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RESUMO 

 

 

De-Moraes SLC. Estudo retrospectivo do emprego de membrana de 

politetrafluoretileno expandido PRECLUDE® MVP em pacientes portadores de 

fraturas do assoalho e parede medial da órbita [dissertação]. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2018. 

 

O objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar o resultado clínico da reconstrução 

da cavidade orbitária com membrana de politetrafluoretileno expandido de segunda 

geração (e-PTFE), PRECLUDE® MVP. O estudo foi realizado no Hospital São 

Francisco na Providência de Deus, cidade do Rio de Janeiro e incluiu prontuários e 

registros radiográficos de 31 (trinta e um) pacientes operados entre 2003 e 2009. Os 

dados de trinta e um pacientes submetidos ao tratamento de trinta e nove fraturas 

orbitárias com e-PTFE foram avaliados quanto a faixa etária, tipos de fraturas, 

características clínicas, exame de imagens, tamanho dos defeitos, localização dos 

defeitos ósseos, total de membranas implantadas, acessos cirúrgicos, tratamento 

precoce e tardio e tempo de hospitalização. Pacientes do sexo masculino (58,06%) 

tinham média de idade de 35 anos e sexo feminino (41,94%) de 58 anos. Trinta e 

nove membranas e PTFE foram usadas para tratar fraturas do assoalho e da parede 

medial da órbita. Acidentes de trânsito (48,40%) seguidos por quedas (29%) foram 

as causas mais frequentes.Dez pacientes (32,26%) tiveram traumas sistêmicos 

associados e sete pacientes tiveram fraturas bilaterais (38,46%). Dez pacientes 

(32,26%) tinham também, feridas faciais associadas e vinte e três pacientes 

(74,19%) foram operados em até dez dias após o trauma, sendo que oito pacientes 

(25,81%) em até duas semanas. Os pacientes tiveram acompanhamento entre 32 e 

50 meses. Não houve nenhuma complicação referente ao uso do e-PTFE e nem 

com relação aos acessos cirúrgicos. As complicações referentes à cirurgia da órbita 

observadas foram: parestesia infra orbital (9,1%), diplopia (22,22%) e enoftalmia 

(22,58%). Questionados sobre o resultado estético referente à cirurgia, vinte e oito 

pacientes (90,32%) tiveram a percepção de bom resultado estético O PRECLUDE® 

MVP pode ser considerado um recurso em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-

facial, para a correção de defeitos ósseos da órbita, conferindo benefícios para os 

pacientes. A hipótese testada foi a validade do emprego dessa membrana de 

politetrafluoretileno de 2ª geração pela cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial no 

reparo direto dos defeitos ósseos ocasionados por fraturas traumáticas do assoalho 

e da parede medial da órbita, para proteção da periórbita por recobrimento de 

malhas de titânio e ainda para reparo de lesões da periórbita. Considerando os bons 

resultados obtidos neste estudo, para os pacientes tratados com esse biomaterial, é 

possível afirmar que as membranas de politetrafluoretileno expandido, de segunda 

geração (e-PTFE – PRECLUDE® MVP), substituto de dura-máter, podem ser uma 

opção segura e eficaz em substituição aos enxertos ósseos no tratamento dos 

defeitos orbitários. 



 

Palavras-chave: politetrafluoretileno, órbita, fraturas orbitárias, biomateriais, 

reconstrução, ossos faciais,  

 
 



ABSTRACT 

 

 

De-Moraes SLC. Estudo retrospectivo do emprego de membrana de 

politetrafluoretileno expandido PRECLUDE® MVP em pacientes portadores de 

fraturas do assoalho e parede medial da órbita [dissertação]. Niterói: Universidade 

Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2018. 

 

 

The purpose of this study was to evaluate the clinical outcome of the orbital cavity 

reconstruction with expanded polytetrafluoroethylene (e-PTFE) membrane, second 

generation, PRECLUDE® MVP. The study was conducted at the Hospital São 

Francisco na Providencia de Deus, Rio de Janeiro City and was comprised of 

medical charts and radiographic records of 31 (thirty-one) patients visiting between 

2003 and 2009. Data from thirty-one patients undergoing treatment of thirty-nine 

orbital fractures with e-PTFE were evaluated for age, types of fractures, clinical 

features, imaging, size of defects, location of bone defects, total membranes surgical 

approaches, early and late treatment and hospitalization time. Male patients 

(58.06%) mean age of 35 years and females (41.94%) mean age of 58 years. Thirty-

nine e-PTFE membranes were used to treat fractures of the floor and medial wall of 

the orbit. Traffic accidents (48.40%) followed by falls (29%) were more frequent. Ten 

patients (32.26%) had systemic traumas. Seven patients had bilateral fractures 

(38.46%). Young male patients were involved in 80% of the traumas. Ten patients 

(32.26%) also had associated facial wounds and twenty-three patients (74.19%) 

underwent surgery within 10 days of the trauma, and eight patients (25.81%) within 

two weeks. Patients were followed between 32 and 50 months. There were no 

complications related to the use of e-PTFE and no relation to surgical approaches. 

The complications related to orbit surgery were: infraorbital paresthesia (9.1%), 

diplopia (22.22%) and enophthalmos (22.58%). When asked about the aesthetic 

result related to surgery twenty-eight patients (90.32%) had a perception of good 

aesthetic outcome. PRECLUDE® MVP can be considered a feature Oral and 

Maxillofacial Surgery, for the correction of orbital bone defects, resulting in benefits to 

the patients. The hypothesis tested was the validity of the use of this second-

generation polytetrafluoroethylene membrane by Oral and Maxillofacial surgery in the 

direct repair of bone defects caused by traumatic fractures of the floor and medial 

wall of the orbit. Besides that, to protect the periorbital soft tissues by covering 

titanium meshes and still for the repair of periorbital soft tissues lesions.  

Considering the good results obtained in this study, for the patients treated with this 

biomaterial, it is possible to state that second-generation expanded 

polytetrafluoroethylene membranes (e-PTFE - PRECLUDE® MVP), a dura mater 

substitute, may be a safe and effective option to replace bone grafts in the treatment 

of orbital defects. 

 



Keywords: polytetrafluoroethylene, orbit, orbital fractures, biomaterials, 

reconstruction, facial bones 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

 

As fraturas da órbita representam entre 10 e 25% de todas as fraturas 

faciais e, grupo etário mais frequente se encontra na terceira década de vida(1). Se 

forem incluídas as fraturas órbito-zigomático-maxilares (OZM) e naso-órbito-

etmoidais(2) (NOE) essas fraturas representam de 30 a 55% de todas as fraturas 

faciais(3).  

A ocorrência de fraturas associadas mais frequente é do assoalho e da 

parede medial da órbita(4, 5).  

  A reconstrução da cavidade orbitária consiste num dos maiores 

desafios na traumatologia facial(3, 6). O foco é reconstruir o contorno e recuperar 

“continente orbitário”.  

  Diversos materiais(2-4, 7-12) são encontrados como opção para  essas 

fraturas e incluem o uso de enxertos ósseos autógenos, materiais aloplásticos 

(malhas de titânio, malhas reabsorvíveis, hidroxiapatita, silicones e 

politetrafluoretileno(3, 10, 11), polietileno de alta densidade, metilmetacrilato), 

alogênicos (cartilagem homóloga e dura-máter liofilizada) e enxertos heterólogos 

(xenogênicos de origem bovina). 

  Como características importantes dos biomateriais, em especial os 

aloplásticos, pode-se citar: ser quimicamente inerte, biocompatível, não alergênico, 

não carcinogênico, apresentar baixo custo, ser esterilizável, facilidade de manuseio 

durante a cirurgia (modelagem), capacidade de estabilizar; ser radiopaco e 

apresentar resistência adequada(5, 7-10, 12-14).  

  Os fatores que influenciam a escolha do biomaterial para emprego na 

órbita, são(5, 7): o tamanho do defeito, o envolvimento de múltiplas paredes, a 

adaptação aos contornos internos, a restauração do volume adequado,  presença de 

cavidade sinusal adjacente, prevenção de deslocamento,  risco de trauma adicional, 

aderências/restrição da mobilidade ocular e  reparo antecipado e tardio.  

  O politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) é um polímero derivado do 

Teflon. O e-PTFE, de segunda geração, utilizado neste estudo é o PRECLUDE® 

MVP – Gore (W.L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff Arizona 86004), substituto de 

dura-máter, Registro ANVISA nº 80074810008, superior se comparado ao de 1ª 

geração (Gore-Tex®) que pode ser utilizado para reparos de fraturas traumáticas do 
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assoalho orbitário(8, 15), e da parede medial de pequena dimensão, bem como para 

recobrimento de malhas de titânio ou mesmo para reparos na periórbita(16-18)
. 

  O politetrafluoretileno expandido de 2ª geração é um biomaterial 

possuidor de características positivas pois é biológica e quimicamente inerte, não-

antigênico, esterilizável por autoclavagem(19), facilmente moldável para se adaptar a 

várias formas, e que pelo fato de ser poroso permite o crescimento de tecido 

fibrovascular(8, 12, 15, 19-21), que estabiliza/ancora o implante à periórbita, reduzindo a 

propensão de migração, extrusão e infecção tardia.(15, 21) 

  Estudos experimentais prévios em animais reproduzindo defeitos na 

cavidade orbitária, revelaram bons resultados(8, 14, 21, 22). Estudos comparativos entre 

o PRECLUDE® e outros três biomateriais similares, resultou em nenhuma reação 

inflamatória precoce(23). 

  Até 2011 o e-PTFE vinha sendo utilizado em várias regiões do corpo 

humano(21), principalmente na cirurgia abdominal e vascular(9), mas também tem sido 

proposto no contexto da cirurgia oftálmica(19, 24) e em implantodontia(25). 

  O e-PTFE, já utilizado nas reconstruções que envolvem a dura-máter, 

pode representar um biomaterial versátil para tratamento das paredes orbitárias (8, 

15), especialmente as mais delgadas como o assoalho e a parede medial ou 

etmoidal. É um biomaterial isento de risco de complicações de ordem imunológica, 

como o desenvolvimento de Encefalopatia Espongiforme ou doença de Creutzfeldt-

Jakob(10, 23, 26-28). 

O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar, através de um estudo 

clínico de coorte retrospectivo, a eficácia do tratamento das fraturas da órbita com o 

emprego do biomaterial aloplástico membrana de politetrafluoretileno expandido, de 

segunda geração (e-PTFE – PRECLUDE® MVP), substituto de dura-máter. 

Os objetivos específicos foram apresentar os resultados e avaliar o 

emprego da membrana de politetrafluoretileno expandido de segunda geração nos 

reparos de defeitos ósseos de pequena dimensão ocasionados por fraturas 

traumáticas do assoalho orbitário e da parede medial da órbita, contrastando esses 

resultados com a literatura. 
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2 – METODOLOGIA 

 
 
  Este estudo seguiu a Declaração de Helsinki e a Resolução Normativa 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, respectivamente, CAAE nº 86746218.5.0000.5243 e Parecer nº 

2.804.713. 

  Este estudo seguiu as diretrizes de qualidade de informações para 

estudos observacionais contidas no relatório Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology (STROBE Statement). 

  A realização deste estudo de coorte retrospectivo(29) consistiu da 

análise de registros de prontuários de 31 pacientes portadores de defeitos ósseos do 

assoalho orbitário e/ou da parede medial da órbita, consequentes de trauma facial 

que foram tratados cirurgicamente, entre 2003 e 2009, no Hospital São Francisco na 

Providência de Deus, na cidade do Rio de Janeiro, com o emprego de membrana de 

politetrafluoretileno expandido, de segunda geração (e-PTFE – PRECLUDE® MVP), 

substituto de dura-máter, registro ANVISA nº 80074810008 - Gore PRECLUDE® 

MVP (W.L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff Arizona 86004), membranas códigos 

IMPV307 (4X4) e IMVP301 (5X6).  

  Todos os pacientes foram operados pelo mesmo cirurgião. 

