
INTRODUÇÃO: O trauma ocular representa importante capítulo dentro da oftalmologia, mas não deixando de pertencer durante a 
prática médica às outras áreas, como a clínica médica, tendo em vista que na grande maioria das vezes o paciente antes de receber 
atendimento médico oftalmológico, é atendido primariamente por um clínico geral em um pronto-atendimento não especializado1. 
Este tipo de urgência médica possui grande importância por vitimar na sua maioria, indivíduos jovens, homens (4:1), em idade 
produtiva2. As lesões oculares e orbitárias por arma de fogo têm contribuído grandemente na morbidade deste grupo de pacientes. 
Estima-se que ocorram nos Estados Unidos 300.000 lesões por armas de fogo, muito desses casos envolvendo os olhos3. 
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OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo relatar um caso excepcional de lesão ocular por projétil de arma de fogo, que 
permaneceu na cavidade ocular, cujo primeiro atendimento foi realizado em serviço não especializado através de um médico clínico 
geral. E como o tratamento inicial do trauma ocular, mesmo em serviços não especializados, pode ser o diferencial para o 
prognóstico da lesão, é fundamental que o atendimento primário seja realizado de maneira correta. 
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METODOLOGIA: Revisão de prontuário e pesquisa bibliográfica nas bases de dados MEDLINE, LILACS, SciELO, MD Consult, 
comprovando ser o segundo relato de caso no Brasil cujo trauma ocular por arma de fogo não apresentou envolvimento ósseo 
orbitário, bem como escassez da literatura científica quanto à abordagem do tratamento primário em serviços não especializados. 
Paciente assinou termo de consentimento livre e esclarecido.  
 
RELATO DE CASO: J.T.T, 29 anos, masculino, casado, pardo, compareceu ao pronto-socorro geral de um hospital em Cuiabá com 
quadro de dor súbita em olho esquerdo 15 minutos após ser atingido por projétil de arma de fogo, cujo orifício de entrada 
encontrava-se em região medial ao supercílio esquerdo. Preconizando o atendimento ao politraumatizado de acordo com o ATLS 
(Advanced Trauma Life Support), foi realizado infusão volêmica de cristaloide para reverter choque hipovolêmico classe I, e resposta 
rápida a infusão volêmica inicial. A avaliação do aparelho visual está na letra D do ABCDE (Airways, breathing, cardiologic sytem, 
disabilities, exposure). Como o mesmo queixava-se de dor de alta intensidade, 3 ml de morfina 1:10.000 foi realizado. Paciente 
negava uso de proteção ocular, bem como lentes de contato ou qualquer patologia ocular e sistêmica, bem como cirurgia ocular 
prévia. Ao exame físico do aparelho visual esquerdo (imagem 1), a pálpebra encontrava-se com importante equimose, edema, além 
de ptose, mas sem lacerações – durante tentativa de se avaliar lesões graves no globo ocular examinando debaixo da pálpebra com 
pontas recobertas de algodão, percebeu-se olho amolecido. Quanto a percepção luminosa, numa escala de 0 a 10, o paciente 
pontuou como 2. À palpação dos contornos orbitários, não foi identificado deformações ou crepitações. Entretanto, havia dificuldade 
de se avaliar a pupila, devido a presença de sangue no interior da câmara anterior (hifema), bem como densa hemorragia 
subconjuntival (hiposfagma) e importante edema conjuntival. A olho nú, havia discreta opacificação da córnea, mas sem ulcerações. 
Exame físico do olho direito sem nenhuma alteração. (CONTINUA...) 
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CONCLUSÃO: Admite-se então que os pacientes poderiam se beneficiar de medidas de primeiros socorros quanto às urgências 
oculares, se atendidos inicialmente por médicos generalistas bem preparados (provavelmente de mais fácil acesso) até receberem 
tratamento definitivo com o oftalmologista em tempo hábil, uma vez que muitos hospitais não dispõem de oftalmologistas de 
plantão. Para isso, há necessidade de melhor preparação de médicos generalistas.  
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DISCUSSÃO: A documentação do exame oftalmológico realizado no primeiro atendimento é de suma importância, iniciando-se pela 
acuidade visual, que é o principal medidor da acuidade visual final dos olhos traumatizados, pois durante o acompanhamento do 
paciente, pode ocorrer deterioração do mesmo devido a compressão do nervo óptico. O atendimento a vítima de lesão penetrante 
em aparelho visual pode parecer a primeira vista um desafio ao médico clínico geral, entretanto, é possível determinar de acordo 
com achados no exame físico e de imagem, a necessidade de intervenção pelo oftalmologista, como no caso relato e corroborado 
por Vahdati4: ruptura do globo ocular (evidenciado pela hipotonia do aparelho visual) e a deterioração da acuidade visual, sem a 
necessidade de transferir o paciente ao especialista para que o paciente seja examinado, diminuindo o tempo de intervenção 
cirúrgica. A singularidade do caso relato está também relacionado a ausência de envolvimento ósseo orbitário ou de outras partes 
do crânio, principalmente quando se envolve projétil de arma de fogo, facilitando o atendimento inicial. Segundo Edwards5, um 
médico generalista de pronto-socorro bem preparado é capaz de resolver 69% dos casos de urgência oftalmológica que recebe e 
encaminhar corretamente 100% dos casos que não consegue resolver. Enquanto se aguarda a cirurgia pelo oftalmologista, o 
principal objetivo no tratamento inicial da ruptura do globo ocular é a proteção do olho lesado para se evitar lesões adicionais, como 
curativo oclusivo não compressivo, preferencialmente com protetor plástico rígido ou com, por exemplo, copinho de café. Não se 
deve utilizar medicações tópicas, tanto colírios como pomadas, nem realizar a limpeza do globo ocular. Como a lesão do nosso 
paciente foi por projétil de arma de fogo, deve ser realizado a profilaxia antitetânica e iniciar antibioticoterapia sistêmica 
(tobramicina com clindamicina ou vancomicina). Antiemético deve ser utilizado pro re nata para reduzir riscos de hemorragia 
expulsiva. Quanto ao exame de imagem de escolha, é a TC, tendo em vista que transdutor do ultrassom pode piorar a lesão, 
aumentando a pressão intra-ocular. Nosso paciente obteve abordagem cirúrgica exploratória da cavidade orbitária após 48 horas 
(preconizado abordagem cirúrgica até 36 horas), sendo retirado o projétil de arma de fogo e sucesso obtido no objetivo principal da 
cirurgia, que é restaurar a integridade do globo ocular, denominado controle de dano. 

