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AVASTIN ou LUCENTIS ?

Foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine o primeiro relatório  do CATT - Comparison of Age-
-Related Macular Degeneration Treatments Trials. A expectativa era enorme em Portugal e em todo o mundo. Porquê? 

O Avastin (bevacizumab, Genentech) é usado no tratamento da DMI desde que num achado ocasional se verificou que os 
doentes com neoplasia do cólon tratados com bevacizumab melhoravam a visão. O bevacizumab não era um anti-neoplásico 
como os outros. Actuava de um modo completamente novo secando os vasos sanguíneos que alimentam o tumor.  A com-
preensão do mecanismo que explicava a melhoria da visão foi imediatamente aproveitada pelos Oftalmologistas e levou à 
aplicação em larga escala do Avastin no tratamento de doenças oculares em que a neovascularização é a causa da perda de 
visão.  A falta de dados sobre a eficácia e a segurança e a ausência de estudos randomizados para apoiar o uso do Avastin não 
impediu a aplicação de  milhões de injecções intra-oculares em doentes com patologia vascular e, especialmente, em doentes 
com DMI.  Apesar dos efeitos secundários serem bem conhecidos - a partir da experiência do medicamento no tratamento 
do cancro do cólon -  e do tratamento ocular ser off-label a aplicação do avastin foi aprovada  por Comissões de Ética em 
Portugal e  em todo o mundo. Até que  a Genentech  decidiu desenvolver um novo produto, semelhante ao bevacizumab a que 
chamou ranibizumab (Lucentis). O ranibizumab, por ser uma molécula mais pequena, seria mais eficaz por penetrar melhor 
no olho e teria menos efeitos secundários devido aparentemente aos menores níveis séricos que atinge e ao menor tempo 
de circulação no sangue. A Genentech promoveu os necessários ensaios clínicos e fez aprovar o ranibizumab como produto 
especifico para o tratamento da DMI em 2008. O medicamento Lucentis  foi comercializado por um preço aproximado de 
1000 euros. A diferença para o bevacizumab é abissal: cerca de 50 vezes mais caro.

Claro está que o laboratório tem o direito de obter um justo retorno dos investimentos que faz. Todos sabemos que, por 
um lado,  o desenvolvimento de uma nova molécula representa um custo elevado e que, por outro, é graças ao esforço da  
industria farmacêutica que devemos uma boa parte  da nossa capacidade de intervenção como médicos.

Ainda assim um coro de protestos se levantou, um pouco por todo o mundo, contra a Genentech (Novartis fora dos EUA) 
por apresentar um preço tão elevado por um produto quando já o tinha praticamente desenvolvido e comercializado   por um 
preço 50 vezes inferior.

Naturalmente que a Genentech nunca mostrou disponibilidade para promover estudos comparativos entre as duas molé-
culas e não pode ser condenada por isso. Foi neste contexto que uma instituição pública, o National Eye Institute,  decidiu 
promover o estudo comparativo, agora publicado,  com os resultados que todos conhecemos. E que levanta novos problemas 
quer aos médicos individualmente quer às autoridades de saúde como lembra o editorial assinado por Philip Rosenfeld, uma 
autoridade mundial na matéria, e publicado na mesma edição do NEJM: Health care providers and players worlwide will now 
have to justify the cost of using ranibizumab.

Sabemos que a Medicina actual pode oferecer garantia de processos e ser responsabilizada pela sua aplicação. Mas não 
pode oferecer garantia de resultados. Resultados adversos ou não correspondentes aos esperados só responsabilizam institui-
ções e profissionais quando se prove que não foram seguidos os procedimentos ou os recursos que estão ou deveriam estar 
disponíveis. Daí a enorme importância que assume o chamado consentimento informado.

Seria, evidentemente, errado considerar que o consentimento existe pelo simples facto de haver uma assinatura num papel 
autorizando determinado procedimento. Precisamente porque deve ser um verdadeiro consentimento não deve ser apenas  
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formal mas sim informado, isto é, prestado a partir do  conhecimento, da compreensão e da aceitação dos riscos inerentes ao 
procedimento em causa.

Naturalmente que este consentimento informado não é fácil de atingir e faz apelo a múltiplos aspectos. Desde reconhecer 
que a posição central do doente nos serviços de saúde deve condicionar o relacionamento, as decisões e toda a actividade 
dos profissionais de saúde, até à compreensão, pelo doente, de que ele próprio é agente activo e não meramente passivo dos 
cuidados de saúde.

 
Pelo que deixo à consideração de todos: o consentimento informado legitima, nas circunstâncias actuais, a utilização do 

bevacizumab ?

Falcão Reis
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A Europa está à frente na gestão clínica da Retinopatia Diabética!

A Retinopatia Diabética (RD) domina a actualidade da patologia retiniana. Recentemente, o fórum mundial de retina – 
EURETINA que teve lugar em Londres nos fins de Maio, focalizou muito a temática da gestão clínica da RD, particularmen-
te, do Edema Macular Diabético (EMD).

O tipo de gestão da RD que tem sido defendida em Portugal desde há vários anos, foi referida por várias vezes, em di-
versas comunicações e cursos, sendo de destacar a posição de alguns países, nomeadamente a escola Italiana: Pádua com 
Prof. Eduardo Midena e Milão com o Prof. Francesco Bandello, a escola Francesa de Paris com a Prof. Pascale Massin, a 
escola Inglesa de Moorfield, agora representada pelo Dr. Victor Chong de Oxford e a abordagem da fisiopatologia do EMD 
da escola Islandesa do Prof Einar Stefánsson. Podemos afirmar que a Europa tem uma posição de liderança nesta, tal como 
como noutras áreas da oftalmologia(1).

O tema da RD é, de facto, de grande actualidade e, por isso, convidamos o Dr. Vitor Rosas da escola de S. João – Porto 
para fazer uma revisão da fisiopatologia do EMD.

Edema Macular Diabético (EMD) ou Síndroma de Edema Macular Diabético? 

A ciência procura o rigor e a precisão. Tanto quanto possível a medicina como ciência também procura o rigor e a preci-
são. Passou por uma prática de adivinhação, para o seguimento da opinião dos mestres experientes, mas actualmente temos 
uma medicina dos números, do rigor e precisão tanto quanto permite a variabilidade do ser vivo.

Será que deveremos continuar a olhar para o EMD de uma forma grosseira e pouco precisa, colocando tudo no mesmo 
saco? Ou pelo contrário, deveremos segmentar a doença de acordo com o seu estadio de evolução? Segmentar de acordo com 
a acuidade visual inicial, a duração da doença, a morfologia estrutural da retina com edema, nomeadamente a espessura da 
mácula e a existência de placas lipídicas, sinais de mau prognóstico funcional. Segmentar segundo a existência de isquemia, 
o atingimento da fóvea ou a sua ameaça e, se possível, a característica genética através da definição do polimorfismo genético 
que nos permite prever a evolução da doença e a necessidade de terapêutica mais dirigida.

Gostaria, a este propósito, de louvar o rasgo e a visão do Prof. Cunha Vaz quando apresentou a sua classificação/segmen-
tação do EMD(2) que, em nossa opinião, necessita somente de incluir a acuidade visual inicial e a existência de lesão estrutural 
grave da área foveal por placas lipídicas ou excessiva espessura central da mácula(3). Logo que possível, seria importante 
acrescentar os dados referentes ao polimorfismo genético, se bem que esse seja o desafio dos próximos 10 anos .

Um bom diagnóstico é a base para a eficácia terapêutica.

A medicina tem como primeiro objectivo a análise diagnóstica para, de seguida, instituir a terapêutica adequada.
Trazemos algumas questões para nossa reflexão: fará sentido não apurar o diagnóstico e não adaptar (customizar) a tera-

pêutica a cada doente, segundo o seu estadio /segmento de doença? Será conceptualmente aceitável olhar para o EMD sem o 
considerar uma entidade clínica complexa e com múltiplas apresentações? Não estará nos pormenores do diagnóstico a maior 
capacidade de tratar de forma mais eficaz? Se nos apercebermos dos pormenores que fazem as diferenças dentro da mesma 
entidade sindromática, não seremos mais dirigidos e precisos no tratamento? Não deveremos ser mais curiosos, exigentes 
e científicos, e perscrutar essas diferenças e actuar em conformidade? Será intelectualmente aceitável tratar o Síndroma de 
EMD(3) de uma única maneira, em monoterapia com injecções de anti-VEGF, qualquer que ele seja? Já medimos as conse-
quências da nossa imprecisão diagnóstica? Quais são essas consequências em termos de eficácia terapêutica, efectividade 
da acção clínica e eficiência dos processos, só pelo facto de não sermos precisos no diagnóstico? Será correcto esperar pela 
baixa da acuidade visual para iniciar a terapêutica? Ou deveremos começar mais cedo o tratamento? Porque até dispomos da 

Nota do Editor

Oftalmologia - Vol. 35
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simples retinografia ou observação do fundo ocular, mas também dos modernos OCT 3D com definição precisa das micro 
estruturas retinianas, da angiografia, da microperimetria, da autofluorescência, para podermos ser precisos! E dispomos da 
terapêutica combinada e customizada e do laser que não lesa a retina!

Vamos continuar a misturar tudo ou a diagnosticar melhor, para tratar melhor? Onde o médico (e não um programa infor-
mático) tem um papel importante como gestor da marcha diagnóstica, do plano e do processo terapêutico!

José Henriques

1. EURETINA. European Vitreoretinal update 2011 - 11th Euretina Congress. London, UK, 26-29 May 2011.
2. Cunha-Vaz, J. Clínica de la Retinopatia Diabética. In Retinopatia Diabética LXXXII Ponencia Oficial de la Sociedad 

Española de Oftalmologia . Madrid: Sociedad Española de Oftalmologia, 2006.
3. Henriques, J. Retinopatia diabética - a síndrome do Edema Macular Diabético. Knowledge. ano VI 2006, Vol. nº 6 Julho.
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Artigo de Revisão

Patogénese da Retinopatia Diabética -
Breve Revisão dos Mecanismos Fisiopatológicos

Vítor M. Rosas

RESUMO

A fisiopatologia da RD (Retinopatia Diabética) e do EMD (Edema Macular Diabético) é com-
plexa, multifactorial e tem pormenores ainda não esclarecidos. No início de todo o processo e no 
desencadear do conjunto de reacções fisiopatológicas, está a hiperglicemia crónica e sustentada 
que leva ao aumento dos AGE´s, ao espessamento da membrana basal das células endoteliais e 
à perda dos pericitos com o consequente desequilíbrio autoregulatório dos capilares. Depois de 
uma fase inicial de hiperperfusão capilar surge uma fase de vasoconstrição e hipoperfusão capi-
lar associada a leucostasis induzida pelo ICAM 1 com consequente aumento de VEGF. O stress 
oxidativo e os ROS (Reactive Oxigen Species) também contribuem para o aumento do VEGF. 
À medida que a doença evolui no tempo estes fenómenos vasoactivos e inflamatórios perpetuam 
em ciclo vicioso os níveis elevados de VEFG (“up-regulation” do VEGF), que desempenha as-
sim um papel fundamental em todo o processo fisiopatológico quer na neovascularização quer no 
Edema Macular Diabético. Desta forma a intervenção terapêutica combinada para reduzir ou ini-
bir os níveis de VEGF, usando drogas anti-VEGF e corticóides, bem como o aumento do PEDF 
ou a diminuição da hipoxia retiniana induzida por laser térmico têm fundamento fisiopatológico.

Palavras-chave
Retinopatia Diabética, edema macular diabético, “Up-regulation” do VEGF, AGE’s, hiperglice-
mia crónica, leucostase-inflamação, PEDF.

ABSTRACT

The pathophysiology of DR (diabetic retinopathy) and DME (Diabetic Macular Edema) is com-
plex, multifactorial and has details not yet understood. At the beginning of the process and when 
triggering the series of pathophysiological reactions, chronic hyperglycemia is sustained and 
tends to increase the AGEs, contributes towards the thickening of the basement membrane of en-
dothelial cells and the loss of pericytes with a consequent imbalance of capillary auto-regulation. 
After an initial phase of capillary hyperperfusion there is a phase of vasoconstriction and hypo-
perfusion associated to leukostasis induced by ICAM 1 with a subsequent increase of the level 
of retinal VEGF. Oxidative stress and ROS (Reactive Oxygen Species) also contribute towards 
the increase of VEGF. As the disease evolves over time, these vasoactive and inflammatory 
phenomena perpetuate the vicious cycle of elevated levels of VEGF (up-regulation of VEGF), 
thus playing a key role in the pathophysiological process in both neovascularization and diabetic 
macular edema. Therefore, the combined therapeutic intervention to reduce or inhibit VEGF 
levels, by means of anti-VEGFs and corticosteroids, makes sense. The increase of PEDF levels 
and the decrease of retinal hypoxia caused by phototermal laser, also have a beneficial outcome.
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Vítor M. Rosas

Key-words
Diabetic Retinopathy, diabetic macular edema, Up-regulation of VEGF, AGEs, chronic hyper-
glycemia, leukostasis-inflammation, PEDF.

OBjECTIVO

Não é intenção do autor tentar explicar o ininteligível e 
muito menos seguir um dos pensamentos escritos por Niet-
zsche : “ é minha ambição dizer em dez frases o que outro 
qualquer diz num livro”…

O objectivo principal é a exposição do essencial para o 
entendimento dos mecanismos principais da patogénese da 
retinopatia diabética e do edema macular diabético, e para a 
compreensão da lógica do seu tratamento.

INTRODUçãO

Apesar das inovações terapêuticas e de todo o conheci-
mento existente a propósito do seu diagnóstico e tratamento, 
a retinopatia diabética (RD) continua a ser a principal causa 
de cegueira nos países ocidentais.É possível que entre 2007 e 
2025 haja um aumento de 55% no número de doentes diabéti-
cos com idade compreendida entre os 20 e os 79 anos. (Fig.1)

Nos EUA registam-se anualmente cerca de 8000 novos 
casos de cegueira causados por diabetes. 

Fig. 1 |
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Em Portugal a prevalência da Diabetes em 2009 era 
igual a 12,3 % da população com idades compreendidas 
entre os 20 e os 79 anos, o que corresponde a um total de 
cerca de 983 mil indivíduos. Um quarto tinha retinopatia 
diabética7,8

No doente diabético as principais causas de perda signifi-
cativa da visão são as complicações da Retinopatia Diabética 
Proliferativa (hemovítreo; proliferação fibrovascular, des-
colamento traccional da mácula, glaucoma neovascular) e o 
edema macular diabético (EMD). O edema macular afecta 
cerca de 8% dos pacientes com diabetes tipo 2 NID. (Fig. 2) 

Os principais factores de risco para o início da RD e 
do EMD são: tempo de duração da doença, mau controlo 
metabólico e mau controlo tensional.

Fisiopatologia
1. A retinopatia diabética é uma doença dos peque-
nos vasos.
 É uma doença microvascular que afecta essencialmente 

os capilares da retina. Estes capilares têm na sua estrutura 3 
elementos fundamentais para a manutenção do seu equilíbrio 
funcional: membrana basal; pericitos; células endoteliais.4

 As alterações histológicas mais precoces no desenvol-
vimento da RD são o espessamento da membrana basal, a 
apoptose de pericitos e a apoptose de células endoteliais.10

a. Espessamento da membrana basal 
A primeira alteração morfológica da retinopatia diabé-

tica é o espessamento da membrana basal dos capilares da 
retina, facilmente identificado em exames ultra-estruturais 
efectuados com microscópio electrónico.

b. Perda de pericitos
A segunda alteração morfológica da RD é a perda de 

pericitos dos capilares da retina, com alteração da relação 
1:1 que existe entre as células endoteliais e os pericitos, no 
indivíduo normal (Fig. 3).

Os pericitos são células da parede capilar fundamentais 
para a vasoregulação (dilatação e contracção capilar) e esta-
bilidade vascular. São células indiferenciadas com algumas 
características de células musculares lisas, que regulam o 
fluxo vascular por contracção e dilatação capilar.14,19 

 A perda de pericitos contribui para a híper perfusão ca-
pilar nas fases iniciais por perda da auto-regulação, para a 
ruptura da barreira hemato-retiniana interna, para o apareci-
mento de dilatações capilares, formação de micro-aneuris-
mas, oclusão de capilares, isquemia da retina e aumento da 
permeabilidade vascular.2,3

c. Disfunção e apoptose das de células endoteliais 
dos capilares da retina 
 A terceira alteração morfológica da RD é a disfunção 

e apoptose de células endoteliais dos capilares da retina, 
com consequente hiper-permeabilidade vascular, oclusões  
capilares e isquemia. A apoptose das células endoteliais origi-
na a formação de capilares acelulares que facilmente ocluem 
e provocam isquemia. A disfunção endotelial também contri-
bui para a ruptura da barreira hemato-retiniana interna.3

Fig. 2 |

Fig. 3 | “in Retinopatía Diabética 2ª edición - Sergio Bonafonte  
e Charles A. Garcia”
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2. O papel das “tight junctions” das células endote-
liais dos capilares retinianos 
As células endoteliais dos capilares retinianos normais 

têm entre si ligações íntimas (tight junctions) que impedem 
a passagem de fluidos, macro moléculas, proteínas e lípidos 
para o espaço extra-vascular. Este é o conceito de barreira 
hemato-retiniana interna (BHR interna).

A perda de pericitos e de células endoteliais dos capilares 
da retina origina oclusões capilares e isquemia, que por sua 
vez provocam a libertação de citoquinas, aumento do VEGF 
e consequente estímulo da angiogénese e aumento da perme-
abilidade vascular pela abertura das “tight juntions”.

3. Contributo central do VEGF no processo fisiopa-
tológico
É muito provável que o VEGF tenha um papel impor-

tante não só nas fases tardias da RD como indutor da neo-
vascularização da retina, mas também nas fases mais pre-
coces quando existe hiperpermeabilidade vascular e início 
da isquemia.10

O aumento significativo do VEGF contribui para as al-
terações mais precoces da RD: - ruptura da BHR interna, 
hiperpermeabilidade vascular e leucostasis (adesão e agre-
gação de leucócitos à parede vascular endotelial). 

4. Contributo da leucostasis/inflamação
A leucostasis é um fenómeno pro-inflamatório e con-

tribui de forma decisiva para a apoptose celular e para a 
oclusão capilar. Está associado à produção de ICAM I e V 
(Inter Cellular Adhesion Molecules). 

Corresponde ao papel significativo da inflamação na pa-
togénese do Edema Macular Diabético.11

A perda de pericitos e de células endoteliais contribuem 
em conjunto para o aparecimento de oclusões e dilatações 
capilares, para a ruptura da BHR interna, para o aumen-
to de VEGF e para a leucostasis induzida pelo ICAM I.                                                                                                        
(Fig.4)

Na patogénese da RD intervêm fenómenos vasoactivos 
(por exemplo, VEGF elevado) e fenómenos inflamatórios 
– leucostasis.

A hiperglicemia desempenha um papel fulcral na pa-
togénese da RD e do EMD.

Na origem de toda esta série de acontecimentos está a 
hiperglicemia crónica e sustentada.

1. A hiperglicemia induz a activação via dos AGE’s
A hiperglicemia induz a activação de várias vias meta-

bólicas, sendo a principal a via da glicosilação não enzimá-
tica ou via das AGE’s.

A glicosilação não enzimática (glycation) consiste na 
união entre uma molécula de glicose e uma proteína, sem 
interferência enzimática (exemplo : a formação da hemo-
globina glicosilada – HbA1c).

A esta ligação segue-se uma sucessão de transforma-
ções bioquímicas complexas que originam a formação de 
AGE’s – Advanced Glycation End-products (produtos fi-
nais de glicosilação avançada).15

É a presença de AGE’s elevadas nas células dos capila-
res da retina que induz uma série de perturbações metabóli-
cas que levam ao espessamento da membrana basal, à apop-
tose de pericitos e células endoteliais, aumento significativo 
do VEGF e à leucostasis. Este é considerado, sem dúvida, 
o mecanismo mais importante para o desenvolvimento das 
lesões vasculares da RD.

2. Como intervêm os AGE’s na fisiopatologia da RD
Os AGE’s interferem na leucostasis activando as inte-

grinas dos leucocitos. As integrinas são proteínas de su-
perfície presentes na membrana celular, responsáveis pela 
comunicação célula-célula ou célula-meio extra-celular. A 
interacção entre os leucócitos e as células endoteliais é me-
diada por moléculas de adesão intercelular (ICAM-1) que 
se ligam às integrinas. Na patogénese da Retinopatia Diabé-
tica, as principais integrinas são a CD-18 (integrina beta-2) 
e a 4αIntegrin (CD49d).9

Os AGE’s elevadas também contribuem para o aumento 
dos níveis circulantes de factores vaso activos: VEGF, PKC 
(proteína quinase C), angiotensina II, histamina, e PDGF 
(platelet derived growth factor). Há uma inter-relação entre 
os vários factores vasoactivos. Todos contribuem para a hi-
perpermeabilidade vascular, vasoconstrição, oclusão capilar e 
isquemia com consequente “up-regulation” do VEGF (Fig.5).

Fig. 4 |
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3. Acção de homeostase no microambiente retiniano 
do PEDF 
O PEDF (pigment epithelium derived factor) é um fac-

tor vasoactivo com acção anti-angiogénica: inibe a angio-
génese e contribui para a redução do VEGF; contribui para 
o trofismo da neuro-retina e dos fotoreceptores. Existe em 
condições normais na cavidade vítrea. O vítreo dos doentes 
com retinopatia diabética tem níveis elevados de VEGF e 
níveis baixos de PEDF.6,18

4. “Up-regulation” do VEGF
A leucostasis, as oclusões capilares, a hipoxia e a isque-

mia originam um aumento progressivo e constante dos níveis 
de VEGF . Existe um “circuito fechado” centrado no VEGF, 
que contribui em última instância para o seu próprio aumen-
to – esta é a definição de “up-regulation” do VEGF  (Fig.6).

O VEGF é o principal estimulador da angiogénese e 
contribui para a hiperpermeabilidade vascular. Tem seis 
isoformas, sendo a 165 a mais interventiva nos fenómenos 
da patogénese da RD.

5. Papel da proteína quinase C (PKC)
A proteína quinase C (PKC) também é activada pelas 

AGE’s. Aumenta a permeabilidade vascular e provoca va-
soconstrição e hipoxia, essencialmente por estímulo das 
endotelinas. Por via indirecta também contribui para o au-
mento do VEGF.

A ruboxistaurina oral, inibidor da PKC foi utilizada no 
estudo PKC-DRS2 que envolveu 685 doentes diabéticos 
em 70 centros de investigação. Os resultados em doentes 
com retinopatia diabética não proliferativa demonstraram 
diminuição da perda visual, menor necessidade de laserte-
rapia e diminuição da progressão do edema macular.5

6. A angiotensina  II e o RAS (Renin Angyotensin 
System)
A angiotensina  II também contribui para a vasocons-

trição e aumento da permeabilidade vascular. O vítreo dos 
doentes diabéticos tem níveis elevados de angiotensina II e 
de VEGF. Existe uma correlação significativa entre os dois 
factores vasoactivos.

Os estudos Direct (Direct Clinical Trials) demonstra-
ram o efeito do Candesartan (um inibidor da angiotensina 
II) em doentes diabéticos tipo 2 com retinopatia não proli-
ferativa. Os resultados mostram regressão parcial da retino-
patia em olhos com nível 35 ou inferior da escala ETDRS. 
Em níveis superiores não foi encontrado qualquer efeito. A 
eficácia é semelhante em doentes com hipertensão associa-
da e em doentes normotensos.16

7. A interferência de factores hemorreológicos
É fundamental para a compreensão da patogénese da 

RD e do EMC não esquecer a interferência de factores 
hemorreológicos,nomeadamente o aumento da viscosidade 
sanguínea, a tendência para a agregação plaquetária e a di-
minuição da deformabilidade eritrocitária. Na presença de 
um endotélio vascular modificado, estas alterações favore-
cem os fenómenos de oclusão microvascular.

8. O papel da interface vítreo-retiniana 
O papel da interface vítreo-retiniana deve igualmente 

ser equacionado. O edema macular difuso surge 3 a 4 ve-
zes menos nos doentes diabéticos com descolamento pos-
terior do vítreo (DPV) completo, quando comparados com 
outros igualmente diabéticos mas com vítreo íntegro. Por 
este motivo vários autores defendem a indução química 
do DPV através da injecção intra-vitrea de Microplasmina 

Fig. 5 | Fig. 6 |
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ou de outras substâncias semelhantes, como forma de tra-
tamento do EMD.

9. A RD é uma doença neuro-vascular
É também importante não esquecer que a retina é um 

tecido nervoso vascularizado. Não é uma rede vascular sem 
suporte. A alteração precoce dos potenciais oscilatórios  do 
ERG dos doentes diabéticos suporta este conceito. Também 
existem alterações precoces das células gliais. A RD é uma 
doença neuro-vascular!

Anti-VEGF’s, corticosteroides e laser térmico -  
o racional do tratamento combinado na RD
Contudo, o  VEGF e a leucostasis  têm maior impor-

tância na patogénese  da RD do que a PKC e a  angio-
tensina  II. Não é por isso difícil entender a eficácia de 
medicamentos anti-VEGF (Pegaptanib, Ranibizumab e 
Bevacizumab) e/ou de corticosteroides (Triamcinolona, 
Dexametasona, Fluocinolona), no tratamento da retino-
patia diabética com edema macular e/ou neovasculariza-
ção da retina. Os corticosteroides para além do seu efeito 
anti-inflamatório directo também diminuem os níveis de 
VEGF.

