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resumo

O objetivo deste trabalho é, além de relatar um caso de fratura de complexo zigomático, descrever os meios 
de manejo desse tipo de fratura, salientando a importância do diagnóstico preciso, os meios de diagnóstico 
e os tipos de tratamento, na  tentativa de diminuir ao máximo as complicações e seqüelas. É apresentado 
um caso de fratura de complexo zigomático direito com fratura de arco zigomático e margem infra orbi-
tária tratado no serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo facial do Complexo Hospitalar Padre 
Bento de Guarulhos.
desCritores: Fraturas zigomáticas – Zigoma
aBstraCt
The objective of this work is besides telling a case of  zygomatic complex fracture, to describe the handling 
means, pointing out the importance of the accurate diagnoses, the diagnoses means and the treatment 
types, in the attempt of reducing to the maximum the complications and sequels. A case of  right zygoma-
tic complex fracture is presented, with zygomatic arch and infra orbitary margin fractures, treaty in the 
Oral and Maxillofacial Surgery department of the Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos.
desCriptors: Zygomatic fractures - Zygoma
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iNtroduÇÃo
O complexo zigomático, em razão da sua posição 

projetada na face, é sede frequente de traumatismos e, 
depois do nariz, é a estrutura óssea facial mais sujeita a 
fraturas. Os traumas que mais frequentemente provocam  
essas fraturas  são agressões físicas, acidentes de trânsito 
e esportivos.

Anatomia e fisiopatologia
O complexo zigomático é formado pelo zigoma (ou 

osso zigomático), um osso piramidal, com corpo robusto 
e quatro processos (temporal, orbital, maxilar e frontal) e 
por uma extensão óssea, o arco zigomático, formado por 
um prolongamento do zigoma (processo temporal do 
osso zigomático) e por outro do osso temporal (processo 
zigomático do osso temporal).

O zigoma atua como dissipador e transmissor das 
forças mastigatórias, principalmente através do pilar zi-
gomático, além de oferecer proteção ao globo ocular.

O arco zigomático é uma estrutura óssea de anato-
mia simples, é linear, alargando-se na porção zigomática. 
Pode fraturar-se sob a ação de traumas de pequena inten-
sidade, devido a sua estrutura frágil e sua posição.

O complexo zigomático relaciona-se com diversos 
ossos, cavidades e tecidos da face : maxila, frontal, tem-
poral, esfenoide, seio maxilar, parede lateral e assoalho 
de órbita, nervo infraorbitário, fissura orbital superior e 
inferior, processo coronoide, músculos temporal, massé-
ter, zigomático maior e menor, reto inferior, órbita, entre 
outros.

Em decorrência disso, as fraturas podem ocasionar 
diversas sequelas e/ou complicações.

Diagnóstico
O CBMF deve procurar obter a história do trauma 

(tipo, intensidade, tempo decorrido), realizar o exame 
físico e solicitar exames de imagem.

Os principais sinais e sintomas que são identificados 
são: dormência no território de inervação do nervo in-
fraorbitário, epistaxe, assimetria facial por afundamento 
da região zigomática, equimose subconjuntival, edema 
e hematoma palpebral, degrau em região infraorbitária, 
edema e equimose em mucosa jugal, degrau em pilar zi-
gomático e diplopia.

Os exames radiográficos são essenciais para o diag-
nóstico e tratamento desse tipo de fratura. O exame ra-
diográfico consiste na radiografia em posição de Waters 
e de Hirtz, sendo que na primeira observa-se a provável 
fratura do zigoma e o possível velamento do seio maxi-
lar e na segunda o grau de desvio ósseo possivelmente 

apresentado pelo arco zigomático e sua relação com o 
processo coronoide.O advento da  tomografia compu-
tadorizada representa um grande avanço e facilita muito 
a localização precisa das imagens, uma vez que não há 
sobreposição de imagens como nas radiografias conven-
cionais; são utilizadas em cortes axiais e coronais. Segun-
do van As, et al.9 (2006), num estudo com 147 pacientes 
traumatizados, 65% das fraturas observadas na TC de 
face não foram detectadas nas radiografias convencio-
nais, sendo que fraturas de maxila, zigoma e de órbita 
foram as

O tempo decorrido é de grande importância na indi-
cação da melhor forma de tratamento, pois pode alterar 
a conduta do tratamento. 

