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1. RESUMO  

A órbita é uma escavação óssea no crânio, que tem função de apoio e proteção 

ao bulbo do olho, seus vasos e nervos. Ela é uma pirâmide óssea composta por 7 

ossos que compõe quarto paredes: um teto, uma base, parede lateral e medial; são 

eles o osso esfenoidal, etmoide, maxila, palatino, placa orbital do osso frontal, 

zigomático e lacrimal. 

O nervo óptico é composto pelas células ganglionares da retina, e comunicam o 

globo ocular ao cérebro. Pode ser dividido em 4 partes que possuem comprimentos 

diferentes, sendo um total de 50mm, divididos em partes intraocular, intraorbital, 

intracanalicular e intracraniano. 

Tanto a órbita quanto o nervo óptico devem estar dentro dos parâmetros 

anatômicos de normalidade, e qualquer alteração nesse padrão é uma possível 

causa de perda ou diminuição da acuidade visual.  

Uma dessas possíveis causas da diminuição da acuidade poderia ser uma 

anormalidade anatômica dos ossos orbitais, causando uma diminuição ou distorção 

do espaço orbital. 

Outra hipótese pode ser uma desproporção entre as dimensões do nervo óptico 

e o forame óptico, causando uma compressão e conseqüente lesão nervosa, ou até 

mesmo a existência de uma desproporção entre a cavidade orbital e os diâmetros 

do nervo óptico. 

Para compreender a relação entre a perda da acuidade visual e as alterações 

anatômicas citadas é essencial ter o conhecimento da anatomia orbital e do nervo 

óptico e suas dimensões, para posterior investigação causal. 

Para o tipo de análise proposta, a tomografia computadorizada helicoidal pode 

fornecer esses padrões de normalidade. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 A cavidade orbitária é uma escavacão óssea essencial para alojamento e 

proteção do globo ocular, do nervo óptico e de muitas estruturas que entram na 

cavidade a partir da fissura orbitária superior, compreendendo em sua porção superior 

os nervos troclear, frontal e lacrimal e a veia oftálmica superior, e em sua porção inferior 



as divisões superior e inferior do nervo oculomotor, o abducente, o nasociliar e fibras 

simpáticas. Devido à importância dessas estruturas para o funcionamento perfeito do 

globo ocular a integridade dessa cavidade é essencial para o olho exercer suas 

capacidade visual máxima, permitindo assim o sentido da visão, essencial para a 

manutenção de uma vida saudável tanto psicológica quanto fisiologicamente. 

 Muitas doenças podem acometer estruturas ósseas da cavidade orbitária ou 

qualquer um de seus componentes internos. Exemplos de doenças seriam o 

meningioma, acometendo o nervo óptico, o glioma, a displasia fibrosa óssea que 

acomete a própria estrutura óssea, metástases de câncer de mama, oftalmopatia de 

Graves entre outras. A detecção precoce de doenças e seu manejo adequado podem 

amenizar os sintomas da perda visual causadas por essas doenças ou até mesmo 

preveni-la. 

 Existem muitos métodos imaginológicos que avaliam as estruturas da cavidade 

orbital. A utilizada nesse trabalho foi a tomografia computadorizada helicoidal, pois com 

ela temos condições de avaliar nitidamente alterações na estrutura óssea da órbita 

identificando qualquer alteração, e também conseguimos avaliar as estruturas moles ao 

redor, o que nos traz sugestividade de anormalidade. 

 Em relação à avaliação das imagens na tomografia computadorizada helicoidal, 

existe uma escala onde –1000 é o tom mais escuro, e o 0 é um  médio e +1000 é um 

tom claro. Uma escala de cinzas foi criada especialmente para a tomografia 

computadorizada e sua unidade foi chamada de unidade Hounsfield (HU). Sendo zero 

unidades Housfield (0 HU) a água, o ar -1000 (HU), o osso 300 a 350 HU, a gordura de 

–120 a -80 HU e por fim o músculo de 50 a 55 HU. 