 O efeito térmico do laser nas células do EPR que sofre-
ram hipertermia estimula produção de PEDF.13

Ao mesmo tempo o laser melhora a oxigenação da re-
tina.17

Estes efeitos conjugados levam à diminuição em 75% 
dos níveis de VEGF.1

Em resumo a fisiopatologia da RD e do EMD é sem 
dúvida complexa, multifactorial e tem pormenores não es-
clarecidos (Fig.7). Não é contudo um labirinto de reacções 
incompreensível.

No inicio de todo o processo e no desencadear do con-
junto de reacções fisiopatológicas, está a hiperglicemia 
crónica e sustentada que leva ao aumento dos AGE´s, ao 
aumento do VEGF e á leucostasis, que por sua vez, pro-
vocam e aumentam a vasoconstrição, hipoxia, isquemia e 
hiperpermeabilidade vascular (Fig. 8).
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RESUMO

Introdução: A tracção mecânica exercida por uma membrana epirretiniana (MER) pode ser sufi-
ciente para causar perda de fotorreceptores, o que por sua vez condiciona a acumulação de lipofus-
cina no epitélio pigmentado da retina e consequentemente a imagem de autofluo-rescência (AF) do 
fundo ocular. Neste trabalho, pretendemos caracterizar os padrões de AF presentes em doentes com 
MER, bem como avaliar a existência de correlação com as imagens de OCT e a acuidade visual.
Método: Estudo prospectivo, tendo sido incluídos oito doentes com MER, sintomáticas. Todos 
os doentes foram estudados pré-operatoriamente com AF, OCT espectral e microperimetria. 
Estes exames foram repetidos ao primeiro, terceiro e sexto mês de pós-operatório.
Resultados: Todos os doentes com integridade da linha de junção dos segmentos internos e 
externos dos fotorreceptores (SI/SE) no OCT, apresentavam AF foveal intacta, no entanto os do-
entes com disrupção da linha SI/SE apresentaram hipo-AF aumentada ou intacta, traduzindo esta 
última uma recuperação posterior da linha SI/SE no OCT. A correspondência entre a imagem 
de AF e a integridade da linha SI/SE foi significativa ao sexto mês de seguimento (p=0.041). Os 
doentes com integridade da SI/SE, apresentaram melhor evolução clínica.
Conclusões: O facto de alguns doentes com descontinuidades da linha SI/SE apresentarem uma 
AF normal pode ser explicado pela presença de um EPR viável e capaz de suportar o funciona-
mento normal dos fotorreceptores. Podemos admitir que a AF adiciona ao estudo das MER um 
componente fisiológico que complementa a informação, essencialmente morfológica, obtida nas 
imagens de OCT.

Palavras-chave
Autofluorescência; membrana epirretiniana; OCT; fotorreceptores.

ABSTRACT

Introduction: The mechanical traction generated by an epiretinal membrane (ERM) may be su-
fficient to cause loss of photoreceptors, which would lead to impaired lipofuscin accumulation in 
the retinal pigment epithelium cells and consequently an altered fundus autofluorescence (AF). 
Our objective is to study the AF patterns present in patients with ERM, as well as to assess the 
potential correlation between fundus AF, OCT imaging and visual acuity.
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Methods: This prospective study, included eight patients with symptomatic ERM. All patients 
were evaluated before surgery with AF, spectral OCT and microperimetry. All exams were 
repeated at the first, third and sixth months after surgery.
Results: Every patient with a normal photoreceptor segment junction layer (IS/OS) as seen in 
the OCT, presented an intact foveal AF, while patients with IS/OS disruption could have either 
an increased foveal hipo-AF or an intact AF, with the later being associated with IS/OS layer 
recovery in OCT imaging. Correspondence between AF image and IS/OS integrity was signifi-
cative by the sixth month of follow-up (p=0.041). Patients with normal IS/OS layer had a more 
favorable clinical course.
Conclusions: the fact that some patients with IS/OS disruption had a normal AF can be explai-
ned by the presence of a functional RPE supporting normal photoreceptor activity. Therefore we 
can say that AF imaging provides a physiological component to the study of ERM that is com-
plementary to the, essentially morphological information, obtained with OCT imaging.

Key-words
Autofluorescence; epiretinal membrane; OCT; photoreceptors.

INTRODUçãO

As membranas epirretinianas (MER) representam uma 
patologia relativamente fre-quente em Oftalmologia, com 
uma prevalência relatada superior a 20% na população até 
aos 75 anos de idade1. O mecanismo patogénico é ainda 
desconhecido, no entanto alguns autores sugerem que as 
MER resultam da proliferação de células gliais, miofibro-
flastos e células do epitélio pigmentado da retina através 
de defeitos na membrana limitante interna, sendo o pro-
cesso mediado por citocinas e factores de crescimento es-
pecíficos2.

Embora numa fase inicial possam ser assintomáticas, 
as MER desenvolvidas podem causar diminuição da acui-
dade visual (AV) e metamorfópsias, em consequência da 
deformidade induzida na arquitectura retiniana devido à 
tracção mecânica que exercem. Embora o tratamento ci-
rúrgico tenha o potencial de permitir recuperar a visão, 
em alguns casos a recuperação é limitada mesmo após 
remoção eficaz da MER3. Com o advento da tomografia 
de coerência óptica de domínio espectral (SD-OCT), vá-
rios detalhes da morfologia retiniana têm sido estudados 
como factores de prognóstico relativamente à recupera-
ção da AV. Alguns dos factores mencionados na literatura 
incluem o volume macular, a morfologia da membrana 
epirretiniana, a deformidade no contorno foveal e a in-
tegridade da linha dos fotorreceptores, sendo este último 
considerado como um dos mais importantes factores de 

prognóstico, juntamente com o volume macular e a AV 
pré-operatória4, 5.

O interesse de aplicar a técnica de autofluorescência (AF) 
ao estudo de doentes com MER, prende-se com a própria  
natureza do exame, pois a imagem de AF resulta sobre-
tudo da acumulação de lipofuscina nas células do epité-
lio pigmentado da retina (EPR), resultante da degradação 
dos segmentos externos dos fotorreceptores e tendo como 
característica o facto de apresentar fluorescência própria 
quando excitada por luz azul ou infra-vermelha. Pode-se 
então admitir, que uma imagem de hiperautofluorescência 
resulte de actividade metabólica aumentada, disfunção do 
EPR ou perda do pigmento luteína, que exerce um efeito 
atenuador. Pelo contrário uma imagem de hipoautofluo-
rescência traduz normalmente perda de EPR, dos fotorre-
ceptores, ou atenuação do sinal por estruturas anteriores 
à retina6. Entende-se então que a normal imagem de AF 
do fundo ocular pressupõe um normal funcionamento do 
complexo EPR-fotorreceptores, pelo que se coloca a hi-
pótese de que as alterações no padrão de AF dos doentes 
com MER sintomáticas possam ter um valor prognóstico 
quanto à recuperação da AV. Uma vez que os trabalhos 
mais recentes indicam que a integridade da linha de jun-
ção dos segmentos internos e externos dos fotorreceptores 
(SI/SE), tal como é visualizada no SD-OCT, constitui um 
importante factor de prognóstico4, 5, 7, propomo-nos avaliar 
a possível correlação entre o padrão de AF, as imagens de  
SD-OCT e a recuperação da acuidade visual.
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Este estudo prospectivo, intervencional, incluiu 8 do-
entes, diagnosticados com MER, com indicação cirúrgica 
(definida como diminuição da AV relevante para a vida 
diária do doen-te e/ou a presença de metamorfópsias as-
sociadas a pregas retinianas induzidas por uma MER cla-
ramente visível à fundoscopia e confirmada por OCT).  
As variáveis clínicas registadas foram a idade, a história 
de cirurgia ocular ou doença ocular prévia e a AV. Os do-
entes foram estudados com AF, OCT e microperimetria. 
As avaliações foram realizadas pré-operatoriamente e re-
petidas ao primeiro, terceiro e sexto mês pós-operatório. 
Foram excluídos do estudo doentes com doença ocular 
concomitante susceptível de causar marcada diminuição 
da AV ou de alterar o sinal obtido pela imagem de auto-
fluorescência, tais como retinopatia diabética proliferati-
va, doença macular relacionada com a idade exsudativa, 
glaucoma avançado ou catarata densa. As imagens de AF 
e OCT foram obtidas com o Spectralis (Heidelberg Engi-
neering) que utiliza um oftalmoscópio de varrimento laser 
confocal, com um comprimento de onda excitatório de 
488nm e um filtro barreira de 500nm e possibilita obter 
imagens de SD-OCT com uma velocidade de aquisição de 
40.000 scans modo-A por segundo e uma resolução axial 
de 3.9µ. Os exames foram realizados e interpretados por 
um oftalmologista experiente (NG). As microperimetrias 
foram realizadas com o Nidek MP1 (Nidek Technologies), 
variando a atenuação do estímulo entre 0-20dB, o tamanho 
do estímulo foi equivalente ao spot Goldmann III e a estra-
tégia usada foi a 4-2 padrão, com estimulação de 41 pontos 
localizados nos 20º centrais. 

As AV foram avaliadas com tabelas ETDRS à distân-
cia de 2 metros, considerando-se como significativo uma 
alteração de pelo menos 5 letras. Os parâmetros analisados 
a partir das imagens de OCT foram a integridade da linha 
de junção dos segmentos externos e internos do fotorrecep-
tores (SE/SI) e a morfologia foveal (MF), sendo estes dois 
últimos factores classificados em 3 graus de forma inde-
pendente: grau 0 se linha SE/SI íntegra, grau 1 se descon-
tinuidade focal da linha SI/SE inferior ou igual a 200µ e 
grau 2 na presença de defeitos na junção SI/SE superiores 
a 200µ. No caso da MF a classificação foi a seguinte: grau 
0 se depressão foveal bem visível, grau 1 se zona foveal de 
aspecto horizontalizado e grau 2 na presença de marcada 
deformação convexa da fóvea. O padrão de AF foi classifi-
cado como grau 0 se não existiam alterações de intensidade 
nem de extensão da área normal de hipo-AF foveal, grau 1 
se era vísivel um aumento da intensidade de hipo-AF foveal 
mantendo-se contudo a área de hipo-AF inalterada e grau2 

se existiam alterações de intensidade e de extensão da área 
de hipo-AF foveal. Os doentes foram operados pelos qua-
tro especialistas da secção de retina cirúrgica, consistindo 
a intervenção em vitrectomia via pars plana (20G ou 23G, 
segundo a preferência do cirurgião) e pelagem da MER 
auxiliada por corante Brilliant blue, ficando a pelagem da 
limitante interna ao critério do cirurgião. Procedimentos 
adicionais foram registados, bem como complicações de-
tectadas no pós-operatório. Os resultados foram submetidos 
a análise estatística usando o software SPSS e o teste de 
análise de variância (ANOVA), sendo considerado estatis-
ticamente significativo um valor p<0.05.  

RESULTADOS

O estudo incluiu 3 homens e 5 mulheres com idades 
compreendidas entre 50 e 82 anos, sendo a média de 70 
anos. Dois doentes tinham história de cirurgia por desco-
lamento de retina antigo e três tinham sido submetidos a 
cirurgia de catarata. O tempo médio de evolução dos sin-
tomas foi de 15 meses, variando entre 8 e 24 meses. No 
pré-operatório a AV variou entre 47 e 69 letras (média de 
55 letras). Em todos os doentes foi visível no SD-OCT, a 
banda de hiperreflectividade correspondente à MER. As 
pregas retinianas induzidas pela MER foram claramente ví-
siveis na AF, em todos os doentes, apresentando-se como 
estrias hipofluorescentes. A presença de uma MER diminui 
ligeiramente por efeito de máscara a normal fluorescência 
da zona foveal, no entanto, em todos os casos foi possível 
avaliar a integridade ou não desta. Verificamos 3 casos com 
AF integra, 4 casos com aumento ligeiro e 1 com aumen-
to evidente da hipo-AF foveal. Seis doentes apresentaram 
descontinuidades da linha SE/SI no OCT, que foram clas-
sificadas como grau 2 em quatro doentes e grau 1 em dois 
doentes (tabela 1). A MF apresentou-se alterada em todos 
os doentes, tendo sido classificado como grau 2 em dois 
doentes e grau 1 nos restantes. Quanto à MP, a sensibilidade 
média foi de 11.4dB, variando entre 6.4 e 18.1dB, não se 
verificando nenhuma relação óbvia com a integridade da 
linha SI/SE ou com a AF. Em dois doentes (casos 4 e 6) os 
resultados de MP foram excluídos por perda de seguimento 
do doente num caso e incapacidade de fixação para realizar 
o exame no outro.

No primeiro mês de seguimento verificamos que apenas 
um doente obteve uma melhoria significativa da AV (5 le-
tras), o mesmo doente apresentava uma MF grau 2 que me-
lhorou para grau 1, o padrão de AF normalizou e a linha SI/
SE manteve a classificação de grau 2. Outro doente (caso 8) 
apresentou também uma melhoria no padrão de AF, bem 
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como uma normalização da linha SI/SE e um ganho modesto 
na AV. Três doentes (casos 2, 4 e 7) apresentaram um agra-
vamento do padrão de AF, mantendo-se a classificação da 
linha SI/SE de grau 2 em dois doentes e piorando para grau 1 
no outro caso (caso 7). Os outros doentes mantiveram a sua 
classificação inalterada relativamente ao pré-operatório. 

Ao terceiro mês de seguimento, mais dois doentes apre-
sentaram uma AF normal (casos 2 e 7), com melhoria da 
linha SI/SE no caso 2, melhoria da MF para grau 1 no caso 
7 e melhoria significativa da AV em ambos. No total 5 do-
entes apresentaram um padrão AF normal (tabela 2), 3 dos 
quais apresentaram melhorias significativas na visão. Nesta 
fase apenas dois doentes apresentavam integridade comple-
ta da linha SI/SE (tabela 3). Um caso apresentou múltiplas 
lesões arredondadas hiper-AF correspondentes a edema 

macular cistóide (EMC) comprovado nas imagens de 
SD-OCT (figura 1), tendo sido submetido a injecção intra-
vítrea de triamcinolona.

Ao fim de 6 meses de seguimento (tabela 1) verifica-
mos uma AF normal em 6 doentes, que correspondeu a uma 
linha SI/SE integra em 4 doentes e grau 1 em dois. Esta 
observação traduz uma marcada recuperação da linha SI/SE 
em 5 doentes (casos 1, 2, 4, 7 e 8), que foi precedida de uma 
normalização do padrão de AF no período compreendido 
entre o 1º e o 3º mês pós-operatórios. Os outros dois casos 
mantiveram uma hipo-AF foveal aumentada, bem como 
defeitos da linha SI/SE. Ao fim de 6 meses, os doentes com 
melhor AV (casos 2,7 e 8) apresentavam AF normal e linha 
SI/SE íntegra. A sensibilidade média na MP ao fim dos seis 
meses, foi de 13.7dB, os doentes com maior recuperação 

Tabela 2 | Correlação entre a AV média e a imagem de AF, durante o estudo

Padrão AF N pré-op  AV pré-op N 1 mês AV 1 mês N 3 mês AV 3 mês N 6 mês AV 6 mês

AF normal 3 58,33 3 55,33 5 60,80 6 65,50

hipoAF grau 1 4 53,75 3 56,00 2 44,00 0 0

hipoAF grau 2 1 48,00 2 53,00 1 48,00 2 49,50

Total 8 54,75 8 55,00 8 55,00 8 61,50

Tabela 3 | Correlação entre a AV média e a classificação da linha SI/SE no OCT, durante o estudo

OCT N pré-op AV pré-op  N 1 mês  AV 1 mês  N 3 mês   AV 3 mês  N 6 mês AV 6 mês

OCT normal 2 53,00 2 54,00 2 58,00 4 69,00

OCT grau 1 2 47,50 2 45,50 4 57,25 3 56,00

OCT grau 2 4 59,25 4 60,25 2 47,50 1 48,00

Total 8 54,75 8 55,00 8 55,00 8 61,50

Tabela 1 | Comparação dos factores AV, AF e OCT: pré-operatório vs 6 meses

Caso AV pré-op OCT pré-op AF pré-op AV 6 mês OCT 6 mês AF 6 mês

1 53 2 1 57 1 0

2 69 2 0 83 0 0

3 59 0 0 57 0 0

4 61 2 1 60 1 0

5 54 2 1 48 2 2

6 46 1 2 51 1 2

7 47 0 0 62 0 0

8 47 1 1 74 0 0
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(casos 7 e 8, ganho médio 6.95dB) apresentavam integridade 
total da linha SI/SE e padrão de AF normal.

Como resultado global verificamos que os doentes com 
descontinuidades da linha SI/SE podiam ter padrão hipo-AF 
ou normal, este último precedeu ou acompanhou uma melho-
ria na linha SI/SE. Pelo contrário, os doentes com padrões  
hipo-AF apresentaram sempre a descontinuidades da linha SI/
SE, nunca correspondendo uma AF alterada a um OCT nor-
mal (tabela 4). Efectivamente após análise estatística obtive-
mos uma associação entre a AF ao 3º mês e o OCT ao 6º mês 
com um valor p de 0.065, melhorando para 0.041 (portanto, 
estatisticamente significativo) na associação entre AF ao 6º 
mês e OCT ao 6º mês. A melhor correlação com a AV foi 
obtida para a integridade da linha SI/SE ao 6º mês (p=0.06).

DISCUSSãO

Após análise dos resultados verificamos que a qualida-
de de imagens possibilitada pelo SD-OCT tem contribuído 
para uma melhor compreensão das lesões intraretinianas 
induzidas pelas MER, nomeadamente verificamos que a 
tracção exercida por uma MER pode ser suficientemente 
grave para induzir défices na camada dos fotorreceptores, 
na grande maioria dos doentes sintomáticos (75%, nesta 
série), o que pode em parte explicar a diminuição da AV. 
No entanto o verdadeiro significado destas alterações no 
prognóstico visual ainda é algo controverso. A integridade 
da linha SI/SE têm sido relatada como o factor mais im-
portante na recuperação visual8, 9. Efectivamente Falkner et 

Fig. 1 | Imagem de AF ao 1º mês, revela aumento marcado da hipo-AF foveal (A). Imagem de OCT corres-pondente revela quistos in-
traretinianos e extensa descontinuidade da linha SI/SE (B). Ao 6 mês de verifi-camos AF normal associada a uma recuperação 
evidente da linha SI/SE (D).

A Autofluorescência na Avaliação Pré e Pós-Operatória de Membranas Epirretinianas 



112 |  Revista da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

al4 num estudo recente recorrendo a imagens de SD-OCT 
analisaram o significado prognóstico de vários factores, 
incluindo: espessura foveal central, volume macular, inte-
gridade da linha SI/SE, contorno foveal e morfologia da 
membrana limitante interna, tendo-se verificado que o úni-
co factor pré-operatório, com influência na AV aos 3 meses, 
para longe e para perto, foi a integridade da linha SI/SE. Já 
Oster et al5 que também recorreram a imagens de SD-OCT, 
verificaram que embora a linha SI/SE fosse um importante 
factor predictivo,  foi a espessura macular que obteve maior 
significado estatístico como factor independente. Embora 
estas diferença possam ser inerentes à metodologia utili-
zada, parece-nos que o papel da linha SI/SE como factor 
predictivo independente é limitado, uma vez que na nossa 
série 4 dos 6 doentes com descontinuidades da linha SE/SI 
no pré-operatório, apresentaram recuperações significativas 
associadas a uma normalização prévia ou em simultâneo 
do padrão de AF foveal. Uma vez que não é possível haver 

regeneração de fotorreceptores perdidos, os nossos resulta-
dos indicam que nem sempre existe uma correspondência 
real entre a imagem de OCT e a lesão anatómica, podendo 
a ausência focal da linha SI/SE dever-se a um mero efei-
to óptico inerente ao processo de obtenção da imagem. Ao 
adicionarmos a AF ao estudo de doentes com MER estamos 
a incluir um componente fisiológico na sua avaliação, que 
complementa o componente morfológico evidenciado pe-
las imagens do OCT, pois um padrão normal de AF indica 
que teoricamente estamos na presença de um EPR viável 
e capaz de suportar o normal funcionamento dos fotorre-
ceptores. Conseguimos assim, perceber quais os casos em 
que as lesões na linha SI/SE traduzem verdadeira perda ir-
reversível de fotorreceptores.  Verificamos também que as 
maiores recuperações de AV ocorreram a partir do 3º mês 
continuando até ao 6º mês. Este período de tempo já iden-
tificado por Mitamura et al9 coincide com o momento em 
que a maioria dos doentes já apresentava uma AF íntegra, 

Tabela 4 | Correlação entre a AF ao 3º mês e a linha SI/SE no OCT ao 6º mês

OCT 6 mes
Total

OCT normal OCT grau 1 OCT grau2

AF 3 mes AF normal 4 1 0 5

hipoAF grau 1 0 1 1 2

hipo AF grau 2 0 1 0 1

Total 4 3 1 8

Fig. 2 | Imagem de AF mostrando múltiplas lesões arredondadas hiper-AF (A) corres-pondendo a EMC no OCT (B).
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no entanto a linha SI/SE estava completamente restaurada 
apenas em 2 doentes. Esta observação apontava para um 
valor predictivo da AF quanto à recuperação da linha SI/SE, 
no entanto a análise estatística não confirmou esta hipótese. 
Acreditamos que tal se deveu ao reduzido número da amos-
tra, pois se considerarmos um valor p de 0.1, o resultado 
foi significativo (p=0.065), com uma probabilidade de 90% 
de existir uma associação predictiva entre a AF e o OCT, 
valor que para uma amostra de 8 doentes parece razoável. 
O estudo da MF na nossa série não foi importante face ao 
número reduzido de doentes com MF grau 2, embora possa-
mos admitir quanto à recuperação morfológica que a cirur-
gia parece mais eficaz nos doentes com MER mais graves, 
pois os dois doentes com MF grau 2 melhoraram para grau 
1 e os restantes mantiveram a MF pré-operatória. 

Fig. 3 | Imagem de AF ao 1º mês revela aumento da área de hipo-AF foveal que corresponde a um defeito extenso da linha SI/SE no OCT 
(B). Ao 6º mês verificamos uma AF normal (C) com integridade completa da linha SI/SE (D).

Niwa et al10 verificaram que a amplitude da onda a no 
electroretinograma focal macu-lar pré-operatório, se corre-
lacionava com a AV pós-operatória nos doentes com MER. 
Uma vez que a onda a se origina da actividade combinada 
dos fotorreceptores e células bipolares-off, este método 
também tem o potencial de complementar os dados forne-
cidos pelo OCT. No entanto, poucos oftalmologistas têm 
experiência em electrofisiologia e trata-se de um exame 
algo moroso de realizar. Pelo contrário a AF assume-se 
como um exame rápido, prático e de fácil interpretação, 
pelo que nos parece útil incluir a AF na avaliação pré e 
pós-operatória de doentes com MER.  A grande limita-
ção do nosso trabalho prende-se com o número reduzido 
de casos, que limita os testes estatísticos possíveis e au-
menta o efeito de possíveis variáveis externas ao estudo.  

A Autofluorescência na Avaliação Pré e Pós-Operatória de Membranas Epirretinianas 



114 |  Revista da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

No entanto o facto de termos verificado que todos os do-
entes com melhoria no padrão de AF apresentaram me-
lhorias na integridade de linha SI/SE associado à obser-
vação de que uma AF alterada nunca esteve associada a 
uma linha SI/SE íntegra argumentam a favor da AF como 
um importante exame a adicionar ao estudo por OCT. No 
futuro contamos aumentar a nossa casuística de modo de 
forma a podermos estudar o valor prognóstico da AF de 
forma mais significativa. 
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RESUMO

Introdução: Várias evidências clínicas e experimentais sugerem que as células precursoras do 
epitélio corneano se encontram no limbo, o que levou ao surgimento de novas técnicas cirúrgi-
cas, nomeadamente transplantes querato-límbicos e enxertos celulares expandidos ex vivo. As 
palissadas de Vogt são as estruturas anatomo-funcionais onde é pressuposto que estas células se 
encontram. No entanto, três estruturas da microanatomia do limbo foram recentemente descritas 
como potencial nicho de células estaminais: as criptas epiteliais límbicas1, as criptas límbicas e 
as projecções focais estromais2. Numa era em que as terapias celulares ganham importância cres-
cente no tratamento da insuficiência límbica, a utilização de métodos de imagem não invasivos 
para realização de biópsias dirigidas poderá revelar-se essencial para o sucesso dos transplantes 
de células expandidas ex vivo2.
Objectivo: Avaliar a microanatomia do limbo através de biomicroscopia, microscopia confocal 
e histologia e estabelecer correspondências entre as várias técnicas.
Material e métodos: Foram avaliados treze anéis corneoesclerais de nove dadores de cór-
nea, provenientes do Banco de Olhos do Serviço de Oftalmologia dos Hospitais da Univer-
sidade de Coimbra. Em todos eles foram realizados exame biomicroscópico e fotografia de 
segmento anterior com o objectivo de identificar palissadas de Vogt. De seguida, foi reali-
zada microscopia confocal (Heidelberg Retinal Tomograph II® - Rostock Cornea Module®) 
e, posteriormente, exame histológico. Foram realizados cortes de 2 a 4 μm de espessura e 
as lâminas coradas com hematoxilina-eosina. A presença de palissadas de Vogt, criptas epi-
teliais límbicas, criptas límbicas e projecções focais estromais foi registada. As imagens da 
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microscopia confocal foram comparadas com os cortes histológicos.
Resultados: Dos 13 olhos, em apenas oito (seis dadores) foi possível detectar a presença de 
palissadas de Vogt ao exame biomicroscópico. Nestes casos, estas estruturas foram identifi-
cadas também através de microscopia confocal e/ou histologia.  Nos restantes cinco anéis, 
estas estruturas foram identificadas apenas com recurso a microscopia confocal (3 olhos) e/ou 
histologia (5 olhos). Foram identificadas criptas límbicas sempre que se detectaram palissadas 
na microscopia confocal (n=10). As criptas epiteliais límbicas foram apenas observadas em 
cortes histológicos (n=3).
Conclusões: A microscopia confocal é útil na identificação de microestruturas límbicas com 
detalhe quasi histológico, com um maior grau de certeza do que a avaliação biomicroscópica. 
É um método simples e não invasivo que permite avaliar o limbo in vivo bem como em tecidos 
de bancos de olhos, podendo, dessa forma, contribuir para o diagnóstico e tratamento de várias 
condições clínicas.           

