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RESUMO

Neste trabalho, amliam-se os li/timos achados sobre as carateristicas anatomicas e jimcionais do "orglio
lIomero nasal" humano. A jreqltC1'lte incidencia da ide1'1tijicaflio do "orgao l'omero nasal" em pessoas nor
mais indica. que 0 sistema lIomeronasal i ll11m estrutum anatomica constante da cavidade nasal. A allalia
flio de col1exoes rlcuronais entre este orglio e 0 sistema nenloso central mostra que 0 "orgao lIome,'o wual" i
um sistema qnimio-sC1'lsorial jimcional com habilidade de modular alguns parametros autol1omicos. A pre
senfa do "o'glio lIomet·o nasal" e seu signijicado clinico del'em Set· considemdos petos cimrgioes nas
ril1oseptoplastias.

INTRODUGAo

A eirurgia nasal cprocedimento freqiiente na pratica
da eimrgia phistica, cujo resultado fInal deve apresen
tar illll nariz com apareneia agradavel e fun~ao pre
servada(l, SI. Estudos detalhados sobre a neurofIsiologia
nasal mostraram a imporra.neia do "orgao vomero
nasal" para 0 ser humano. Este orgao olfativo foi des
crito pela primeira vez em animais(6

) e posteriormen
te em seres hlunanosllll. Anatomieamente, 0 "orgao
vomero nasal" esri descrito como wn tuba em fundo
eego, com 2 a 7 mm de eomprimento, localizado na
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por~ao p6stero-inferior do septo nasal eartilaginoso,
proximo auniao com 0 vomer< 13I. Sua abertura esra
voltada para a cavidade nasal e localizada a cerca de 2
cm da extremidade caudal do septo. Johnson e cols.
cncontraram 0 "6rgao vcnnero nasal" em 39 % dos
cadaveres exanunados. Garcia-Velasco e Mondragonl"

observaram a presen~a do "6rgao vomero nasal" em
anlbas as fossas nasais em 91% dos casos, em 1000
pacientes analizados. Na anilise histol6gica do "6r
gao vomero nasaP" enCQntraram que 0 mesilla esti
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constirufdo por um tecido pseudoestratificado, con
tendo 3 tipos de celulas morfologicameme diferen
tes, nao apresemando similaridade com qualquer ou
rro tecido do organismo(lOI. Esnldos realizados em
feros hwnanos revelaranl a presen~a de proeminemes
"orgaos vomero nasais", em conexao direta com 0

sistema nervoso cemral(I2,. As suas analises hisrologicas
mostraram um sistema quimio-sensorial para detec~ao

de feromonios. Monti-Bloch e cols.(91, em um esmdo
duplo cego, compararam 0 porencial recepror do "or
gao vomero nasal" com aquele do epitelio olfativo,
estimulado-os com diferemes subsrancias semelhan
res aos feromonios humanos, chamados de
vomeroferinas. Esmdos mais recemes demonstraram
que picodoses('o. II. 12) de vomeroferinas aplicadas di
retamente sobre 0 "6rgao vomero nasal" sao efetivas,
com uma a~ao dpida e especifica no sistema nervoso
cemral(2) .

a objetivo do preseme trabalho e determinar a exata
posi~ao do "orgao vomero nasal" jumo ao sepro
carriJaginoso do nariz, para a sua preserva~ao na
seproplastias.

MATERIAL E METODO

Foranl realizadas dissec~6es nasais em 15 cadaveres,
sendo 9 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, com
idade variando entre 23 e 57 anos, com media de 41,8
anos, para determinar-se a localiza~ao do "orgao
vomero nasal". A Tabela I apresema 0 demonstrativo
geral do material utilizado nas dissec~6es anatomicas
para determinar a localiza~ao do "orgao vomero na
sal". Durante as mesmas empregou-se como via de
aceso uma incisao transfixame curaneo-mucosa sobre
a Linha media do dorso nasal prolongada are 0 labia
superior, no semido cranio-caudal (Fig. I). As pare
des larerais da piramide nasal foram afastadas lareral
mente, deixando exposro 0 sepro cartilaginoso (Fig.
2), permitindo a identifica~ao da abermra do "orgao
vomero nasal" na mucosa sepral (Fig. 3). Foram rea
lizadas medi~6es para definir a 10caJiza~ao exata do
((orgao vOlllero nasal" no septo nasal cartilaginoso,
utilizando-se uma regua milimetrada. Determinou-se,
an'aves de wna Iinha rera, a disrancia da por~ao cau
dal do sepro cartilaginoso are a margem anterior do
orificio do ((orgao v6mero nasal", denomjnando-o de
CS (Fig. 4). Ourra medida para determinar a posi~ao

do "orgao vomero nas.ll" foi a disdncia, em Iinha reta
e perpendicular it CS, entre 0 vomer e a margem in
ferior do orificio do ((orgao vomero nasa,I", denomi-

Imporclncia do uOrgao Vomcro Nasal" Humano

nado de V (Fig. 4). a diametro do oriffcio do "orgao
vomero nasal" tambCm foi usado como parametro de
avalia~ao, medido em milimetros e identificado por
D (Fig. 5). Em dois dos cadaveres dissecados, 0 sepro
cartilaginoso, com seu revestimemo mucoso, foi ro
talmentc rctirado, com 0 ((orgao vomero nasal" ideo
tificado por transparencia luminosa. (Fig. 6a). ApOs a
demarca~ao da 10caJiza~ao do "orgao vomero nasal",
o mesmo foi rerirado da mucosa do sepre nasal
carriJaginoso (Fig. 6b), seccionado 10ngimdinaJmen
te, 0 seu orificio identificado inrernamente (Fig. 6c) e
enviado para analise histologica.