Classificação das fraturas
Diversas classificações já foram propostas para esse 

tipo de fratura, Knight e North5, em 1961, classificaram 
as fraturas com base nos desvios apresentados pelo zigo-
ma observados na radiografia em posição de Waters. São 
de 6 grupos, sendo Grupo I, sem deslocamento do zigo-
ma; Grupo II, fraturas de arco zigomático; Grupo III, 
com deslocamento, sem rotação; Grupo IV, com deslo-
camento e rotação medial; Grupo V, com deslocamento 
e rotação lateral e Grupo VI, complexas.

Manganello-Souza et al.6, em 2003, classificaram as 
fraturas fundamentados na experiência de 148 casos de 
fraturas de zigoma, tratados e proservados por no míni-
mo 3 meses. Classificaram em 3 tipos : 

Tipo I
- pequeno deslocamento do osso (menor que 5mm);
- fratura não cominutiva;
- ausência de disfunção ocular; 
- tempo decorrido após o trauma de até 20 dias;
- tratamento : conservador, com redução fechada ou 

uma placa em pilar zigomático.

Tipo II 
- grande deslocamento do osso (maior que 5mm);
- fratura cominutiva sem necessidade de reconstru-

ção;
- presença de disfunção ocular;
- tempo decorrido após o trauma até 20 dias;
- tratamento : prioriza redução aberta com um ou 

dosai acessos cirúrgicos e FIR em dois pontos.

Tipo III
- grande deslocamento do osso (maior que 5mm);
- fratura cominutiva com necessidade de reconstru-
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ção;
- presença de disfunção ocular;
- fratura no corpo do zigoma;
- necessidade de fixar o arco zigomático;
- tempo decorrido após o trauma inferior a 20 dias;
- tratamento: prioriza redução aberta com um, dois 

ou três acessos cirúrgicos e FIR em três ou quatro pon-
tos.

A maior vantagem dessa classificação é o fato de le-
var em conta as alterações funcionais e o tempo após o 
trauma e não apenas nas alterações radiográficas, o que 
racionaliza o tratamento.

Tratamento
A opção de abordar uma fratura do zigoma com re-

dução aberta ou fechada ainda é controversa. Para Kloch 
e Gilliland4 (1987), Marciani e Sands et al.7 (1993); a 
redução aberta, seguida de FIR proporciona maior se-
gurança, estabilidade, diminuindo o índice de compli-
cações pós-operatórias e possibilitando o rápido retorno 
do paciente às suas funções. O grau de deslocamento e a 
presença ou não de cominução também são importantes 
para a indicação do tratamento aberto ou fechado. Al-
terações funcionais e o tempo decorrido após a fratura 
são os fatores mais importantes para determinar o tipo 
de tratamento.

Acessos cirúrgicos:
- Para a margem infraorbitária - palpebral baixa; sub-

ciliar; transconjuntival.
- Para o pilar zigomático -  na mucosa de fundo de 

sulco.
- Para a sutura fronto zigomática – no sulco palpebral 

superior; sobre a sutura.
- Para o arco zigomático – pré-auricular; coronal; 

pré-auricular com extensão temporal. 
Técnicas de contenção:
Via intraoral, que consiste em tamponamento do 

seio maxilar com gaze, ou com cateter de Foley para re-
dução e contenção das fraturas, técnica em desuso pelo 
advento da FIR.