Palavras-chave
Microanatomia do limbo; insuficiência límbica; palissadas de Vogt; criptas epiteliais límbicas; 
projecções focais estromais.

ABSTRACT

Introduction: Several clinical and experimental evidence suggest that corneal epithelial pre-
cursors are located at the limbus. This has lead to the development of new surgical techniques, 
namely kerato-limbal grafts and ex vivo expanded stem cell transplants. Limbal palisades 
of Vogt are the anatomic and functional structures thought to harbour these cells. Recently, 
three structures of limbal microanatomy were described as potential stem cell niche: limbal 
epithelial crypts1, limbal crypts and focal stromal projections2. In an era where cell therapy 
gains importance in the treatment of limbal insufficiency, non-invasive imaging methods to 
perform guided biopsies may become essential to the success of ex vivo expanded stem cell 
transplants2. 
Objective: to evaluate the limbal microanatomy with confocal microscopy and histology and 
establish correspondences between the two techniques. 
Material and methods: Thirteen corneoscleral rings from nine organ donors stored in Coim-
bra’s University Hospital Eye Bank were evaluated. All underwent biomicroscopic evaluation 
and anterior segment photography, in order to identify palisades of Vogt. Then, confocal micros-
copy was performed (Heidelberg Retinal Tomograph II® - Rostock Cornea Module®) and 2-4 
µm thick cuts were obtained for histology. The presence of palisades of Vogt, limbal epithelial 
crypts, limbal crypts and focal stromal projections was recorded. Confocal images were com-
pared with histological cuts. 
Results: Palisades of Vogt were detected on biomicroscopy in only eight out of 13 eyes (six 
donors). In these eight cases, these structures were also identified in confocal microscopy and/or 
histology. In the remaining five rings, these structures were detected only with confocal micros-
copy (3 eyes) and/or histology (5 eyes). Limbal crypts were identified on confocal microscopy 
whenever palisades were detected (10 eyes). Limbal epithelial crypts were only observed on 
histology (3 eyes). 
Conclusions: Confocal microscopy is useful in the identification of limbal microstructures with 
great detail and is more reliable than biomicroscopy. It is a simple and non invasive method that 
allows evaluation of the limbus in vivo, as well as in eyebank tissue. In this way, it can contribute 
to the diagnosis and treatment of several clinical conditions. 
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Avaliação da Microanatomia do Limbo

INTRODUçãO

A integridade límbica é fundamental para a manuten-
ção da estrutura e função do epitélio corneano, contribuindo 
para a recuperação daquelas sempre que ocorre qualquer 
agressão ao epitélio corneano. Esta e outras evidências clí-
nicas e experimentais sugerem que as células precursoras 
do epitélio corneano se encontram no limbo3-6, o que levou 
ao surgimento de novas técnicas cirúrgicas, nomeadamente 
transplantes querato-límbicos e enxertos celulares expandi-
dos ex vivo.

As palissadas de Vogt foram descritas pela primeira vez 
em 1921 por Vogt, quando as observou à lâmpada de fen-
da7. São projecções papilares de tecido conjuntivo que par-
tem do estroma da conjuntiva, estão recobertas por epitélio 
e encontram-se mais frequentemente no limbo superior e 
inferior, estando praticamente ausentes no meridiano hori-
zontal7,8. São as estruturas anatomo-funcionais do limbo há 
muito apontadas como o local onde as células precursoras 
do epitélio corneano se encontram. A hipótese de que estas 
células são uma sub-população da camada basal do epitélio 
que recobre as palissadas continua a ser a mais aceite3,9. 

No entanto, três estruturas da microanatomia do limbo 
foram recentemente descritas como potencial nicho de cé-
lulas estaminais. Dua et al., em 2005, com base em estudos 
histológicos e de imunohistoquímica, demonstrou a presen-
ça de umas estruturas que denominou de criptas epiteliais 
límbicas (CEL)1. Estas são projecções de cordões celulares 
a partir da superfície mais profunda e periférica da palissa-
da, com disposição radiária ou circunferencial. As células 
das CEL demonstram positividade para a citoqueratina 14 
(CK14 – marcador do fenótipo epitelial) e para a proteína 
de transporte transmembranar ABCG2 (presumível marca-
dor de célula estaminal). Mais tarde, Shortt et al. em 2007, 
com base em estudos de microscopia confocal, microscopia 
de varrimento electrónico e imunofluorescência, descreveu 
as criptas límbicas (CL) e as projecções focais estromais 
(PFE)2. As CL são, segundo estes autores, invaginações de 
células epiteliais estendendo-se da córnea periférica para 
o limbo, rodeadas por estroma altamente celular com rede 
vascular própria. As PFE são projecções do estroma em 

forma de dedo de luva até ao epitélio límbico que contêm 
um vaso sanguíneo central e são rodeadas por uma camada 
compacta de células pequenas. As células basais das CL e 
as células que rodeiam as PFE seriam células precursoras 
do epitélio corneano, demonstrando positividade para o fac-
tor de transcrição p63 e a proteína ABCG2, dois presumí-
veis marcadores de células estaminais10.

Numa era em que as terapias celulares ganham impor-
tância crescente no tratamento da insuficiência límbica, a 
utilização de métodos de imagem não invasivos para reali-
zação de biópsias dirigidas poderá revelar-se essencial para 
o sucesso dos transplantes de células expandidas ex vivo2.

OBjECTIVO

Avaliar a microanatomia do limbo através de micros-
copia confocal e histologia e estabelecer correspondências 
entre as duas técnicas.

MATERIAL E MéTODOS

Foram analisados nove anéis córneo-esclerais, dois 
botões córneo-esclerais e dois globos oculares de nove 
dadores, provenientes do Banco de Olhos do Serviço de 
Oftalmologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra. 
Os anéis foram usados após trepanação da córnea para 
transplante. Os botões e os globos oculares tinham sido 
considerados não adequados para transplantação (critérios 
de exclusão: serologias infecciosas positivas). A idade dos 
dadores variou entre 31 e 75 anos (média 52 anos). O tempo 
médio de permanência em banco de olhos foi de 5 dias, com 
um máximo de 9 dias. Os anéis foram mantidos em meio de 
conservação Eusol-C®, a uma temperatura de +4ºC.

Em todos eles foram realizados exame biomicroscópico 
e fotografia de segmento anterior com o objectivo de iden-
tificar palissadas de Vogt. Posteriormente, foram avaliados 
por microscopia confocal (Heidelberg Retinal Tomograph 
II® - Rostock Cornea Module®), obtendo-se secções sim-
ples, sequenciais e de volume. Todos os exames foram 

Key-words
Limbal microanatomy; limbal insuficiency; palisades of Vogt; limbal epithelial crypts; focal 
stromal projections.
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realizados pelo mesmo investigador. As peças foram fixa-
das em formaldeído a 10% por um período mínimo de 24 
horas e incluídas em parafina. Foram feitos cortes histológi-
cos de 2 a 4 μm de espessura e as lâminas coradas com he-
matoxilina-eosina. Em quatro peças foram realizados cortes 
em três planos (radiários ou longitudinais, tangenciais ou 
paralelos à superficie e coronais, i.e., perpendiculares aos 
anteriores) e em nove apenas cortes radiários. As fotogra-
fias de segmento anterior, as imagens obtidas por microsco-
pia confocal e as lâminas histológicas foram avaliadas por 
dois investigadores de forma independente. A presença de 
palissadas de Vogt, criptas epiteliais límbicas, criptas lím-
bicas e projecções focais estromais foi registada. As ima-
gens da microscopia confocal foram comparadas com os 
cortes histológicos.

 
RESULTADOS

As palissadas de Vogt são linhas paralelas de finas cris-
tas longitudinais localizadas no limbo e dispostas radial-
mente em torno da superfície corneana8. Estas foram fa-
cilmente detectadas à biomicroscopia em oito dos 13 anéis 
(61,5%) por ambos os investigadores (Fig 1). Nestes casos, 
estas estruturas foram identificadas também através de mi-
croscopia confocal e/ou histologia (tabela 1). 

De salientar que nos dois globos oculares (dador B) e 
nos dois botões córneo-esclerais (dador I), as palissadas 
eram bem visíveis. Dos nove anéis córneo-esclerais, em 
cinco (38,5% do total) a sua presença foi considerada du-
vidosa pelos dois investigadores. Nestes cinco casos, a mi-
croscopia confocal permitiu identificá-las em três (23,1% 
do total). Nos outros dois, a sua presença apenas foi detec-
tada histologicamente.

As palissadas de Vogt são projecções do estroma con-
juntival em forma de dedo de luva na transição córneo-
-conjuntival que, na microscopia confocal, se identificam 
como estruturas hiperreflectivas, lineares e paralelas, reco-
bertas por uma camada de células hiperreflectivas11 (Fig 2). 
Podem também apresentar-se como estruturas ovais ou em 
forma de anel quando captadas obliquamente ou de topo11 
(Fig 2). Na nossa série, foram identificadas por microscopia 
confocal em dez olhos (76,9%). 

O espaço entre as palissadas é ocupado por várias cama-
das de células epiteliais escuras com bordos hiperreflecti-
vos, que, em cortes paralelos à superfície, formam aglome-
rados celulares delimitados pelas palissadas de Vogt (Fig 
3). Estas estruturas são em tudo semelhantes às CL descri-
tas por Shortt et al. 20072 e foram observadas nos olhos em 
que se detectaram palissadas (n=10).

Histologicamente, as palissadas de Vogt são projec-
ções papilares de tecido conjuntivo laxo, formado por fi-
bras de colagénio sub-epitelial e fibroblastos fusiformes, Fig. 1 | Palissadas de Vogt visíveis à biomicroscopia.

Fig. 2 | Palissadas de Vogt: estruturas lineares e em anel, recober-
tas por camada de células hiperreflectiva.
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delimitadas por uma camada de células basais8 (Fig. 4 e 5). 
São recobertas por um epitélio estratificado, que contém 
melanócitos8,11 (Fig. 6). Na nossa série, foram identifica-
das em 12 dos 13 olhos. No anel nº 13, apesar de se terem 

identificado palissadas na biomicroscopia e na microscopia 
confocal, não foi possível observá-las na histologia porque 
houve desprendimento de todo o epitélio corneano e límbi-
co durante o processamento da peça.

 
Para além destas estruturas, foi possível detectar a pre-

sença de CEL em três dos 13 olhos (23,1%), mas apenas 
nos cortes histológicos (Fig. 7).

DISCUSSãO

As palissadas de Vogt, como estruturas macroscópicas, 
nem sempre são visíveis. Na nossa série, a sua presença 
foi considerada duvidosa ou não houve concordância en-
tre os dois investigadores, em cinco dos anéis. De facto, 
estas estruturas nem sempre são detectáveis na população 
normal8,11. Outras causas plausíveis para a sua ausência po-
derão ser artefactos causados pela permanência no meio de 
conservação ou a inexistência de conjuntiva suficiente por 
ter sido removida durante o processamento. Durante a tre-
panação da córnea, a conjuntiva é meticulosamente remo-
vida e com ela certamente grande parte destas estruturas. 
De facto, nos globos oculares não processados (dador B) 
e nos botões córneo-esclerais (não trepanados – dador I), 

Tabela 1 | Resumo dos achados da biomicroscopia, microscopia confocal e histologia

Dador Idade (a) Olho Tempo (d) Biomicroscopia M. Confocal Histologia

B. Olhos P. Vogt P. Vogt CL P. Vogt CEL

A / OD 55 1 6 S S S S S

A / OE 55 2 8 duvidoso S S S N

B / OD* 65 3 0 S S S S N

B / OE* 65 4 0 S S S S N

C / OD 43 5 5 duvidoso N N S N

D / OD 46 6 5 S N N S N

D / OE 46 7 5 duvidoso S S S N

E / OD 75 8 1 S S S S N

F / OD 54 9 7 duvidoso S S S S

G / OD 42 10 6 duvidoso N N S S

H / OD 31 11 4 S S S S N

I / OE** 50 12 9 S S S S N

I / OD** 50 13 9 S S S N N
(OD – olho direito; OE – olho esquerdo; a – anos; d – dias; M. Confocal – microscopia confocal; B. Olhos – banco de olhos; P. Vogt – palissadas de Vogt; CL – criptas límbicas; 
CEL – criptas epiteliais límbicas; S – sim, N – não) * - globo ocular; ** - botão córneo-escleral.

Fig. 3 | Entre as palissadas, observam-se aglomerados celulares.

Avaliação da Microanatomia do Limbo
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a conjuntiva remanescente permitiu a fácil identificação das 
palissadas de Vogt. Já nos anéis obtidos após trepanação da 
córnea, a sua identificação foi duvidosa em mais de meta-
de dos casos. Por esse motivo, alguns autores aconselham 
a manter os 2-3 mm de conjuntiva perilimbica quando se 
pretende realizar transplante de limbo12. Por outro lado, 
não sendo visíveis à biomicroscopia, podem existir a nível 

microscópico8, o que torna este exame insuficiente para a 
sua identificação. 

A microscopia confocal ajudou a identificar palissadas 
de Vogt em 60% (3/5) dos falsos negativos do exame bio-
microscópico. Nos restantes oito olhos, confirmou, com 
uma excepção (anel nº 6), os achados biomicroscópicos. 
Desta forma, permitiu um diagnóstico correcto em 76,9% 
dos casos.

A histologia permitiu detectar a presença destas estrutu-
ras em todos os olhos, excepto no nº 13, pois houve perda 
do epitélio durante o processamento da peça. Neste caso, as 
palissadas eram macroscopicamente evidentes, bem como 
na microscopia confocal. De salientar ainda que o olho 
adelfo do mesmo indivíduo (anel nº 12) apresentava palis-
sadas evidentes na biomicroscopia, na microscopia confo-
cal e no exame histológico.

Verificou-se, assim, que a capacidade de detecção destas 
estruturas com a microscopia confocal (10 olhos - 76,9%) 
e no exame histológico (12 olhos - 92,3%) era semelhante 
e bastante superior à avaliação biomicroscópica (8 olhos – 
61,5%).

Relativamente às três microestruturas recentemente 
descritas, conseguimos identificá-las na nossa série. Ima-
gens compatíveis com as CL e as PFE foram obtidas através 
de microscopia confocal e histologia. Já as CEL só foram 
detectadas ao exame histológico.

As CL descritas por Shortt et al.2 parecem correspon-
der às “rete ridges” descritas por Towsend em 19918, isto 
é, são projecções de epitélio estratificado para a profundi-
dade, na direcção do estroma, envoltas por estroma alta-
mente celular que forma elevações papilares (as palissadas 
de Vogt, segundo Towsend). O facto de as células na sua 
camada basal demonstrarem positividade para o factor de 
transcrição p63 e proteína transportadora ABCG2 é mais 
um elemento a favor da localização de células precursoras 
do epitélio corneano no limbo, sejam elas células amplifica-
doras transitórias ou células estaminais, hipótese postulada 
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Fig. 4 e 5 | Palissada de Vogt (corte radiário e perpendicular; coloração HE; 10x).

Fig. 6 | Melanócitos na camada basal do epitélio límbico (HE; 
10x).

Fig. 7 | Cripta epitelial límbica (corte radiário, coloração HE; 
10x).



Vol. 35 - Nº 2 - Abril-Junho 2011  |   121

pela primeira vez por Davanger e Evensen em 19713. Este 
facto está de acordo com as observações de outros autores 
que localizam estas células precursoras à camada basal do 
epitélio límbico6,9. Quanto às PFE, a descrição feita pelos 
próprios autores é sobreponível à definição de palissada de 
Vogt: projecções estromais em dedo de luva rodeadas por 
uma camada compacta de células pequenas – e que corres-
ponde à camada basal do epitélio límbico.

As CEL descritas por Dua et al.1 foram detectadas na 
nossa série, embora raramente (n=3). O facto de não terem 
sido realizados cortes histológicos seriados provavelmente 
justifica a baixa frequência com que estas estruturas foram 
observadas. Esse será também o motivo pelo qual Shortt et 
al.2 em 2007, não encontrou essas estruturas em nenhum 
dos 38 olhos examinados. Segundo Dua et al.1, existem em 
média cerca de 6 CEL por olho, que serão melhor individu-
alizadas por imunohistoquímica, que não foi feito na nossa 
série. As CEL não foram, contudo, identificadas na micros-
copia confocal. As estruturas descritas por Dua et al.1 fo-
ram observadas em cortes histológicos radiários e com esta 
técnica de imagem in vivo não é possível obter esses cortes. 
Existe na literatura, uma imagem de microscopia confocal 
descrita como podendo corresponder a uma CEL13, mas 
esta assumpção é empírica. Será útil localizar estas estrutu-
ras em cortes histológicos tangenciais para posteriormente 
identificar imagens compatíveis à microscopia confocal.

  
CONCLUSÕES

A microscopia confocal é extremamente útil na identi-
ficação de microestruturas límbicas com detalhe quasi his-
tológico, com um grau de certeza semelhante ao do exame 
anatomo-patológico e superior à avaliação biomicroscópi-
ca. É um método simples e não invasivo que permite avaliar 
o limbo in vivo bem como em tecidos de Bancos de Olhos, 
podendo, dessa forma, contribuir para o diagnóstico e trata-
mento de várias condições clínicas. 
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RESUMO

Objectivo: Avaliar os resultados anatómicos, funcionais e complicações da cirurgia no descola-
mento de retina regmatogéneo (DRR) por rasgadura gigante (RG).
Material e Métodos: Estudo retrospectivo de 23 casos de DRR por RG submetidos a vitrecto-
mia via pars plana (VPP) entre 2006 e 2009 com seguimento médio de 10 meses.
Resultados: No período analisado, foram operados 23 olhos de 22 doentes com DRR associado 
a RG. A média de idades dos doentes foi de 53 anos, com predomínio do sexo masculino (17:5). 
A duração dos sintomas até à cirurgia foi inferior a 1 semana em 14 casos (60.9%). Nove olhos 
(39,1%) eram pseudofáquicos e 4 (17.4%) eram altos míopes. A acuidade visual (AV) inicial era 
igual ou superior a 20/40 em 13,0% dos casos.  O DRR atingia predominantemente os quadrantes 
superiores em 34.8% (n=8) dos quais 4 apresentavam inversão retiniana, os inferiores em 21.7% 
(n=5), os temporais em 34.8% (n=8) e era total em 8,7% (n=2) dos doentes. A mácula estava 
aplicada em 7 olhos (30.4%). Todos os doentes foram submetidos a cirurgia nos primeiros 4 dias 
após o diagnóstico. O óleo de silicone foi usado como tamponamento em 15 olhos (65,2%), dos 
quais 4 necessitaram de mais do que uma cirurgia para a reaplicação total da retina. Dos 8 olhos 
(34.8%) que realizaram tamponamento com gás, 3 necessitaram de mais do que uma cirurgia. 
No fim do seguimento, 5 doentes mantinham-se tamponados com silicone. O sucesso anatómico 
após uma cirurgia foi de 68.2% e no fim do seguimento, de 100%. O sucesso funcional (melhor 
acuidade visual  corrigida final igual ou superior à melhor acuidade visual corrigida inicial) foi 
de 86.4%. A catarata e a hipertensão ocular, foram as complicações mais comuns observadas. 
Conclusão: A vitrectomia primária com tamponamento com óleo de silicone foi a técnica cirúr-
gica mais utilizada nos DRR por RG. Na nossa série foi conseguida uma taxa de sucesso anató-
mico final de 100%, e um sucesso funcional de 86.4%. A vitrectomia com tamponamento com 
óleo de silicone parece ser um tratamento eficaz no descolamento de retina por RG.

ABSTRACT

Purpose: Surgical results of primary vitrectomy of rhegmatogenous retinal detachment (RRD) 
with giant tear (GT). Methods: Retrospective study of 23 cases of RRD with GT submitted to 
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pars plana vitrectomy (PPV) between 2006 and 2009 with a mean follow-up of 10months.
Results: 23 eyes of 22 patients had surgery for a RRD associated with a GT. Mean age was 53 
years with a male/female ratio of 17:5. Symptoms duration until surgery was inferior to one week 
in 14 cases (60.9%).  Nine eyes (39,1%) were pseudophakic and 4 (17.1%) had high myopia. 
Initial visual acuity was equal or better than 20/40 in 13.0% of the cases. The retinal detachment 
was mainly located in the superior quadrants in 34.8% (n=8), inferior quadrants in 21.7% (n=5), 
temporal quadrants in 34.8% (n=8) and was total in 8.7% (n=2). Macula was attached in 7 eyes 
(30.4%). PPV was performed in the first 4 days after the diagnosis in all cases. Silicone oil was 
used as tamponade in 15 eyes (65.2%) and 4 of them needed more than one surgery to reattach 
totally the retina. Of the 8 eyes that were tamponade with gas, 3 needed more than one surgery. 
At the end of the follow-up, 5 patients were still with silicone oil in. Anatomical success with 
one surgey was 68.2% and at the end of the follow-up was 100%. Functional success (final best 
corrected visual acuity equal or superior to the inicial best corrected visual acuity) was 86.4%. 
Cataract and high intraocular pressure were the most common complications observed. 
Conclusion: PPV with silicone oil tamponade was the preferred surgical technique in RRD with 
GT. In our series, we had a final anatomical success of 100% and a functional success of 86.4%. 
Vitrectomy with silicone oil tamponade seems to be an effective procedure in RRD with GT.

INTRODUçãO

A rasgadura gigante (RG) define-se como uma rasgadu-
ra periférica com extensão superior a 90º associado a des-
colamento posterior do vítreo (DPV). Numa RG, o vítreo 
permanece aderente à margem anterior da rasgadura, estan-
do o bordo posterior livre, o que pode levar a uma inversão 
retiniana por acção da gravidade.1

Schepens descreveu 3 tipos de RG: as idiopáticas que 
correspondem a 70% dos casos, as traumáticas (20%) e 
aquelas que ocorrem na margem posterior de uma degene-
recência em palissada.2

As RG ocorrem mais frequentemente em doentes com 
miopia, síndromes falciformes, síndrome de Marfan e sín-
drome de Ehler-Danlos. Os doentes com RG têm uma pro-
babilidade aumentada de desenvolver rasgaduras retinianas 
e descolamento de retina no olho adelfo, pelo que a sua ob-
servação é mandatória.3

Estão descritas na literatura várias abordagens cirúrgi-
cas com resultados semelhantes para o tratamento dos DRR 
associados a RG.4,5,6  

Alguns autores, associadamente à vitrectomia, reali-
zam indentação escleral e cirurgia de extracção de cris-
talino.8,9,10

O objectivo deste estudo é avaliar os resultados ana-
tómicos, funcionais e as complicações da vitrectomia no 
DRR por RG.

MéTODOS

Estudo retrospectivo dos casos de DRR submetidos a 
cirurgia entre 2006 e 2009, no serviço de oftalmologia do 
Centro Hospitalar do Porto, por um de três cirurgiões. Fo-
ram incluídos no estudo os casos de DRR com RG e segui-
mento mínimo de 6 meses.

Foram recolhidos os dados dos registos clínicos dos do-
entes quanto ao tempo de duração dos sintomas, à presença 
de factores de risco (alta miopia, antecedentes de cirurgia 
de catarata, de traumatismo ocular ou de cirurgia refracti-
va), a localização do descolamento de retina, o estado ma-
cular e a presença de proliferação vítreo-retiniana (PVR). 
Analisaram-se os procedimentos associados à vitrectomia, 
o sucesso anatómico (retina totalmente aplicada no final do 
seguimento), o sucesso funcional (melhor acuidade visual 
corrigida final igual ou superior à melhor acuidade visual 
corrigida inicial) e a incidência de complicações.

RESULTADOS

Foram analisados 651 casos de DRR no Centro Hospita-
lar do Porto no período compreendido entre Janeiro de 2006 
e Dezembro de 2009. Destes, 3.5% (n=23) correspondiam a 
um DRR com RG em 22 doentes, sendo 17 do sexo mascu-
lino e 5 do sexo feminino.
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A média de idades era de 53 anos, variando entre 26 e 
75 anos.