  Como critérios de inclusão considerou-se:  a obtenção de dados de 

identificação e história médica completos a partir dos pacientes operados, sob 

anestesia geral, no Hospital São Francisco e cujos dados estivessem completos 

considerando-se: nome, gênero, faixa etária, diagnóstico e história médica, etiologia, 

data da cirurgia, parede orbitária tratada, tipo de membrana, localização anatômica 

dos defeitos de acordo com a classificação de Jaquièry, uso associado a outros 

materiais, tempo de controle pós-operatório, tempo de internação hospitalar e 

complicações relacionadas e história de cirurgia de trauma facial prévio. Os casos 

tratados e que não preencheram os requisitos das etapas anteriores foram 

excluídos. 

  A seguir a organização dos pacientes por sexo, idade e diagnóstico 

através da distribuição de grupos etários a partir do paciente de menor idade até o 

paciente de maior idade e, a identificação dos tipos de trauma, agrupando pacientes 
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portadores dos seguintes tipos de fraturas: fraturas puras do assoalho da órbita e/ou 

da parede medial, fraturas OZM e de fraturas faciais complexas que incluíram a(s) 

órbita(s). 

  A coleta de dados sobre sinais e sintomas mais relevantes deu-se 

através do registro de: alterações visuais prévias através da história de diplopia 

anterior ao trauma ou relato de cirurgias oftalmológicas; alterações da motilidade 

ocular por exame físico na ocasião da internação; queixa de diplopia binocular pós-

traumática, com atenção para casos eventuais de diplopia monocular; parestesia 

pós-traumática; e rinorragia pós-traumática. 

  Diagnóstico por imagens, extensão e localização dos defeitos. O 

exame de imagem eleito foi a tomografia computadorizada (TC) em cortes axiais, 

coronais e sagitais, sendo os cortes menores do que 01 mm e com arquivos salvos 

em extensão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), para avaliação 

do trauma, e eventualmente a reconstrução tridimensional (3D) para fins de 

estratificação do trauma buco-maxilo-facial. A avaliação da extensão dos defeitos foi 

realizada a partir da distribuição dos pacientes em dois grupos, o que determinou os 

tipos de tratamentos executados: defeitos de formas geométricas planas, (não 

lineares)  com área de até 1,5 cm2 que foram tratados exclusivamente com a 

membrana de PRECLUDE® MVP e defeitos com área maior do que 1,5 cm2 que 

foram tratados com emprego de malhas de Titânio recobertas com a membrana, ou 

com enxerto ósseo autógeno. Durante a cirurgia os defeitos foram mensurados 

através de compasso cirúrgico e régua milimetrada flexível esterilizável. Para a 

localização anatômica dos defeitos foi utilizada a classificação descrita por Jaquièry 

et al.(30) 2007  

  Como detalhamento técnico foi orientado o posicionamento das 

membranas de PRECLUDE® MVP, com o “lado liso” voltado para a periórbita e o 

“lado rugoso” voltado para o osso ou voltado para malha de Titânio. Quanto a 

diérese e síntese, nos acessos transcutâneos da face, transconjuntivais e 

transmucosos foram utilizados bisturis lâmina nº 15 (Feather Safety Razor CO., Ltd. 3-

70, Ohyodo Minami 3-Chome, Kita-KU, Osaka, 531-0075 – Japan). Nos acessos 

transcutâneos coronais foram utilizados bisturis lâmina nº 23 (Feather Safety Razor 

CO., Ltd. 3-70, Ohyodo Minami 3-Chome, Kita-KU, Osaka, 531-0075 – Japan). Para sutura 

da pele na face (pálpebra), foram utilizados fios do tipo mononylon 6-0 (Black 

Monofilament Nylon – 1160 – Ethicon – Johnson & Johnson do Brasil Ind e Com. de 
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Prod. para a Saúde, Ltda), com sutura do tipo simples continuada. Para sutura do 

limite periósteo-periórbita foram utilizados fios do tipo Vicryl 3-0 (Polyglactin 910 

Suture – J311 – Ethicon – Johnson & Johnson do Brasil Ind e Com. de Prod. para a 

Saúde, Ltda), com sutura simples interrompida. Para sutura transconjuntival foram 

utilizados fios do tipo Vicryl 4-0 (Polyglactin 910 Suture – J310 – Ethicon – Johnson 

& Johnson do Brasil Ind e Com. de Prod. para a Saúde, Ltda), com sutura do tipo 

continuada. Para sutura da mucosa bucal foram utilizados fios do tipo Vicryl 3-0 

(Polyglactin 910 Suture – J311 – Ethicon – Johnson & Johnson do Brasil Ind e Com. 

de Prod. para a Saúde, Ltda), com sutura simples continuada. Para sutura do couro 

cabeludo foram utilizadas suturas metálicas - staplers SW 35 (VICARE SKIN Stapler 

– Victor Medical Instruments CO. Ltd. Changzhou – China. Ref PDSS35G). 

  O tempo de espera entre o trauma e a cirurgia determinou se o 

tratamento foi precoce ou tardio, tendo por base as recomendações clínicas de 

Burnstine(31), 2002 para o reparo da fratura isolada do assoalho orbital. Pacientes 

tratados em até 10 dias de trauma, foram considerados pelo pesquisador como 

tratamento precoce e aqueles pacientes tratados com mais de 10 dias, foram 

considerados como tratamento tardio. O tempo de hospitalização foi definido como 

curto com até 24 horas de internação e como não curto com mais de 24 horas de 

internação. 

  A partir de informações contidas nos prontuários consolidaram-se 

dados tabulados no aplicativo Excel 2016, processou-se a análise estatística 

descritiva. 
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3 – RESULTADOS 

 
 
  Dentre os pacientes que tiveram implantadas membranas de 

politetrafluoretileno expandido (n=64), somente foram incluídos neste estudo 31 

pacientes que eram portadores de defeitos ósseos do assoalho orbitário e/ou da 

parede medial da órbita. Dezoito pacientes masculinos (58,06%) com média de 

idade de 35 anos (20-54) e 13 femininos (41,94%) com média de idade de 58 anos 

(22-82) e, distribuídos nos grupos etários (tabela 1). Observa-se que 77,42% dos 

pacientes encontram-se na faixa economicamente ativa, entre 20 e 60 anos de idade 

e, 22,58% dos pacientes são idosos. 

  Nesses 31 pacientes, foram aplicadas um total 49 (quarenta e nove) 

peças de membranas de politetrafluoretileno expandido para tratar todas as fraturas 

das paredes orbitárias, rebordos orbitários e região NOE. 

  Para a realização deste estudo foram consideradas apenas 39 

membranas (79,59%) para tratar as fraturas da órbita localizadas no assoalho e/ou 

parede medial.  

  O principal fator etiológico (tabela 2) foi o acidente automobilístico 

(48,4%), seguido de quedas da própria altura (29%). As fraturas óbito-zigomático-

maxilares (tabela 3) tiveram maior ocorrência (48,71%).  

  A distribuição de faixa etária e tipo de fratura no sexo masculino pode 

ser observada na tabela 4 e a mesma distribuição, no sexo feminino, na tabela 5.  

 

 

Tabela 1 – Faixa Etária e % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A 20-30 08 25,82 

B 31-40 06 19,35 

C 41-50 06 19,35 

D 51-60 04 12,90 

E 61-70 04 12,90 

F 71-80 02 6,45 

G 81-90 01 3,23 

  31 100 



17 
 

 
 
 

Tabela 2 - Etiologia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Vale ressaltar na tabela 2 que dentre os 16 acidentes de trânsito 

(automobilísticos e motociclistico) totalizando 16 pacientes, 10 homens (62,5%) 

eram os condutores de automóveis/motocicleta, enquanto que as 06 mulheres 

(37,5%) vitimadas eram passageiras nos veículos  

  A Tabela 3 registra a relação dos tipos de fraturas tratadas, pacientes e 

membranas de PRECLUDE® MVP. 

 

Tabela 3 - Diagnósticos 

 

 
TF PAC % FIE % 

F. órbito-zigomático-maxilares, somente 1 13 41,94 13 33,33 

F. órbito-zigomático-maxilares, associadas 2 04 12,90 06 15,38 

F. da órbita “pure blow-out” soalho ou p.medial 3 02 6,45 02 5,13 

F. complexa da órbita (duas paredes), somente 4 02 6,45 04 10,26 

F. da órbita em trauma facial complexo (outras F. da face) 5 10 32,26 14 35,90 

Total  31 100 39 100 

(F.) Fratura(s); p.: Parede; (PAC).: número de pacientes; (TF) Tipo da fratura; 
(FIE) Fraturas da órbita, do estudo, que receberam membrana de politetrafluoretileno 

 
   

  Dos 31 pacientes, 10 (32,26%) eram portadores de traumas sistêmicos, 

tais como trauma cranioencefálico (TCE), contusões de tórax, trauma abdominal e  

trauma ortopédico. Um dos pacientes (3,23%) era portador de trauma do globo 

ocular por projétil de arma de fogo que evoluiu para cegueira, tendo sido avaliado e 

diagnosticado por oftalmologista. 

                    

 No % 

Acidente automobilístico 15 48,40 

Queda da própria altura 09 29,00 

Atropelamento por automóvel 01 3,23 

Acidente com motocicleta 01 3,23 

Acidente por operação com máquinas 01 3,23 

Agressão por arma de fogo 02 6,45 

Agressão física 01 3,23 

Queda de outras alturas 01 3,23 

Total 31 100 
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  Quatorze pacientes (45,16%) eram portadores de outras fraturas 

associadas às fraturas da órbita. Destes, 09 eram pacientes masculinos (64,29%) e 

05 (35,71%) eram pacientes femininos. 

  A seguir, na tabela 6, destacam-se os pacientes portadores de fraturas 

bilaterais (N=7) que totalizam 15 (38,46%) das 39 fraturas tratadas em 31 pacientes, 

neste estudo. Os pacientes masculinos (57,14%) têm média de idade de 33,7 anos o 

que os posiciona na faixa etária B. Os pacientes femininos (42,86%) têm média de 

idade de 55,7 anos o que os posiciona na faixa etária D, de acordo com a 

distribuição constante da tabela 1. 
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Tabela 6 – Pacientes com fraturas bilaterais (N=7) 

Paciente 
número 

Sexo 
idade 

Soalho P.Medial 
Total de 
fraturas 

6  F 70 bilateral  01 03 

12  F 27 01 bilateral 02 

13  M 24 bilateral - 02 

17  F 70 01 01 02 

20  M 45 01 01 02 

25  M 20 - bilateral  02 

26  M 46 01 01 02 

 15 

 

 

  A correlação dos tipos de fraturas com sexo e idade, pode ser 

apreciada na tabela 7, destacando-se a média de idade dos pacientes e a faixa 

etária definida na tabela 1. Os homens portadores de fraturas da órbita, neste 

estudo, são 39,65% mais jovens do que as mulheres. 

 
 
 
                                                        Tabela 7 – Tipos de Fraturas e distribuição por sexo e idade 

 

 
TF Masc Fe idm Fem Fe idm 

F. órbito-zigomático-maxilares, somente 1 07 B 33,7 06 D 56,3 

F. órbito-zigomático-maxilares, associadas 2 03 B 35 01 C 48 

F. da órbita “pure blow-out” soalho ou p.medial 3 01 B 32 01 F 75 

F. complexa da órbita (duas paredes) – somente 4 01 D 54 01 E 70 

F. da órbita em trauma facial complexo (outras F. 
da face) 

5 06 B 33,5 04 D 56,3 

Total  18 B 35 13 D 58 

(TF) Tipo da fratura; (Masc.) Masculino; (Fem.) Feminino; (Fe) Faixa etária; (idm) Média de idade 

 

 

 

  A distribuição percentual dos traumas nos pacientes do sexo 

masculino, está registrada na tabela 8. 
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                                      Tabela 8 – Sexo Masculino (N=18) – distribuição percentual por Faixa etária 

% Fe idm 

80 B 33,5 

20 D 54 

         (Fe) Faixa etária; (idm) Média de idade 

 

   

  A distribuição percentual dos traumas nos pacientes do sexo feminino, 

está registrada na tabela 9. 