RESULTADOS

Dos 15 cadaveres analisados, 2 apresemaram perfu
ra~ao traumatica do sepro carriJaginoso de etiologia
desconhecida, em sua por~ao pOstero-inferior, proxi
mo it wliao com vomer, nao pern1itindo a identifica
~ao do "orgao vomero nasal". Dos 13 cadaveres res
rames, 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, 0
"orgao vomero nasal" foi identificado por visao dire
ta em 7 casos, correspondendo a 53,84% dos cadave
res analizados conforme apresentado na Tabela II.
Nestes cadaveres foram realizadas as medidas para
determinar a posi~5o exata do ((orgao vomero nasal",
obtendo-se 0 valor medio de 17,5 mm para a disran
cia da por~ao caudal do sepre cartilaginoso ate a mar
gem anterior do oriffcio do "orgao vomero nasa]"
(CS), de 0,95 mm para a disrancia enu'e 0 vomer e a
margem inferior do orificio do "orgao vomero nasal"
(V) e 1,3 mm para 0 diametro do oriffcio do "orgao
vomero nasal" (D), conforme apresentado na Tabela
III. A analise hisrologica das 2 pe~as dissecadas mos
trou, em cOrte transversal, uma estrumra glandular,
sustentada por tecido conjuntivo frouxo, revestida por
epitelio pseudoestratificado colunar, contendo tres
diferentes tipos de celulas: celulas c1aras que se esten
dem desde a membrana basal are a superficie livre do
epirelio; celuJas colwlares de ciroplasma escuro; e pe
quenas celulas localizadas na membrana basal por bai
xo das anteriores (Fig. 7). A localiza~ao do "orgao
vomero nasal" nao sofreu varia~ao com a idade, sexo
ou cor da pele dos cadaveres analizados.

COMENTARIOS

o estudo realizado por Garda-Velasco e
Mondragon!'I, a presen~a do "orgao vomero nasal"
foi constatada, sob visao direra, em 91 % dos seres
hwnanos vivos exarninados. Johnson e cols.(7) encon-
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traralll 0 "orgao vonlcro nasal" em apenas 39% das
amostras analizadas, sendo que esta pcsquisa foi reali
zada em cadaveres. Esta diferen~a na idemifica~ao do
"6rgao vomero nasal" e explicada pela retra~ao da
nlucosa quc ocon'c rotinciranlcntc no post-mortcm.
Esta retra~ao da mucosa le\'aria aoclusao do orificio
do "6rgao vomero nasal", dificultando a sua idemifi
ca~ao sob visao direta. Outro fatO!" que dificulta a iden
tifica~ao do "6rgao vomero nasal" e a varia~ao do di
imetro do seu orifkio desde 0,2 mm ate 2 mm. Os
oriffcios de menor diimetro somente seriam idemifi
cados atraves da microscopia COlllum, con10 rclatado
por Moran e cols."O). No presente trabalho, a idemifi
Cl~aO do t'6rgao vonlcro nasal" ocorrcu cnl 53,84%
dos cadaveres analisados. Este resultado e discordan
te dos descriros por Garda-Velasco e Mondragon(4),
pais estes autores analisaranl 0 "orgao vomcro nasal"
em seres humanos vivos, enquanto no presente traba
Iho a pesquisa foi realizada em cadaveres. A
funcionabilidade e a atividade do "6rgao vomero na
sa.l" elll seres hunla..nos, benl como a sua conexao com
o sistcma ncrvoso ccntral, CSt:.l :llllplamcnte rcconhe
cida na literamra!9,. 0 sistema quimio-sensorial do
"6rgao vomero nasal" e caracterizado pcla presen~a

de um epitetio pseudoestratificado colunar confirma
do pelos achados hisrol6gicos das pe~as enviadas para
analise. A importincia clinica desta propriedade do
"orgao vomera nasal" torna necessaria a sua presclva
~ao nas rinoseproplastias. Portanto, e de grande im
portincia a sua precisa localiza~ao junto amucosa do
sepro nasal cartilaginoso, pois com esta infonna~ao
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pode-se evitar 0 seu trauillatisnlo, durantc as cirurgi
as fi.lI1cionais do nariz. As defonnidades septais de
corremes de traumas ou as disror~6es secundarias
do sepro nasal promovem aJtera~6es nasais, rornando
necessaria a associa~ao da seproplastia durante a ci
rurgia estetica do nariz. Nas c1iversas tecnicas para
corre~ao do sepro nasal, como as descritas por Freer'3I
e Killian!", a incisao da mucosa e realizada na por~ao

anterior do sepro cartilaginoso, porem, sem determi
n3f a localiza~ao exata da mesnla, 0 que aumenta a
possibilidade de lesar 0 "6rgao vomero nasal" duran
te a sua realiza~ao. Com este conhecimento obtido no
preseme estudo, e possive! realizar a seproplastia
posicionando a incisao fora do pcrfmetro ocupado pclo
"orgao vomcra nasal", presetvando-o durante a sua
realiza~ao.

CONCLusAo

Apcsar da impordncia do "orgao vomero nasaJ" como
sistema quimio-sensorial diretamente ligado ao siste
ma nervoso central, sua localiza~ao e pouco conileci
da, nao sendo levada em considera~ao nas rinosepto
plastias. Neste trabalho, determinou-se a exata locali
za~ao do "orgao vomero nasal" na mucosa do sepra
carrilaginoso, com 0 objetivo de preserv:\-Io nas
rinoseptoplastias.
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