Via extraoral, com osteossíntese com fios de aço na 
sutura fronto zigomática, maxilo-zigomática e pilar-zi-
gomático.

Fixação com fio de Kirchner, que consiste na redução 
do zigoma com gancho e contenção com o fio, que é 
introduzido na pele, na altura do corpo do zigoma, pas-
sando pelo corpo do zigoma, seio maxilar e palato duro, 
onde o fio é cortado e fica sob a pele. Essa técnica tem a 
vantagem de ser simples e rápida, porém tem indicação 

precisa para fraturas de baixo impacto, sem disfunção 
ocular e perda de substância, além de ser necessário que 
o paciente exiba o mínimo de edema na região para que 
se obtenha simetria do zigoma.

Fixação interna rígida, que consiste em fixação atra-
vés da utilização de miniplacas e parafusos. Essa fixação 
pode ser feita em pilar zigomático, sutura fronto zigomá-
tica, sutura maxilo zigomática, podendo fixar um, dois 
ou  os três pontos, dependendo do tipo da fratura, o 
primeiro e o segundo são fixados com sistema de 2mm, 
por serem áreas de maior atuação de forças e o terceiro é 
fixado com sistema de 1,5 mm.

Nos dias atuais é a técnica mais utilizada para conten-
ção desse tipo de fratura.

relato de Caso
Paciente T. S., 19 anos, leucoderma, vítima de atro-

pelamento em 28/03/2007, sendo seu primeiro aten-
dimento na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
Santa Isabel e encaminhada após sete dias ao serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Com-
plexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos.

Ao exame físico regional foram identificados edema e 
hematoma periorbitário, equimose subconjuntival , de-
grau palpável em rebordo infra-orbitário, afundamento 
em região de arco zigomático, hipoestesia em asa do na-
riz, lábio superior e dentes anteriores superiores, todos 
esses sinais em lado direito, nenhum sinal de alterações 
oculares e limitação de abertura bucal.

Aos exames de imagem (Radiografias Waters e Hirtz 
e TC em corte axial e coronal) foram observadas imagens 
de fratura em complexo zigomático direito : rebordo in-
fra-orbitário (com deslocamento e sem rotação) e arco 
zigomático.

Segundo a classificação de Knight e North5 (1961), 
houve associação do grupo II e III. Segundo a classifica-
ção de Manganello-Souza et al.6 (2003) a fratura foi do 
Tipo I.

A paciente foi submetida a procedimento cirúrgico 
sob anestesia geral. Foi realizado acesso subciliar, apro-
ximadamente 2mm caudalmente à pálpebra inferior, es-
tendida ao canto lateral. Incisou-se primeiramente a pele 
e paulatinamente os planos subsequentes até chegar em 
periósteo do rebordo infra-orbitário. A dissecção foi feita 
ao longo do músculo orbicular do olho e não junto ao 
septo orbitário.

Ao acessar a fratura, foi identificada ausência de mo-
bilidade e presença de degrau ósseo. Como a paciente 
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não apresentava déficit visual e já havia evoluído do qua-
dro de hipoestesia inicial, optou-se apenas pelas osteoto-
mia e regularização do rebordo infra-orbitário.

Após a limpeza da região, procedeu-se à sutura por 
planos, com fio reabsorvível (vicryl 4.0) e, superficial-
mente, já em pele, sutura intra-dérmica com fio mo-
nonylon 6.0, esta última aproximando as bordas da inci-
são e garantindo estética favorável.

Para a redução da fratura do arco zigomático foi 
utilizado o gancho de Ginestet com abordagem trans-
cutânea, que penetrou nos fragmentos, reduzindo-os à 

Fig 1 - RX de Walters

Fig 2 - RX de Hirtz

Fig 3 - TC em corte axial

Fig 4 - Incisão sub cilar e acesso a fratura Fig 5 - Redução da fratura do arco com gancho de Ginestet
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posição original após tração. Não houve necessidade de 
fixação, pois esses tipos de fratura se mantêm estáveis. 
Segundo Manganello6 (2003), em seu livro texto, cerca 
de 90% das fraturas de arco zigomático são estáveis após 
redução sem fixação.