RELATO DE CASO: Tendo em vista a extensão e gravidade do trauma ocular penetrante, o exame do aparelho visual foi finalizado e 
olho protegido com gazes estéreis embebidas com solução fisiológica. Paciente encaminhado ao serviço de referência após 24 
horas e tomografia computadorizada (TC) pré-operatória realizada (imagem 2), evidenciando artefato metálico de 1,8 cm na região 
anterosuperomedial da órbita esquerda e globo ocular ipsilateral irregular, e ausência de fratura cavidade orbitária. 



     Thiago Potrich Rodrigues1; André Luiz Borba da Silva2 
  ¹ Clínico Geral do Pronto Atendimento Adulto do Hospital Alvorada, Moema, São Paulo. 

2 Chefe do Serviço de Oculoplastia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
 

3 de 3 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
1. LEONOR, A. C. et al. Emergências oftalmológicas em um hospital dia. Revista Brasileira de Oftalmologia, Rio de Janeiro, v. 68, n. 4, p. 197-200, 2009. 
  
2. Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. In: CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. Programa educacional de Oftalmologia, São Paulo, 2012. v. 1, p. 217-240. 
  
3. GRAMT, W.F.; SWAN, K. G. Gunshot wounds of the eye and orbit (surgical review). Ophtalmologic Surgery, New York, n.20, p. 729-736, 1989. 
  
4. VAHDATI, S. S. Clinical findings provide criteria to evaluate priorities of ophthalmologic intervention in conscious multiple trauma patients. Injury, London, v. 46, n. 7, p. 1238-1240, 2015. 
  
5. EDWARS,  R. S. Ophthalmic urgencies in a district general hospital casualty department. British Journal of Ophthalmology, London,  v. 71, p. 938-942, 1987.  
•    
 

Imagem 1 

Imagem 2 