Quanto à lateralidade, constatou-se a presença de DRR 
em 12 olhos direitos e 11 olhos esquerdos.

Os factores de risco identificados foram a alta miopia 
(superior a 6 dioptrias) em 17.4% (n=4), a existência de ci-
rurgia de catarata prévia em 39.1% (n=9), com apenas 1 
caso de cirurgia complicada por rotura de cápsula posterior, 
história de traumatismo em 13% (n=3) e de cirurgia refrac-
tiva em 8.7% (n=2).

A duração dos sintomas foi inferior a uma semana em 
14 doentes (60.9%), havendo 2 doentes que referiram a pre-
sença de sintomatologia por mais de 1 mês.

Os quadrantes de retina predominantemente envolvidos 
eram: os superiores em 8 casos (34.8%) dos quais 4 apresen-
tavam inversão retiniana; os temporais em 8 casos (34.8%); 
os inferiores em 5 (21.7%); e o DRR era total em 2 casos 
(8.7%). A mácula estava aplicada em 7 doentes (30.4%).

A extensão da rasgadura variava entre 90-180º em 16 
olhos (69.6%) e 7 olhos (30.4%) apresentavam RG com 
mais de 180º.

Apenas um caso (4.3%) apresentava PVR grau C.
A melhor acuidade visual corrigida (MAVC) inicial era 

inferior a 20/400 em 12 casos (52.2%), entre 20/400 e 20/40 
em 8 casos (34.8%) e superior ou igual a 20/40 em 3 casos 
(13%).

A cirurgia efectuada foi a vitrectomia, tendo sido rea-
lizada em todos os casos nos primeiros quatro dias após o 
diagnóstico.

Em todos os doentes foi usado perfluorcarbono líquido 
e efectuada retinopexia com laser endocular.

Como tamponamento foi utilizado o óleo de silicone 
1000 cs em 14 olhos (60.8%), óleo de silicone HD num 
olho (4.3%) e gás C3F8 em 8 olhos (34.8%).

Por se ter perdido o seguimento de um doente, os dados 
referentes ao pós-operatório, são relativos a 22 olhos. As-
sim, o seguimento médio dos restantes 21 doentes foi de 10 
meses, variando entre 6 e 18 meses.

Dos 14 olhos tamponados com óleo de silicone, 4 de-
senvolveram PVR e necessitaram de mais de que uma ci-
rurgia para reaplicar totalmente a retina. 

Dos 8 olhos que realizaram tamponamento com gás, 
3 necessitaram de mais do que uma cirurgia (um caso por 
PVR e 2 casos por hemovítreo). Nestes olhos, recorreu-se 
ao óleo de silicone como tamponamento. Assim, a  taxa de 
PVR pós-operatória foi de 22.7% (n=5).

Dos 17 olhos que estiveram tamponados com óleo de 
silicone durante o seguimento, 12 realizaram a sua remo-
ção entre o 5º e o 7º mês pós-operatório. Dos 5 olhos que 
permanecem com óleo de silicone, três aguardam a sua  

extracção. Em relação aos 2 olhos que irão permanecer tam-
ponados com óleo de silicone, um tinha sido inicialmente 
tamponado com gás e outro com óleo de silicone HD.

Dos 13 doentes fáquicos, 9 desenvolveram catarata. 
Destes, 7 foram submetidos a facoemulsificação com intro-
dução de lente intra-ocular.

A hipertensão ocular foi observada em 12 doentes 
(54.4%).

Outras complicações foram: 2 casos (8.7%) de membra-
na epiretiniana e 2 casos (8.7%) de hemovítreo.

O sucesso anatómico após uma cirurgia foi de 68.2% 
(n=15) e no fim do seguimento, de 100%. O sucesso funcio-
nal foi de 86.4%. Treze olhos (59.1%) obtiveram MAVC 
final superior ou igual a 20/100. 

DISCUSSãO

Glaser et al mostraram que as RG são mais comuns em 
homens (76,5%), altos míopes (25,3%), e estão associados 
a traumatismos fechados (12,3%), apresentando uma alta 
taxa de PVR (40-50%) e de redescolamento.11   Na nossa 
série, 73.9% eram homens, 17.4% altos míopes e 13% ti-
nham história de traumatismo. A incidência de PVR grau 
C foi de 4.3%. 

A PVR é um mecanismo proposto para a elevada taxa 
de redescolamentos, de maneira que alguns autores, preco-
nizam o uso de antimetabolitos e heparina na solução de 
irrigação em casos de alto risco de maneira a reduzir a sua 
frequência.12 

O uso de perfluorocarbono líquido veio revolucionar o 
tratamento das RG. A sua elevada tensão de superfície, per-
mite a drenagem do líquido subretiniano e que o doente seja 
operado em posição supina6. 

Os gases expansivos e o óleo de silicone têm sido usa-
dos como tamponamento no tratamento dos DRR com RG. 
A vantagem do óleo de silicone, é a sua capacidade de man-
ter um tamponamento a longo prazo, fundamentalmente em 
casos complexos com PVR.8,9,10 

Nos últimos 10 anos, o sucesso anatómico primário va-
riou entre 50 e 94%. O sucesso anatómico final na maioria 
dos estudos é aproximadamente de 95%. As taxas de su-
cesso anatómico variam de acordo com a técnica utlilizada, 
com presença de RG traumáticas e de PVR, com a duração 
do seguimento, e se o óleo de silicone foi ou não removido. 
8,13,14,15,16,17    

Verstraeten et al mostraram que a taxa de redescola-
mento em olhos que realizaram vitrectomia com cirurgia 
extra-ocular foi de 14% enquanto que nos olhos que rea-
lizaram vitrectomia sem cirurgia extraocular foi de 45%.13
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Um argumento para o uso da cirurgia extra-ocular, é que 
a banda reduz a tracção no vítreo remanescente e faz com 
que a pressão na retina seja superior quando é usado o tam-
ponamento com óleo de silicone.13

Na nossa série, todos os doentes realizaram vitrectomia 
com tamponamento com óleo de silicone (65,2%) ou com 
C3F8 (34,8%) sem cirurgia extra-ocular associada. A nossa 
taxa de redescolamento foi de 31.8%, tendo sido a PVR a 
principal responsável em 22,7% dos casos, o que está em 
concordância com outros estudos publicados. 

Goezinne et al,18 mostraram no final do seguimento  
uma MAVC igual ou inferior a 20/200 em 43% dos olhos. 
Karel et al19 , que também estudaram os doentes com longo 
período de seguimento, encontraram uma MAVC igual ou 
inferior a 20/200 em 70% dos casos. Na nossa série, 40.9% 
dos casos apresentaram uma MAVC final inferior a 20/100 
sendo que o sucesso funcional foi de 86.4%.

A vitrectomia em combinação com cirurgia de cristali-
no, como descrito por Kreiger e Lewis20  e Aylward et al21  é 
defendida devido ao melhor acesso à base vítrea e à extrema 
periferia da retina.

No nosso estudo, nunca foi realizada cirurgia de extrac-
ção de cristalino, combinada à vitrectomia. A boa visualiza-
ção da periferia da retina, que o sistema de visualização de 
grande angular proporciona, permite uma adequada vitrec-
tomia da base do vítreo.

Em conclusão, o nosso estudo, mostrou que a taxa de 
redescolamento foi de 31.8% e que no final do seguimento 
foi conseguida uma taxa de sucesso de 100%.

A vitrectomia com tamponamento com óleo de silicone 
parece ser um tratamento eficaz no descolamento de retina 
por RG.

BIBLIOGRAFIA

1. Yog Raj Sharma, P.Raja Rama Reddy, Deependra Sin-
gh Giant Retinal Tears – Major Review JK Science – 
Vol 6, Nº2, April-June 2004.

2. Schepens LL, Dobbie JG, Mcmeel JW Retinal detach-
ments with giant retinal breaks Trans Am Ophthalmolo-
gy – 66: 468-471, 1962.

3. Bilington BM, Leaver Pk, Mcleod D. Management of 
retinal detachment in the Wagener Stickler syndrome 
Trans AM Ophthalmology, 104:875, 1985.

4. Bottoni F, Sborgia M, Arpa P, et al. Perfluorocarbon li-
quids as postoperative short-term vitreous substitutes in 
complicated retinal detachment. Graefes Arch Clin Exp 
Ophthalmol 1993;231:619–628.

5. Er H. Using perfluoro-n-octane as a postoperative tam-
ponade in the management of giant retinal tears. Retina 
2006;26:713.

6. Chang S, Lincoff H, Zimmerman NJ, Fuchs W.  Giant 
retinal tears. Surgical techniques and results using perflu-
orocarbon liquids. Arch Ophthalmol 1989;107:761–766.

7. Ambresin A, Wolfensberger TJ, Bovey EH. Manage-
ment of giant retinal tears with vitrectomy, internal tam-
ponade, and peripheral 360 degrees retinal photocoagu-
lation. Retina 2003;23:622–628.

8. Batman C, Cekic O. Vitrectomy with silicone oil or 
long-acting gas in eyes with giant retinal tears: long-
-term follow-up of a randomized clinical trial. Retina 
1999;19:188–192.

9. Billington BM, Leaver PK. Vitrectomy and fluid/silico-
ne-oil exchange for giant retinal tears: results at 18 mon-
ths. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1986;224:7–10.

10. Leaver PK. Vitrectomy and fluid/silicone oil exchange 
for giant retinal tears: 10-year follow-up. Ger J Ophthal-
mol 1993;2:20–23.

11. Glaser BM. Treatment of giant retinal tears combined 
with proliferative vitreoretinopathy. Ophthalmology 
1986; 93: 1193–1197.

12. Asaria RH, Kon CH, Bunce C, Charteris DG, Wong D, 
Khaw PT et al. Adjuvant 5-fluorouracil and heparin pre-
vents proliferative vitreoretinopathy: results from a ran-
domized, double-blind controlled clinical trial. Ophthal-
mology 2001; 108: 1179–1183.

13. Verstraeten T, Williams GA, Chang S, et al. Lens-
-sparing vitrectomy with perfluorocarbon liquid for the 
primary treatment of giant retinal tears. Ophthalmology 
1995;102:17–20.

14. Kertes PJ, Wafapoor H, Peyman GA, et al. The manage-
ment of giant retinal tears using perfluoroperhydrophe-
nanthrene. A multicenter case series. Vitreon Collabora-
tive Study Group. Ophthalmology 1997;104:1159–1165.

15. Sirimaharaj M, Balachandran C, Chan WC, et al. Vi-
trectomy with short term postoperative tamponade 
using perfluorocarbon liquid for giant retinal tears. Br J 
Ophthalmol 2005;89:1176–1179.

16. Rofail M, Lee LR. Perfluoro-n-octane as a postoperati-
ve vitreoretinal tamponade in the management of giant 
retinal tears. Retina 2005;25:897–901.

17. Scott IU, Murray TG, Flynn HW Jr, et al. Outcomes 
and complications associated with giant retinal tear 
management using perfluoro-n-octane. Ophthalmology 
2002;109:1828–1833.

18. Goezinne et al. Low redetachment rate due to encircling 
buckle in giant retinal tears treated with vitrectomy and si-
licone oil. Retina  Volume 28(3), March 2008, pp 485-492.

Nuno Correia, Vasco Miranda, Natália Ferreira, Angelina Meireles



Vol. 35 - Nº 2 - Abril-Junho 2011  |   127

19. Karel I, Michalickova M, Soucek P. Long-term results 
of pars plana vitrectomy and silicone oil for giant tears. 
Ophthalmol 1996;6:315–321.

20. Kreiger AE, Lewis H. Management of giant retinal tears 
without scleral buckling. Use of radical dissection of the 

Resultados Cirúrgicos da Vitrectomia Primária no Descolamento de Retina Regmatogéneo por Rasgadura Gigante

vitreous base and perfluoro-octane and intraocular tam-
ponade. Ophthalmology 1992;99:491–497.

21. Aylward GW, Cooling RJ, Leaver PK. Trauma-induced 
retinal detachment associated with giant retinal tears. 
Retina 1993;13:136–141.





Vol. 35 - Nº 2 - Abril-Junho 2011  |   129

Tratamento da Neovascularização da Córnea Com 
Injecção de Bevacizumab Intraestromal

Francisco Trincão, João Feijão, Vítor Maduro, Nuno Alves, Carlos Batalha, Pedro Candelária
Centro Hospitalar de Lisboa Central

E-mail: franciscotrincao.oft@gmail.com

Prémio Borges de Sousa 2009

Oftalmologia - Vol. 35: pp.129-134

Artigo Original

RESUMO

Introdução: Actualmente, a única terapêutica consensualmente aceite na neovascularização da 
córnea é a queratoplastia penetrante, apesar do elevado risco de rejeição. O Bevacizumab (Avas-
tin®, Genentech Inc./Roche), é um anticorpo monoclonal que se une ao VEGF inibindo a sua 
ligação aos receptores situados nas células endoteliais, parecendo ter um efeito sustentado na 
inibição da neovascularização coroideia, iridiana e retiniana, tendo sido recentemente também 
descrita a sua utilização na neovascularização corneana.
Material e métodos: Seleccionaram-se 10 doentes (12 olhos) com neovascularização córnea 
(4 com rejeição de transplante, 3 pós-úlcera traumática, 2 pós-úlcera de exposição, 2 pós-úlcera 
herpética, 1 traumatismo químico) aos quais se injectou bevacizumab 1.25mg / 0.05ml. Clas-
sificámos os doentes por patologia, acuidade visual, grau de opacidade e tempo até injecção. 
Avaliámos a resposta aos 6 e 12 meses.
Resultados e Conclusões: Apresentamos o follow-up de 1 ano dos nossos primeiros casos de 
injecção intraestromal de bevacizumab. Em todos se registou melhoria ou conservação da acui-
dade visual e diminuição ou manutenção da área de neovascularização, não se verificando com-
plicações directamente relacionadas. Os casos sem leucoma ou opacidade associados e os com 
menor área de neovascularização apresentaram melhor prognóstico. A injecção intraestromal 
de bevacizumab para a neovascularização da córnea parece ser uma terapêutica segura, eficaz e 
sustentada no tratamento da neovascularização da córnea.

Palavras-chave
Neovascularização da córnea, bevacizumab; injecção estromal; VEGF.

ABSTRACT

Purpose: To date, the only widely-accepted therapy for corneal neovascularization is penetra-
ting keratoplasty, which carries a high risk of rejection. Bevacizumab (Avastin®, Genentech 
Inc./Roche), has proven efficacy in reducing neovessels in the choroid, retina and iris, and has 
recently been described for corneal neovascularization. We propose direct intrastromal injection
as a targeted therapy and present our experience over the first year after injection.
Methods: Twelve eyes with deep corneal neovascularization from different causes (four with 
corneal graft rejection, three with post-traumatic ulcer, two with ulcers from exposure, two 
with herpetic keratitis, and one with a chemical injury) received a single stromal injection of 
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bevacizumab (1.25mg/0.05ml). Photographic record, visual acuity and complications were mo-
nitored over a 1 year follow-up.
Results: All cases had stable or improved visual acuity, and reduced or stable areas of corneal 
neovascularization. Eyes that were not opacified and had smaller areas of neovascularization 
yielded a better prognosis. No complications were observed over the follow up period.
Conclusions: Intrastromal injection of bevacizumab appears to be a safe and effective short-
-term therapy for corneal neovascularization in selected cases.

Key-words
Corneal neovascularization; bevacizumab; stromal injection; VEGF.

INTRODUçãO

A córnea normal é transparente e avascular. Em estádios 
terminais de diversos processos patológicos, a hipóxia cró-
nica e inflamação prolongada estimulam os vasos do limbo 
a proliferarem na espessura da córnea, conduzindo a uma 
perda da sua transparência e consequente diminuição da 
acuidade visual.

Esta neovascularização da córnea (NVC) resulta do dese-
quilíbrio entre factores angiogénicos (factor de crescimento 
de fibroblastos, factor de crescimento do endotélio vascular 
– VEGF, etc.) e antiangiogénicos (angiostatina, endostatina, 
factor derivado do epitélio pigmentar, etc.)1. Neste contexto, 
o VEGF parece ser um dos principais mediadores2.

O tratamento da NVC consiste na remoção do agen-
te causal, mas apesar disso, o processo termina habitual-
mente no transplante de córnea. Como a NVC aumenta a 
sua imunogenicidade, o risco de rejeição associado a estes 
transplantes ultrapassa os 50%3. Nestes casos, o tratamento 
adjuvante ou até alternativo com um antiangiogénico eficaz 
poderia ser a solução.

O bevacizumab (Avastin® Genentech Inc./Roche, We-
lwyn Garden City, Reino Unido) é um anticorpo monoclo-
nal, recombinante, humanizado, dirigido ao VEGF-A. Tem 
sido recentemente publicada a sua utilização off-label tópi-
ca ou subconjuntival para tratamento da neovascularização 
da córnea em modelos humanos e animais. Estes trabalhos, 
embora com número de casos reduzido, comprovam a sua 
eficácia4-7. Contudo, esta via de administração não dirigida 
induz uma elevada absorção sistémica com riscos poten-
ciais8-10 e um efeito local desconhecido a longo prazo. 

O nosso estudo propõe testar a segurança e eficácia da 
injecção intraestromal de bevacizumab como terapêutica 
dirigida.

MATERIAL E MéTODOS

Seleccionámos 12 olhos de 10 doentes, 9 de homens e 3 
de mulheres, com média de idades de 42,8 anos (intervalo 
20-72 anos), com neovascularização da córnea e elevado 
risco de rejeição de transplante. A etiologia da NVC foi 
variada: 4 olhos tinham rejeição de transplante de córnea, 
3 olhos úlcera traumática, 2 olhos úlcera de exposição, 2 
olhos queratite herpética e 1 olho traumatismo químico. 

Procedemos à injecção única de bevacizumab (1.25mg 
/ 0.05mL) intraestromal com seringa de insulina de 1cc e 
agulha de 27G no local de emergência da neovasculariza-
ção. Todos os procedimentos foram realizados pelo mesmo 
cirurgião, no bloco operatório e sob anestesia tópica com 
oxibuprocaína e preparação com 2 gotas de iodopovidona 
a 5%. Classificámos os olhos quanto a patologia e quanto 
a melhor acuidade visual corrigida (MAVC), duração da 
neovascularização em meses (DN), e grau de opacidade 
pré-tratamento (GO) medido numa escala de 1 (sem opa-
cidade/mínima) a 5 (opacidade total). Os doentes foram 
instruídos para reportarem todo e qualquer evento adverso.

A observação dos doentes foi feita no primeiro dia após 
injecção, semanalmente até ao final do primeiro mês e de-
pois mensalmente. Em cada visita foi feita a observação por 
biomicroscopia e medição da MAVC.

A avaliação de resultados foi feita por método de foto-
grafias digitais da córnea e pelo estudo e comparação destas 
por um grupo de observadores independentes (2 oftalmolo-
gistas não envolvidos no estudo e 1 assistente de anatomia) 
aos 6 meses e 1 ano. Foram avaliados a MAVC, regista-
dos os sintomas e registadas as modificações anatómicas. 
A extensão da NVC foi medida de acordo com o tamanho 
(em horas), comprimento (em mm) e número de neovasos. 
As modificações neovasculares foram classificadas como 
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“maior” (2+: se mais de uma hora e/ou mais de um vaso 
e/ou mais de 1mm; 1+: se inferior a 2+), “igual” (0) ou 
“menor” (2-: se diminuição superior a 1mm; 1-: inferior 
a 1mm). O grau de opacidade foi também classificado em 
“maior” (2+: mais de 1mm e/ou perda de transparência; 1+: 
menos de 1mm), “igual” (0) ou “menor” (2-: se diminuição 
superior a 1mm; 1-: inferior a 1mm). 

Esta avaliação foi complementada no final do follow-
-up pela apreciação pelos próprios doentes da sua patologia 
no que concerne a acuidade visual, fotofobia e percepção 
da mudança morfológica da sua doença numa escala de 1 
(pior ou sem alterações na sintomatologia ou opacidade) a 
5 (melhor / sem sintomas).

RESULTADOS

A MAVC inicial foi de 0.19±0.61, que evoluiu para 
uma MAVC final de 0.32±0.58. Dos 12 olhos estudados, 
verificou-se melhoria da área de NVC em 9 e redução do 

grau de opacidade em 6, aos 6 meses. Esta melhoria não se 
manteve num dos casos (olho 2) no final do follow-up, que 
sofreu um ressurgimento da NVC. 

A análise dos casos revelou que um subgrupo de do-
entes (olhos 5,6,7,9 e 12), obteve um resultado bastante 
melhor que outro (olhos 1,2,3,8 e 11). O primeiro corres-
pondeu aos doentes que tinham uma MAVC inicial su-
perior (MAVC média = 0.42±0.38), menor grau de opa-
cidade corneana (GO médio = 1.8±2.2) e menor tempo 
até injecção (DN = 6.4±4.6 meses). A MAVC para este 
subgrupo aos 6 meses foi de 0.7±0.4, que se manteve aos 
12 meses. O segundo subgrupo não melhorou a MAVC, 
mas 3 dos 5 olhos obtiveram uma redução da área de NVC 
(olhos 1,2 e 11). 

Como casos particulares, salientamos os olhos 11 e 12. 
O primeiro, submetido a queratoplastia penetrante aos 8 
meses de follow-up (com ausência de resposta à injecção 
de bevacizumab), não sofreu rejeição aos 4 meses de pós-
-operatório e sob corticoterapia tópica e oral. O segundo 
(NVC resultante de queratite herpética), obteve um bom 

Tabela 1 | Resumo dos achados da biomicroscopia, microscopia confocal e histologia

Avaliação inicial Follow-up 6 meses Follow-up 1 ano Avaliação pelo doente 
(1 ano)

Caso Idade Sexo Causa de 
NVC MACV GO

(1-5)
DN
(m) MACV NV

(-/0/+)
GO

(-/0/+) MAVC NV
(-/0/+)

GO
(-/0/+) AV Fotofobia Morfologia 

da lesão

1 72 F

Rejeição de 
transplante

Vultos 4 48 Vultos 1- 1- Vultos 1- 0 3 3 3

2 55 H Vultos 3 7 Vultos 1- 0 Vultos 0 0 2 3 3

3 27 H MM 3 72 MM 0 0 MM 0 0 3 3 4

4 23 H 0.1 2 36 0.2 1- 1- 0.2 1- 1- 4 3 4

5 27 H
Úlcera 

traumática

0.4 1 3 0.8 2- 1- 0.7 2- 1- 5 4 5

6 27 H 0.5 2 6 0.8 2- 1- 0.8 2- 1- 5 4 5

7 39 F 0.3 1 4 0.7 2- 1- 0.7 2- 1- 5 4 5

8 48 H Queimadura 
química Vultos 5 13 Vultos 0 0 Vultos 0 0 3 3 3

9 59 H Úlcera de 
exposição

0.1 4 11 0.3 0 2- 0.3 0 2- 5 3 4

10 20 F 0.1 3 12 0.1+ 1- 0 0.1+ 1- 0 3 4 3

11 50 H Úlcera 
herpética PL 5 >120 PL 1- 0 PL 3 3 3

12 62 H Queratite 
herpética 0.8 1 8 0.9 2- 0 1 2- 0 5 5 5

1 – opacidade mínima
5 – opacidade total

2-, 1-: menor
0: iigual

2+, 1+: maior

2-, 1-: menor
0: iigual

2+, 1+: maior

1 – pior; 3- igual
5 – melhor / sem sintomas

ONVC – Neovascularização da Córnea | MAVC – Melhor Acuidade Visual Corrigida | DN – Duração da Neovascularização | PL – Percepção Luminosa | MM – Movimentos de Mão
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resultado, com redução do calibre dos vasos após injecção 
de bevacizumab. Todavia, a terapêutica concomitante com 
antivirais pode também justificar esta resposta. 

Não obtivemos eventos adversos major em nenhum dos 
doentes. Contudo, os olhos 1,2,5,6,7,8 e 11 sofreram peque-
nas hemorragias no decorrer do procedimento, que reabsor-
veram totalmente até ao final da primeira semana.

Do inquérito conduzido no final do estudo, nenhum dos 
doentes (com a excepção do caso 2) revelou ter a percepção 
de uma pior acuidade visual. A melhoria da acuidade visual 
foi notória para 5 casos e apenas ligeira para um. Também 
em 5 casos os doentes revelaram melhoria da fotofobia. O 
índice de satisfação com a melhoria da lesão foi de 7 em 
12 casos (4 com classificação máxima). Se considerarmos 
os subgrupos definidos anteriormente, a média dos valores 
de satisfação nos 3 parâmetros é de 4.67 em 5 no primeiro 
subgrupo (menor gravidade da lesão inicial e menor tempo 
até injecção) e de 3 em 5 no segundo.

DISCUSSãO

A neovascularização da córnea pode ameaçar a visão di-
rectamente ou através de deposição secundária de lipídos, 
hemorragia ou cicatrização. O crescimento de novos vasos 
sanguíneos proporciona uma via de entrada para as células 
do sistema imunitário, aumentando o risco de falência do 
enxerto. Diferentes fármacos ou terapêuticas alternativas 
(ex. fotocoagulação com laser de Argon ou terapêutica foto-
dinâmica) têm sido descritas com resultados variáveis 11-12.

