Sistema Lacrimal

Glândula  Lacrimal

Papila lacrimal sup.

Canalículos 
lacrimais

Glândula Lacrimal

- Lobo Palpebral

- Lobo Orbital 
Ductos excretores

Papila lacrimal inf.

Carúncula lacrimal

Prega semi-lunar e 
lago lacrimal

Saco lacrimal

Ducto 
lacrimo-
nasal

Sistema de Drenagem

- Canalículos Lacrimais

- Saco Lacrimal

- Ducto Lacrimo-nasal



Marcos Anatómicos

Septum orbitale4 Compartimentos



Meios Complementares de Diagnóstico Imagiológico

Tomografia Computorizada

� Método de eleição em contexto de urgência

� Aquisição helicoidal multi-corte dirigida

� Reconstruções em algoritmo ósseo de alta resolução e tecidos moles

� Reformatações axiais, coronais e sagitais

� Reconstruções 3D-VRs

� Cristalino – Órgão mais sensível à radiação



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas do pavimento da órbita

-Associação a fracturas Naso-orbito-etmoidais, complexo 

zigomatico-maxilar ou LeFort II

-Encarceramento do m. Recto Inferior

Morfologia arredondada

Deslocação inferior



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas do pavimento da órbita- Sem encarceramento do m. Recto Inferior 



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas do pavimento da órbita- Com encarceramento do m. Recto Inferior 



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas do pavimento da órbita- Com encarceramento do m. Recto Inferior 



Patologia Traumática

Fracturas

Fracturas da parede interna

Fracturas Naso-orbito-etmoidais

• Posição do tendão cantal interno –

Região da fossa lacrimal

Sistema de Manson
Tipo I - Fragmento ósseo único; inserção 
tendinosa intacta
Tipo II – Fractura cominutiva; inserção 
tendinosa em pequeno fragmento
Tipo III – Avulsão tendinosa; diagnóstico 
clínico



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas da parede interna -Fracturas Naso-orbito-etmoidais

I II

Reformatação Coronal em 
Algoritmo ósseo de alta resolução 
de TC de Face – Fracturas Manson 
tipo I e II



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas da parede interna

-Encarceramento do m. Recto Interno

Morfologia arredondada

Blow out/Blow in 

*



Patologia Traumática
Fracturas

Fracturas do ápex orbitário

-Emergência cirúrgica se lesão do nervo óptico

Imagem TC axial, em algoritmo ósseo de alta 
resolução



Fracturas

Fracturas do Tecto

-Avaliar extensão e lesões endocranianas



Fracturas

Fracturas do Tecto

-Avaliar extensão e lesões endocranianas



Patologia Traumática
Lesões da Câmara Anterior

Hifema Ocular

- Hemorragia pós-traumática na câmara anterior; diagnóstico clínico

Laceração da Córnea

-Diminuição do volume da câmara anterior

Subluxação Anterior do Cristalino

- Posição do Cristalino



Patologia Traumática
Lesões da Câmara Anterior

Laceração da Córnea

Subluxação Anterior do Cristalino

Diâmetro antero-posterior do globo 



Patologia Traumática

Subluxação do Cristalino

• Posterior mais comum

• Parcial/Completa

• Se bilateral – Etiologia não traumática: Doenças do Tecido Conjuntivo

Imagens TC, 
plano axial, 
obtidas em 
decúbito dorsal 
e 
ventral 
respectivamente



Subluxação do Cristalino

• Posterior mais comum

• Parcial/Completa

• Se bilateral – Etiologia não traumática: Doenças do Tecido Conjuntivo

Imagens TC, 
plano axial, 
obtidas em 
decúbito dorsal 
e 
lateral esquerdo 
respectivamente



Patologia Traumática

Rotura do Globo

• Hipotonia ocular

•Pode ser clinicamente oculta

• Alterações na morfologia do globo

• Perda de Volume evidente – Sinal “ flat tire”

• Descontinuidade esclerótica

• Ar/ Corpos estranhos intra-oculares

• Volume da câmara anterior 

• Pode ser revertido através da instilação de óleo de silicone, hialuronato de          

sódio ou solução salina



Patologia Traumática

Rotura do Globo

Imagens TC no plano axial



Patologia Traumática
Descolamentos

Descolamento da Coroide

-Espaço supra-coroideu

Descolamento da Retina

-Espaço subretiniano

Descolamento do espaço hialoideu posterior

- Espaço subhialoideu 



Patologia Traumática
Descolamentos

Descolamento da Coroide

-Hipotonia ocular (doença inflamatória, 

trauma ou cirurgia)

- Seroso/Hemorrágico

- Morfologia Convexa (Hemorrágico), 

linear/crescente/anel (Seroso)

- Sem extensão ao disco óptico



Descolamentos

Descolamento da Retina

- Inflamatória, neoplásica, 

traumática

- Hemorrágico, seroso, 

proteináceo

-Morfologia em V 

- Ápex no disco óptico



Patologia Traumática

Descolamentos

Descolamento do espaço hialoideu posterior

- Degenerescência Macular, PHPV

- Espessura fina, semi-lunar, gravitacional



Patologia Traumática

Corpos Estranhos Intra-oculares

• Metais – TC detecta fragmentos metálicos < 1mm

• Vidro – Fragmentos de 1,5 mm de diâmetro detectados por TC em 96% 

dos casos e 0,5 mm em 48%

• Madeira – Fragmentos hipodensos, margens geométricas, dd com ar, 

atenuação aumenta com o tempo



Patologia Traumática

Corpos Estranhos Intra-oculares

• Metais – TC detecta fragmentos metálicos < 1mm



Patologia Infecciosa

Celulite

Dacriocistite

Retinite a CMV

Panoftalmite

Pré-septal
Pós-septal



Patologia Infecciosa

Celulite Pré-septal

-Infecção contígua a partir de estruturas adjacentes

- Sintomas: edema e eritema palpebral, limitação dos movimentos 

oculares sem proptose

- Tratamento – Antibioterapia em ambulatório

- Imagem- Espessamento dos tecidos moles pré-septais



Patologia Infecciosa

Celulite Pré-septal



Patologia Infecciosa

Celulite Pós-septal

-Infecção a partir de sinusite 

- Sintomas: edema e eritema palpebral,  oftalmoplegia dolorosa, 

proptose, alterações visuais.