 

            Tabela 9 – Sexo Feminino (N=13) – distribuição percentual por Faixa etária 

% Fe idm 

40 D 56,3 

20 C 48 
20 E 70 

20 F 75 

      (Fe) Faixa etária; (idm) Média de idade 
 

  Os pacientes portadores de feridas corto-contusas na face (N=10) que 

equivalem a 32,26%, envolvendo a região anterior à linha de implantação do cabelo, 

anterior aos tragos, estendendo-se até a ponta nasal, estão registrados na tabela 10. 

Os homens corresponderam a 60%, com média de idade de 35,3 anos (20-54) e as 

mulheres a 40%, com média de idade de 47,3 anos (22-70). 

 

Tabela 10 
Pacientes com FCC  

concomitantes (N=10) 

Pac. 
Sexo 
idade 

TF FCC 

06 F 70 5 SIM 

09 M 36 1 SIM 

12 F 27 5 SIM 

13 M 24 5 SIM 

17 F 70 4 SIM 

19 F 22 1 SIM 

20 M 45 5 SIM 

21 M 54 4 SIM 

25 M 20 5 SIM 

30 M 33 1 SIM 

            (Pac.) Número do Paciente 
            (TF) Tipo da Fratura 
            (FCC) Ferida corto-contusa 

   
 

  O tempo para tratamento cirúrgico teve por base as recomendações 

clínicas para o reparo da fratura isolada do assoalho orbital, segundo Burnstine(31), 

modificado pelo pesquisador que subdividiu o tratamento em até 10 dias (precoce) e 
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em até 14 dias (tardio). Os critérios de indicação dos tratamentos foram: alteração 

da motilidade ocular, diplopia, enoftalmo e TC indicativa de encarceramento 

muscular. O tratamento cirúrgico foi precoce em 23 pacientes (74,19%) e tardio em 

08 pacientes (25,81%) de acordo com a tabela 11. 

  Nenhum dos pacientes tinha relato de diplopia anterior ao trauma, ou 

cirurgia oftalmológica. 

  Trinta pacientes (96,77%), não relataram queixa relativa à visão. Em 01 

paciente (3,23%) não foi possível avaliar, devido a cegueira por lesão do globo 

ocular, por projétil de arma de fogo (PAF). 

  A diplopia binocular pós-traumática foi um sinal relatado por 09 

(29,03%) dos 31 pacientes, durante o exame físico e, teve a seguinte distribuição: 03 

pacientes com diplopia vertical; 02 pacientes com diplopia horizontal; e 04 pacientes 

com diplopia associada. Alteração da motilidade ocular pós-traumática também foi 

observada nesses casos de pacientes com queixa de diplopia, tendo sido 

observados os seguintes sinais ao exame de ducção forçada dos globos oculares: 

limitação na supraversão em 03 pacientes; limitação na abdução em 02 pacientes e 

limitação na supraversão e abdução em 04 casos. 

 
 
                                                          Tabela 11 - Tratamento tardio de fratura da órbita (N= 8) 

 
 

No Sexo Fe  

Acidente automobilístico 1 M A 

Acidente automobilístico 1 M B 

Acidente automobilístico 1 M D 

Queda da própria altura 1 M C 

Lesão por arma de fogo 1 M D 

Acidente automobilístico 1 F A 

Acidente automobilístico 1 F C 

Lesão por arma de fogo 1 F A 

Total 8  

            Fe: Faixa etária 
 

  A diplopia binocular pós-operatória foi relatada por 02 (22,22%) dos 09 

pacientes com diplopia pós-traumática. 

  Quanto a parestesia pós-traumática de região geniana, por 

envolvimento do segundo ramo do V Nervo Craniano, houve registro em 22 

pacientes (70,97%). Entretanto, 02 pacientes (9,1%) relataram apresentar parestesia 

de pequena intensidade após 06 meses de pós-operatório. 

  O relato de rinorragia pós-traumática esteve presente em 25 pacientes 

(80,64%). 



22 
 

  A localização dos defeitos foi determinada pela classificação de 

Jaquièry et al.(30) (quadro 1). 

 
Quadro 1 - classificação de defeitos das paredes orbitárias descritas por Jaquièry et al.(30) 

 
Categoria 
 

 
Descrição 

 
Nota 

 
Categoria I 

 
Defeito isolado do soalho orbitário ou da parede medial, 1-2 cm2, 
dentro das zonas 1 e 2 
 

 

 
Categoria II 

 
Defeito do soalho orbitário e / ou da parede medial, > 2 cm2, dentro 
das zonas 1 e 2 
 

 
Rebordo ósseo preservado na margem 
medial da fissura infraorbitária 

 
Categoria III 

 
Defeito do soalho orbitário e / ou da parede medial,> 2 cm2, dentro 
das zonas 1 e 2 
 

 
Falta de rebordo ósseo medial da fissura 
infraorbitária 

 
Categoria IV 

 
Defeito de todo o soalho orbitário e da parede medial, estendendo-se 
para o terço posterior (zona 3) 
 

 
Falta de rebordo ósseo medial da fissura 
infraorbitária 

 
Categoria V 

 
O mesmo que a Categoria IV, defeito que se estende para o teto 
orbitário 
 

 

 

  As fraturas tratadas neste estudo incluíram as localizações constantes 

da tabela 12, exceto aquelas envolvendo outras áreas. 

 

Tabela 12 - Categorias de Defeitos* 
Assoalho Orbitário e/ou Parede Medial 

 No de membranas      % 

Categoria I 29 59,18 

Categoria II 08 16,33 

Categoria III 02 4,08 

Implantes em outras áreas (**) 10 20,41 

Total de implantes de PRECLUDE MVP 49 100 

           (*) Segundo Jaquièry et al(30) (**) Parede Lateral, Teto ou Frontal 

  
  De um total de 39 fraturas de assoalho orbitário e/ou parede medial, 29 

(74,36%) com extensão de até 1,5 cm2 foram tratados exclusivamente com 

membranas de e-PTFE e 10 (25,64%) com extensão superior a 1,5 cm2 foram 

tratados com membranas de e-PTFE associadas a outros biomateriais (malhas de 

titânio ou enxertos ósseos autógenos). 

  As 10 fraturas com extensão superior a 1,5 cm2, foram assim 

identificadas: 6 fraturas foram localizadas no assoalho orbitário, sendo utilizados 03 

enxertos autógenos e 03 malhas de Titânio e 4 fraturas foram localizadas na 
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transição da parede medial e assoalho orbitário, conhecida como “área chave”, 

utilizados 02 enxertos autógenos e 02 malhas de Titânio. 

  Os acessos cirúrgicos utilizados constam da tabela 13. 

 
Tabela 13- Acessos Cirúrgicos utilizados 

 No % 

Subtarsal * 11 35,48 

Transconjuntival 02 6,45 

Medial** 01 3,23 

Coronal 03 9,68 

Combinados*** 14 45,16 

Total 31 100 

(*) combinado ou não com intraoral (**) acesso de Lynch, somente (***) mais de 01 acesso, em  
traumas envolvendo outras regiões anatômicas da face. 

 

 

  Foram realizadas 18 (58,06%) antrotomias maxilares durante as 

abordagens cirúrgicas. 

  Antes de iniciar a cirurgia os pacientes receberam uma dose de 10mg 

de Dexametasona e no trans-operatório 500mg de hidrocortisona. Os 21 pacientes 

(67,74%) que obtiveram alta em até 24h receberam prescrição de anti-inflamatórios 

não-esteroidais (AINE) por 5 (cinco) dias. 

  Os pacientes receberam prescrição pós-operatória de antibiótico por 7 

(sete) dias. 

  O tempo operatório médio para tratar a região orbitária foi calculado em 

três grupos: Grupo A – pacientes que receberam exclusivamente a membrana de e-

PTFE, tempo médio de 69 minutos; Grupo B – pacientes que receberam malha + e-

PTFE, tempo médio de 97 minutos; e Grupo C –  pacientes que receberam enxerto 

ósseo autógeno + e-PTFE para reparo da periórbita, tempo médio de 118 minutos. 

  Rotineiramente, as tomografias computadorizadas (TC) de controle 

foram realizadas em torno do 90º DPO.   

  O tempo de internação para 21 pacientes (67,74%) foi curto (até 24h) e 

para 10 pacientes (32,26%) foi não curto (> 24h). 

  Todos os pacientes tratados tiveram revisões rotineiras nos seguintes 

intervalos expressos em dias de pós-operatório (DPO): 7º, 14º, 30º, 60º, 90º, 180º, e 

ainda nos 1º e 2º ano de pós-operatório (APO), totalizando 08 (oito) revisões 

programadas. 
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  O tempo médio de acompanhamento dos pacientes do sexo masculino 

foi de 50 meses e 17 dias e dos pacientes do sexo feminino foi de 32 meses e 28 

dias. 

  Nenhuma complicação inflamatório-infecciosa ocorreu nos acessos 

cirúrgicos realizados e não ocorreu nenhuma extrusão das membranas implantadas 

nos pacientes operados. 

  O enoftalmo (tabela 14), foi a maior complicação pós-operatória de 

ordem estética. Treze pacientes (41,9%) apresentavam enoftalmo pós-traumático 

(tabela 15). Sete pacientes (53,84%) eram portadores de trauma facial complexo; 03 

pacientes (23,08%) portadores de fraturas complexas da órbita e 03 pacientes 

(23,08%) portadores de fraturas OZM associadas a outras fraturas. 

 

Tabela 14 - Tipo de Fraturas que resultaram em enoftalmo 

 
 

No % 

F. órbito-zigomático-maxilares 02 6,45 

F. complexas do segmento fixo da face 03 9,68 

F. panfacial 02 6,45 

Total 07 22,58 

                    (F.) Fratura(s) 
 
 
 

As complicações pós-operatórias são resumidas na tabela 15, e 

representam 35,48% em relação aos 31 pacientes tratados e 25% das 44 

complicações pós-trauma.  

 
 

                                Tabela 15 – Complicações persistentes pós-operatórias – CPPO (N=11) 

 
Queixas 

pós-trauma 
CPPO 

Diplopia* 09 02 

Hipoestesia 22 02 

Enoftalmo 13 07 

Baixa da acuidade visual  0 

Infecção  0 

Exposição, extrusão e/ou migração da membrana de 
PRECLUDE® MVP 

 
0 

Complicações referentes aos acessos cirúrgicos  0 

Total 44 11 

                      (*) por lesão neurogênica diagnosticada por exame físico, 180 dias após o trauma. 
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 Finalmente, na última revisão programada de 01 APO, os pacientes 

foram questionados sobre a sua percepção do resultado, do ponto de vista estético, 

de acordo com a tabela 16. 

 

 

                                                        Tabela 16 – Satisfação com o resultado estético 

Sexo e % Sim Não 

Masculino 17 01 

Feminino 11 02 

Total 28 03* 

% 90,32 9,68 

                                       (*) portadores de múltiplas fraturas 
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4 – DISCUSSÃO 

 
 
  Os pacientes masculinos e femininos incluídos neste estudo estão, 

respectivamente, dentro da quarta e sexta década de vida, respectivamente, 

diferente dos resultados obtidos por estudos prévios (1, 32). Quando avaliado ambos 

os sexos, a média de idade foi de 46 anos, resultados que corroboram os obtidos 

por Büchel(32), que é considerada uma faixa de idade de pacientes economicamente 

ativos. 

  Para a realização deste estudo, foram utilizadas 39 membranas que 

foram aplicadas sobre o mesmo número de defeitos ósseos traumáticos no assoalho 

e/ou parede medial das órbitas, com a finalidade de reconstruir anatomicamente a 

cavidade orbitária. Estudos prévios(8, 15) também utilizaram as membranas para este 

mesmo procedimento de reconstrução das paredes assoalho e/ou parede medial da 

orbita, esse tipo de reconstrução que consiste num dos maiores desafios na 

traumatologia facial(3, 6, 7, 33, 34). 