O sucesso terapêutico do uso off-label de antiangio- 
génicos como o bevacizumab em doenças associadas a 
neovasos (nomeadamente na Degenerescência Macular 
relacionada com a Idade), motivou o seu estudo noutras 
patologias oculares, como o glaucoma neovascular ou 
as retinopatias isquémicas. A sua utilização não dirigida 
para a neovascularização da córnea - quer sob a forma de 
colírio, quer sob a forma de injecção subconjuntival – tem 
sido também ensaiada com resultado promissor4-7. Porém, 
foi demonstrada a elevada absorção sistémica destas vias 
de administração e não se conhecem os seus efeitos cola-
terais locais ou interferência com outros fármacos a médio 
e longo prazo8-13. Trabalhos prévios demonstraram que 
concentrações sistémicas significativas podem provocar 
efeitos adversos, como tromboembolismo, hemorragia, 
hipertensão arterial e proteinúria9,10. A injecção intraes-
tromal controlada do fármaco, pode potencialmente mi-
nimizar a absorção sistémica e limitar eventuais efeitos 
colaterais locais, representando uma alternativa mais se-
gura.

O nosso estudo de follow-up de curto e médio prazo (1 
ano), demonstra que a injecção intraestromal única de be-
vacizumab 1.25mg é segura e com uma eficácia semelhante 
à descrita para a utilização tópica do agente14, levando à 
regressão mantida dos neovasos da córnea num grande nú-
mero de casos. 

A variabilidade dos resultados obtidos pode ser expli-
cada pela heterogeneidade da duração da neovasculariza-
ção até à administração do fármaco (DN). Esta eficácia 
terapêutica pode assim estar intimamente dependente do 

Fig. 1 | Fotografias antes (X) e 6 meses após injecção (X’). Os doentes A e B (olhos 2 e 1 respectivamente), com MAVC e GO iniciais 
piores,  responderam menos à injecção. Os doentes C e D (olhos 5 e 7 respectivamente), com MAVC e GO iniciais menos graves 
e menor tempo até injecção obtiveram uma resposta mais significativa. 
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estádio inicial em que a doença se encontra, tanto no que 
concerne o grau de neovascularização como de opacidade 
que lhe está associada. Quanto maior a imaturidade vascu-
lar, maior a probabilidade do antiangiogénico ser eficaz. 
Por outro lado, o sucesso terapêutico pode também estar 
dependente da dose injectada, merecendo este assunto 
maior reflexão. Tal como tem sido sugerido para a admi-
nistração subconjuntival, uma dose maior pode ser neces-
sária para ser eficaz15.

A regressão da neovascularização (e consequentemen-
te dos factores inflamatórios e imunológicos locais) resulta 
numa maior probabilidade de sucesso do transplante corne-
ano. Neste contexto, o bevacizumab foi também ensaiado 
com resultados promissores, tanto sob forma de adminis-
tração tópica como subconjuntival6,14,16,17. Acreditamos que 
a injecção estromal prévia ou no decorrer da cirurgia possa 
representar uma alternativa. A sua possível utilização no 
controlo da rejeição do transplante com neovascularização 
é também de considerar.

CONCLUSãO

A injecção intraestromal de bevacizumab mostrou ser 
uma terapêutica dirigida, segura e eficaz para a neovas-
cularização da córnea. O fármaco foi bem tolerado no 
follow-up de um ano e com resposta mantida. Os melho-
res resultados foram obtidos nos olhos com menor grau de 
neovascularização e opacidade e menor tempo de evolu-
ção da doença. A injecção intraestromal de bevacizumab 
pode representar uma terapêutica alternativa à terapêutica 
convencional da neovascularização da córnea assim como 
uma terapêutica adjuvante ao transplante de córnea. São 
todavia necessários estudos adicionais controlados e de 
longo prazo para comprovar o real potencial desta nova 
terapêutica. 
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RESUMO

Introdução: A redução da pressão intraocular (PIO) que ocorre a curto e longo prazo após a 
cirurgia de facoemulsificação e colocação de lente intraocular (LIO) já foi descrita em vários 
estudos. O mecanismo pelo qual ocorre esta variação da PIO permanece desconhecido.
Objectivo: Quantificar as alterações na profundidade da câmara anterior (PCA), ângulo da câ-
mara anterior (ACA) e PIO obtidas após cirurgia de facoemulsificação e colocação de LIO em 
olhos não glaucomatosos. Determinar se existe uma relação entre as alterações ocorridas na 
anatomia do segmento anterior e a variação da PIO.
Métodos: Foram medidos os valores de PCA, ACA e PIO com o Oculus-Pentacam e o Ocular 
Response Analyzer (ORA) antes e um mês após a cirurgia. Doentes com história de glaucoma 
ou outra patologia ocular significativa foram excluídos.
Resultados: Foram avaliados 31 olhos de 30 doentes. Verificou-se uma redução da PIO de 3,87 
(±5,61) mmHg (p=0.001), um aumento da PCA e do ACA respectivamente de 1.54 (±0,73) 
mm (p«0.001) e de 12,86 (±6,47) graus (p«0.001) após a cirurgia. O grau de variação na PIO 
esteve directamente relacionado com a PIO pré-operatória (r¨2=15,52%, p=0,028) e inversamen-
te relacionado com a PCA pré-operatória (r2 =2,50%, p=0,395) e com o ACA pré-operatório 
(r2=14,36%, p=0,035). Os índices PIO pré-operatória/PCA pré-operatória e PIO pré-operatória/
ACA pré-operatório estiveram directamente e estatisticamente relacionados com a variação da 
PIO, r2 respectivamente de 19,80% (p=0,012) e 26,93% (p=0.003).
Conclusão: Os parâmetros avaliados podem ser úteis no estudo pré-operatório dos doentes com 
catarata, pois podem permitir alguma previsibilidade na redução esperada da PIO após a cirurgia.

Palavras-chave
Pressão intraocular; profundidade da câmara anterior; ângulo; cirurgia de facoemulsificação e 
colocação de lente intraocular.
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ABSTRACT 

Introduction: Short and long-term lowering of intraocular pressure (IOP) after phacoemulsification 
surgery has been reported in many studies. Recently, some other variables had also been investigated, 
such as variations in anterior chamber depth (ACD), anterior chamber angle (ACA), and anterior 
chamber volume (ACV). However, the mechanism of this IOP lowering still remains unclear.
Purpose: to measure changes in ACD, ACA and IOP after uneventful phacoemulsification sur-
gery and intraocular lens implantation in non-glaucomatous eyes. The relation between the de-
gree of IOP reduction and the variation of ACA and ACD were also studied.
Materials and methods: ACA, ACD and IOP were measured before and 1 month after surgery 
using Oculus-Pentacam and Ocular Response Analyzer (ORA). Patients with history of glau-
coma or any other significant ocular disease were excluded.
Results:  31 eyes of 30 patients were evaluated. The mean (SD) IOP reduction was 3,87 
(±5,61) mmHg (p =0.001), and the mean ACD and ACA increase was, respectively, 1.54 
(±0,73) mm (p «0.001) and 12,86 (±6,47) degrees (p «0.001) after surgery. IOP variation was 
significantly and positively related with preoperative IOP (r2=15,52%, p=0,028) and inver-
sely related with preoperative ACD (r2 =2,50%, p=0,395) and ACA (r2=14,36%, p=0,035). 
The ratio preoperative IOP/preoperative ACD and preoperative IOP/preoperative ACA were 
significantly and positively related to the surgically induced reduction in IOP, respectively, 
r¨2=19,80% (p=0,012) and r¨2=26,93% (p=0.003). 
Conclusion: The evaluation of these preoperative parameters may be of important predictive value for 
IOP reduction following cataract surgery, and it may be useful in surgical decision making process. 

Key-words
Intraocular pressure; anterior chamber depth; anterior chamber angle; phacoemulsification sur-
gery and intraocular lens implantation.

INTRODUçãO

A redução da pressão intraocular (PIO) que ocorre a 
curto e longo prazo, após a cirurgia de facoemulsificação e 
colocação de lente intraocular (LIO), já foi descrita em vá-
rios estudos1,2,3,4,7,10. Esta redução é mais marcada em olhos 
com glaucoma de ângulo fechado do que em doentes sem 
glaucoma, ou com glaucoma de ângulo aberto3,9,10,11. Outras 
variáveis têm também sido investigadas, como a profundi-
dade da câmara anterior (PCA), o volume da CA (VCA) e o 
ângulo da CA (ACA). Recentemente foram descritos novos 
índices que tentam prever o grau de redução da PIO após 
a cirurgia1,2. Embora se tenham descrito possíveis causas, 
o verdadeiro mecanismo pelo qual ocorre esta variação da 
PIO permanece ainda desconhecido3. Neste estudo foram 
avaliadas as alterações na PCA, ACA e PIO após a extrac-
ção da catarata. 

MéTODOS

Foram avaliados doentes submetidos a facoemulsifi-
cação e colocação de LIO, sem complicações cirúrgicas. 
Doentes com história de glaucoma ou outra patologia ocu-
lar relevante foram excluídos do estudo. Foram medidos 
a PCA e ACA usando o Oculus-Pentacam (Oculus Optik-
gerate GmbH, Wetzlar, Germany) e a PIO usando o Ocu-
lar Response Analyzer (ORA, Reichert Inc., Depew, NY).  
O valor obtido da PIO resultou da média de 3 medições. Os 
valores foram obtidos no dia da cirurgia, antes da intervenção 
cirúrgica, e 1 mês após a cirurgia. Todas as medições da 
PIO foram obtidas entre as 12:00 e as 16:00h. A análise dos  
dados foi efectuada utilizando o programa de análise estatís-
tica SPSS versão 17.0. As variáveis categóricas foram des-
critas através de frequências absolutas (n) e relativas (%). 
As variáveis contínuas foram descritas utilizando a média 



Vol. 35 - Nº 2 - Abril-Junho 2011  |   139

Alterações na Pressão Intraocular e Segmento Anterior após Cirurgia de Facoemulsificação e Colocação de Lente Intraocular

e o desvio padrão. Foi usado o teste de Wilcoxon signed 
ranks para avaliar a variação da PIO, PCA e ACA antes e 
após a cirurgia de catarata. De forma a estudar a associa-
ção entre as variáveis, foi utilizado o coeficiente de corre-
lação de Spearman. Foi utilizado um nível de significância 
de 0,05. 

RESULTADOS

Foram analisados 31 olhos de 30 doentes. A média de 
idades foi de 73 (±8) anos e 58% (n = 18) dos doentes 
eram do sexo feminino e 42% (n =13) do sexo masculi-
no. O valor médio da PIO pré-operatória e pós-operatória 
foi respectivamente 20.54 (±4,39) mmHg e 16,67 (±4,54) 
mmHg. A redução média da PIO foi de 3,87 (±5,61) 
mmHg (p =0.001). A média da PCA antes da cirurgia foi 
de 2.80 (±0,47) mm e após a cirurgia foi de 4.34 (±0,65) 
mm. Relativamente ao ângulo o valor médio antes da 
cirurgia foi de 31,93 (±5,85) graus e após a intervenção 
cirúrgica foi de 44,79 (±7,83) graus. Verificou-se um au-
mento da profundidade da CA e do ângulo respectivamen-
te de 1.54 (±0,73) mm (p «0.001) e de 12,86 (±6,47) graus 
(p «0.001) (tabela 1).  

Utilizando o coeficiente de correlação de Spearman pro-
curou-se encontrar uma relação entre a variação na PIO e a 
variação na PCA e ângulo após a cirurgia. Verificou-se uma 
relação inversa entre as variáveis (r= -0.128; p=0,494 e r= 
-0.242; p= 0,189 respectivamente), embora sem significado 

estatístico. Estratificando a variação da PIO, PCA e ACA 
com as variáveis idade (<70 e >70 anos) e sexo verificou-se 
que não estavam significativamente relacionadas (valores 
de p para a variável idade entre 0,081-0,887 e para a variá-
vel sexo  entre  0,155-0,734).

Verificou-se que o grau de redução da PIO estava di-
rectamente relacionado com a PIO pré-operatória (r=0.394, 
r¨2=15,52%, p=0,028) (Figura 1) e inversamente relacio-
nada com a PCA pré-operatória, embora esta última sem 
valor estatisticamente significativo, (r= -0,158, r2=2,50%, 
p=0,395) (Figura 2) e com o ângulo pré-operatório 
(r= -0,379, r2=14,36%, p=0,035) (Figura 3). 

Tabela 1 | Comparação dos valores de PIO, PCA e ACA 
antes e após a cirurgia de catarata (n=31)

Média (DP) p*

Diferença Pio 3,87 (5,61) -

Pio antes 20,54 (4,39)
0,001

Pio após 16,67 (4,54)

Diferença PCA -1,54 (0,73) -

PCA antes 2,80 (0,47)
<0,001

PCA após 4,34 (0,65)

Diferença Ângulo -12,86 (6,47) -

Ângulo antes 31,93 (5,85)
<0,001

Ângulo após 44,79 (7,83)
Pio – Pressão intraocular; PCA – Profundidade da Câmara Anterior; DP-Desvio padrão; 
*Wilcoxon Signed Ranks Teste.

Fig. 1 | Relação entre a diferença da PIO e a PIO pré-operatória. 
(n = 31).  r2 = 15,52%.

Fig. 2 | Relação entre a diferença da PIO e a PCA antes da cirur-
gia da catarata (n=31). r2 = 2,50%.
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Calculou-se o valor preditivo da razão entre PIO pré-
-operatória/PCA pré-operatória (Figura 4) e da razão entre 
PIO pré-operatória/ângulo pré-operatório (Figura 5) que 
estavam directamente relacionados com a redução da PIO 
(valores respectivamente de r=0.445, r2= 19,80%, p=0,012 
e r=0,519, r2=26,93%, p=0.003).

DISCUSSãO

Existem descrições na literatura da relação entre a PIO e 
a cirurgia de facoemulsificação desde há cerca de 15 anos3. 
Inicialmente os resultados eram contraditórios, traduzindo 

provavelmente técnicas cirúrgicas e metodologias de estudo 
diferentes. Só mais recentemente se procurou estabelecer 
uma relação entre a descida da PIO e a variação dos parâ-
metros do segmento anterior. Estudos prévios usaram o AS-
-OCT (anterior segment optical coherence tomography)4,5, 
UBM (ultrasound biomicroscopy)6, o Pentacam CES (Pen-
tacam comprehensive eye scanner)7 para avaliar a variação 
dos parâmetros do segmento anterior após a cirurgia de ca-
tarata. Neste estudo optou-se por usar o Oculus-Pentacam 
porque permite uma quantificação rápida, fácil e automática 
dos parâmetros da CA e ângulo no pré e pós-operatório7. Na 
medição da PIO, de modo a tentar reduzir a variabilidade na 
medição da PIO intra e inter-individual, optou-se por usar 
o ORA. Além disso, o ORA é um aparelho capaz de reco-
nhecer as propriedades biomecânicas da córnea e usar esta 
informação para ajustar a medição da PIO de acordo com 
essas propriedades8. 

Estudos recentes mostram uma redução da PIO pós-
-operatória entre 0,63-2,5 mmHg4. Neste estudo verificou-
-se uma redução média da PIO de 3.87 mmHg cerca de 4-5 
semanas após a intervenção cirúrgica. Alguns autores refe-
rem que a cirurgia de catarata em doentes com glaucoma 
primário de ângulo aberto (GPAA) resulta numa redução 
da PIO comparável aos procedimentos de cirurgia filtrante, 
com menos complicações associadas11. Friedman concluiu 
que a redução da PIO após a cirurgia de facoemulsificação 
e colocação de LIO se mantinha a longo prazo apenas nos 
doentes  com GPAA quando associado a trabeculectomia4. 
Existem cada vez mais estudos que referem que o grau de 
redução da PIO está directamente relacionado com o valor 
da PIO no pré-operatório1,10. Neste estudo verificou-se uma 
relação directa e estatisticamente significativa, que mostra 

Fig. 3 | Relação entre a diferença da PIO e o Ângulo antes da 
cirurgia  de catarata (n=31). r2= 14,36%.

Fig. 4 | Relação entre a diferença da PIO e o ratio PIO/PCA antes 
da cirurgia da catarata (n=31). r2= 19,80%.

Fig. 5 | Relação entre a diferença da PIO e ratio PIO/Ângulo an-
tes da cirurgia de catarata (n=31). r2= 26,93%.
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que a redução da PIO é mais marcada em doentes com PIO 
pré-operatória mais elevada. Sabe-se que a magnitude da 
redução da PIO após a cirurgia de catarata em doentes com 
glaucoma de ângulo fechado está relacionada com o grau 
de encerramento do ângulo. Já nos doentes com GPAA, 
os mecanismos que levam à descida da PIO são ainda des-
conhecidos4. A variação da anatomia do ângulo é muito 
provavelmente um factor implicado na descida da PIO no 
pós-operatório. Neste estudo verificou-se um aumento mé-
dio do ângulo de 11,30 graus. Issa1 e Hayashi et al9 descre-
veram um aumento da PCA após a extracção da catarata, 
o que também se verificou neste estudo (aumento de 1,54 
mm). Encontrou-se uma relação inversa entre a variação da 
PIO e a PCA e ângulo pré-operatórios, o que permite veri-
ficar que a redução da PIO é superior em valores de PCA e 
ACA menores. 

Um novo índice foi descrito por Issa1 que avalia a rela-
ção entre a variação da PIO e a razão entre a PIO pré-ope-
ratória/PCA pré-operatória. Mais tarde Dooley et al2 procu-
raram encontrar a relação entre a redução da PIO e a razão 
entre a PIO pré-operatória/ângulo pré-operatório. Neste es-
tudo calcularam-se estes índices e verificou-se que estavam 
directamente relacionados com a redução da PIO, reflec-
tindo valores de r2 respectivamente de 19,80% (p=0,012) e 
26,93% (p=0.003). Estes índices são mais fortemente pre-
ditivos da redução da PIO esperada do que se avaliarmos os 
parâmetros isoladamente. Por isso, podem ser úteis para a 
tomada da decisão cirúrgica, quando é necessário obter uma 
redução da PIO em doentes com catarata.

 Vários mecanismos foram descritos para justificar a re-
dução da PIO após a cirurgia de facoemulsificação e coloca-
ção de LIO tais como: o aumento do fluxo do humor aquoso 
no pós-operatório, um efeito no corpo ciliar que resultaria 
na redução da produção do humor aquoso, a síntese nas 
células do trabéculo de interleucinas e factores de necrose 
tumoral, que levariam ao aumento de metaloproteinases na 
matriz do trabéculo1,4. O verdadeiro mecanismo permanece 
desconhecido, mas com os resultados de estudos prévios e 
também do presente estudo, podemos afirmar que a varia-
ção da PIO depende da PIO, PCA e ACA pré-operatórios.

As principais limitações deste estudo são o curto tempo 
de seguimento dos doentes, bem como a ausência da estra-
tificação do valor da PIO de acordo com a espessura central 
corneana. Sabe-se que o ORA por vezes sobrestima a medi-
ção PIO quando comparada com medições pelo tonómetro 
de aplanação9, como tal, esta é outra das limitações deste 
estudo.

São necessários mais estudos, com mais tempo de se-
guimento e amostras maiores para determinar quais os pa-
râmetros pré-operatórios com valor na tomada de decisão 

cirúrgica. É necessário também calcular estes índices em 
doentes com glaucoma.
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RESUMO

Introdução: Mydriasert® é um inserto oftálmico que combina dois agentes midriáticos sin-
téticos (fenilefrina e tropicamida), indicado para obtenção de midríase pré-operatória ou 
para fins de diagnóstico. Este estudo tem como objectivo principal avaliar a eficácia e a 
dinâmica da dilatação pupilar com o Mydriasert® vs a instilação de colírios midriáticos (tro-
picamida 1 % e fenilefrina 10%) em doentes diabéticos (DM) e não diabéticos (ND). Como 
objectivo secundário visa avaliar a tolerabilidade ocular.
Material e Métodos: estudo prospectivo em 78 doentes (156 olhos) que para a sua ava-
liação oftalmológica necessitaram de dilatar ambos os olhos. Avaliaram-se 38 DM e 40 
ND. No OD foi-lhes colocado o Mydriasert® durante 60 minutos e no OE instilaram-se 
os colírios midriáticos. Mediu-se regularmente o diâmetro pupilar horizontal.
Resultados: os 2 grupos não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em rela-
ção à idade, sexo e diâmetro pupilar horizontal basal. Nos dois grupos, ambas as terapêuticas 
foram eficazes em obter uma mídriase satisfatória (>7mm) decorridos 60 min, apesar do 
Mydriasert®  ter sido mais lento na sua indução (DM, Mydriasert®  89,5% vs colírios 86,8%; 
ND, Mydriasert®  87,5% vs colírios 92,5%). A amplitude da dilatação com o Mydriasert®  
foi superior em 18, 5% dos DM e em 35% dos ND. Apesar de ambas as terapêuticas terem 
sido objectivamente bem toleradas, subjectivamente, o Mydriasert®  foi melhor tolerado e o 
método preferido em ambos os grupos (DM 76,3% vs ND 67,5%).
Conclusões: o Mydriasert®  parece ser uma alternativa eficaz e bem tolerada para a mídriase 
farmacológica em doentes ND e DM.

Palavras-chave
Mydriasert®, tropicamida, davinefrina, mídriase, diabetes mellitus
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Study of pharmacologic pupillary dilatation in diabetics: Mydriasert® vs 
topical mydriatic eye drops

ABSTRACT

Introduction: Mydriasert® is an ophthalmic insert that combines two synthetic mydriatic agents 
(phenylephrine and tropicamide) indicated in presurgical mydriasis and for diagnostic purposes. 
The primary endpoint of this study is to evaluate the efficacy and dynamics of pharmacological 
pupillary dilatation with Mydriasert® vs the use of mydriatic eye drops (tropicamide 1 % and 
phenylephrine 10%) in diabetic (DM) and non-diabetic patients (ND). The secondary endpoint 
is to evaluate local tolerance to this agents.
Methods: Prospective study of 78 patients (156 eyes) who needed to dilate both eyes. 38 DM 
and 40 ND patients were included. Mydriasert® was applied over the right eye for 60 minutes 
and topical mydriatic eyedrops were applied over the left eye. Pupil diameter was regularly 
measured.
Results: There was no statistically significant difference between the two groups in initial pupil 
diameter, sex and age. Both treatments induced effective mydriasis (> 7mm) at 60 min, although 
the time required to achieve mydriasis was slightly longer with Mydriasert® (DM, Mydriasert® 
89,5% vs mydriatic eye drops 86,8%; ND, Mydriasert® 87,5% vs mydriatic eye drops 92,5%). 
The mydriatic amplitude induced by Mydriasert® was higher in 18,5% of the DM and in 35% 
of the ND. Both treatments were objectively well tolerated but, subjectively, Mydriasert® was 
better tolerated and was the preferred medication for both groups (DM 76,3% vs ND 67,5%). 
Conclusion: Mydriasert® seems an effective and well tolerated alternative to traditional eye 
drops to obtain a pharmacological mydriasis in ND and DM patients.

Key-words
Mydriasert®, tropicamide, davinefrina, mydriasis, diabetes mellitus

INTRODUçãO

A mídriase farmacológica é essencial à realização de 
inúmeros procedimentos oftalmológicos, sendo assim fun-
damental optimizar os fármacos midriáticos utilizados para 
garantir uma mídriase que permita a realização dos vários 
procedimentos em condições óptimas, ou seja, com um diâ-
metro pupilar adequado e estável, minimizando os efeitos sis-
témicos dos mesmos e garantindo a assépsia na sua utilização. 
Estes aspectos adquirem maior importância quando se preten-
de uma mídriase pré-operatória em doentes muitas vezes de 
idade avançada com potencial risco cardiovascular acrescido. 

Classicamente os protocolos de dilatação associam duas 
classes de fármacos de acção complementar: um colírio sim-
paticomimético (fenilefrina) e um colírio parasimpaticolítico 
(tropicamida, atropina ou ciclopentolato). A fenilefrina é um 
simpaticomimético com forte afinidade para os receptores 

α1-adrenérgicos, utilizada para obter uma mídriase rápida 
mas de curta duração, que se pode associar a uma vasocon-
trição periférica importante. A tropicamida é um antagonista 
não selectivo dos receptores colinérgicos muscarínicos, que 
produz uma mídriase e uma cicloplegia de instalação mais 
lenta mas mais prolongada que a conseguida com a fenile-
frina7.  Alguns estudos reportam que a íris da população dia-
bética pode ser atingida por um processo de neuropatia auto-
nómica que conduz a uma disfunção simpática que se pode 
traduzir numa resistência aos midriáticos anticolinérgicos e 
numa hipersensibilidade aos simpaticomiméticos6-16. 

