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Toda mutila�ao afeta profundamente 0 psiquismo de 
suas vitimas, sendo 0 sofrimento mais pungente, quando 
fere os 6rgaos mais caros e mais expressivos da vida de 
rela�ao : os olhos. 

Em seu auxtlio, procuramos minorar a angustia, provo
cad a pel a fatalidade, com os recursos cirurgicos e proteicos 
que dispomos. Tarefa dificil e ainda mais penosa, quando 
o paciente e social mente mais diferenciado. 

Nestes, a nova dominante e a inconforma�ao, que nao 
oculta a sintomatologia da neu rose p6s-traumatica, que por 
certo periodo se instala. M u ito embora, as tecnicas opera
t6rias tenham evoluido nas cirurgias de enuclea�ao e de 
eviscera�ao, apenas nos aproximamos do salisfat6rio, po
rem ainda distantes da perfei�ao almejada. 

Conforta, observar que na area complementar da corre
�ao estetica, houve notavel aperfei�oamento na confec�ao 
das pr6teses oculares, a partir do emprego da resina acrilica. 
As pr6teses tornaram-se ainda mais valorizadas pela possibi
lidade de serem moldadas; e individualizadas. 

No setor artistico, chegou-se ao primor do desenho 
e colora�ao da iris tornaram-se identicos a do olho contra
lateral .  

Mesmo chegando-se pr6ximo aos limites do deseiado, 
na adapta�ao de pr6teses, ainda estamos distantes do ideal, 
pois nao dominamos as altera�6es que 0 tempo provoca 
nas estrurutras anatomicas, como a retra�ao do conteudo 
orbitiirio e do complexo musculo palpebral. Essa altera�ao 
provoca afundamento da pr6tese e altera a motilidade das 
palpebras. 

o tempo, deixando a marca de sua passagem, provoca 
modifica�oes estruturais e volta a ferir a estetica que era 
ia aceita, provocando recidiva dos disturbios psicol6gicos 
adormecidos. 

Procurando corrigir 0 afundamento da pr6tese, e norma 
indicar sua substitu i�ao por outra ou recomendarmos 0 
reembasamento da anterior. Com esse procedimento na 
maioria das vezes, s6 logramos a mudan�a da retra�ao pela 
protusao. Visando beneficio estetico nos portadores de pr6-
tese ocular, valem-nos das oropriedades fundamentais das 
lentes cilindricas. 

A lente cilindrica possue poder refrativo em todos meri
dianos exceto em um denominado meridiano principal e 
que indica 0 eixo e a potencia da lente no meridiano oposto, 
de maior curvatura, expressa em dioptrias cilindricas. 

Essas caracteristicas da lente, possibilita reduzirmos, 
ampliarmos, alargarmos ou estreitarmos 0 formato de qual
quer imagem, segundo 0 valor dioptrico e a posi�ao em 
que colocamos 0 cilindro nos eixos de 180" ou 90". 

Podemos pois, em cada caso, testar previamente 0 efei
to do cilindro, bem como sua posi�ao mais adequada para 
anular ou reduzir as deforma�6es. 

Temos empregado lentes de poder variavel de 5 a 1 0  
D. C i l .  Exemplifiquemos com casos concretos : quando a 
6rbita esta afundada e a fenda palpebral reduzida, a coloca
�ao nos 6culos, de uma cilindrica positiva a 180", da ao 
observador a impressao aparente de redu�ao do grau de 
afundamento da 6rbita e alongamento da fenda palpebral. 

Nos casos de protusao, obtemos fenomeno inverso, 
com lente negativa no eixo de 90", que alonga a imagem 
da 6rbita vertical mente. 
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Com esse simples artificio 6ptico, temos obtido satisfa-
16rios resultados como comprovam as fotos n"1 OE (pr6te
se) ;  n� 2 idem c/lenle. 

Toda melhora, por menorque seia e benefica. 0 pouco, 
em rela�ao ao nada, transforma-se em muito. 

RESUMO 

Os auto res valendo·se dol propriedade da lente cilfndrica que 
pode alterar 0 formata de urna imagem segundo sua posi«;ao, tern 
obtido satisfat6rios resultados esh�ticos nos portadores de pr6tese 
ocular. 
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