  Este estudo retrospectivo é consonante com afirmação de que a 

magnitude da fratura (seja o tamanho do defeito ou a alteração do volume orbital) 

pode ser o fator mais crítico na escolha do biomaterial apropriado para a órbita(2). 

  A razão de empregar neste estudo o politetrafluoretileno expandido, o 

e-PTFE (PRECLUDE® MVP)(16), habitualmente utilizado na dura-máter, no assoalho 

orbitário e na parede medial da órbita, reside na similaridade entre o periósteo da 

órbita ou periórbita e a dura-máter, por razões anatômicas. A dura-máter (DM) é a 

meninge mais superficial, espessa e resistente. O folheto externo da DM do encéfalo 

adere intimamente aos ossos do crânio e comporta-se como periósteo desses ossos 

(35),(36)
. A DM da fossa craniana média se prolonga para as órbitas por passar através 

do canal óptico e, nessa passagem divide-se em duas lâminas que envolvem o 

ângulo comum entre elas, o Anel de Zinn ou ânulo tendíneo comum. A lâmina 

externa corresponde ao periósteo que reveste a órbita, conhecido por periórbita. A 

lâmina interna constituirá a bainha externa do nervo óptico e se continua como a 

fáscia do bulbo ou cápsula de Tenon(19, 37-40)
. 

  Muitos autores, já se posicionaram favoráveis ao emprego do 

politetrafluoretileno tanto o expandido quanto o não expandido, seja por suas 
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propriedades como biomaterial, seja pela experiência positiva em pesquisas, seja 

pela experiência no emprego clínico(8-10, 14, 15, 19, 21-25, 41) . 

  Há autores que têm reservas ao emprego do politetrafluoretileno devido 

a relatos de complicações tardias(3, 4), mesmo com baixo índice(5, 11, 20), como a 

extrusão (7, 12, 13, 34), que pode ocorrer principalmente quando há relato associação de 

execução de tamponamentos sinusais(7, 20), essas complicações tardias não foram 

observadas neste estudo com 31 pacientes.  

  Neste estudo, os  acidentes automobilísticos e o acidente motociclistico 

incluíram 16 pacientes (51,61%), resultado superior ao relatado por Bartoli(42) num 

estudo retrospectivo que encontrou 29,4% com a mesma etiologia. Dentre os 16 

pacientes, 10 (62,5%) eram do sexo masculino, com média de idade de 31,9 anos 

(22-51) e 06 pacientes (37,5%) do sexo feminino, com média de idade de 54 anos 

(42-82). 

  Os traumas consequentes de quedas da própria altura, com 09 

pacientes (29,03%) foi a segunda maior etiologia, também superior ao resultado do 

estudo retrospectivo de Bartoli(42) que encontrou 13,3% com a mesma etiologia. 

Dentre os 09 pacientes, 06 (66,7%) eram do sexo feminino, com média de idade de 

62 anos (42-82) e mediana de 70,5 anos e 03 pacientes (33,3%) eram do sexo 

masculino, com média de idade de 46,3 anos (46-48) e mediana de 46 anos. Os 

resultados deste estudo demostraram que a média da idade em ambos os sexos foi 

inferior aos resultados obtidos do estudo de Bartoli(42) para esta etiologia. Neste 

estudo os homens são, em média, 39,65% mais jovens do que as mulheres e os 

mais jovens estiveram envolvidos em 80% dos traumas no sexo masculino. Os 

homens ainda tiveram um maior número de fraturas (H, 22 fraturas – 56,41% e M, 17 

fraturas – 43,59%). 

  As fraturas da órbita podem ocorrer isoladamente(43) ou frequentemente 

associadas a outras fraturas da face(43-45) de acordo com a literatura(2, 9, 33, 42) Neste 

estudo as fraturas OZM (23,07%) e as fraturas complexas da órbita (35,9%) 

totalizaram 58,97% corroborando os resultados de Bartoli(42), Büchel(32) e 

Wang(46).As fraturas do tipo “pure blow-out” foram diagnosticadas em 5,13%, 

expressando um percentual compatível com os resultados constantes da revisão 

sistemática de Gunarajah e Samman(33).  
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  Sete pacientes (22,58%) apresentaram fraturas bilaterais, num total de 

15 fraturas, que representaram 38,46% do total de fraturas tratadas, maior do que os 

resultados obtidos de um estudo semelhante de Bartoli(42). 

  Dos 31 pacientes, 10 (32,26%) eram portadores de traumas sistêmicos 

(TCE, trauma torácico, abdominal e ortopédico), o que revelou um número maior do 

que os resultados obtidos por Bartoli(42). Um dos pacientes (3,23%) apresentava 

cegueira em um dos olhos, como consequência de lesão por projétil de arma de fogo 

(PAF), condição esta que foi diagnosticada por oftalmologista. 

  Dez pacientes apresentaram feridas corto-contusas na face (32,26%), 

sendo que os homens corresponderam a 60%, com média de idade de 37 anos (20-

54) e as mulheres, a 40%, com média de idade de 46 anos (22-70). Todas as feridas 

tinham sido suturadas previamente, durante o primeiro atendimento. Todas as 

feridas foram revisadas ou reparadas durante o tratamento cirúrgico. Nenhuma das 

feridas foi utilizada para acessar as fraturas tratadas.  

  Todos os pacientes foram submetidos a tomografia computadorizada 

(TC) no pré e pós-operatório imediato e controle pós-operatório. A possibilidade de 

avaliar o volume orbital constitui uma grande vantagem(11, 44) da TC. 

  Apesar da precisão da moderna aquisição de imagens, o tamanho do 

defeito na TC é geralmente menor do que o tamanho do defeito identificado no 

momento da cirurgia(3, 49), nesse estudo foi considerado o tamanho do defeito 

identificado no momento da cirurgia. 

  A avaliação clínica auxiliada pela imagem da TC é crucial para 

identificar pacientes com enoftalmo, com indicação cirúrgica, já que o edema e 

hemorragia pós trauma podem causar a ilusão de proptose e mascarar uma 

verdadeira enoftalmia(12, 50), desta forma todos os pacientes incluídos nesse estudo 

foram avaliados tanto clinicamente quanto pela TC. 

  As fraturas operadas de assoalho orbitário e/ou parede medial, 74,36% 

com extensão de até 1,5 cm2 foram tratadas exclusivamente com membranas de e-

PTFE e 25,64% com extensão superior a 1,5 cm2 foram tratadas com membranas de 

e-PTFE associadas a outros biomateriais como malhas de Titânio ou enxertos 

ósseos autógenos. As dez fraturas com extensão superior a 1,5 cm2, foram assim 

identificadas: 6 fraturas foram localizadas no assoalho orbitário, sendo utilizados três 

enxertos autógenos e três malhas de titânio e quatro fraturas foram localizadas na 

transição da parede medial e assoalho orbitário, conhecida como “área chave”, 
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utilizados dois enxertos autógenos e duas malhas de titânio. A dimensão do defeito, 

maior ou menor que 1,5 cm2 foi também utilizada por alguns autores(8, 14, 15, 21).  

  Numa revisão sistemática(51) incluindo 48 estudos e 3475 assoalhos 

orbitários operados foram incluídos 230 pacientes nos quais foram utilizados Teflon. 

Dentre os 6 biomateriais não reabsorvíveis avaliados o Teflon (politetrafluoretileno) 

obteve o maior tempo médio de acompanhamento e a segunda menor taxa de 

infecção, superando a malha de titânio, nylon, polietileno poroso e o silastic, este 

último com a maior taxa de infecção, esses resultados corroboram com os 

resultados obtidos nesse estudo, onde nenhum dos 31 pacientes tratados, evoluiu 

com qualquer complicação relacionada ao emprego do PRECLUDE® MVP. 

  Há relatos de complicações associadas à utilização de tamponamento 

de seio maxilar(5, 7, 20). Neste estudo, nenhum tamponamento de seio maxilar foi 

realizado, desta forma esta associação não foi avaliada. 

  Embora alguns autores preconizem a fixação de implantes de 

Teflon(20), neste estudo nenhuma membrana utilizada (PRECLUDE® MVP), foi 

fixada com suturas, fios de aço, cianoacrilato, selante de fibrina ou parafusos de 

titânio. 

  As membranas de PRECLUDE® MVP foram aplicadas sobre as 

regiões das fraturas e o limite periósteo-periórbita foi suturado. Autores como Lelli et 

al, citados por Liss (4) defendem o fechamento do periósteo. Teoricamente as 

vantagens do fechamento do periósteo, incluem diminuir a possibilidade de migração 

do implante e da sua adesão ou formação de cicatrizes entre o conteúdo orbital e o 

material do implante. 

  Vinte e três (74,19%) dos 31 pacientes, foram operados em até 10 dias 

pós-trauma. Os pacientes que foram operados depois, ou seja, tardiamente (> 10 

dias), apresentavam outros traumas ou condições sistêmicas que necessitaram de 

estabilização antes do tratamento cirúrgico maxilofacial. Portanto, os pacientes 

foram tratados, em geral, num prazo reduzido de tempo. Entretanto, o momento para 

o reparo da fratura orbitária é controverso(12, 31, 43), e mantido em discussão. O tempo 

cirúrgico adequado é primordial para produzir bons resultados. Autores sugerem 

que, nos casos de cirurgia tardia, haja um aumento nas complicações, como 

aderências e fibrose, o que pode levar a resultados insatisfatórios(12). Porém, outros 

autores estão convictos de que o reparo precoce das fraturas orbitárias é o ideal(14) 

por ajudar na prevenção do encarceramento de longo prazo dos conteúdos orbitais 
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e, de forma mais confiável, restaurar o volume orbitário apropriado(7). Entretanto, 

alguns autores afirmam que, se uma fratura requer tratamento cirúrgico, o cirurgião 

pode considerar realizar o reparo nas primeiras duas(9, 31, 43, 45) a três semanas, se 

não nos primeiros dias, após a lesão(4). 

  O prazo para operar as fraturas neste estudo foi baseado nas 

recomendações clínicas para o reparo da fratura isolada do assoalho orbital, 

segundo Burnstine(31), modificado pelo pesquisador que subdividiu o tratamento em 

até 10 dias (precoce) e em até 14 dias (tardio). 

  Quanto aos acessos cirúrgicos os mais empregados foram o subtarsal 

em 35,48% dos casos e os acessos combinados em 48,39% para tratar outras 

fraturas associadas. Não foi observada nenhuma complicação palpebral com o 

acesso subtarsal, incluindo exposição de esclera e ectropion grosseiro(4), apesar de 

revisão de literatura registrar incidência de ectropion de 2,7% e 1 ocorrência de 

cicatriz hipertrófica(52). Por sua versatilidade, possibilidade de ampla exposição à 

região de interesse e estética, o acesso transcutâneo subtarsal foi utilizado em 26 

dos 31 pacientes operados  (83,87%), diferindo do estudo de Bartoli(42) que utilizou a 

incisão subpalpebral e diferindo também do estudo de Bande(53) que utilizou o 

acesso subciliar. 

  A principal vantagem do acesso transconjuntival é a ausência de uma 

cicatriz palpebral visível(4), neste estudo nos acessos transconjuntivais (6,45%) foi 

realizada a abordagem retro-septal.  

  A utilização de tarsorrafia ou lentes protetoras para as cirurgias da 

cavidade orbitária é rotina para muitos cirurgiões com a intenção de assegurar 

proteção aos globos oculares(43, 53), e, neste estudo foi utilizada.  

  Quanto ao tempo de cirurgia, foram comparados os tempos médios 

entre 3 grupos tratados: Grupo A – apenas PRECLUDE® MVP; Grupo B – malha de 

Titânio e PRECLUDE® MVP; e Grupo C – enxerto ósseo autógeno e reparo de 

periórbita com PRECLUDE® MVP. Tendo por base o Grupo A, com o menor tempo 

operatório, os outros necessitaram de mais tempo, no seguinte percentual: o Grupo 

B, 40,57% e o Grupo C, 69,56%. Portanto, os pacientes tratados apenas com 

PRECLUDE® MVP tiveram um tempo operatório menor comparados aos outros 

dois, o que representa um custo menor em termos de hora/sala de cirurgia e de 

utilização de material de penso e consumo cirúrgico. 
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  O período de internação foi inferior a 24 horas para 67,74% dos 

pacientes, os 32,26% dos pacientes com internação superior a 24 horas, referem-se 

aos portadores de traumas de maior complexidade e que necessitaram de cuidados 

médicos complementares. 