Algumas das limitações ao uso dos colírios são a varia-
ção na dose administrada e na biodisponibilidade o que pode 
conduzir a instilações frequentes para obter uma mídriase sa-
tisfatória. Segundo Brown et al1 para atingir uma mídriase de 
6 mm os doentes receberam um total de 6 gotas, 3 de cada 
colírio. Os efeitos secundários são tanto locais (subjectivos 
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II. Foram excluídos todos os doentes com  antecedentes de 
hipersensibilidade à tropicamida e à fenilefrina, com malfor-
mações oculares, antecedentes de inflamação ocular crónica 
ou recorrente, rubeosis íris, sinéquias irido-corneanas, ângu-
lo iridocorneano estreito, pseudoesfoliação, tratamento ocu-
lar iridiano e cirurgia intra-ocular há menos de um ano. Os 
doentes foram esclarecidos sobre a metodologia e objectivo 
do estudo e foi obtido um consentimento informado. Foram 
estudadas variáveis demográficas nomeadamente, o sexo e a 
idade, e variáveis clínicas, nomeadamente, estado metabóli-
co do doente (diabético vs não diabético), tipo de terapêutica 
utilizada (anti-diabéticos orais vs insulina) e duração da tera-
pêutica (em anos). No olho direito (OD) foi-lhes colocado o 
Mydriasert® no fundo de saco conjuntival inferior e retirado 
no final do estudo (ao fim dos 60 min.). Para manusear o 
dispositivo foi utilizada a pinça esterilizada e descartável dis-
ponibilizada para o efeito. No olho esquerdo (OE) instilaram-
-se 3 aplicações intervaladas de 5min. de 1 gt de fenilefrina 
10% + 1 gt tropicamida 1%, espaçadas entre si cerca de 20”. 
Basalmente e aos 20, 40 e 60 min., sob as mesmas condições 
de luminosidade, foi medido com uma régua calibrada para o 
efeito, o diâmetro pupilar horizontal (em mm). Decorridos os 
60 min.,  foram também avaliados os seguintes parâmetros: 
tolerabilidade local subjectiva – presente ou ausente - (ardor, 
prurido, desconforto); objectiva – presente ou ausente - ( hi-
perémia conjuntival) e método preferido do doente. A análise 
estatística foi realizada no software SPSS versão 16.

RESULTADOS

Foram desperdiçados quatro dispositivos (4,9%) por di-
ficuldades na sua colocação. Foram excluídos 3 doentes por 
extrusão do dispositivo durante o protocolo do estudo e um 
doente por abandono antes do final do protocolo.

Foram incluídos 78 doentes (156 olhos), sendo 38 
(48,7%) diabéticos e 40 (51,3%) não diabéticos. No grupo 
dos não diabéticos, constatou-se uma ligeira preponderância 
do sexo feminino (57%), uma média de idades de 71 anos e 
um diâmetro pupilar basal de 2,8 mm. No grupo dos diabéti-
cos, constatou-se uma ligeira preponderância do sexo mascu-
lino (55%), uma média de idades de 67 anos e um diâmetro 
pupilar basal de 2,6 mm. Não se apuraram diferenças estatis-
ticamente significativas em relação à idade, sexo e diâmetro 
pupilar basal. Existia, por isso, uma uniformidade dos grupos.

Caracterização da Diabetes
No grupo de diabéticos, a grande maioria dos doentes 

(95%) eram DM tipo II, com uma duração da doença em 
média de 14 anos e cuja terapêutica era em 69% dos casos 
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- ex. ardor- e objectivos –ex. queratite) como sistémicos, no-
meadamente aumento da tensão arterial, já que a absorção 
sistémica pode representar cerca de 80% da dose instilada2.

Com o objectivo de diminuir as doses administradas, 
adquirir um maior controlo na biodisponibildade dos fár-
macos, minimizar os efeitos secundários e facilitar a ins-
tilação dos mesmos, começam a surgir alguns estudos em 
que é utilizado um dispositivo embebido nos diferentes fár-
macos para a sua administração. Em 2006 McCormick et 
al.10 comparou a mídriase obtida por instilação tradicional 
com a obtida através de uma esponja de celulose embebida 
nos diferentes fármacos e não encontrou diferenças de efi-
cácia.  Em Julho de 2006 é aprovado pelo INFARMED13  o 
Mydriasert®, um inserto oftálmico que combina dois agentes 
midriáticos sintéticos (fenilefrina, alfa simpatomimético, e 
tropicamida, anticolinérgico) em  doses aproximadamente 
equivalentes a uma gota de uma solução a 10% de fenilefri-
na e uma gota de uma solução a 0,5% de tropicamida (0.28 
mg de tropicamida e 5.4 mg de hidrocloreto de fenilefri-
na). É um dispositivo de forma oblonga com 4.3 mm x 2.3 
mm de dimensão, estéril, biocompatível e para aplicação 
no fundo de saco conjuntival inferior com o auxílio de uma 
pinça esterilizada, descartável, fornecida na embalagem. Os 
ensaios clínicos revelaram um tempo até obtenção de uma 
midríase estável e suficiente entre 45 e 90 minutos. A midr-
íase máxima (diâmetro da pupila de 9 mm) foi atingida em 
90 a 120 minutos e durou pelo menos 60 minutos.

A recuperação do reflexo da pupila foi observada, em 
média, aos 90 minutos. 

Este estudo tem como objectivo principal avaliar a efi-
cácia e a dinâmica da dilatação pupilar através da utilização 
de um inserto oftálmico- Mydriasert® - vs a instilação de 
colírios midriáticos (tropicamida 1% e fenilefrina 10%) em 
doentes diabéticos e não diabéticos. Como objectivo secun-
dário visa avaliar a tolerabilidade ocular.

MATERIAL E MéTODOS

Estudo prospectivo e comparativo da mídriase farma-
cológica em doentes diabéticos vs não diabéticos. Inclu-
íu doentes inscritos na consulta de oftalmologia do Centro 
Hospitalar de Lisboa Central e que para a sua avaliação 
oftalmológica (no âmbito da consulta ou para realização 
de exames ou tratamentos) necessitaram de dilatar ambos 
os olhos. O estudo decorreu ao longo do mês de Setembro 
de 2009. Como critérios de inclusão estabeleceu-se uma 
idade superior a 18 anos e formaram-se dois grupos de 
estudo, um onde se incluíram apenas doentes não diabéticos 
e outro onde se incluíram apenas doentes diabéticos tipo I ou 
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controlada com ADO e em 31% dos casos com insulina. Os 
5 % dos doentes DM tipo I, tinham a doença em média há 
37 anos e eram todos medicados com insulina.

Eficácia da dilatação pupilar
Estudámos a percentagem de doentes que com ambas as 

terapêuticas e nos diferentes tempos do protocolo, nomea-
damente aos 20, 40 e 60 min., atingiu os 7mm de diâmetro 
pupilar. Verificámos que aos 20 min. só os doentes em que 
foram aplicados os colírios é que atingiram os 7mm diâme-
tro pupilar, nomeadamente 34% dos DM e 58% dos ND. 
Aos 40 min. com ambas as terapêuticas foram atingidos 
os 7 mm de diâmetro pupilar, nomeadamente no grupo do 
Mydriasert®, 66% dos DM e 70% dos ND, e no grupo dos 
colírios, 79% dos DM e 88% dos ND.  Aos 60 min. com 
ambas as terapêuticas aumenta a % de doentes que atinge 
os 7 mm de diâmetro pupilar, nomeadamente no grupo do 
Mydriasert®, 90% dos DM e 88% dos ND, e no grupo dos 
colírios, 87% dos DM e 93% dos ND. 

Dinâmica da dilatação pupilar
Avaliando a amplitude de dilatação (diâmetro pupilar fi-

nal – diâmetro pupilar basal) em ambos os grupos e com as 
duas modalidades terapêuticas, nos diferentes momentos de 
avaliação, verifica-se que a amplitude de dilatação é menor 
com o Mydriasert® aos 20 e 40 minutos, mas decorridos os 60 
minutos a tendência inverte-se e é com o Mydriasert® que a 
amplitude de dilatação é superior em ambos os grupos. 

Assim, ao analisar a diferença na amplitude de dilatação 
em ambos os grupos com ambas as terapêuticas constata-se 
que os colírios são bastante mais eficazes que o Mydria-
sert® aos 20 min. (+2,34 mm nos DM e +2,48 mm nos ND), 
mantendo-se aos 40 min. mas com uma diferença menor 
(+0,29 mm em ambos os grupos). Estas diferenças são esta-
tisticamente significativas com um p< 0,01. Aos 60 min. é o 
Mydriasert® que alcança uma amplitude de dilatação maior 
em ambos os grupos (+0,13mm nos DM e +0,10 nos ND), 
sendo a diferença igualmente estatisticamente significativa 
com um p<0,05 (Quadro 1 e 2). Ao compararmos a ampli-
tude de dilatação aos 60 min. com ambas as terapêuticas 
nos 2 grupos, verifica-se que aos 60 min. no grupo de DM, 
a amplitude dilatação foi igual com ambas as terapêuticas 
em 79% dos doentes, superior com o Mydriasert® em 19% 
dos doentes e inferior com o Mydriasert® em apenas 2% 
doentes. Assim, no grupo dos doentes DM, o Mydriasert® 
proporcionou uma amplitude de dilatação superior ou igual 
aos colírios em 98% dos doentes e a diferença da amplitude 
da dilatação entre Mydriasert® e colírios foi de 0,13 (DP 
0,40), sendo que em média o diâmetro pupilar final foi de 
7,6 mm com o Mydriasert® e de 7,5 mm com os colírios.

 No grupo dos ND, a amplitude de dilatação foi igual 
com ambas as terapêuticas em 68% dos doentes, superior 
com o Mydriasert® em 25% dos doentes e inferior com o 
Mydriasert® em apenas 7% doentes. Assim o Mydriasert®, 
no grupo dos doentes ND, proporcionou uma amplitude de 
dilatação superior ou igual aos colírios em 93% dos doentes 
e a diferença da amplitude da dilatação entre Mydriasert® e 
colírios foi de 0,10 (DP 0,64), sendo que em média o diâ-
metro pupilar final foi de 7,7 mm com o Mydriasert® e de 
7,8 mm com os colírios.

Apurou-se ainda uma relação estatisticamente significa-
tiva (p<0,05) entre a amplitude de dilatação e a duração da 
DM. Não se apurou relação estatisticamente significativa 
entre a amplitude de dilatação e a existência de DM ou o 
tipo de tratamento (ADO vs Insulina).

Tolerabilidade Ocular
Objectiva (hiperémia conjuntival). 
A constatação de hiperémia conjuntival nos dois grupos 

com ambas as terapêuticas foi baixa. Nomeadamente com 
o Mydriasert® foi de 2,6% nos DM e 5% nos ND, e com os 
colírios foi de 0% nos DM e de 7,5% nos ND.

Quadro 1 | Amplitude da dilatação (diâmetro pupilar
final-diâmetro pupilar basal)

Tempo DM ND

Mydriasert Colírios Mydriasert Colírios 

20’ 1,14 3,48 1,24 3,72 

40’ 4,27 4,56 4,17 4,46 

60’ 4,9 4,87 4,95 4,81 

Quadro 2 | Diferença na amplitude de dilatação
Mydriasert-Colírios (mm)

Tempo DM ND

20’ -2,34 -2,48

40’ -0,29 -0,29

60’ +0,13 +0,10

p<0,01

p<0,01

p<0,05

Quadro 3 | Tolerabilidade ocular  objectiva: hiperémia aos 
60 min (nº e %)

DM ND

Mydriasert Colírios Mydriasert Colírios 

Sim 1 (2.6%) - 2 (5%) 3 (7.5%) 
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Subjectiva (ardor, prurido e desconforto). 
O ardor foi a queixa subjectiva mais mencionada, ve-

rificando-se uma uniformidade de respostas entre DM e 
ND mas uma diferença grande na incidência relativa a cada 
uma das terapêuticas. Nomeadamente o ardor foi mencio-
nado em cerca de 85% dos doentes em que se aplicaram os 
colírios e em apenas cerca de 15% dos doentes em que se 
aplicou o Mydriasert®.

O prurido foi ligeiramente mais mencionado pelos doen-
tes em que se aplicou o Mydriasert® (ND 8% e DM 13%) vs 
por aqueles em que se aplicaram os colírios (ND e DM 3%)

 O desconforto foi globalmente o menos mencionado 
mas ligeiramente mais no grupo Mydriasert® (ND 5% e DM 
11%) que no grupo dos colírios (ND 0% e DM 8%).

Preferência
Verificou-se uma uniformidade de respostas entre DM e 

ND, sendo que a terapêutica com o Mydriasert® foi a esco-
lhida por cerca de 70% dos doentes, a terapêutica com co-
lírios por cerca de 20% dos doentes e para 5% dos doentes 
foi indiferente. Quadro 5

DISCUSSãO

Para inúmeros procedimentos oftalmológicos é essen-
cial obter uma mídriase intensa, estável e duradoura de 
forma a aumentar a segurança e o sucesso dos mesmos. Este 
estudo teve como objectivo principal avaliar a eficácia e a 
dinâmica da dilatação pupilar através da utilização de um 
inserto oftálmico - Mydriasert® - vs a instilação de colírios 
midriáticos (tropicamida 1% e fenilefrina 10%) em doentes 
diabéticos e não diabéticos. Como objectivo secundário vi-
sou avaliar a tolerabilidade ocular.

Relativamente à eficácia da dilatação pupilar aos 60 min., 
o Mydriasert®, em ambos os grupos (DM e ND) proporcio-
nou em média uma amplitude de dilatação superior à obtida 
com os colírios (DM 0,13 mm DP 0,40 e nos ND 0,10mm 
DP 0,64). No grupo dos doentes DM, proporcionou uma am-
plitude de dilatação superior ou igual aos colírios em 98% 
dos doentes, sendo que em média o diâmetro pupilar final 
foi de 7,6 mm com o Mydriasert® e de 7,5 mm com os co-
lírios. No grupo dos doentes ND, proporcionou uma ampli-
tude de dilatação superior ou igual aos colírios em 93% dos 
doentes, sendo que em média o diâmetro pupilar final foi de 
7,7 mm com o Mydriasert® e de 7,8 mm com os colírios. 
Em ambos os grupos DM e ND, não  se apuraram diferenças 
estatisticamente significativas em relação à idade, sexo e di-
âmetro pupilar basal. Como era de esperar e de acordo com 
o que está descrito9,16 o diâmetro pupilar final, com ambas 
as terapêuticas, foi ligeiramente superior no grupo dos ND, 
tendo-se apurado uma relação estatisticamente significativa 
(p < 0,05) entre a amplitude da dilatação e a duração DM. No 
entanto, não se apuraram diferenças estatisticamente signi-
ficativas entre a amplitude de dilatação e a presença de DM 
ou o tipo de tratamento da DM (ADO vs IT).  O diâmetro 
pupilar máximo em ambos os grupos obtido aos 60 min. com 
o Mydriasert® foi de 7,69 (DP 1,05) e com os colírios foi de 
7,58 (DP 0,99). Estes valores são equiparáveis aos descritos 
noutros trabalhos, nomeadamente 7,4 DP 0,5 (Korobelnik et 
al 20047) e 7,9 DP 0,7 (Level et al 20049) obtidos aos 47 min.

Relativamente à dinâmica da dilatação pupilar, e de 
acordo com o que está descrito na especificações do medi-
camento e em vários trabalhos publicados, este estudo tam-
bém evidenciou que o Mydriasert® apresenta uma cinética 
de dilatação pupilar mais lenta que os colírios tradicionais. 
Os ensaios clínicos revelaram um tempo até obtenção de 
uma midríase estável e suficiente entre 45 e 90 minutos, e o  

Quadro 4 | Tolerabilidade ocular subjectiva

Quadro 5 | Preferência
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atingimento da mídriase máxima (diâmetro da pupila de 9 
mm) entre 90 a 120 minutos9. No nosso estudo comparan-
do com os valores atingidos com os colírios tradicionais, 
o Mydriasert® registou uma menor amplitude de dilatação 
aos 20 e 40 min., tendência que se inverteu atingidos os 60 
min.2,9,11. Assim, apesar dos benefícios que esta terapêutica 
possa apresentar em termos de assépsia, segurança e faci-
lidade de administração, esta característica associada a um 
aumento dos encargos económicos relativamente aos colírios 
tradicionais, pode ser uma limitação para a sua utilização na 
prática clínica sobretudo em doentes não cirúrgicos9. 

Relativamente à tolerabilidade ocular, em termos ob-
jectivos, à semelhança de outros estudos publicados2,7,9,11, 
ambas as terapêuticas foram muito bem toleradas. Em ter-
mos subjectivos, o Mydriasert® foi globalmente melhor 
tolerado, nomeadamente, o ardor foi mencionado em mais 
cerca de 70% de doentes em que se aplicaram os colírios. 

Em termos de facilidade de utilização2,7,11, o número de 
gestos de enfermagem para obter uma mídriase é seguramen-
te inferior para a colocação do Mydriasert® (2 gestos, um 
para o colocar e outro para o retirar) que para a instilação de 
colírios (pelo menos 6 gestos coorrespondentes a 3 gotas de 
cada um dos colírios). No entanto, é de salientar a importân-
cia da extrusão do dispositivo, já que a sua permanência pode 
originar diversas reacções adversas, nomeadamente: lacrime-
jo, midríase incapacitante devido à dilatação prolongada da 
pupila, fotofobia e casos raros de edema e úlcera da córnea.13

CONCLUSãO

Apesar do Mydriasert® ter uma cinética de dilatação li-
geiramente mais lenta, ambas as terapêuticas foram eficazes 
na obtenção de uma mídriase farmacológica nos dois gru-
pos. Constatando-se que não se registaram efeitos adversos 
significativos e que o Mydriasert® foi o método preferido 
por cerca de 70% dos doentes, o Mydriasert® torna-se uma 
alternativa eficaz e bem tolerada para a mídriase farmacoló-
gica em doentes diabéticos e não diabéticos.
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RESUMO

Introdução: A malformação de Chiari (CMI) de tipo I, é uma anomalia congénita da base do cé-
rebro que causa um conflito de espaço com herniação no canal raquidiano cervical das amígdalas 
cerebelosas através do Foramen Magnum.  
Caso Clínico: Criança de 5 anos, acuidade visual de 6/10 em ambos os olhos. No exame do 
fundo ocular verificou-se um edema papilar bilateral assimétrico, crónico no olho direito e em 
fase inicial no olho esquerdo. A restante observação oftalmológica era normal. Reflexos rotulia-
nos e bicipitais exacerbados. A ressonância magnética (RM) cerebral mostrava uma descida das 
Amígdalas Cerebelosas 4 mm abaixo do Foramen Magnum e formação de cavidade hidroserin-
gomiélica. Os ventrículos cerebrais não se encontravam  dilatados. O diagnostico da radiologia 
era compatível com CMI. Havia uma deficiência orgânica da Medula Espinal direita ( potenciais 
somato-sensoriais do nervo Tibial Direito alterados).  O doente foi operado de urgência tendo 
sido feita uma craniectomia sub occipital e hemilaminectomia. Ao fim de 12 meses de vigilân-
cia, o edema da papila regrediu parcialmente  em ambos os olhos e a acuidade visual voltou aos 
10/10.
Comentários/Conclusões: O edema da papila está descrito na literatura em 2,5% dos casos de 
CMI. A alteração da dinâmica da circulação na junção crânio cervical pode originar  hipertensão 
intracraneana crónica ligeira que contudo pode  estar na génese de um papiledema que pode 
ser assimétrico. Um pico tensional sistólico pode  desencadear o encravamento das amígdalas 
cerebelosas no espaço cervical sub-aracnoideu. Alguns casos de  CMI são classificados como 
hipertensão intracraneana Idiopática. Coloca-se a questão da coexistência das duas patologias ou 
a possibilidade  de uma relação causa-efeito.       

Palavras-chave
Malformação, papiledema, hipertensão intracraneal crônica.

Asymmetric Bilateral Papilloedema in Chiari I Malformation (CMI)

ABSTRACT

Introduction: Chiari I malformation (CMI) is a congenital anomaly of the hindbrain base that 
results in over-crowding of the brain and tonsillar herniation through the foramen magnum into 
the cervical spinal canal.
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Case Report: 5-year-old child with visual acuity is 0,6 in both eyes, and funduscopy asymmetric 
bilateral papilloedema, chronic in right eye and incipient in left eye. The rest of the ophthalmo-
logic exploration is normal. Exalted rotulian and bicipital reflex. Cerebral magnetic resonance 
imaging (MRI) discloses  displacement of cerebellar tonsils 4 mm below foramen magnum and 
hydrosyringomyelia cavity. Normal size brain ventricules. Compatible radiologic diagnosis with 
CMI. Right posterior spinal cord dysfunction (right tibial nerve evoqued somatosensorial poten-
cials). He is treated urgently with suboccipital craniectomy and laminectomy. After a period time 
of vigilance of 12 months, papilloedema is on resolution phase in both eyes and visual acuity of 
1,0.
Conclusions: Papilloedema is described in literature in 2,5% of CMI cases.Altered cerebral 
blood fluid dynamics in craneocervical junction produces chronic light intracranial hypertension 
and can reach to develop bilateral papilloedema although it can be asymmetric. A systolic car-
diac pulse wave produces displacement descending of tonsillas into the cervical sub-arachnoid 
space. Some cases of CMI are classified as idiopathic intracranial hypertension and question 
arises whether they are co-existing pathologies or there is a causative relationship.

Key-words: malfomation, papilloedema, chronic intracranial hypertension.

INTRODUçãO

A Malformação de Chiari tipo I (CMI)  é uma anoma-
lia da base do  cérebro que consiste numa alteração  meso-
dermica para-axial caracterizada por uma fossa posterior 
menor ou  uma distorção ao nível do Foramen Magnum 
de que resulta um conflito de espaço responsável pela hér-
nia das Amígdalas Cerebelosas através deste orifício para 
o Canal Raquidiano Cervical. As cefaleias são o sintoma 
de apresentação mais comum. As alterações oculares, tais 
como a dor retro-orbitária, alterações visuais, visão turva 
e diplopia observam-se em 78% dos doentes1. O edema 
da papila e a deterioração visual progressiva são sintomas 
pouco referidos na literatura no contexto desta patologia e 
representam as consequências clínicas da hipertensão in-
tracraneana1.

Apresentamos um caso de CMI em que o papiledema 
foi  o sinal que levou ao diagnostico.

CASO CLÍNICO

Criança de 5 anos  de idade que recorre ao oftalmologis-
ta para um primeiro rastreio. Assintomático, acuidade vi-
sual de 6/10 em ode, apresentava à fundoscopia um edema 
crónico da papila do olho direito e um edema incipiente da 
papila do olho esquerdo. A imagem do edema crónico da 

papila do olho direito é descrito como uma papila elevada, 
de bordos mal definidos, superfície turva e com tortuosi-
dade e dilatação vascular dos vasos retinianos e capilares 
superficiais (Figura 1). Também se observam  alterações da 
camada de fibras nervosas da retina (CFNR) peripapilares 
por tumefacção dos axonios, consequência  da interrupção 
do fluxo axoplasmico (Figura 1).   

Na imagem do papiledema incipiente do olho esquerdo, 
primeiro estádio, observa-se uma diminuição da definição 
das margens do disco óptico, produzida  pela tumefacção 
dos axonios   da camada das fibras nervosas retinianas, mais 
evidente  a nível superior, inferior e nasal (Figura 2)

Fizeram-se fotografias do fundo ocular com autofluo-
rescência para excluir Drusas do Nervo Óptico (Figura 3), 
e OCT do Nervo Óptico onde se observaram um aumento 
da espessura das fibras nervosas peripapilares de ambos os 
olhos (Figura 4).

A criança é enviada de urgência ao serviço de 
pediatria,onde após  exame neurológico é detectado uma 
exacerbação dos reflexos bicipitais e rotulianos.  È feita uma 
RMN de urgência que revelou uma descida  de 4 mm abaixo 
do Foramen Magnum das Amígdalas Cerebelosas no Canal 
Raquidiano Cervical  e o aparecimento  de uma cavidade hi-
droseringomielica  entre C2-C5 (Figura 5).  Os Ventrículos 
Cerebrais estão preservados (Figura 6) e constatou-se um 
aumento de volume dos espaços perineurais (Figura 7).  O 
diagnostico radiológico era sugestivo de CMI. 
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Pediram-se Potenciais Evocados Somato-sensoriais 
(PESS). No Nervo Tibial direito  revelou um tempo de 
latência prolongado com alteração da morfologia da onda, 
traduzindo uma lesão cordonal direita. Os restantes exa-
mes complementares de diagnostico (bioquímica, hema-
tologia, provas de coagulação, PCR, ASLO, sedimento 
urinário e doseamento da procalcitonina), e os exames de 
microbiologia foram negativos. O estudo do LCR nada 
revelou de patológico. Não foi feita a medição da pres-
são do liquido cefalo-raquidiano devido ao quadro clínico 
apresentado.

Os Potenciais  Evocados Visuais  (PEV), revelaram uma 
Neuropatia Óptica  bilateral. O ERG era normal.

Operado de urgência, fez-se craniectomia sub occipital 
(descompressão da fossa posterior) com exarese do arco 
posterior de C1 e hemilaminectomia parcial de C2 com re-
construção. No post-operatório fez dexametasona, 0.15 mg/
Kg qid e antibioterapia de cobertura.  Ao 6º dia, inicia um 
quadro de cefaleias e vómitos por hipotensão intracranea-
na por fistula do LCR com formação de Higromas. Poste-
riormente, evolui com agravamento do quadro clínico com 
Hipertensão Intracraniana por Hematoma subdural com 
compressão e desvio da linha média  dos Ventrículos Late-
rais.  No exame oftalmoscópio verificou-se um agravamen-
to da estase venosa do N. Óptico direito. Nova intervenção 
cirúrgica de urgência com drenagem do sangue e LCR. 