- Tratamento – Antibioterapia endovenosa

- Imagem- Definição pobre dos tecidos orbitários, massa de tecidos 

moles intra ou extra-cónica

- Complicações – Abcesso subperiostio/intra-cónico, trombose 

venosa, atingimento endocraniano (abcessos subdural/epidural ou 

parequimatoso e meningite)



Patologia Infecciosa

Celulite Pós-septal



Abcesso subperiostio 

- Associado a sinusite etmoidal

- Tratamento – Pode ser necessária abordagem

cirúrgica



Patologia Infecciosa

Dacriocistite 

- Inflamação do saco lacrimal (associada a celulite pré-septal)

- Sintomas: edema palpebral e epífora

- Tratamento: médico ou cirúrgico

- Imagem: dilatação do saco lacrimal, espessamento dos tecidos 

moles pré-septais, lesão nodular centrada à fossa lacrimal com 

realce periférico



Patologia Infecciosa

Dacriocistite 



Patologia Infecciosa
Retinite a CMV

- Afecta 1/3 dos pacientes com HIV, que não cumprem terapêutica com HAART

- Responsável por 90% dos casos de cegueira nos pacientes com HIV

-Imagem: realce uveal, descolamento da retina e calcificações retinianas, 

lesões hemorrágicas do vítreo

Imagem T1 axial após Gd, 
demonstrando realce uveal direito 
por retinite a CMV



Patologia Infecciosa
Panoftalmite

- Infecção supurativa do globo, pós-traumática ou pós-cirúrgica

- Pode provocar rotura do globo ocular e cegueira

- Imagem: Espessamento difuso da esclerótica

Imagem TC coronal após CIV 
demonstrando espessamento 
esclerótico difuso



Patologia Inflamatória
Oftalmopatia de Graves

- Causa mais comum de exoftalmia nos adultos

- Imagem: Alargamento fusiforme dos m. extra-oculares (poupando as 

inserções tendinosas), aumento da gordura orbitária, alargamento da glând. 

lacrimal, edema palpebral



Patologia Inflamatória
Pseudotumor orbitário

- 2ª Causa mais comum de exoftalmia nos adultos

- Sintomas: Proptose dolorosa unilateral aguda, diplopia e diminuição da 

acuidade visual

- Remissão rápida com corticoesteróides

- Imagem: Muito Variável – Infiltração localizada ou difusa da gordura retro-

bolbar, alargamento fusiforme dos m. extra-oculares (incluíndo inserções 

tendinosas), aumento da gordura orbitária, alargamento da glând. lacrimal, 

edema palpebral, realce após CIV (processo inflamatório hipervascularizado)



Pseudotumor orbitário



Patologia Inflamatória
Nevrite óptica

- Desmielinização do nervo óptico, associado a EM

- Sintomas: Dor unilateral aguda e diminuição da acuidade visual

-Imagem: RM - Alargamento do nervo óptico com hipersinal em T2, realce 

após Gd em T1 com saturação de gordura.

Imagem coronal T1 
com supressão de 
gordura após Gd



Patologia Vascular

Fístula Carótido-Cavernosa

-Etiologia: Traumática, trombose venosa, espontânea

- Sintomas: Exoftalmia pulsátil, alterações visuais

- Imagem: Proptose, ingurgitamento da Veia Oftálmica Sup., 

abaulamento das paredes do seio cavernoso  



Patologia Vascular
Fístula Carótido-Cavernosa

-Ingurgitamento da Veia Oftálmica Sup.  



Patologia Vascular
Fístula Carótido-Cavernosa

- Abaulamento das paredes do seio cavernoso  



Fístula Carótido-Cavernosa



Varizes Orbitárias

- Malformações venosas congénitas  de baixo débito

- Sintomas: hemorragia espontânea

- Imagem: Dilatação de veias orbitárias, manobra de Valsalva



Patologia Vascular
Hemangioma Cavernoso

- Tumor orbitário + comum nos adultos ( 60-70% sexo feminino)

- Sintomas: proptose progressiva e indolor

- Imagem: Massa ovóide bem definida, intra-cónica, realce ávido e heterogéneo

- Tratamento: Habitualmente conservador  



Patologia Vascular
Hemangioma Cavernoso



• Calcificações trocleares

• Phthisis bulbi  

• Placas escleróticas

• Corpos Drusen



Alterações pós-terapêuticas

• Lente intra-ocular



Alterações pós-terapêuticas

• Descolamento da retina – Introflexão escleral



Alterações pós-terapêuticas

• Descolamento da retina - Terapêutica com óleo de silicone

- Retinopexia pneumática 



• Prótese ocular 



Conclusões

• A Órbita constitui estrutura integrante da maior parte dos exames 
neurorradiológicos

• Patologia de carácter emergente/ urgente abundante

• TC das órbitas é um pedido frequente na urgência de neurorradiologia 
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