  Quanto ao controle pós-operatório, neste estudo o tempo médio de 

revisões pós-operatórias (follow-ups) dos pacientes do sexo masculino foi de 50 

meses e 17 dias e dos pacientes do sexo feminino foi de 32 meses e 28 dias. Para 

assegurar a identificação de eventual complicação relacionada ao tratamento, 

independente dos follow-ups programados, todos os pacientes tratados foram 

orientados, por escrito, em linguagem coloquial, a procurar o hospital, a qualquer 

tempo, em caso de qualquer alteração nas regiões operadas (sinais flogísticos: dor, 

calor, rubor, edema, alteração funcional). O follow-up nos pacientes masculinos foi 

maior devido ao fato de apresentar traumas mais complexos. Neste estudo, o tempo 

médio de acompanhamento foi maior do que constantes da revisão sistemática de 

Gunarajah e Samman(33) e de outros autores(32, 42, 45, 46, 53). 

  Dentre as possíveis complicações cita-se: dor persistente; parestesia 

infraorbitária (Ramo Maxilar do V Nervo Craniano); diminuição da acuidade visual ou 

perda de visão no pós-operatório; limitação de movimentos oculares; diplopia 

binocular; e enoftalmo. 

  Nenhum dos 31 pacientes evoluiu com queixa de dor persistente, 

entretanto dentre os 22 pacientes (70,97%) com queixa de parestesia 

infraorbitária(12, 31) pós-traumática, 02 (9,1%) relataram apresentar parestesia de 

pequena intensidade após 6 meses de pós-operatório, o que está abaixo da média 

de 35,71% de parestesia infraorbitária, após uso de materiais aloplásticos não 

reabsorvíveis, relatados na literatura em revisão que abrange 696 pacientes(33). 

  Nos pacientes operados 96,77% dos pacientes não relataram queixas 

visuais. Em 1 paciente (3,23%) não foi possível avaliar devido a cegueira por lesão 

do globo ocular por arma de fogo. A perda visual relacionada ao trauma orbitário é 

frequentemente citada na literatura(10, 12, 14, 31, 44, 54) e a incidência relatada de 

cegueira pós-operatória varia de 0% a 24% na literatura(55). Jacobs(55). revela que na 

sua série de 1665 cirurgias orbitais realizadas em dois centros acadêmicos de 

referência, 14 pacientes (0,84%) apresentaram perda de visão pós-operatória. 

  Dentre os pacientes operados neste estudo, não houve diminuição da 

acuidade visual ou perda da visão no pós-operatório, informado pelos pacientes. 
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Entretanto, numa revisão sistemática Kim(56) demonstraram que 8,1% de 532 

fraturas orbitárias evoluíram com diminuição da acuidade visual. Doze pacientes 

entre as 159 fraturas do tipo blow-out (7,5%) tiveram diminuição da acuidade visual. 

Entretanto, fraturas complexas são mais propensas a apresentar complicações 

visuais(57) do que aquelas com fraturas orbitais isoladas(55).  

  É extremamente recomendável que todo cirurgião envolvido em 

procedimentos nas órbitas seja treinado para realizar o exame pós-operatório pupilar 

e da acuidade visual de maneira confiável e consistente, independentemente da 

subespecialidade(55). Segundo Peacock(57) pacientes sem lesões oculares pré-

operatórias não exigirão um exame oftalmológico pós-operatório formal. 

  A diplopia binocular ou visão de imagem dupla, pode ser secundária ao 

aprisionamento de músculos dentro da fratura por mudança na posição do globo 

ocular(11, 14, 54), ou por lesão de origem neurológica(54). Neste estudo a diplopia pós-

traumática foi relatada por 09 (29,03%) dos 31 pacientes, no momento da avaliação 

inicial. Em 3,23% não foi possível avaliar a acuidade visual porque o olho do 

paciente foi traumatizado por projétil de arma de fogo.  Foi diagnosticada diplopia 

binocular persistente pós-operatória em 02 (22,22%) dos 09 pacientes com diplopia 

pós-traumática, sendo equivalente aos 20,22% descritos por Bartoli(42), menor do 

que os 38% relatados por Liss(4)  e maior do que 18,3% relatado por Gunarajah & 

Samman(33). A diplopia persistente foi diagnosticada como de origem neurogênica, 

em 22,22% dos pacientes, considerando-se a não evidência de encarceramento 

muscular na TC e a normalidade do teste de ducção forçada no pré-operatório e no 

pós-operatório imediato. Após seis meses foram considerados como definitivos. 

  A enoftalma pós-traumática é uma discrepância entre o volume dos 

tecidos moles orbitais e a cavidade orbitárial(3, 7, 8, 11, 12, 15, 50, 58). Os defeitos 

localizados na transição  entre o assoalho orbitário e a parede medial são os mais 

propensos a causar enoftalmia(43). Neste estudo, 13 pacientes foram diagnosticados 

com enoftalmo, no momento da avaliação inicial. Foi diagnosticado enoftalmo 

persistente pós-operatório em sete pacientes (22,58%) após 90 dias de pós-

operatório. Destes, três eram portadores de fraturas complexas da face e foram 

operados tardiamente, o que representa um percentual menor em relação à 

literatura. Uma revisão sistemática mostrou  resultados de enoftalmo pós-operatório 

de 29,8%, já o estudo retrospectivo de Bartoli(42) registra um enoftalmo de 2,3%. 

Existem fatores também relacionados aos tecidos moles e que podem determinar a 
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evolução do enoftalmo, no pós-trauma ou no pós-operatório. Apesar da reconstrução 

precisa da forma e do volume da órbita óssea(30, 47), a atrofia da gordura intraconal(30) 

pode gerar distúrbios da motilidade ocular e enoftalmo no pós-operatório. É 

importante enfatizar que cada aumento volumétrico da órbita de 0,5 a 1ml, 

corresponderá a um enoftalmo de 1mm(3, 12, 43, 50). 

  Com relação as vantagens, como material aloplástico, o e-PTFE não 

resulta em morbidade para áreas doadoras de enxertos autógenos(21), não 

reabsorve(21), proporciona procedimentos cirúrgicos mais rápidos e 

consequentemente menor custo(11) em relação ao uso de materiais de penso e 

consumo cirúrgico na sala de operações, como já foi citado anteriormente. 

  De acordo com Elmazar(14) até mesmo o politetrafluoretileno de 1ª 

geração, o PTFE (Gore & Associates, Flagstaff, Arizona, EUA) é um material 

sintético usado em cirurgia vascular e abdominal. A matriz fibrosa altamente porosa 

de PTFE permite a sua incorporação no material hospedeiro. É autoclavável, não 

antigênico e é inerte biológica e quimicamente. Além disso, tem resistência à 

infecção, é facilmente suturada nos tecidos circundantes e pode ser moldado para 

se adaptar a várias formas sólidas. 

  Na conclusão de sua pesquisa Elmazar(14) afirma que a incorporação 

precoce do e-PTFE reforçado com implantes FEP (fluorinated etileno propileno 

também conhecido como SAM Gore-Tex reforçado) foi através do crescimento de 

tecido fibroso e proliferação vascular ao invés de encapsulamento denso como visto 

com silicone, proplast e marlex mesh. O e-PTFE reforçado com FEP permite o 

crescimento ósseo e fibroso do tecido. Elmazar(14) mostrou que o politetrafluoretileno 

expandido (e-PTFE) utilizado no estudo de sua autoria exibiu a maioria, se não 

todas, as características de um material de implante ideal para a reconstrução de 

defeitos de assoalho orbital pós-traumático. 

  Baino afirmou que, especificamente o e-PTFE forneceu estabilidade a 

enoftalmo criado cirurgicamente e não causou essencialmente nenhuma reação do 

tipo corpo estranho(9). O crescimento de tecido fibrovascular(8, 12, 15, 19-21), estabiliza/ 

ancora o implante à periórbita, reduzindo a propensão de migração, extrusão e 

infecção tardia.(15, 21).  

  Segundo Bratton e Durairaj(11) citando Polley e Ringer, o 

politetrafluoroetileno é um material seguro e eficaz para a reconstrução do assoalho 

da órbita com baixa taxa de infecção, extrusão e migração. No passado, os autores 
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demonstraram que o politetrafluoroetileno persiste a longo prazo de 

acompanhamento(20). No entanto, com o advento e confiabilidade comprovada de 

materiais porosos, materiais não porosos como o politetrafluoretileno não são 

usados com freqüência. Por ser considerado seguro e confiável e adequado como 

implante permanente, o politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE) também tem sido 

utilizado em procedimentos de aumento de tecidos moles da face(59). 

  As desvantagens dos implantes aloplásticos, por outro lado, incluem 

principalmente o risco de exposição ou extrusão(13), da migração do implante e 

infecção(21). Inicialmente, o Teflon foi relatado com bons resultados, mas casos de 

complicações tardias relatados por Polley e Ringler,  levaram a uma diminuição no 

seu uso(4). 

  Disponível em formato de folha ou lençol, a limitação do PRECLUDE® 

MVP, é o reparo apenas dos pequenos defeitos do assoalho e da parede medial da 

órbita, ou seja, seu emprego exclusivo visa o reparo do contorno e não das perdas 

que alterem o volume da cavidade orbitária. Entretanto, defeitos maiores associados 

a enoftalmia e hipoftalmia requerem um material mais rígido(2) (por exemplo, titânio 

ou enxerto ósseo) para suportar o conteúdo orbital e assim, assegurar o contorno da 

órbita.   

  Segundo Dubois(10), mesmo o politetrafluoroetileno não expandido 

(PTFE; Teflon) é biologicamente e quimicamente inerte não antigênico com mínima 

reação de corpo estranho, autoclavável e facilmente moldável. No entanto, este 

polímero ainda não foi sujeito a estudos clínicos comparativos(10). 

  É importante afirmar que o e-PTFE não é um biomaterial experimental. 

Há vários empregos consagrados no campo das ciências da vida. Consulta ao 

PUBMED revela que entre o ano de 2013 e março de 2018, 162 artigos sobre 

emprego de “politetrafluoretileno expandido” em diversas áreas foram publicados, 

incluindo estudos retrospectivos com 25 anos de controle em outras especialidades. 

No mesmo período, foram encontrados 36 artigos com a abreviatura “ePTFE”. 

Contudo, não foram localizados trabalhos com PRECLUDE® MVP em cirurgia buco-

maxilo-facial. 

  Neste estudo retrospectivo, é importante comentar alguns pontos 

importantes referentes à metodologia, que o diferem. O biomaterial utilizado foi um 

politetrafluoretileno de 2ª geração, substituto de dura-máter. Os pacientes 

selecionados não tinham história prévia de alergia de qualquer etiologia. A maioria 
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dos pacientes foi operada num curto espaço de tempo e, aqueles operados 

tardiamente, não ultrapassaram 14 dias de trauma. Somente os defeitos de pequena 

dimensão (<1,5 cm2) do assoalho orbitário e da parede medial da órbita foram 

tratados exclusivamente com a membrana de PRECLUDE® MVP. Nos defeitos de 

maior dimensão (> 1,5 cm2) o PRECLUDE® MVP foi utilizado para recobrir malhas 

de Titânio ou para reparo da periórbita. Nenhuma fixação direta do material foi feita, 

apenas a sutura da transição periósteo-periórbita. Nenhum tamponamento sinusal 

foi realizado. Os pacientes foram submetidos a controle pós-operatório e, orientados 

por escrito a retornar, a qualquer tempo, em caso de alterações na região operada. 

