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Caso Raro de Trauma Penetrante Transnasal com Lesão
Direta e Isolada do Nervo Oculomotor. Relato de caso e
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RESUMO
Casos graves de Traumatismos Cranioencefálicos (TCEs) podem ocasionar paralisia do nervo oculomotor por lesões diretas
ou indiretas. Paralisias traumáticas isoladas do terceiro nervo craniano (NCIII) são incomuns. Neste estudo é apresentado um
caso de lesão isolada e direta do nervo oculomotor devido a traumatismo penetrante transnasal. Em 65% dos casos de paralisia
traumática do nervo oculomotor foi descrita ocorrência de regeneração aberrante e em casos persistentes de paralisia pode ser
necessária uma cirurgia da musculatura extraocular.
Palavras-chave: Nervo oculomotor, Lesão direta; Terceiro nervo craniano; Traumatismo penetrante transnasal; Ressonância
magnética.
ABSTRACT
Major head trauma can cause oculomotor nerve palsy by direct or indirect injuries. Isolated third cranial nerve (CNIII) palsy
subsequent to a head injury is uncommon. The following study presents a case of isolated and direct injury of the oculomotor
nerve due to transnasal penetrating trauma. Elsewhere was described that in 65% of the cases of traumatic paralysis of the
oculomotor nerve occurs an aberrant regeneration. In persistent cases of paralysis an extraocular musculature surgery may be
necessary.
Key words: Oculomotor nerve; Direct injury; Third nerve; Penetrating transnasal trauma; Magnetic resonance.

Introdução
Traumatismos cranioencefálicos (TCEs) severos podem resultar
em paralisia do nervo oculomotor, através de lesão direta ou
indireta do nervo, geralmente devido a causa secundária de
compressão por hematomas em expansão1,2.
Há diferentes tipos de lesões do nervo oculomotor, como
transecção, avulsão, tensão nervosa e hemorragia intraneural. O
terceiro nervo craniano (NCIII) pode sofrer danos intramedulares,
no espaço tentorial, no ligamento petroclinoide posterior ou nas
áreas intracavernosa e intraorbital3,4.

TCEs graves podem seguir com transecção traumática do nervo
oculomotor ou compressão do nervo por hematoma adjacente.
Fraturas de base de crânio, lesões orbitais e hematomas
traumáticos epidurais são alguns exemplos5.
A paralisia isolada do nervo oculomotor secundária a trauma
craniano direto é incomum e foi relatada uma porcentagem
de 1,2% dos 2100 pacientes por Solomons et al.6. Quando
analisamos a lesão direta isolada do nervo por traumatismo
penetrante é ainda mais rara, com apenas um relato de caso na
literatura de lesão por estilhaço metálico7.
Em uma série de casos descrita por Elston8 foram levantados
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20 casos de paralisia traumática do oculomotor, porém nenhum
caso havia sido por lesão penetrante.
O presente trabalho descreve um caso de lesão direta isolada
do nervo oculomotor por traumatismo penetrante transnasal
com fratura do etmoide e extensão ao platô cribiforme e lesão
direta do NCIII, cuja exata localização foi possível evidenciar
em exame de Ressonância Magnética (RM).

Relato de Caso
Paciente masculino com 82 anos, previamente hígido, foi
admitido por meios próprios no Pronto Socorro do Hospital
Governador Celso Ramos de Florianópolis, SC, Brasil.
Paciente procurou atendimento deambulando com queixa de
queda da própria altura com trauma nasal penetrante por barra
de ferro presa ao chão em local de construção. Ao exame,
apresentava-se com 15 pontos na Escala de Coma de Glasgow
e paralisia completa do NCIII à esquerda, sem outro achado
neurológico. Epistaxe pequeno e contido. Tomografia de crânio
e face com comprometimento da concha nasal superior e fratura
linear afetando etmoide com extensão ao platô cribiforme à
esquerda. Pneumoencéfalo. (Fig. 6-8)
Avaliação da equipe da Otorrinolaringologia, no dia seguinte,
registrou ausência de sangramento ativo pela rinoscopia anterior
com pequenas crostas hemáticas ocluindo fundo nasal esquerdo.
Ao exame detectou-se ptose palpebral esquerda, midríase e
ausência de medialização do globo ocular esquerdo com fixação
em abdução.
Após nove dias, foi realizada RM de crânio com lesão isolada
do nervo oculomotor em seu trajeto cisternal, foco contusivo
no uncus esquerdo e hipocampo esquerdo e hemorragia na
cisterna mesencefálica à esquerda. Mesencéfalo íntegro (Figuras
1A-C e 2A-B). Paciente recebeu tratamento clínico e manteve
acompanhamento ambulatorial, sem recuperação após 6 meses
de avaliação.
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interpeduncular termina no poro do oculomotor onde o nervo
penetra no teto do seio cavernoso. O triângulo do oculomotor é
localizado entre o ligamento petroclinoide anterior e posterior e
interclinoide 9 (Figura 3).