Fig. 1 | Papiledema crónico do olho direito. Observa-se uma pa-
pila elevada com bordos mal definidos, superfície turva, 
tortuosidade e dilatação vascular dos vasos retinianos e 
capilares superficiais  a nível da papila (superior). Imagem 
da alteração da camada de fibras nervosas da retina peri-
-papilar do olho direito por tumefacção dos axonios con-
sequente da  interrupção do fluxo axoplásmico (inferior).

Fig. 2 | Papiledema incipiente do olho esquerdo: Primeiro esta-
dio, observa-se uma diminuição da definição das margens 
do Disco Óptico, produzida  pela tumefacção dos axonios 
da camada das fibras nervosas retinianas, mais evidente a 
nível superior, inferior e nasal (cor). Imagem da alteração 
da camada das fibras nervosas da retina peripapilares do 
olho esquerdo (escala de cinzentos).
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O pós-operatório evoluiu  sem incidente com resolução do 
quadro de Hipertensão intracraneana. Aos 12 meses a ima-
gem RMN da fossa posterior era normal (Figura 8), com 
acuidade visual de 10/10 em ODE, e edema das papilas em 
fase de resolução (Figura 9): diminuição do volume e do 
aspecto elevado das papilas com recuperação da morfolo-
gia, persistindo o aspecto mal definido dos bordos papilares 
que se mantêm esbatidos, em especial o supero-temporal e 
infero-nasal do olho esquerdo. Normalização dos valores de 
RNFL (Figura 10, OCT).

DISCUSSãO

O papiledema bilateral crónico associado a CMI, está 
descrito em alguns estudos em 2.5 % dos casos1. Uma 

alteração do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) nível crânio-
-cervical  iniciado por um  pulso arterial sistólico induz um  
incremento no volume sanguíneo cerebral, que dá origem 
a uma onda de deslocamento inferior no espaço cervical 
sub aracnoideu com hérnia da amígdala. A alteração no 
CSF, e a obstrução na drenagem venosa cerebral, podem 
em certos casos produzir uma hipertensão venosa que leva 
a uma hipertensão intracraniana crónica ligeira. Esta pode 
considerar-se como uma forma secundária de Hipertensão 
intracraniana Idiopática (presença de HI sem alteração dos 
Ventrículos Cerebrais). A etiologia  desta malformação é 
controversa, tendo-se associado por vezes casos de CMI e 
HI ou HI Idiopática. O aparecimento de Papiledema, geral-
mente bilateral podendo ser assimétrico, sem justificação 
aparente pode constituir a expressão máxima de uma HI 
crónica2.  Numa primeira fase o Papiledema é incipiente 
evolui para uma fase efectiva, e posteriormente crónica. Se 
persistira HI, pode evoluir para a atrofia. Caso a situação de 
HI se resolva, como no caso presente, com recurso a uma 

Fig. 3 | Auto-fluorescência negativa,  exclui o diagnostico diferen-
cial com drusas do nervo óptico.

Fig. 4 | OCT aumento da espessura média da camada de fibras ner-
vosa peripapilares em ambos os olhos mais acentuado no 
olho direito.
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precedida pela melhoria da acuidade visual. Do ponto de 
vista oftalmológico é importante acompanhara evolução 
do edema papilar, com controlo da acuidade visual, retino-
grafias seriadas, OCT e exames campimétricos se o doente 
colaborar.

descompressão da Fossa Posterior a nível da união Cervico-
-Medular com a criação de uma Cisterna Magna de tama-
nho normal o Papiledema entra em resolução,  podendo ser 

Fig. 5 | Imagem de RMN, onde se observa a descida das Amíg-
dalas Cerebrais pontiagudas 4 mm abaixo do Foramen 
Magnum. Observa-se a formação de uma cavidade hidro-
seringomiélica no Canal Ependimário central de C2 a D5.

Fig. 6 | Imagem RMN revelando a normalidade dos ventrículos 
cerebrais.

Fig. 7 | Imagem RMN dos espaços perineuronais ligeiramente es-
pessados.

Fig. 8 | RMN 12 meses após a cirurgia. Aspecto normal da Fossa 
Posterior.

Edema da Papila Bilateral Assimétrico no Contexto de Malformação de Chiari Tipo I (CMI)
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Fig. 9 | Edema da papila em resolução.  Diminuição do volume e 
da elevação das papilas, com recuperação do aspecto mor-
fológico normal. Os bordos papilares mantêm-se discre-
tamente mal definidos, em especial o supero-temporal e 
infero-nasal do olho esquerdo. 

Fig. 10 | OCT aos 12 meses. Normalização dos valores da RNFL 
peri-papilares.

Maria Álvarez Fernández, Severiano Campos Garcia
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Comunicações Curtas e Casos Clínicos

RESUMO

Introdução: A Processionária (thaumetopoea pityocampa Schiff), vulgarmente conhecida como 
“lagarta do pinheiro” é um inseto dos pinheiros e cedros, endémico em meios rurais mas tam-
bém em meios urbanos em Portugal. A toxicidade ocular, rara nas últimas décadas pelo desen-
volvimento de métodos de erradicação eficazes, é provocada pelos seus pelos e prevê-se mais 
frequente com o recrudescimento deste inseto. Revemos a epidemiologia da Processionária e as 
suas lesões oculares a partir de 3 casos clínicos.
Material e métodos: Caso 1: Doente de 64 anos recorre ao Serviço de Urgência (SU) com olho 
direito vermelho e sensação de corpo estranho após prática de jardinagem. A observação revela 
VODc: 0.5, erosão epitelial, presença de 1 filamento no estroma corneano profundo, flare (++) 
e Tyndall (+++).
Caso 2: Doente de 28 anos, recorre ao SU por dor intensa no olho direito acompanhada de 
hiperémia após contacto com lagarta. Apresenta VODc: 0.6 e Tyndall (+++) com presença de 
múltiplos filamentos (mais de 20) a diferentes profundidades da córnea.
Caso 3: Doente de 26 anos, recorre ao SU por sensação de corpo estranho e lacrimejo constante 
no olho direito, após ter estado a realizar exercícios militares num parque urbano. Apresenta 
VODc: 0.3, múltiplas erosões epiteliais punctiformes na metade nasal da córnea que recobriam 
filamentos de cor laranja e Tyndall (+). 
Foi instituída terapêutica com corticoide tópico e vigilância sintomática a cada um dos casos.
Resultados: A patologia ocular por Processionária decorre da toxicidade dos seus pelos, cuja 
migração ocorre preponderantemente no sentido intraocular. Inclui por isso lesões precoces 
(conjuntivite, queratite e uveíte) e tardias (catarata, pars planite, vitrite e retinite). Os casos apre-
sentados possuíam lesões iniciais, tendo recuperado totalmente do quadro inflamatório após 6 
meses mas mantendo os pelos inativos no estroma corneano. A gravidade destes casos prende-
-se com a possibilidade de migração intraocular, que pode ocorrer anos após o episódio inicial, 
obrigando a uma vigilância ao longo da vida.
Conclusões: O recrudescimento da Processionária tanto em meios rurais como urbanos em Por-
tugal justifica o conhecimento das lesões oculares que pode causar e do seu tratamento.
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Processionary Induced Ocular Lesions

ABSTRACT
 
Purpose:  The processionary (Thaumetopoea pityocampa Schiff), is an endemic insect of pine 
and cedar trees, existing both in rural and urban areas in Portugal. Ocular toxicity, once rare due 
to the efficacy of eradication methods, is caused by the insect’s hairs and is expected to be more 
frequent with its recrudescence. We report two clinical cases and review the epidemiology of 
Processionary and its eye injuries. 
Methods: Case 1: a 64 year old patient complained of red eye and foreign body sensation after 
being gardening. She had a BCVA of 0.5 and biomicoscopy revealed an epithelial erosion, flare 
(+ +), Tyndall (+++) and the presence of a setae in the deep corneal stroma.
Case 2: a 28 year old patient complained of severe pain in the right eye and hyperemia after 
having had contact with a caterpillar. He presented with a BCVA of 0.6, Tyndall (+++) and 
multiple filaments (over 20) at different depths in the cornea.
Case 3: a 23 year old patient refers to the ER with foreign body sensation and constant lacri-
mation in the right eye after having been completing military exercises in an urban park. He 
presented a BCVA of 0.3, multiple epithelial erosions in the nasal half of the cornea that covered 
multiple orange strands and an anterior chamber reaction (Tyndall +).Therapy was started with 
topical steroids and symptomatic surveillance.
Results: ocular toxicity due to Processionary hairs, whose movement occurs preferentially to-
wards the posterior pole, includes early signs (conjunctivitis, keratitis and uveitis) and late signs 
(cataract, pars planitis, vitritis and retinitis). The 3 cases presented had early lesions, having 
fully recovered from the inflammatory condition after 6 months. However, inactive setae were 
still visible in the corneal stroma. Intraocular migration, which can occur years after the initial 
episode, is possible and might be severe, thus requiring a life-long surveillance. Conclusions: 
Processionary recrudescence has been observed, both in rural and urban areas in Portugal. It is 
therefore imperative to be familiar with eye injuries caused by the insect and their treatment 

Key-words
Processionary, Thaumetopoea 

INTRODUçãO

A thaumetopoea pityocampa Schiff, vulgarmente co-
nhecida como “lagarta do pinheiro” é um inseto dos pinhei-
ros e cedros, endémico em meios rurais mas também em 
meios urbanos em Portugal. É frequentemente apelidada 
de Processionária por movimentar-se num grupo linear de 
lagartas sucessivas, como que em procissão, que atinge fre-
quentemente dezenas de metros (figuras 1 e 2). Além dos 
danos florestais que provoca, é tóxica para o homem e ou-
tros animais devido às características urticantes dos seus 
pelos. É responsável por toxicidade ocular, cutânea – com 
rash e prurido - e respiratória. 

O ciclo biológico da Processionária completa-se geral-
mente num ano, distinguindo-se uma fase aérea (na copa 
dos pinheiros) e outra subterrânea (no solo), sendo esta de 
maior risco infeccioso. Assistindo-se nos últimos anos a 
francas alterações climatéricas (invernos secos e pluviosi-
dade reduzida), com as quais o grau de desenvolvimento 
da Processionária está intimamente relacionado, têm sido 
mais precoces as descidas das lagartas para o solo (final 
de outono – início de inverno) e consequentemente mais 
frequentes os casos de contacto com humanos. Infestações 
por esta lagarta desfolhadora e casos de toxicidade humana 
foram recentemente verificadas nos países do sul da Europa 
- particularmente em Portugal - em locais onde espécies de  
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pinheiros e cedros são endémicos (são exemplos ocorrên-
cias nos Parques de Lisboa, nomeadamente no Parque Flo-
restal de Monsanto, no Clube de Ténis no Alvito, e no Par-
que da Quinta das Conchas, no Lumiar).1,2

Apresentamos 3 casos clínicos demonstrativos da toxi-
cidade ocular por este inseto.

 

CASOS CLÍNICOS

Caso 1: Doente de 64 anos de idade, sexo feminino, re-
corre ao SU por olho direito vermelho e sensação de corpo 

estranho. Referia que estes sintomas teriam tido início após 
realizar limpeza do quintal, onde se encontravam “várias 
lagartas em fila” (sic). A observação revelava uma melhor 
acuidade visual corrigida (MAVC): OD- 0.5, OE-0.8. Na 
biomicroscopia salientava-se uma erosão epitelial única, 
paracentral inferior e era possível verificar, em grande 
apliação, a presença de 1 filamento de coloração alaranjada 
no estroma corneano profundo. Apresentava câmara ante-
rior formada, flare (++) e Tyndall (+++), não sendo visíveis 
filamentos em suspensão, sobre a íris ou sobre o cristalino 
opalescente (catarata ODE N03 NC3- LOCS III). Tinha 
tensões intraoculares (TIO): OD- 14mmHg, OE- 16mmHg, 
não apresentado alterações na fundoscopia. 

Caso 2: Doente de 28 anos de idade, sexo masculino, 
recorre ao SU por dor intensa no olho direito acompanha-
da de hiperémia conjuntival. Referia contacto ocular dire-
to com lagarta, ao realizar limpeza florestal. Apresentava 
MAVC-OD: 0.6 e OE: 1.0 e a presença de múltiplas erosões 
punctiformes corneanas que correspondiam aos pontos de 
entrada de filamentos alaranjados (quantificados em mais 
de 20) a diferentes profundidades da córnea, alguns atra-
vessando a Descemet (figura 3). Não eram visíveis corpos 
estranhos intraoculares mas apresentava Tyndall (+++). 

Caso 3: Doente de 26 anos, recorre ao SU por sensa-
ção de corpo estranho e lacrimejo constante no olho direito, 
após ter estado a realizar exercícios militares num parque 
urbano. Apresentava VODc: 0.3 e múltiplas erosões epite-
liais punctiformes na metade nasal da córnea que recobriam 
filamentos de cor laranja (figura 4). A câmara anterior 

Fig. 1 | Carreiro de Processionárias. Fonte: Departamento do Am-
biente e Espaços Verdes da Câmara Municipal de Lisboa 
(reproduzido com autorização).

Fig. 2 | Processionária. Fonte: Departamento do Ambiente e Es-
paços Verdes da Câmara Municipal de Lisboa (reproduzi-
do com autorização).

Fig. 3 | Pelos de Processionária a diferentes profundidades do es-
troma.
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estava formada, com Tyndall (+) e sem filamentos observá-
veis. Também não foram observadas alterações no cristali-
no, vítreo ou fundo ocular.

Nos 3 casos apresentados, foi feito o diagnóstico pre-
suntivo de toxicidade por Processionária e iniciada terapêu-
tica com colírios de dexametasona (4id), ofloxacina (4 id) 
e tropicamida (3id), cuja dose foi sendo progressivamente 
diminuída. Em todos, verificou-se franca melhoria dos sin-
tomas, acuidades visuais finais de 1.0 ao final de 1 mês e 
ausência de reação de câmara anterior. Contudo, o caso 2 
manteve terapêutica com fluormetolona durante 4 meses 
adicionais por não tolerar a ausência de corticoterapia (la-
crimejo e ardor constantes).

De salientar que a presença dos filamentos na córnea 
se manteve até à data, tendo estes tomado uma aparência 
translúcida.

DISCUSSãO

O diagnóstico clínico de toxicidade ocular a Processio-
nária exige um elevado grau de suspeição e uma observa-
ção minuciosa. Embora se manifeste habitualmente como 
queratite ou queratoconjuntivite (e em mais de 95% destes 
casos com uveíte anterior aguda)3, são descritas outras lo-
calizações, na origem da classificação de Cadera et al4: 

Tipo 1: Reação tóxica aguda com quemose, inflama-
ção, epífora e sensação de corpo estranho.

Tipo 2: Queratoconjuntivite crónica mecânica. Pelos 
na conjunctiva palpebral/bulbar com erosões 
corneanas correspondentes.

Tipo 3: Granulomas subconjuntivais.
Tipo 4: Irite e presença de filamentos na câmara ante-

rior (e/ou cristalino)
Tipo 5: Vitrite e/ou retinite.

A resposta inflamatória ocular é induzida por duas ca-
racterísticas fundamentais do pelo da Processionária. 

A primeira – mecânica - deve-se à sua forma em arpão, 
recoberto por uma substância viscosa, que favorece a pro-
gressão num único sentido5. Esta, invariavelmente antero-
-posterior, não é espontânea mas antes favorecida pelos 
movimentos oculares, pulso, valsalva e rubbing, sendo por 
isso fundamental alertar o doente para a evicção destas ma-
nobras6-8.

A segunda - tóxica – associada à taumatopoietina, pro-
teína secretada pela glândula pilosa acessória da thaumato-
poea, e que induz uma forte resposta imunológica quando o 
pelo viola a Descemet9.

Estas particularidades morfológicas tornam as formas 
de atingimento corneano de abordagem delicada. A ten-
tativa de remoção mecânica do pelo pode propiciar a sua 
migração intraocular, pelo que deve ser extremamente cui-
dadosa ou mesmo evitada e se possível substituída apenas 
pela lavagem copiosa da superfície ocular10. 

A presença de Tyndall torna fortemente provável o con-
tacto do pelo com o humor aquoso11. A sua frequente inte-
gração no estroma iridiano, ocultação no segmento poste-
rior ou eliminação trabecular tornam-no raramente visível, 
o que pudemos comprovar no nosso trabalho (apenas no 
caso 2 conseguimos demonstrar este contacto). 

Embora estejam descritos casos de irite, granulomas 
conjuntivais ou iridianos, vitrite e endoftalmite12-14, os nos-
sos doentes tiveram uma excelente evolução clínica até à 
data, com resolução completa nos primeiros meses. O risco 
de migração posterior do pelo obriga contudo a uma vigi-
lância periódica durante vários anos. A presença de crista-
lino (e particularmente a sua cápsula anterior) poderá re-
presentar neste campo uma vantagem, ao proporcionar uma 
possível barreira à progressão do pelo da câmara anterior 
para o vítreo7,15,16. Neste contexto, poder-se-ia especular que 
um período janela até à facectomia permitiria a impactação 
de pelos que estivessem presentes na câmara anterior. 

Sridhar et al propõem um algoritmo terapêutico17 de 
acordo com a classificação de Cadera et al:

Tipos 1 ou 2: irrigação seguida de remoção meticulosa 
dos pelos. Antibioterapia e corticoterapia tópi-
cas.

Tipo 3: excisão cirúrgica dos nódulos.

Fig. 4 | Erosão epitelial e pelos de Processionária subjacentes.
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Tipo 4: corticoterapia tópica, iridectomia nodular ou 
remoção direta dos pelos.

Tipo 5: corticoterapia sistémica com vitrectomia e re-
moção dos pelos em casos refratários. 

A evolução natural das lesões descritas é a da for-
mação progressiva de nódulos em torno dos pelos, que 
correspondem a agregados de linfócitos, macrófagos 
e células epitelioides, rodeados duma cápsula fibrosa. 
Macroscópicamente, verifica-se ao longo do tempo um 
progressivo aclaramento do pelo no estroma que toma 
frequentemente um aspeto translúcido e que corresponde 
à perda da toxina e sua consequente inativação. Não é 
contudo claro se após esta fase o acompanhamento deva 
ser mantido apertado.

CONCLUSãO

A toxicidade ocular por Processionária é cada vez mais 
frequente nos países mediterrânicos e a gravidade decorre 
da possível penetração intraocular dos seus pelos.

Numa forte suspeita de contacto, o diagnóstico deve ser 
confirmado por uma observação cuidadosa da córnea que 
revela a presença de filamentos na sua espessura. O recru-
descimento deste inseto obriga o conhecimento das lesões 
oculares que pode provocar e seu tratamento.

CONFLITOS DE INTERESSES

Os autores não têm qualquer interesse comercial que in-
terfira com a realização deste estudo.

BIBLIOGRAFIA

1. “Processionária do Pinheiro” – publicação do Ministé-
rio da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas 
– Direcção Geral das Florestas, Fev. 2004. 

2. “Lagartas Processionárias nos Parques de Lisboa” - Pu-
blicação da Câmara Municipal de Lisboa – Direcção 

Municipal de Ambiente Urbano; Departamento do Am-
biente e Espaços Verdes / Divisão de Matas. 2009.

3. Bishop JW, Morton MR. Caterpillar hair induced kera-
toconjunctivitis. Am J Ophthalmol 1967; 64: 778–779.

4. Cadera W, Pachtman MA, Fountain JA, et al. Ocular 
lesions caused by caterpillar hairs (ophthalmia nodosa). 
Can J Ophthalmol 1984;19:40–44.

5. D’Hermies F, Parent de Curzon H, Mathieu L, Furia M, 
Campinchi R. Les choriorétinopathies par migration de 
poil de chenille. J Fr Ophtalmol 1985;8:471– 478.

6. Shibui H, Kawashima H, Kanata K, et al. Vitrecotmy 
for caterpillar setae induced endophthalmitis. Arch 
Ophthalmol 1997; 115: 555.

7. Gundersen T, Heath P, Garron LK. Ophthalmia nodosa. 
Trans Am Ophthalmol Soc 1951; 151-69.

8. Villard H, Dejean CH. L’Ophthalmie des chenilles. 
Arch Ophthalmol 1934; 51: 719–745.

9. Lamy M, Pastureaud MH, Novak F, et al. Thaumeto-
poein: an urticating protein from the hairs and integu-
ment of the pine processionary caterpillar (Thanmeto-
poea pityocampa Schiff). Toxicon 1986;24:347–356

10. Fraser SG, Doud TC, Bosanquet RC. Intraocular ca-
terpillar hairs. Clinical cause and management. Eye, 
1994;8:596-8.

11. Conrath J, Hadjadj E, Balansard B, et al. Caterpillar 
setae–induced acute anterior uveitis: a case report. Ri-
dings American Journal of Ophthalmology. December 
2000 (Vol. 130, Issue 6, Pages 841-843).

12. Fraser SG, Dowd TC, Bosanquet RC. Intraocular ca-
terpillar hairs (setae): clinical course and management. 
Eye 1994;8: 596–598. 

13. Steele C, Lucas DR, Ridgway AEA. Endophthalmitis 
due to caterpillar setae: surgical removal and electron 
microscopic appearances of the setae. Br J Ophthalmol 
1984;68:284 –288. 

14. Corkey JA. Ophthalmia nodosa due to caterpillar hairs. 
Br J Ophthalmol 1955;39:301–306.

15. Rishi P, Agarwal M, Mahajan S, et al. Management of 
intralenticular caterpillar setae. Indian J Ophthalmol. 
2008; 56:437–8.

16. Ascher KW. Mechanism of locomotion observed on ca-
terpillar hairs. Br J Ophthalmol 1968;52:210.

17. Sridhar MS, Ramakrishnan M. Ocular lesions caused by 
caterpillar hairs. Eye. May 2004;18(5):540-3.

Lesões Oculares por Processionária (Thaumetopoea pityocampa Schiff)





Vol. 35 - Nº 2 - Abril-Junho 2011  |   161

Distrofia Coroideia Areolar Central - Caso Clínico

Ana Miguel1, Filipe Henriques2, José Nolasco1, Filipe Mira1, Rui Andrês1,
Nádia Lopes2, Catarina Paiva2, Roque-Loureiro3

1Interno Complementar de Oftalmologia
2Assistente hospitalar de Oftalmologia

3Director do Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E.

myworld_ana@hotmail.com
Rua António Jardim, nº148, 1º esquerdo

3000-035 Coimbra

Os autores confirmam que não têm interesses comerciais a declarar.
Os autores confirmam que o trabalho não foi publicado e cedem os direitos de autor à SPO.

RESUMO

Objectivos: A distrofia coroideia areolar central (DCAC) é uma patologia rara, hereditária e 
bilateral. Caracteriza-se por atrofia macular simétrica do epitélio pigmentar da retina e da corio-
capilar. A angiografia revela hiperfluorescência dos grandes vasos coroideus e perda da corioca-
pilar. O diagnóstico diferencial é complexo pois há um número vasto de patologias que cursam 
com atrofia macular. O objectivo deste trabalho é descrever um caso clínico de DCAC. 
Desenho do estudo, participantes e métodos: Apresenta-se o caso clínico de um doente do 
sexo masculino, 57 anos. Há 10 anos apresentou-se com diminuição da acuidade visual central, 
bilateral e progressiva. Após avaliação oftalmológica e exames complementares, diagnosticou-
-se DCAC. Faz-se uma revisão da literatura quanto a características clínicas da DCAC, nomea-
damente diagnóstico diferencial e prognóstico.
Resultados: Actualmente, mantém satisfatória acuidade visual (olho direito=1/10; olho esquer-
do=8/10).
Conclusão: O diagnóstico correcto e atempado é fundamental para aconselhamento genético e 
para a adaptação do doente a provável hipovisão.

Palavras-chave
Distrofias da coróide, Distrofia coroideia areolar central.

Central areolar choroidal dystrophy - A case report

ABSTRACT

Purpose: Central areolar choroidal dystrophy (CACD) is a rare, bilateral and hereditary patho-
logy. It is characterized by well demarcated atrophy of choriocapillaris and retinal pigment epi-
thelium in macular region. Fluorescein angiography supports diagnosis showing loss of chorio-
capillaris and filling of major choroidal vessels. Many pathologies course with macular atrophy, 
so differencial diagnosis can be difficult. Our purpose is to report a case of CACD.

Oftalmologia - Vol. 35: pp.161-166
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Study design, participants and methods: Case report of a 57-year old male. Ten years ago he 
presented with progressive bilateral central visual loss and after ophthalmologic examination, 
CACD was diagnosed.
Results: He presented visual acuity in last examination of 1/10 in right eye and 8/10 in left eye.
Conclusion: Correct diagnosis is fundamental to patient genetic counseling and for better adap-
tation to possible low vision.