  Um aspecto positivo do uso do PRECLUDE® MVP, substituto de dura-

máter nos reparos diretos dos defeitos de pequena dimensão no assoalho e/ou 

parede medial da órbita e para recobrir malhas de titânio e reparar lesões de 

periórbita, é que o material já é empregado em neurocirurgia e pode ser utilizado 

pela cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial, seja na rede pública de saúde ou na 

rede privada, sendo, portanto, um destaque do ponto de vista econômico. 

  Um estudo animal comparando especificamente o PRECLUDE, 

substituto de dura-máter, com outros três biomateriais, foi conclusivo pela 

superioridade do mesmo em relação aos demais(23). Nos estudos anteriores os tipos 

de polietileno eram aqueles de 1ª geração. Nos estudos envolvendo os de 2ª 

geração, em seres humanos, não foi empregado o PRECLUDE® MVP. 

  Ao manifestar sua percepção, do ponto de vista estético, 28 (90,32%) 

pacientes declaram satisfação total com o resultado, enquanto 03 (9,68%) pacientes 

não ficaram totalmente satisfeitos. Levando-se em conta que, dentre as 

complicações pós-operatórias, foram registrados 07 (22,58%) pacientes com 

enoftalmo e, apenas 03 se declararam não totalmente satisfeitos, pode-se pensar 

em aceitar que 04 (12,90%) pacientes não perceberam o enoftalmo como uma 

complicação de ordem estética. 

  Como limitações do método, apesar de decorridos 15 anos da primeira 

cirurgia e 09 anos da última, neste estudo, o tempo de controle pós-operatório não 

assegura a isenção de complicações futuras. Pacientes que apresentam boa 

evolução, permanecem assintomáticos e livres de complicações, tem mais 

dificuldades de entender como é necessário um follow-up e, por vezes poderão não 

retornar como recomendado. Embora todos os pacientes tenham sido orientados por 

escrito a retornar, após as revisões programadas, em caso de quaisquer 
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complicações, é possível perguntar se algum dos 31 pacientes evoluiu com alguma 

complicação relacionada à cirurgia após o período de controle padrão, e mesmo 

assim não retornou de acordo com o que foi orientado por escrito. A não avaliação 

de vícios de refração no pré-operatório pode subestimar uma eventual diminuição da 

qualidade da visão no pós-operatório. Para a efetiva avaliação da diplopia e 

enoftalmo não foram empregados - à época que compreendeu o estudo 

retrospectivo - padrões de testes uniformes, tais como o uso do exoftalmômetro de 

Hertel(43), tela de Hess e questionários validados(10, 33) 

  A pesquisa pretendeu agregar valor ao conhecimento do problema, 

uma possibilidade efetiva de solução funcional, rápida e menos agressiva e, avaliou 

benefícios relevantes para os pacientes, tanto de ordem direta, quanto indireta, 

benefícios esses possivelmente extensivos ao Sistema Único de Saúde (SUS) do 

Brasil. 

  Embora com bons resultados no emprego do PRECLUDE® MVP nas 

fraturas do assoalho orbitário e/ou na parede medial da órbita, o tempo de 

acompanhamento poderá indicar a necessidade de estudos adicionais comparativos 

com outros biomateriais não-absorvíveis. 
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Purpose To evaluate the clinical outcome of orbital reconstruction with second-generation expanded 

polytetrafluoroethylene membrane (e-PTFE), PRECLUDE® MVP. 

Patients and Methods The study was conducted at the Hospital São Francisco na Providencia de 

Deus, Rio de Janeiro, and comprised medical charts and radiographic records of 31 patients visited 

between 2003 and 2009. Data from 31 patients undergoing treatment of 39 orbital fractures with e-

PTFE were evaluated for age, types of fractures, clinical features, imaging, size of defects, location of 

bone defects, surgical approaches, early and late treatment, and hospitalization time. The information 

in the charts enabled descriptive statistics. 
Results Male patients (58.06%) were on average 35 years old, and females (41.94%) an average of 

58 years. Thirty-nine e-PTFE membranes were used to treat fractures of the floor and medial wall of 

the orbit. Traffic accidents (48.40%), followed by falls (29%), were the most frequent causes. Ten 

patients (32.26%) had systemic traumas. Seven patients had bilateral fractures (38.46%). Young male 

patients were involved in 80% of the traumas. Ten patients (32.26%) had associated facial wounds. 

Twenty-three patients (74.19%) underwent surgery within 10 days of trauma, and eight patients 

(25.81%) within two weeks. The follow-up was from 32 to 50 months. There were no complications 

related to the use of e-PTFE and no complications to surgical approaches. The complications related 

to orbital fractures in this study were infraorbital paresthesia (9.1%), diplopia (22.22%), and 

enophthalmos (22.58%). Twenty-eight patients (90.32%) perceived a good aesthetic outcome of the 

surgical treatment. PRECLUDE® MVP can be considered a good biomaterial in OMF surgery for the 

correction of orbital bone defects, resulting in benefits to the patients. 

Conclusion The good results of the patients in this study who were treated with this biomaterial 

suggest that second-generation expanded polytetrafluoroethylene membranes (e-PTFE) 

PRECLUDE® MVP may be considered a safe and effective option to repair orbital defects. 
 

Keywords: polytetrafluoroethylene, orbit, orbital fractures, biomaterials, reconstruction, facial bone 

 

INTRODUCTION 

 Orbital fractures represent 10–25% of all facial fractures and occur most frequently in 

the third decade of life1. If orbitozygomatic-maxillary (OZM) and NOE fractures are included2, these 

fractures represent 30 to 55% of all facial fractures3. 

 The most frequent associated orbital fractures are between the orbital floor and medial 

wall4,5. Reconstruction of the orbital cavity is one of the main challenges in facial traumatology3,6. The 

focus is on rebuilding the contour and retrieving the “orbital continent”. 

 Many materials2-4,7-12 are options for these fractures, including autogenous bone 

grafts, alloplastic materials including polytetrafluoroethylene (PTFE)3,10,11, and allogeneic tissue.  

The characteristics of the alloplastic biomaterials are as follows: a-chemically inert, 

biocompatible, b-non-allergenic, c-non-carcinogenic, d-low-cost, e-autoclavable, f-easy to handle 

during surgery (modeling), g-possible to stabilize, h-radiopaque, and i-having adequate resistance5, 7-

10,12-14. 



 

39 

 The choice of biomaterial for use in the orbit is based on5,7 defect size, adaptation to 

internal contours, and adequate volume restoration.   

In this study, the authors used the second-generation expanded 

polytetrafluoroethylene (e-PTFE), a polymer derived from Teflon, PRECLUDE® MVP-Gore (WL Gore 

& Associates, Inc. Flagstaff Arizona 86004), a dura mater substitute for repairing traumatic fractures of 

the orbital floor8,15, and medial wall, as well as for covering titanium meshes or even for periorbital 

repairs16-18. 

 The e-PTFE is a biomaterial with positive characteristics because it is biologically and 

chemically inert, non-antigenic, sterilizable by autoclaving19, and easily moldable to adapt to various 

forms, and because its pores allow the growth of fibrovascular tissue8,12,15,19-21, which 

stabilizes/anchors the implant to the periorbita, reducing the risk of migration, extrusion, and late 

infection15,21. 

 Previous experimental studies in animals reproducing defects in the orbital cavity 

revealed good results8,14,21,22. Comparative studies between PRECLUDE® and three other similar 

biomaterials have found no early inflammatory reaction23. 

 Since 2011, e-PTFE has been used in various regions of the human body21, especially 

in abdominal and vascular surgery9, but has also been proposed in ophthalmic surgery19,24 and 

implantology25. 

 E-PTFE, already used in reconstructions of the dura mater, may represent a versatile 

biomaterial for the treatment of orbital walls8,15. It is free of the risk of immunological complications 

such as the development of spongiform encephalopathy or Creutzfeldt-Jakob disease10,23,26-28. 

 The purpose of this study is to evaluate the clinical outcome of the orbital 

reconstruction with second-generation e-PTFE PRECLUDE® MVP, contrasting these results with 

those in the literature. 

 

PATIENTS AND METHODS 

 This study adhered to the Declaration of Helsinki and was approved by the Research 

Ethics Committee Medical School, Federal Fluminense University (UFF), protocol no. 2.804.713. 
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  This study followed the information quality guidelines for observational studies 

contained in Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE 

Statement). 

 This retrospective cohort study29 consisted of the analysis of records of 31 patients 

with bone defects of the orbital floor and/or medial wall of the orbit, resulting from facial trauma, that 

were surgically treated between 2003 and 2009 at São Francisco na Providência de Deus Hospital, 

Rio de Janeiro, Brazil using PRECLUDE® MVP (WL Gore & Associates, Inc. Flagstaff Arizona 

86004), dura mater substitute, Brazilian National Health Inspection Agency (ANVISA) registration no. 

80074810008, membranes codes IMPV307 (4X4) and IMVP301 (5X6). 

 All patients were operated on by the same surgeon. As inclusion criteria, the patients’ 

complete identification and medical history data were considered, including name, gender, age group, 

diagnosis and medical history, etiology, date of surgery, orbital wall treated, type of membrane, defect 

location, if the use was associated with other materials, follow-up time, hospitalization time and related 

complications, and history of prior facial trauma surgery. Cases that failed to meet these criteria were 

excluded. 

 Patients were classified by sex, age group, and the following diagnoses: pure 

fractures of the orbital floor and/or of fractures of the medial wall; OZM fractures and other complex 

facial fractures including the orbits. 

 Data collection included previous visual changes, history of diplopia prior to trauma or 

report of ophthalmologic surgeries, changes in ocular motility at the time of hospital admission, post-

traumatic binocular diplopia complaint, monocular diplopia, posttraumatic paresthesia, and post-

traumatic rhinorrhea. 

 Diagnosis was by imaging with computed tomography (CT scan) in axial, coronal, and 

sagittal sections, with sections shorter than 1 mm for evaluation of trauma extension and location of 

defects. The evaluation of defect extension was performed based on the distribution of patients in two 

groups, which determined the types of treatments: (1) defects of flat (non-linear) geometric shapes 

with an area of up to 1.5 cm2 that were treated exclusively with the PRECLUDE® MVP membrane; (2) 

defects with an area greater than 1.5 cm2 that were treated using membrane-coated titanium meshes 

or autogenous bone graft. During surgery, the defects were also measured using a flexible sterilize 



 

millimeter ruler. For the anatomical location of the defects, the classification described by Jaquièry et 

al.30 was used. 

 The surgical approaches used were subtarsal and trasnconjunctival for orbital floor, 

intraoral for zygomatic body, and coronal for complex or multiple orbital wall fractures. 

The waiting time between trauma and surgery determined whether the treatment was early or 

late, based on the clinical recommendations of Burnstine31. The authors considered early treatment to 

be within 10 days of trauma and late treatment to be after more than 10 days. The hospitalization time 

was defined as short with up to 24 hours of hospitalization and not short with more than 24 hours of 

hospitalization. 

Based on information contained in the medical records, tabulated data were consolidated in 

Excel 2016 software, and the descriptive statistical analysis was processed. 

 

RESULTS 

 Thirty-one patients were included in this study, including 18 males (58.06%) with an 

average age of 35 years (20–54) and 13 females (41.94%) with an average age of 58 years (22–82) 

(Table 1). More than 77% of the patients were in the “economically active group” between 20 and 60 

years of age, and 22.58% of the patients were elderly. 

 

 

 

 

 

  

 

        

In these 31 patients, a total of 49 pieces of PRECLUDE® MVP membranes were 

applied to treat all fractures of the orbital walls, orbital rim, and NOE area. 

  For this study, only 39 membranes (79.59%) were considered to treat orbital fractures 

located on the orbital floor and/or medial wall. 

 

Table 1 – Age group 

                                     AG                                          % 

A 20-30 08 25,82 

B 31-40 06 19,35 

C 41-50 06 19,35 

D 51-60 04 12,90 

E 61-70 04 12,90 

F 71-80 02 6,45 

G 81-90 01 3,23 

  31 100 



 

42 

 The main etiological factor (Table 2) was an automobile accident (48.4%), followed by 

falls of one’s height (29%). OZM fractures (Table 3) had a highest occurrence (48.71%). 