 

 

3. OBJETIVO 

Estudar, por meio da tomografia computadorizada helicoidal, as dimensões da 

cavidade orbitária, do canal óptico e do nervo óptico e estabelecer um padrão de 

normalidade individual e entre essas estruturas.  

 

 



4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Foram observados 50 exames de tomografias computadorizadas helicoidais, 

pertencentes a um banco de dados, de pacientes com solicitação de exame da face. 

As imagens foram provenientes do banco de dados de imagens de tomografia 

computadorizada, utilizado por Maria José Tucunduva, na sua dissertação de Mestrado, 

de título “Estudo imaginológico da anatomia da cavidade nasal e dos seios paranasais e 

suas variações por meio da tomografia computadorizada helicoidal”, provindo da 

Maximagem Diagnósticos Médicos, e que foi disponibilizado para uso neste trabalho de 

Iniciação Científica, mediante aprovação do CEP desta instituição. 

Foram observados cortes axiais nos quais a cavidade orbitária, o canal óptico e o 

nervo óptico foram identificados e mensurados tanto em diâmetro quanto em 

comprimento. A mensuração foi realizada pelo programa Micro Dycon. Os dados 

obtidos serão tabulados em planilha do Excel e sofreram tratamento estatístico. 

 

 

5 .DESENVOLVIMENTO 

Podemos relacionar os valores encontrados nesse estudo com alguns dados 

encontrados na literatura sobre esta região anatômica. De acordo com Kanski, 2008 e 

também com Guimarães 2003, em seu estudo, a parte intra-orbital do nervo óptico varia 

de 25 a 30mm de comprimento. No presente trabalho, os valores obtidos foram entre 

17,40mm e 29,70mm. Podemos observar que o valor máximo obtido corresponde ao 

limite superior encontrado na literatura, porém, o limite inferior obtido tem uma variação 

de 7,6mm para menos. Algumas hipóteses podem ser aventadas para tal achado. Pode 

decorrer simplesmente de uma variação anatômica fisiológica, pelos estudos terem sido 

realizados em populações e em localidades diferentes, ou também pode ser devido a 

variação de idade da população estudada nos diversos trabalhos. Porém, o valor médio 

encontrado neste trabalho foi de 23,90mm no olho direito e de 23,60mm no olho 

esquerdo, portanto, se considerarmos que foram só alguns indivíduos que desviaram o 

limite inferior para baixo do encontrado na literatura, cria-se a hipótese de que esses 

pacientes com nervo óptico mais curto possam ter alguma patologia que gere este 

achado, enquanto os valores médios representam um padrão de normalidade. 



 Já o diâmetro do canal óptico, na literatura mede aproximadamente 5-6mm de 

acordo com Ferreira et al., 2012. Neste estudo, encontramos valores entre 1,550mm e 

7,760mm. No estudo realizado por Liu et al, 2009, foram encontrados resultados do 

diâmetro do canal óptico em tomografias computadorizadas, encontrando-se um valor 

médio de 3.57 +/- 0.61 mm. O raciocínio desde achado, sendo tanto o limite inferior 

quanto o superior maiores do que os encontrados na literatura, pode ser o mesmo do 

que o do comprimento do nervo óptico. E nesta situação, que pode gerar assunto para 

outro estudo, há a possibilidade de estes indivíduos que tem o diâmetro do nervo óptico 

menor, serem portadores de baixa acuidade visual. 

 A relação do comprimento do nervo óptico em relação ao comprimento da 

cavidade orbitária, é uma medida que até o momento não encontramos dados 

comparativos na literatura. Portanto, este achado, de um valor médio de 60,2% no olho 

direito e de 61,45% podem representar um padrão de normalidade desta relação. E o 

valor do comprimento da cavidade orbitária encontrado, pode também ser adotado 

como um valor normal para a população desta região demográfica. 