A sutura da pele foi realizada com fio mononylon 
5.0

Após sete dias a paciente retornou ao ambulatório de 
nosso serviço para reavaliação, onde observou-se: ausên-
cia de degrau palpável em região de rebordo infraorbitá-
rio, abertura bucal satisfatória e superfícies incisadas em 
processo cicatricial bem evoluído.

disCussÃo 
As fraturas do complexo zigomático representam um 

grande desafio ao CBMF, pois, como já mencionado an-
teriomente, é uma estrutura que mantém íntima ligação 
com diversas estruturas da face, e assim, podem ocorrer 
diversas sequelas e/ou complicações oriundas da própria 
fratura e/ou do próprio tratamento proposto.

Dentre elas, pode-se citar: hematosinus e epistaxe, 
pela ruptura da membrana mucosa do seio maxilar e 
consequente extravasamento de sangue para o interior 
do seio maxilar e para cavidade nasal; alterações oculares, 
como: diplopia, pelo edema e hematoma intracavidade 
orbital; equimose subconjuntival; diminuição da mo-
bilidade ocular (ao olhar para cima), pelo pinçamento 
do músculo reto inferior; síndrome da fissura orbital 
superior (rara), paciente apresenta dor retrobulbar, of-
talmoplegia interna, ptose palpebral superior e proptose, 
decorrentes da compressão do III, IV e VI nervos cra-
nianos; hipoestesia nas áreas inervadas pelo nervo infra-
orbitário (asa do nariz, lábio superior e dentes anterio-

res superiores), pela compressão deste nervo; limitação 
de abertura bucal, por bloqueio do processo coronoide 
pelos fragmentos do arco, pela compressão do músculo 
temporal, que se insere no processo coronóide e de sua 
aponeurose, que se insere no zigoma e no arco zigomá-
tico ou por lesões de fibras do músculo temporal; assi-
metria facial, por afundamento da região zigomática; ec-
trópio (retração da pálpebra inferior), que pode ocorrer 
após abordagem cirúrgica do rebordo orbital inferior por 
incisão palpebral.

O tempo decorrido também é de grande importância 
na indicação da melhor forma de tratamento; fraturas 
com mais de 21 dias podem apresentar dificuldades no 
momento da redução e fraturas com mais de 30 dias são 
tratadas como sequelas, sendo que nesse caso podem ser 
necessárias osteotomias, refraturas e/ou colocação de en-
xertos biocompatíveis, Kittidumkerng e Ellis3 (1996).

No caso relatado, como a paciente não apresentava 
déficit visual e já havia evoluído do quadro de hipoeste-
sia inicial, optou-se apenas pelas osteotomia e regulariza-
ção do rebordo infra orbitário. Para a redução da fratura 
do arco zigomático foi utilizada a via transcutânea com 
a gancho de Ginestet, segundo Dimitriu et al.1 (1989), 
técnica essa de rápida execução e ausência de cicatriz vi-
sível na pele, não houve necessidade de fixação. Segundo 
Souza e Luz8 (2006), cerca de 90% das fraturas de arco 
zigomático são estáveis após redução sem fixação. 

Como o degrau palpável em rebordo infraorbitário  e 
a limitação de abertura bucal eram as queixas principais 
da paciente, o caso foi resolvido com sucesso.

Todos esses fatores alertam para um diagnóstico pre-
ciso, individualização do caso e adequada escolha do tra-
tamento.

Fig 6 -  Aspecto da sutura com 1 dia de pós opera-
tório

Fig 7 -  7 dias pós-operatório, análise 
da simetria facial

Fig 8 -  7 dias pós-operatório, aber-
tura bucal satisfatória
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