 The distribution of age and type of fracture in males can be observed in Table 4, and 

the same distribution in females is in Table 5. 

 Table 2 shows that among the 16 (automobile and motorcycle) traffic accident 

patients, the 10 men (62.5%) were car/motorcycle drivers, while the six women (37.5%) victims were 

occupants in the vehicles. 

Table 2 - Etiology 

 Pat % 
Automobile accident 15 48,40 
Fall from standing height 09 29,00 
Run over by a car 01 3,23 
Motorcycle accident 01 3,23 
Accident by machine operation 01 3,23 
Firearm wound aggression 02 6,45 
Physical aggression 01 3,23 
Fall of other heights 01 3,23 
Total 31 100 

                                    Pat: patients 
 
 
 
 

 Table 3 lists the relationship of treated fracture types, patients, and PRECLUDE® 

MVP membranes. 

 In 31 patients, 10 (32.26%) had systemic traumas, such as traumatic brain injury 

(TBI), chest injuries, abdominal trauma and orthopedic trauma. One of the patients (3.23%) had 

trauma to the eyeball caused by a firearm projectile that caused blindness and was evaluated and 

diagnosed by an ophthalmologist. 

 

 

Table 3 - Diagnostics 

 

 
FT Pat % EPM % 

Orbitozygomatic-maxillary fractures, only 1 13 41,94 13 33,33 
Orbitozygomatic-maxillary fractures associated 2 04 12,90 06 15,38 
Pure blow-out fractures (floor / medial wall) 3 02 6,45 02 5,13 
Complex orbital fractures (two walls), only 4 02 6,45 04 10,26 
Orbital fracture in complex facial trauma (other facial fractures) 5 10 32,26 14 35,90 
Total  31 100 39 100 
FT: fracture type 
Pat: number of patients 
EPM: orbital fractures treated with PRECLUDE® MVP membrane 
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Fourteen patients (45.16%) had other fractures associated with orbital fractures. Nine of these 

patients were male (64.29%), and five (35.71%) were female. 

 

Table 4 – Male patients (N=18) & age 
Distribution by Fractures types 

Age AG FT 

 22 A 2 

 21 A 1 

 51 D 5 

 39 B 5 

 36 B 1 

 24 A 5 

 22 A 1 

 22 A 5 

 48 C 1 

 45 C 5 

 54 D 4 

 45 C 1 

 32 B 3 

 20 A 5 

 46 C 2 

 31 B 1 

 37 B 2 

33 B 1 

Younger Older 

20 yo 54 yo 
     AG: age group FT: fracture type 

 

 

 Table 6 shows the patients with bilateral fractures (N = 7), with a total of 15 fractures, 

38.46% of the 39 fractures treated in 31 patients. Male patients (57.14%) were an average of 33.7 

years old, which means age group B. Female patients (42.86%) were on average 55.7 years old, 

which means age group D, according to the distribution shown in Table 1. 
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Table 5 – Females patients (N=13) & age 
Distribution by Fractures types 

Age AG FT 

 48 C 2 

 57 D 5 

 70 E 5 

 57 D 1 

 65 E 1 

 75 F 3 

 27 A 5 

 71 F 5 

 70 E 4 

 22 A 1 

 82 G 1 

 42 C 1 

 70 E 1 

Younger Older 

22 yo 82 yo 
    FT: Fracture type Pat: Patient number 
   AG: age group  

 

 The correlation of the types of fractures with sex and age can be appreciated in Table 

7, highlighting the mean age of the patients and the age group defined in Table 1. The men with orbital 

fractures in this study were 39.65% younger than the women. 

 

Table 6 - Patients and bilateral fractures (N = 7) 

Sex/age 
Orbital 

floor 
Medial 

wall 
Total 

fractures 
F 70 bilateral  01 03 

F 27 01 bilateral 02 
M 24 bilateral - 02 
F 70 01 01 02 
M 45 01 01 02 
M 20 - bilateral  02 
M 46 01 01 02 

   15 

 
 

   

 Tables 8 and 9 show the percentage distribution of traumas in male and female 

patients. 
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 Ten of the patients (32.26%) had facial wounds (Table 10) involving the region 

anterior to the hair implantation line, anterior to the ears, and extending to the nasal tip. The men 

comprised 60%, with an average age of 35.3 years (20–54), and the women 40%, with an average 

age of 47.3 years (22–70). 

Table 7 - Types of fractures and distribution by sex and age 

 

 
FT Male AG aa Female AG aa 

Orbitozygomatic-maxillary fractures, only 1 07 B 33,7 06 D 56,3 
Orbitozygomatic-maxillary fractures associated 2 03 B 35 01 C 48 
Pure blow-out fractures (floor / medial wall) 3 01 B 32 01 F 75 
Complex orbital fractures (two walls), only 4 01 D 54 01 E 70 
Orbital fracture in complex facial trauma (other 
facial fractures) 5 06 B 33,5 04 D 56,3 

Total  18 B 35 13 D 58 
FT: fracture type, AG: age group, aa: average age   

 

 

    Table 8 - Male (N = 18) 
percentage distribution  

by age group 

% AG aa 
80 B 33,5 

        AG: age group, aa: average age 

 

Table 9 - Female (N = 13) 
percentage distribution  

by age group 

% AG aa 
40 D 56,3 
20 C 48 
20 E 70 
20 F 75 

         AG: age group, aa: average age 

 

Table 10 
Patients with facial wound 

concomitants (N = 10) 

Sex/age FT FW 
F 70 5 Y 
M 36 1 Y 
F 27 5 Y 
M 24 5 Y 
F 70 4 Y 
F 22 1 Y 
M 45 5 Y 
M 54 4 Y 
M 20 5 Y 
M 33 1 Y 

                                                    FT: fracture type, FW: facial wound 
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Surgical treatment was early in 23 patients (74.19%) and late in eight patients (25.81%) 

according to Table 11. 

 None of the patients had reported pre-trauma diplopia or previous ophthalmic surgery. 

Thirty patients (96.77%) did not report vision complaints. One patient (3.23%) was impossible to 

evaluate due to blindness from an eye injury by firearm projectile. 

Table 11 – Orbital fracture - late treatment (N = 8) 

 Pat Sex AG 
Automobile accident 1 M A 
Automobile accident 1 M B 
Automobile accident 1 M D 
Fall from standing height 1 M C 
Firearm wound aggression 1 M D 
Automobile accident 1 F A 
Automobile accident 1 F C 
Firearm wound aggression 1 F A 
Total 8  

                  Pat: number of patients, AG: age group 

 

 Post-traumatic binocular diplopia was reported by nine (29.03%) of the 31 patients 

during physical examination and had the following distribution: three patients with vertical diplopia, two 

patients with horizontal diplopia, and four patients with associated diplopia. Alteration of post-traumatic 

ocular motility was also observed in those patients with diplopia complaints, and the following signs 

were observed when examining the forced ducting of the ocular globes: supraversion limitation in 

three patients, limitation in abduction in two patients, and limitation in supraversion and abduction in 

four cases. 

 Postoperative binocular diplopia was reported by two (22.22%) of the nine patients 

with post-traumatic diplopia. 

 There were 22 patients (70.97%) with post-traumatic paresthesia of the genian region 

by the involvement of the second branch of Cranial Nerve V. However, two patients (9.1%) reported 

having low-intensity paresthesia after 6 months postoperatively. 

 

 Post-traumatic nasal hemorrhage (rhinorrhagia) occurred in 25 patients (80.64%). 

 

 The location of the defects was determined by the classification of Jaquièry et al.30 

(Figure 1). 
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Figure 1 - classification of defects of the orbital walls described by Jaquièry et al. 
Category Description Note 

Category I The isolated defect of the orbital floor or the medial wall, 1–2 
cm2, within zones 1 and 2  

Category II The defect of the orbital floor and the medial wall, >2 cm2, 
within zones 1 and 2 

Bony ledge preserved at the 
medial margin of the 
infraorbital fissure 

Category III The defect of the orbital floor and the medial wall, >2 cm2, 
within zones 1 and 2 

Missing bony ledge medial to 
the infraorbital fissure 

Category IV The defect of the entire orbital floor and the medial wall, 
extending into the posterior third (zone 3) 

Missing bony ledge medial to 
the infraorbital fissure 

Category V Same as IV, defect extending into the orbital roof  
 

 The fractures treated in this study included the locations listed in Table 12, except 

those involving other areas. 

Table 12 - Defect Categories Orbital Floor and Medial Wall – Jaquièry et al. 

 membranes       % 
Category I 29 59,18 
Category II 08 16,33 
Category III 02 4,08 
Implants in other áreas* 10 20,41 
Total PRECLUDE MVP membranes 49 100 
*Lateral wall, orbital roof or frontal bone 

Among 39 orbital floor and/or medial wall fractures, 29 (74.36%) with extension of up 

to 1.5 cm2 were treated exclusively with e-PTFE membranes, and 10 fractures (25.64%) with an 

extension greater than 1.5 cm2 were treated with e-PTFE membranes associated with other 

biomaterials (titanium mesh or autogenous bone grafts) as follows: Six fractures were located on the 

orbital floor, where three autogenous grafts and three titanium meshes were used, and four fractures 

were in the transition of the medial wall and orbital floor, known as the "key area," where two 

autogenous grafts and two titanium meshes were used. 

 Surgical approaches are shown in Table 13. 

Table 13- Surgical approaches 

 Pat % 
Subtarsal* 11 35,48 
Transconjunctival 02 6,45 
Medial** 01 3,23 

Coronal 03 9,68 
Combined*** 14 45,16 

Total 31 100 
Pat: number of patients 
*combined or not with intraoral 
**Lynch´s approach, only 
***more than 01 approach, in traumas involving other anatomical regions of the face. 
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 Eighteen (58.06%) maxillary sinus ostectomies were performed during the surgical 

approaches. 

 Before surgery, the patients received 10 mg of dexamethasone, and in the trans-

operative period, 500 mg of hydrocortisone. Twenty-one patients (67.74%) who left the hospital within 

24 hours received a prescription of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for 5 days. All 

patients received a postoperative antibiotic prescription for 7 days. 

 The average surgical time to treat the orbital region was calculated for three groups: 

Group A: e-PTFE membrane only, 69 minutes; Group B: titanium mesh + e-PTFE, 97 minutes; and 

Group C: autogenous bone graft + e-PTFE for periorbital soft tissue repair, 118 minutes. 

 As a routine, CT scans were performed around the 90th postoperative day. 

 Hospitalization was short (up to 24 h) for 21 patients (67.74%) and not short (> 24 h) 

for 10 patients (32.26%). 

 All patients were routinely reviewed on the seventh, 14th, 30th, 60th, 90th, and 180th 

postoperative days (POD) and in the first and second postoperative years (POY), totaling eight 

scheduled reviews. 

 The average follow-up time for the male patients was 50 months and 17 days, and for 

the female patients, 32 months and 28 days. 

 No inflammatory or infectious complications occurred in the surgical approaches 

performed, and no extrusion of the implanted membranes occurred in patients who underwent 

surgery. 

 Enophthalmos (Table 14) was the main aesthetic postoperative complication. Thirteen 

patients (41.9%) had posttraumatic enophthalmos (Table 15). 

 

Table 14 - Type of fractures and enophthalmos 

 No % 
Orbitozygomatic-maxillary fractures 02 6,45 
Midface complex fractures 03 9,68 
Panfacial fractures 02 6,45 
Total 07 22,58 

 

Seven patients (53.84%) had complex facial trauma, three patients (23.08%) had complex 

orbital fractures, and three patients (23.08%) had OZM fractures associated with other facial fractures. 
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Table 15 - Postoperative persistente complications – PPC (N = 11) 

 PTC*  PPC 

Diplopia* 09  02 

Hypoesthesia 22  02 

Enophthalmos 13  07 

Low visual acuity   0 

Infection   0 

Exposure, extrusion and membrane migration 
of PRECLUDE® MVP 

 
 0 

Complications related to surgical approaches   0 

Total 44         11 
                                      PTC: Post-trauma complaints 
     *due to neurogenic injury diagnosed by physical examination, 180 days after the trauma. 

