
5 .  cristalino na C.A. que não responde às 
medidas conservadoras, QU que se apre
senta opacificado ou aderente à córnea. 

6 .  necessidade de uma visualização adequa
da na presença de descolamento de reti
na. 
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Caso cUnico - discussão 

Dr. Mauricio Eliezer Neto 

Paciente. M.P.V., 49 anos, fem., branca, 
costureira. 

História: Procurou esta clínica, em Abril 
de 1975, queixando-se de dor e turvação de 
visão em OE. Início de sintomatologia em 
Abril de 1974, quando os fenômenos !logís
ticos e queda funcional foram mais aceno 
tuados. Foi atendida em outro serviço, seno 
do submetida a uma cirurgia filtrante ( Iri· 
dencleise) ,  dois meses após a crise. 

Nos antecedentes pessoais e familiares, 
nada digno de nota. 

Primeira consulta: 
AV. ( c/c) - OD 20/20 - OE 20/25 
Bio: CA. estreita em AO O,6mm) e bo

lha conjuntival filtrante às 12 hs. em OE. 
Gonio: em AO presença de goniosinéquias 

em 360u e coloboma cirúrgico na íris às 12 hs. 
PIO (mmHg) :  OD = 10 ( P . 2 %  4X) 

OE = 22 ( P.2% 4X) . 
F.O. e C.V. sem alterações. 

Evolução Olho Esquerdo: 
Apresentou. evolução dramática. Uma 

semana após a L" consulta, procurou o hos
pital com fortes dores e queda acentuada de 
AV. Ao exame, atalamia com PIO = 45mmHg. 
Foi feito o diagnóstico de bloqueio ciliar e o 
tratamento clínico não teve sucesso . O tra
tamento cirúrgico foi tentado por duas vezes 
como medida heróica, sem resultado. Em 
quatro meses houve perda funcional total e 
posteriormente, Phitisis Bulbi. 
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Evolução Olho Direito: 
Um mês após a perda funcional de OE, 

apresentou crise aguda neste olho, Foi indi
r.:ado uma iridectomia periférica e a pacien
te permaneceu controlada até maio de 1979, 
quando se iniciaram crises subentrantes de 
hipertensão ocular. Foi-se introduzido o tra
tamento clínico com beta-bloqueadores, diu
l'éticos osmóticos e também cicloplégicos, ba
seados na evolução OE. O uso de cicloplégicos 
trazia conforto a paciente com melhora da 
PIO. Pela posição de trabalho, fazendo bor
dados, a paciente realizava um "teste de Pro· 
ne Position", o que ficava bem caracterizado 
pela ocorrência das crises após longas jorna
das de trabalho. Apesar de esclarecida quan
to ao problema a paciente continuou na pro
fissão e as crises levaram à formação de si
néquias em todo o ângulo, escavando também 
o nervo óptico ( 0,5 X 0,5 ) .  Iniciou-se uma iri
doplastia com Laser, sem sucesso. Foi realiza
da a biometria ocular em 80 e 82, revelando 
valores semelhantes: um diâmetro ântero 
posterior pequeno, em torno de 20.5mm, mas 
não revelou aumento do cristalino ou da câ
mara vítrea, o que poderia estar levando as 
crises. 

Exame atual (Nov-83 ). 

AV em OD ( olho único) -20/40 com cor· 
reção. Na bio. observamos uma iridectomia 
patente, seclusão pupilar e sinais do Laser 
na íris. Cristalino - Com opacificação mode-
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rada, PIO = 14mmHg, usando Propine 2X e 
Timolol 0,5% também 2X. Papila com escava 
ção de 0,8 X 0,8. 

Campos Visuais 
O campo inicial foi normal. O último 

campo realizado em Nov-83, revelou degrau 
nasal bem evidente e um escotoma para 
central. 

DISCUSSAO DO CASO 

Diante deste caso, tentaremos fazer um 
diagnóstico de exclusão entre os mais pro
váveis :  

- Glaucoma por fechamento angular, 
fica afastado, uma vez que, após uma iridec· 
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tomia periférica patente, continuaram as cri
ses. 

- íris em "Plateau", deve ser lembrado 
nestes casos em que, apesar de uma iridec
tomia patente, continuamos observando ele
vações na PIO. Geralmente são olhos de diâ
metro ântero-posterior normal e a câmara 
anterior prOfunda, ficando remota a possibi
lidade deste diagnóstico no caso em questão. 

- Nanoftalmo, t!lm a seu favor o diâme
tro ântero-posterior: O erro refracional, no 
entanto, não é o mais comum. (Paciente é 
míope ) .  

- Glaucoma por bloqueio cHiar, é des· 
crito como complicação cirúrgica que ocorre 
após cirurgias filtrantes, principalmente em 
olhos onde o diâmetro ântero-posterior é 
pequeno. 
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