 O valor médio do diâmetro do nervo óptico intra-orbital encontrado neste estudo 

foi de 5,500mm em ambos os olhos, e comparando com os dados encontrados na 

literatura, onde temos um valor médio de 3 a 4mm de acordo com Kanski, 2008. 

Observamos que há pouca diferença entre os achados, levando em consideração que 

novamente, a população estudada pode ter diferença significativa de idade, e de 

localização geográfica, os valores encontrados por nós neste trabalho podem ter 

significância como padrão populacional, tratando-se de um estudo da população 

brasileira. 

 

6 . RESULTADOS 

O presente trabalho consistiu na análise de 50 tomografias computadorizadas 

helicoidais, de ambos os sexos, todas em corte axial. Os parâmetros estudados foram, 

comprimento da cavidade orbitária, comprimento do nervo óptico, relação entre nervo 

óptico e cavidade orbitária, diâmetro do nervo óptico e diâmetro do canal óptico. 

 Para se obter o comprimento da cavidade orbitária, a partir das bordas externas 

da cavidade orbitária, foi traçada uma linha têmporo-nasal (A), a partir da qual traçou-se 



uma reta perpendicular a esta (B), até atingir o canal óptico, o valor de “B” representa o 

comprimento da cavidade óptica. Foram encontrados os seguintes valores: olho direito, 

média de 39,40mm (desvio padrão 0,3343), sendo o valor máximo encontrado de 

48,90mm e mínimo de 33,50 mm. Já no olho esquerdo: média de 38,40mm (desvio 

padrão 0,3136), sendo o valor máximo 46,40mm e mínimo 33,20mm. 

 Os valores encontrados para o comprimento do nervo óptico foram, para o olho 

direito, média 23,90mm (desvio padrão 0,2948), sendo o máximo atingido de 29,70mm 

e mínimo de 17,40mm. Para o olho esquerdo obteve-se o seguinte resultado, média de 

23,60mm, máximo de 29,60mm e mínimo de 17,90mm (desvio padrão 0,3029). Esses 

dados foram coletados a partir da subtração do comprimento do globo ocular do valor 

de “B”, resultando no comprimento do nervo óptico intra orbitário (C).  

 Ao relacionar o comprimento do nervo óptico com o comprimento da cavidade 

orbitária (C/B), obtivemos uma proporção média de 60,2% no olho direito (desvio 

padrão 5,585), sendo a maior proporção encontrada de 70,70% e a menor de 48,40%. 

Essa relação média no olho esquerdo foi de 61,45% (desvio padrão 5,779), variando de 

71,10% a 48%. 

 No parâmetro diâmetro do nervo óptico, foi utilizada para sua medição o maior 

diâmetro do nervo óptico, entre todos os cortes da TC (D). No olho direito, obtivemos 

um valor médio de 5,500mm (desvio padrão 1,134 ), com variação entre 7,610mm e 

2,900mm. Já no olho esquerdo o valor médio foi coincidentemente igual ao olho direito, 

5,500mm ( desvio padrão 1,016), variando entre 7,470mm e 2,710mm. 

 O último parâmetro analisado foi o diâmetro do canal óptico. Obteve-se a medida 

ligando os dois pontos, temporal e nasal, mais altos na tomografia (E). No olho direito 

alcançou um valor médio de 4,900mm (desvio padrão 1,385), com valor máximo de 

6,840mm e mínimo de 1,710mm. O olho esquerdo obteve uma média de 4,290mm 

(desvio padrão 1,585), sendo o máximo encontrado de 7,760 mm e o mínimo de 

1,550mm. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A partir dos estudos utilizados para realizar a revisão de literatura, pode-se 

observar que existem poucos dados em relação ao padrão de normalidade das 

estruturas estudadas no presente projeto. As poucas informações obtidas foram de 

autores e pesquisadores internacionais, o que pode variar muito se comparado aos 

valores obtidos aqui no Brasil. Portanto, com os números encontrados neste estudo 

podemos traçar um padrão de normalidade dentro da população brasileira, e abrir 

discussões e mais estudos para corroborar com os nossos achados. 
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