 

The postoperative complications are summarized in Table 15, representing 35.48% of 

the 31 treated patients and 25% of the 44 post-trauma complications. 

  Finally, after 1 POY, patients were asked about their perception of the result (Table 

16). 

Table 16 - Satisfaction with the aesthetic result 

Sex & % Yes No 

Male 17 01 

Female 11 02 

Total 28 03* 

% 90,32 9,68 
*Multiplex fractures 

 

DISCUSSION 

 Male and female patients in this study were, respectively, within the fourth and sixth 

decades of life on average, unlike in previous studies1,32. When considering both sexes, the average 

age was 46 years (results corroborating those obtained by Büchel32), which is considered in the age 

range of “economically active” patients. Orbital reconstruction is one of the main challenges in facial 

traumatology3,6,7,33,34, and the size of the defect and the change in orbital volume may be the most 

critical factors in choosing the appropriated biomaterial for the orbit reconstruction2. 

In this study, PRECLUDE® MVP16 was used in the orbital floor and the medial wall of the orbit 

because of the anatomical similarity between dura mater (DM) and the periosteum of the orbit19,35-40. 

 Many authors already have a favorable opinion about the use of both expanded and 

non-expanded PTFE, due to their properties as biomaterials, positive experience in research, or 

experience in clinical use8-10,14,15,19,21-25,41. 
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 There are authors who put restrictions on the use of PTFE due to reports of late 

complications3,4, even at low rates5,11,20, such as extrusion7,12,13,34, which may occur mainly when there 

is an association with antral packing7,20. These late complications were not observed in this study with 

31 patients. 

 In this study, 16 patients (51.61%) had been in vehicle accidents, a higher rate than 

reported by Bartoli42, who found 29.4% with the same etiology. Among the 16 patients, 10 (62.5%) 

were males, with an average age of 31.9 years (22–51), and six (37.5%) were females, with an 

average age of 54 years (42–82). 

 The traumas resulting from falls of one's height, with nine patients (29.03%) was the 

second largest etiology, also higher than the results of the Bartoli42 who found 13.3%. Among these 

nine patients, six (66.7%) were female, with an average age of 62 years (42–82), and three (33.3%) 

were male, with an average age of 46.3 years (46–48). The results of this study show that the average 

age in both sexes was lower than in the results obtained by Bartoli42. In this study, males were on 

average of 39.65% younger than females, and young males were involved in 80% of traumas. Men 

still had a higher number of fractures (M, 22 fractures [56.41%], and F, 17 fractures [43.59%]). 

 Orbital fractures can occur alone but are frequently associated with other facial 

fractures43-45. In this study, OZM fractures (23.07%) and complex fractures of the orbit (35.9%) totaled 

58.97%, corroborating the results of Bartoli42, Büchel32, and Wang46. Pure blowout was diagnosed in 

5.13%, compatible with the results from Gunarajah and Samman33. 

 Seven patients (22.58%) presented bilateral fractures, with a total of 15 fractures, 

representing 38.46% of the total fractures treated, higher than the results obtained by Bartoli42. 

 Among the 31 patients, 10 (32.26%) had systemic traumas (TBI, thoracic, abdominal, 

and orthopedic trauma), a higher number than in the results obtained by Bartoli42. One of the patients 

(3.23%) was blind in one eye because of a gunshot injury, which was diagnosed by an 

ophthalmologist. 

 Ten patients had facial wounds (32.26%), of whom 60% were men, with an average 

age of 37 years (20–54) and women, 40%, with an average age of 46 years (22–70). All wounds had 

been sutured previously, during primary care. All wounds were checked or repaired during the surgical 

treatment. None of the wounds were used as an approach to fractures. 
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 Despite the accuracy of modern imaging11,44,48, the CT defect appears smaller than 

the defect identified at the time of surgery3,49,50. In this study, the size of the defect identified at the 

time of surgery was considered. 

 Orbital floor and medial wall fractures with an extension of up to 1.5 cm2 (74.36%) 

were treated exclusively with e-PTFE membranes, and fractures with an extension greater than 1.5 

cm2 (25.64%) were treated with e-PTFE membranes associated with other biomaterials such as 

titanium meshes or autogenous bone grafts. Ten fractures with extension greater than 1.5 cm2 were 

identified: six fractures were in the orbital floor, where three autogenous grafts and three titanium 

meshes were used, and four fractures were located at the transition between the medial wall and the 

orbital floor, known as the "key area"44,, where two autogenous grafts and two titanium meshes were 

used. The size of the defect, greater or less than 1.5 cm2, was also used by some authors8, 4,15,21. 

 A systematic review51 including 230 patients in whom Teflon was used shows that 

among the six non-resorbable biomaterials evaluated, Teflon (polytetrafluoroethylene) obtained the 

longest average follow-up time and the second-lowest infection rate, surpassing meshes of titanium, 

nylon, porous polyethylene, and silastic, the last of which has the highest infection rate; these results 

corroborate with the results obtained in this study, where none of the 31 patients treated evolved any 

complication related to the use of PRECLUDE® MVP. 

 There are reports of complications associated with antral packing5,7,20. In this study, no 

antral packing was performed, so this association was not evaluated. 

 Twenty-three (74.19%) of the 31 patients underwent surgery within 10 days after 

trauma. Patients who underwent surgery late (i.e., > 10 days) had other trauma or systemic conditions 

that required stabilization before maxillofacial surgical treatment. However, the timing of repairing an 

orbital fracture is controversial12,31,43 and remains in discussion.  

Regarding the surgical approaches, the most used were the subtarsal (35.48%; Figure 2) and 

the combined (48.39%) approaches to treat other associated fractures. No eyelid complications 

related to the subtarsal approach were observed, including evident sclera exposure and ectropion4,52, 

The subtarsal approach was used with 26 of the 31 patients (83.87%), different from the lower eyelid 

incision from the study by Bartoli42 and from the subciliary approach from the study of Bande53. The  
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transconjunctival retro-septal approach was performed in 6.45% (Figure 3), being chosen only for 

simple fractures with minimal displacement. 

The average operative times of three treated groups were compared: (A) only PRECLUDE® 

MVP, (B) titanium mesh and PRECLUDE® MVP, and (C) autogenous bone graft and periorbital soft 

tissue repair with PRECLUDE® MVP. Group A had the shortest operative time, while Groups B and C 

required 40.57% and 69.56% longer, respectively. A shorter operative time represents a lower cost in 

terms of hours of use of the operating room and the use of the surgical material in the operating room. 

 Hospitalization time was less than 24 hours for 67.74% of the patients; the 32.26% 

who were hospitalized longer than 24 hours had more complex traumas and needed complementary 

medical care. 

 The average follow-up time of the male patients was 50 months and 17 days, and for 

the female patients, it was 32 months and 28 days. These figures are higher than those of the 

systematic reviews by Gunarajah and Samman33 and by other authors32,42,45,46,53. 

The possible complications during the treatment of orbital fractures are persistent pain, 

infraorbital paresthesia, decreased visual acuity or loss of vision in the postoperative period, limitation 

of ocular movements, binocular diplopia, and enophthalmos. 

 None of the 31 patients complained of persistent pain. However, of 22 patients 

(70.97%) complaining of post-traumatic infraorbital paresthesia12,31, two (9.1%) reported having low-

intensity paresthesia after 6 months postoperatively, lower than the 35.71% with infraorbital 

paresthesia after use of non-resorbable alloplastic materials33. 

 Visual loss or lesions to the globe related to orbital trauma are frequently reported in 

the literature10,12,14,31,44,54-57. In this study, 30 patients (96.77%) did not report visual complaints. In one 

patient (3.23%), this was impossible to evaluate due to blindness owing to firearm eye damage. 

 Post-traumatic diplopia was reported by nine (29.03%) of the 31 patients at the time of 

the initial evaluation. In one patient, it was impossible to evaluate visual acuity because the patient’s 

eye was traumatized by firearm projectile. Postoperative persistent binocular diplopia was reported in 

two (22.22%) of the nine patients with post-traumatic diplopia, being roughly equivalent to the 20.22% 

reported by Bartoli42, lower than the 38% reported by Liss4, and greater than the 18.3% reported by 

Gunarajah & Samman33. Persistent diplopia was diagnosed as being of neurogenic origin in 22.22% of 



 

the patients, considering the non-evidence of muscular incarceration in the CT scan and the normality 

of the forced duction test in the preoperative and immediate postoperative periods. After 6 months, the 

diagnoses were considered definitive. 

 In this study, 13 patients were diagnosed with enophthalmos during their initial 

evaluation. Persistent postoperative enophthalmos was diagnosed in seven patients (22.58%) after 90 

postoperative days. Of these seven patients, three had complex facial fractures and were operated on 

late, which represents a lower percentage than is in the literature. A systematic review found a rate of 

postoperative enophthalmos of 29.8%, whereas the retrospective study of Bartoli42 found an 

enophthalmos rate of 2.3%. Despite the precise reconstruction of the shape and volume of the 

orbit30,47, atrophy of intraconal fat30 can lead to postoperative ocular motility disorders and 

enophthalmos. It is important to emphasize that each volumetric increase in the orbit of 0.5–1 mL will 

correspond to a 1-mm enophthalmos3,12,43,50. 

 Regarding its advantages, e-PTFE does not result in morbidity for donor sites; unlike 

autografts21, it does not reabsorb21, enabling faster surgical procedures and consequently lower cost11. 

 Baino stated that e-PTFE specifically provided stability to surgically treated 

enophthalmos and did not essentially cause any foreign body–type reaction9. The growth of 

fibrovascular tissue8,12,15,19-21 stabilizes/anchors the implant to the periorbital soft tissues, reducing the 

propensity for migration, extrusion, and late infection15, 21. 

 According to Bratton and Durairaj11 citing Polley and Ringer, polytetrafluoroethylene is 

a safe and effective material for the reconstruction of the orbital floor with a low rate of infection, 

extrusion, and migration. In the past, the authors demonstrated that polytetrafluoroethylene persists 

for long-term follow-up20. 

 Because it is only available in sheet format, the limitation of PRECLUDE® MVP is that 

it can only repair small defects of the orbital floor and the medial wall. Larger defects associated with 

enophthalmos and hypophthalmia require a more rigid material2 (titanium or bone graft) to support the 

orbital content and thus ensure the orbit contour. 

 PRECLUDE® MVP is a biomaterial that can be used in oral and maxillofacial surgery 

in either public or private health systems, which is a highlight from an economic point of view. 

 Twenty-eight patients (90.32%) perceived a good aesthetic outcome of the surgical 

treatment. Considering that seven (22.58%) patients had enophthalmos and only three stated that 



 

they were not satisfied, it is possible to conclude that four (12.90%) patients did not perceive 

enophthalmos as an aesthetic complication. 

As limitations of the method, despite 15 years’ having passed since the first surgery 

and 9 years since the last, in this study, the time of postoperative control does not ensure the 

exemption of future complications. Patients with good assessments remain asymptomatic and free of 

complications, so they have more difficulty understanding why a follow-up is needed and sometimes 

do not return as recommended. Although all patients were instructed to return after scheduled reviews 

in case of any complications, one may ask whether any of the 31 patients had any complications 

related to surgery after the standard follow-up yet did not return as instructed. 

 The good results of the patients in this study who were treated with this biomaterial 

suggest that second-generation expanded polytetrafluoroethylene membranes (e-PTFE) 

PRECLUDE® MVP, a dura mater substitute, may be a safe and effective option for replacing bone 

grafts in the treatment of orbital defects. 
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6 – CONCLUSÕES         60 
 

   

  Considerando os bons resultados obtidos neste estudo, para os 

pacientes tratados com esse biomaterial, é possível afirmar que as membranas de 

politetrafluoretileno expandido, de segunda geração (e-PTFE – PRECLUDE® MVP), 

substituto de dura-máter, podem ser uma opção segura e eficaz em substituição aos 

enxertos ósseos no tratamento dos defeitos orbitários. 
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