Figura. 1. A-C: Focos contusivos hemorrágicos agudos no uncus (trajeto cisternal
do III N) e hipocampo esquerdos. Pequenas hemorragias (SWI) nas cisternas basal e
cincum-mesencefálica esquerda.

Figura. 3: Extraído de Martins C, Yasuda A, Campero A, Rhoton AL. Microsurgical
anatomy of the oculomotor cistern. J Neurosurg. 2006;58(2):223.

O nervo percorre pela fissura orbital superior localizada na
órbita ocular e inerva quatro dos seis músculos extraoculares,
com exceção do reto lateral e oblíquo superior, assim como o
músculo levantador da pálpebra superior, o músculo ciliar e o
esfíncter da íris5.

Figura 2. A-B: Fratura linear comprometendo concha nasal superior e etmoide com
extensão ao platô cribiforme à esquerda.

Discussão
Os nervos oculomotores se originam do mesencéfalo no
lado medial dos pedúnculos cerebrais, seguem um trajeto na
parede lateral da cisterna interpeduncular e formam os pilares
que deixam a Liliquist e outras membranas de aracnoide que
separam a cisterna na junção das áreas supra e infratentoriais.
Após sua origem, o oculomotor passa entre a artéria cerebral
posterior e a artéria cerebelar superior e segue medial e acima à
borda do tentório que geralmente é medial ao ápex do uncus e
lateral à artéria comunicante posterior. Este segmento da cisterna
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A paralisia completa do nervo oculomotor resulta em ptose e
midríase do olho correspondente, além do olhar direcionado
lateral e inferiormente, devido ao músculo reto lateral ser
inervado pelo sexto nervo craniano (NCVI) e o músculo oblíquo
superior pelo quarto nervo craniano (NCIV)10.
Sintomas associados ao dano do nervo oculomotor podem ser
dificuldade de ler, visão desfocada, diplopia, insuficiência de
convergência, dor de cabeça, tontura, náusea, dificuldade de
rastreio de objeto em movimento e astenopia11.
TCEs leves podem, raramente, ocasionar paralisia completa
e isolada do nervo oculomotor, devido à tensão do nervo no
ligamento petroclinoide posterior12, acompanhado de lesão axonal
difusa no próprio nervo ou na zona nuclear no tronco cerebral5.
Além do traumatismo, outras causas de paralisia do nervo
oculomotor são doenças vasculares, aneurismas da circulação
posterior, inflamações e neoplasias13.
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Paralisias traumáticas isoladas do nervo oculomotor são
incomuns6,14. A lesão direta isolada do nervo oculomotor por
traumatismo penetrante é ainda mais raro com apenas um relato
de caso na literatura de lesão por estilhaço7.
A Tomografia Computadorizada (TC) do cérebro não é um exame
adequado para tais casos, sendo insuficiente para diagnosticar
lesões no mesencéfalo e avulsão da raiz do nervo oculomotor ou
tensão do nervo, sendo recomendado o exame de RM15,16.
Em nosso caso foi descrita uma lesão no trajeto cisternal do
NCIII causada por traumatismo direto penetrante transnasal,
após queda da própria altura contra vergalhão metálico preso ao
solo e que foi retirado pelo próprio paciente sem necessidade de
intervenção cirúrgica.
Felizmente para o paciente não houve lesão de estruturas
arteriais, como Artéria Carótida Interna ou Artéria Basilar,
tampouco lesão de estruturas do cérebro exceto por pequeno
foco contusivo hemorrágico em uncus e hipocampo esquerdo
(Figuras 1A-C e 2A,B).
O paciente manteve a paralisia completa e isolada do NCIII no
acompanhamento após 6 meses. É descrito que em 65% dos
casos de paralisia traumática do nervo oculomotor ocorre uma
regeneração aberrante e que em casos persistentes de paralisia
pode ser necessária uma cirurgia da musculatura extraocular
para restaurar a posição dos olhos e a visão binocular17,18.

Conclusão

regeneração aberrante após nove meses por Ulutas̈ e Seçer7.
Nos casos em que não há recuperação da paralisia deverá ser
realizada cirurgia da musculatura extraocular.
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