Key-words
Choroidal Dystrophies, Central Areolar Choroidal Dystrophy

INTRODUçãO
 
A distrofia coroideia areolar central (DCAC) é uma pa-

tologia de atingimento bilateral pertencente ao heterogéneo 
grupo de distrofias da coróide. Caracteriza-se pelo apareci-
mento de uma zona ovóide de atrofia do epitélio pigmentar 
da retina (EPR) e da coriocapilar bem demarcada na região 
macular1,2. Foi inicialmente descrita por Nettleship em 
18841. A transmissão é habitualmente autossómica domi-
nante ou esporádica, havendo casos descritos de heredita-
riedade autossómica recessiva.O objectivo deste trabalho é 
reportar um caso clínico de distrofia coroideia areolar cen-
tral que, dez anos após o diagnóstico, ainda mantém boa 
acuidade visual.

CASO CLÍNICO

Doente do sexo masculino, aos 47 anos apresentou-se 
com queixas de diminuição progressiva da acuidade visual 
bilateralmente desde há cerca de 15 anos. Sem antecedentes 
sistémicos relevantes, nomeadamente sem diabetes mellitus 
nem história de surdez. Quanto aos antecedentes familiares, 
de salientar uma prima de 2º grau com história de hipovisão 
de etiologia desconhecida, pais falecidos por causas cardio-
vasculares, sem irmãos e filha única assintomática.

Apresentava acuidade visual com correcção de 4/10 no 
olho direito (OD) e 10/10 no olho esquerdo (OE). A bio-
microscopia não revelou alterações, tal como os reflexos 
pupilares e os movimentos oculares. Apresentava pressão 
intra-ocular de 14 mmHg ODE. A fundoscopia revelou uma 
área oval bem demarcada de atrofia do EPR e coróide com 
3 diâmetros de disco óptico de tamanho, afectando a região 
macular, bilateral e simétrica. O disco óptico e o vítreo não 
apresentavam alterações. A angiografia apoiou o diagnóstico 

evidenciando na fase arterial efeito de janela com boa visua-
lização dos grandes vasos coroideus e atrofia da coriocapilar. 
Os campos visuais (Humphrey 30:2) mostraram escotoma 
central, absoluto no olho direito e relativo no olho esquerdo. 
Efectuou-se o diagnóstico de DCAC, informando o doente 
acerca do prognóstico e padrões de hereditariedade. 

Actualmente, aos 57 anos, após 10 anos de follow-up, 
o doente consegue ter boa função visual para desempe-
nhar as tarefas do quotidiano. Apresenta acuidade visual 
corrigida de 1/10 no olho direito e 8/10 no olho esquerdo. 
Ao exame na lâmpada de fenda, o segmento anterior não 
apresenta alterações; a pressão intraocular é de 13mmHg 
bilateralmente. Fundoscopicamente, identifica-se uma 
área de atrofia do EPR e coróide atingindo a região macu-
lar, de 4 diâmetros de disco óptico de tamanho e de limites 
bem definidos. A atrofia é simétrica; contudo salienta-se 
maior preservação foveal no olho esquerdo (figura 1). A 
angiografia revela impregnação dos grandes vasos coroi-
deus (figura 1).

A campimetria (Humphrey 24-2) evidenciou aumento 
do tamanho dos escotomas centrais, absolutos bilateralmen-
te (figura 2). Não se conseguiu colaboração no teste de co-
res (anomaloscope®). 

O electrooculograma (EOG) não mostrou alterações; na 
electrorretinografia (ERG) identificou-se atraso do tempo 
de culminação das ondas a e b fotópicas e escotópicas, mas 
amplitudes normais.

A tomografia de coerência óptica (OCT) macular de-
monstrou diminuição da espessura retiniana e espessamen-
to da membrana de Bruch (figura 3).

Actualmente, o doente está a ser seguido na consulta 
de retina e de hipovisão (onde efectua treinos de leitura e 
adaptação com régua de leitura, lupa de mão e Pebble®). 
A única filha, de 37 anos e assintomática, foi recentemente 
submetida a avaliação oftalmológica, sem alterações.
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DISCUSSãO

1. Nomenclatura
Nettleship identificou pela primeira vez esta patologia 

e chamou-a de Atrofia da Coróide Areolar Central Senil1. 
Mais tarde, Sorsby, que classificou as distrofias da coróide, 
denominou-a de Angio-esclerose Coroideia2. Utilizaram-se 
terminologias como Atrofia Coroideia Areolar Central Fami-
liar e finalmente Distrofia da Coróide Areolar Central; esta 
considerada como a mais correcta desde Carr em 1965 e No-
ble em 1977; sendo todavia admissível a expressão Atrofia 
Areolar Central3,4. A utilização da nomenclatura correcta é 
importante, particularmente considerando que esta patologia 

provém de uma vasta família de patologias raras e que po-
dem ser difíceis de diferenciar, as distrofias da coróide.

2. Genética e Patologia
Esta distrofia da coróide é rara; o seu carácter hereditário 

foi demonstrado em diversos estudos, com vários padrões 
de hereditariedade: esporádico3, autossómico dominante5,6 
e raramente autossómico recessivo4,7. Foram identificadas 
algumas mutações, tipicamente a mutação Arg-142 Trp do 
gene periferina / RDS (retinal degeneration slow) em 17p3, 
entre outras8-11.

Histologicamente, evidencia-se fibrose e atrofia da 
coriocapilar e camadas externas da retina, nomeadamente 

Fig. 1 | Fundoscopia e angiografia actuais do doente. Fundoscopia (acima) revela atrofia do EPR e coróide na região macular. Salienta-se 
preservação foveal à esquerda (seta). Angiografia na fase arterial OD (em baixo à esquerda) revela boa visualização de grandes 
vasos da coróide com atrofia da coriocapilar. Angiografia nos tempos tardios OE (em baixo à direita) revela hiperfluorescência dos 
bordos da lesão por derrame a partir da coriocapilar normal adjacente.

Distrofia Coroideia Areolar Central - Caso Clínico
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dos fotorreceptores e do EPR (sem substituição por células 
gliais), diminuição da espessura da camada nuclear externa 
e espessamento da membrana de Bruch12,13.

3. Diagnóstico
Habitualmente os doentes são assintomáticos até apro-

ximadamente aos 20-40 anos, altura em que surge dimi-
nuição da acuidade visual central, bilateral e progressiva3. 
Existem casos descritos de associação de atrofia areolar 
central a alopécia14 e a surdez5.

A fundoscopia revela tipicamente atrofia da coriocapilar 
na região macular bem demarcada e simétrica, a angiografia 
evidencia hiperfluorescência dos vasos coroideus e perda da 
coriocapilar, podendo existir derrame no limite das lesões 
através da coriocapilar saudável adjacente3,4,15. Os campos 
visuais apoiam o diagnóstico demonstrando escotoma central 
bilateral, que inicialmente é relativo e depois se torna absoluto. 

O EOG e ERG também são úteis no diagnóstico diferencial; 
são habitualmente normais, podendo ser subnormais em fa-
ses avançadas da doença. O ERG multifocal demonstra ano-
malia na função retiniana para além dos limites observáveis 
da lesão, como reportado em estudos recentes16-18.

4. Diagnóstico diferencial
O diagnóstico diferencial é vasto e depende da clínica e 

dos exames complementares de diagnóstico supracitados, 
uma vez que há diversas outras patologias hereditárias que 
podem exibir uma área central de atrofia do EPR e coriocapi-
lar. Seguem-se os mais importantes diagnósticos diferenciais:

4.1 Restantes distrofias da coróide
A fundoscopia e angiografia típicas com atrofia oval lo-

calizada na região macular, estabelecem o diagnóstico3,4. Na 
tabela 1 apresentam-se exemplos de distrofias da coróide.

4.2 Degeneração macular relacionada com a idade 
(DMI)
Na DCAC não se observam drusens. Na DMI, os vasos 

retinianos e coroideus estão intactos, ao contrário da DCAC 
que mostra ausência da coriocapilar na angiografia19. Na 
DMI, a diminuição da acuidade visual é mais tardia. Geral-
mente ambos poupam a retina periférica.

4.3 Fundus flavimaculatus e Doença de Stargardt
No fundus flavimaculatus, a fundoscopia revela man-

chas pisciformes branco-amareladas (flavimaculatus). Na 
doença de Stargardt, que ocorre habitualmente em jovens, 
existe fundus flavimaculatus associado a distrofia macular 
atrófica. Na DCAC não existem manchas flavimaculatus. 
Na DCAC não ocorre o silêncio angiográfico, típico da do-
ença de Stardgardt.

Fig. 2 | Campimetria. Escotoma central absoluto bilateral.

Fig. 3 | OCT macular. Identifica-se diminição da espessura das 
camadas externas da retina e espessamento da linha da 
membrana de Bruch.

Tabela 1 | Distrofias da coróide.
Apresentam-se algumas distrofias da coróide 
classificadas de acordo com atingimento localizado 
ou generalizado da coróide.

Localizadas Generalizadas

• Distrofia da coróide areolar central
• D. macular pseudoinflamatória de 

Sorsby
• D.coroideia peripapilar helicoidal
• Atrofia coriorretiniana bifocal 

progressiva
• Atrofia coriorretiniana paravenosa 

pigmentada
• Retinopatia cristalina de Bietti

• Coroidemia
• Atrofia girata
• Atrofia coroideia 

difusa
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4.4 Distrofia de cones e bastonetes
O aspecto fundoscópico pode ser muito parecido. O 

ERG apresenta alterações típicas nas distrofias de cones e 
bastonetes, sendo quase sempre normal na DCAC.

4.5 Retinopatia por cloroquina
Neste caso a fundoscopia também pode ocasionalmente 

ser semelhante; uma boa história clínica de exposição a clo-
roquina e hidroxicloroquina é fundamental.

4.6 Distrofia areolar central do EPR
Esta patologia retiniana hereditária que ocorre mais 

frequentemente em mulheres causasianas4,20, é geralmente 
unilateral e afecta a acuidade visual geralmente apenas após 
os 50-60 anos20. Também existe uma atrofia na região ma-
cular; contudo a atrofia limita-se ao EPR e poupa a corioca-
pilar (ao contrário da DCAC).

5. Tratamento e prognóstico
Os autores não encontraram até à data estudos que reve-

lassem tratamento eficaz. Apesar de ser plausível no futuro 
a terapia génica, esta é dificultada pelo carácter multigénico 
da DCAC. Noutras distrofias da coróide há consenso em ad-
ministrar vitamina A (nomeadamente na distrofia macular 
pseudoinflamatória de Sorsby). Apesar da DCAC se asso-
ciar geralmente a perda visual grave entre os 50-70 anos3, o 
presente caso clínico ilustra uma minoria de casos em que 
se mantém boa função visual; a explicação mais provável 
neste caso poderá ser a preservação foveal esquerda (visível 
na figura 1, como supracitado), de acordo com outros casos 
na literatura16, 21.

Concluindo, a DCAC é uma distrofia da coróide rara e 
bilateral. O complexo diagnóstico diferencial deve ser obti-
do recorrendo não só às características clínicas (como his-
tória familiar e idade de aparecimento) e aspecto típico da 
fundoscopia e angiografia, mas também a campos visuais, 
EOG e ERG. Apesar de não existir tratamento, a observa-
ção e diagnóstico atempado são fundamentais para permitir 
ao doente preparar-se e adaptar-se a anos de provável hipo-
visão e para aconselhamento genético atempado.
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RESUMO

Introdução: A Síndrome de Susac é caracterizada por uma tríade clínica: encefalopatia sub-
-aguda, oclusões de ramo da artéria retiniana e perda de audição neuro-sensorial transitória. É 
causada por uma microangiopatia autoimune ao nível da retina, encéfalo e cóclea. Existem ape-
nas 3 casos documentados em crianças. Os autores descrevem um quarto caso desta síndrome 
em idade pediátrica.
Caso Clínico: Criança do sexo feminino, raça caucasiana, com 9 anos de idade, com histó-
ria de visão turva intermitente, hemiparésia facial à esquerda e episódios de confusão com 
cerca de 10 semanas de evolução. A avaliação oftalmológica detectou uma melhor acuidade 
visual corrigida (MAVC) de 20/200 bilateralmente. À fundoscopia observou-se em ambos os 
olhos um quadro de vasculite retiniana com embaínhamento arterítico localizado confirmado 
angiograficamente. A avaliação audiométrica revelou uma hipoacúsia bilateral. A ressonân-
cia magnética (RMN) crânio-encefálica evidenciou desmielinização supratentorial difusa e 
do esplénio do corpo caloso. Avaliação analítica e imunológica sem alterações a valorizar no 
contexto clínico. Estabeleceu-se então um diagnóstico presuntivo de Síndrome de Susac. A 
doente foi submetida a terapêutica endovenosa por pulsos de metilprednisolona 500mg/dia 
durante 5 dias. Ao 3º dia de tratamento observou-se uma melhoria significativa do quadro 
clínico. Actualmente, quatro anos após suspensão terapêutica, a doente mantem uma MAVC 
de 20/20 bilateralmente.
Discussão: A Síndrome de Susac deverá ser considerada em qualquer criança com encefalopatia 
inexplicável.

Palavras-chave
Síndrome de Susac; Microangiopatia autoimune; Vasculite retiniana; Infância.
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ABSTRACT

Introduction: Susac syndrome is a rare disease characterized by a clinical triad: retinal arterial 
occlusion, sensorioneural deafness and sub-acute encephalopathy. Of all cases described in lite-
rature, only 3 ocurred during childhood. We report a fourth case of Susac syndrome in a 9-year-
-old Caucasian girl.
Case Report: Authors describe a clinical case of a female caucasian child with a 10-week his-
tory of intermittent visual blurring, left-sided paraesthaesiae and confusion. On ophthalmolo-
gical examination, visual acuity was 20/200 in both eyes. Fundus examination demonstrated 
multiple retinal artery branch occlusions bilaterally. They were confirmed on fluorescein angio-
gram. Hearing manifestations were also present and audiometric evaluation revealed a bilateral 
sensorineural hearing loss. Head magnetic resonance imaging (MRI) showed on T2-weighted 
images multifocal hyperintense lesions in the supratentorial periventricular and subcortical white 
matter. An extensive serologic evaluation for systemic vasculitis and connective tissue disease 
was negative. At this time, a provisional diagnosis of Susac syndrome was made. The patient 
was treated with pulsed intravenous methylprednisolone 500mg/day for 5 days. Within 3 days 
of commencing treatment, her mental and visual status reverted to normal. On follow-up 4 years 
after cessation of medication, her visual acuity remains 20/20 in both eyes.
Discussion: Susac syndrome should therefore be considered in any child with unexplained en-
cephalopathy.

Key-words
Susac syndrome; Retinal vasculitis; Microangiopathy; Childhood.

INTRODUçãO

A Síndrome de Susac é uma doença rara que se ca-
racteriza por uma tríade: vaso-oclusão retiniana, surdez 
neuro-sensorial e encefalopatia subaguda. Deve-se a uma 
microangiopatia autoimune que afecta os pré-capilares 
arteriolares do encéfalo, da retina e do ouvido interno. É 
uma patologia que regista maior prevalência em mulheres 
jovens, sendo extremamente rara durante a infância. Desde 
1979, aproximadamente 100 casos foram documentados na 
literatura, dos quais 3 envolviam crianças. Os autores des-
crevem um quarto caso de Síndrome de Susac na infância.

CASO CLÍNICO

Criança de 9 anos, sexo feminino, raça caucasiana, foi 
referenciada ao Serviço de Urgência por história de visão 
turva intermitente, hemiparésia facial à esquerda e episó-
dios de confusão com cerca de 10 semanas de evolução. 
Após avaliação neuropsicológica detectou-se um déficit de 

atenção e concentração, dificuldade ao nível da linguagem e 
lentificação psicomotora. A avaliação audiométrica revelou 
hipoacúsia bilateral e a avaliação oftalmológica detectou 
uma melhor acuidade visual corrigida (MAVC) de 20/200 
bilateralmente. À fundoscopia observou-se em ambos os 
olhos quadro de vasculite retiniana com embaínhamento 
arterítico localizado e palidez das papilas (Figura 1). A an-
giografia fluoresceínica revelou áreas de difusão transmural 
de corante com focos difusos de micro-enfartes (Figura 2). 
Os campos visuais registaram uma restrição campimétrica 
quase total OD e escotomas relativos nos quadrantes nasais 
OE (Figura 3). A ressonância magnética crânio-encefálica 
(RMN) evidenciava moderada atrofia cortico/subcortical 
e lesões múltiplas e arredondadas bilaterais na substância 
branca hemisférica com hipersinal difuso e confluente na 
região periventricular, compatível com eventual doença 
desmielinizante do SNC (Figura 4). A angiografia cerebral 
não revelou alterações. O electroencefalograma (EEG) de-
monstrou ondas trifásicas largas consistentes com encefalo-
patia mas sem padrão epiteliforme. A análise do líquido ce-
falo-raquidiano demonstrou uma proteinorráquia de 150,1 
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mg/dl; Avaliação analítica e imunológica sem alterações 
a valorizar no contexto clínico. Foi então estabelecido um 
diagnóstico presuntivo de Síndrome de Susac.

Instituiu-se terapêutica endovenosa (pulsos de metil-
prednisolona 500/mg/dia) durante 5 dias. Ao 3º dia de tra-
tamento observou-se uma melhoria significativa do quadro 
clínico. Manteve-se em regime oral de prednisona (40mg/
dia) durante uma semana, com redução gradual da dose. 
Três meses após o 1º episódio constatou-se uma resolução 
completa das lesões retinianas e uma melhoria significativa 
das lesões desmielinizantes.

Após 11 meses de seguimento, registou-se nova inter-
corrência caracterizada por ataxia, cefaleias e perda súbi-
ta de visão. Uma nova avaliação neuropsicológica revelou 

exacerbação dos déficts cognitivos anteriormente registados 
e aparecimento de lesões adicionais ao nível da substância 
branca e cinzenta. Nesta altura: a MAVC era de 20/100 
em ambos os olhos e a fundoscopia mostrava alterações 
compatíveis com vasculite retiniana. Foi então novamente 
instituída corticoterapia endovenosa 500mg/dia durante 3 
dias, verificando-se uma melhoria clínica progressiva com 
regressão gradual da sintomatologia após dois meses de se-
guimento.  

Actualmente, 4 anos após suspensão de terapêutica, a 
doente mantem uma MAVC de 20/20 bilateralmente. À 
fundoscopia observa-se uma ligeira palidez dos nervos óp-
ticos bem como segmentos de embaínhamento vascular.  Os 
campos visuais registam um déficit campimétrico residual 

Fig. 1 | Retinografia – palidez bilateral das papilas, quadro de vasculite retiniana, com embaínhamento arterítico localizado.

Fig. 2 | Angiografia fluoresceínica – áreas de difusão transmural de corante com focos difusos de micro-enfartes associados.

Síndrome de SUSAC em Idade Pediátrica – Caso Clínico
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Fig. 4 | Ressonância magnética (corte transversal ponderado em T2) – moderada atrofia cortico/subcortical, lesões múltiplas e arredonda-
das bilaterais na substância branca hemisférica com hipersinal difuso e confluente na região periventricular.

Fig. 3 | Perimetria automática computorizada - restrição campimétrica quase total OD e escotomas relativos nos quadrantes nasais OE.
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caracterizado por escotomas relativos difusos paracentrais. 
A avaliação neuropsicológica sequencial regista uma me-
lhoria efectiva e consistente ao nível dos vários parâmetros 
cognitivos. 

DISCUSSãO

Em 1979, Susac et al descreveu uma tríade clínica ca-
racterizada por oclusões arteriolares de ramo da retina, en-
cefalopatia e perda de audição em duas doentes jovens do 
sexo feminino.1 O epônimo de Síndrome de Susac é hoje 
universalmente aceite, mas outros acrónimos têm sido 
adoptados tais como RED-M (retinopathy, encephalopa-
thy, deafness associated with microangiopathy), SICRET 
(small infarction of cochlear, retinal and encephalitic tis-
sue) ou Vasculopatia retinococlear.2-3 Actualmente existem 
descritos cerca de 100 casos, com uma predominância do 
sexo feminino na razão de 3:1.1-10 Dos casos documentados, 
apenas 3 envolveram crianças, com 8, 14 e 16 anos.4 Os 
autores apresentam um quarto caso desta patologia, numa 
criança de raça caucasiana.

O estabelecimento de um diagnóstico definitivo da Sín-
drome de Susac é difícil e o seu diagnóstico diferencial de-
verá incluir esclerose múltipla, meningite asséptica, lúpus 
eritematoso sistémico, doença de Behçet e vasculites. Além 
disso, muitos doentes não se apresentam inicialmente com 
a tríade clínica completa, podendo apresentar episódios ini-
ciais de oclusões de ramo da artéria retiniana e perda da 
audição na ausência de encefalopatia.5,6 

A ressonância magnética é um exame fundamental para 
o diagnóstico e seguimento desta patologia uma vez que 
permite a visualização de lesões cerebrais multifocais hipe-
rintensas ao nível da substância branca e cinzenta do encé-
falo com hipersinal difuso em T2.8-9 Estas lesões são muitas 
vezes interpretadas no contexto de esclerose múltipla e esta 
situação deverá ser tida em conta no diagnóstico definitivo 
da doença desmielinizante, já que a terapêutica instituída 
para a esclerose múltipla é inadequada ao tratamento desta 
síndrome.6

A manifestação oftalmológica mais comum consiste 
numa perda visual súbita devido a oclusão arteriolar seg-
mentar da retina, condicionando um enfarte sectorial da 
camada de fibras nervosas da retina.5 Não existem episó-
dios de uveíte.8 A angiografia fluoresceínica revela hiperflu-
orescência segmentar da parede arterial. Este facto sugere 
disfunção endotelial subjacente à etiopatogenia e pode ser 
um indicador de atividade da doença. Quando as oclusões 
arteriolares ocorrem perifericamente, o doente pode ser as-
sintomático.5

Não existe um protocolo terapêutico consensual. Para 
isso contribuem: a natureza auto-limitante da patologia, o 
desconhecimento da etiopatogenia e o facto de existirem 
poucos casos descritos.6 Não obstante, quase todos os auto-
res sugerem a corticoterapia como terapêutica de primeira 
linha. A sua administração precoce é eficaz no tratamen-
to da encefalopatia. No entanto podem ocorrer recidivas 
aquando do desmame. A anti-coagulação pode ter um papel 
importante no tratamento da encefalopatia e dos fenómenos 
vaso-oclusivos da retina.8 

A patogénese desta microangiopatia permanece desco-
nhecida.5 Uma reacção imunológica poderá estar subjacente 
a todo este processo, originando uma vasculite dos pequenos 
vasos e condicionando o aparecimento de microenfartes ao 
nível dos tecidos alvo (retina, cóclea e encéfalo).7 A doença 
tem um curso crónico recidivante pontuado por remissões e 
exacerbações frequentes. Os déficits cognitivos são muitas 
vezes o aspecto mais debilitante. Estudos prévios constata-
ram que apenas 50% dos doentes regressam à sua vida nor-
mal, sofrendo os restantes de demência ligeira a moderada.2

O diagnóstico precoce é fundamental, porque pode 
prevenir o aparecimento de sequelas neurológicas, visuais 
e auditivas irreversíveis.5 A ilustrar este aspecto, temos a 
evolução do nosso caso clínico.

A síndrome de Susac deverá ser considerada em qual-
quer criança com um quadro de doença desmielinizante in-
determinado.
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RESUMO

Introdução: O efeito de Pulfrich é um fenómeno psicofísico em que o movimento lateral/pen-
dular de um objecto num plano bidimensional pode ser interpretado pelo córtex visual como um 
movimento tridimensional devido à diferença relativa do tempo de latência entre os dois olhos. 
Objectivo: Determinar se a neuropatia óptica desmielinizante unilateral ou assimétrica origina 
o fenómeno de Pulfrich.
Métodos: Pesquisámos em 22 doentes com o diagnóstico de neuropatia óptica desmielinizante a 
percepção do fenómeno através de uma imagem pendular gerada por computador. Avaliámos as 
acuidades visuais corrigidas, realizámos Potenciais Evocados Visuais (PEV) para quantificação 
do tempo de latência da onda P100 e recorremos à interposição de um filtro polarizado de 70% 
para verificar a sua anulação.
Resultados: Dez dos 22 doentes observaram o fenómeno e este foi abolido após interposição de 
um filtro polarizado.
Conclusões: A neuropatia óptica pode originar o efeito de Pulfrich e explicar algumas queixas 
visuais aparentemente inespecíficas, sem alterações evidentes das acuidades visuais ou da este-
reopsia.

Palavras-chave
Efeito de Pulfrich, neuropatia óptica desmielinizante, filtros polarizados, disparidade temporal, 
disparidade espacial.

ABSTRACT

Introduction: The Pulfrich’s phenomenon is a psychophysical effect in which a pendulum 
swinging in a bidimensional plane can be interpreted by the visual cortex as a three-dimensional 
motion, due to a uniocular delay in retinocortical transmission.
Purpose: To determine whether demyelinating optic neuropathy unilateral or asymmetric causes 
a pathological Pulfrich’s phenomenon. 
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Methods: Twenty two patients with the diagnosis of demyelinating optic neuropathy were as-
sessed on their ability to perceive the Pulfrich phenomenon, using a computer generated pendu-
lum image. We evaluated the visual acuity corrected, Visual Evoked Potentials (VEP) to quanti-
fy the latency of P100 wave and the annulment of the phenomenon with polarizing filters (70% 
transmission). 
Results: Ten out of 22 patients were able to perceive the phenomenon and this was abolished 
after the filing of a neutral filter. 
Conclusions: Optic neuropathy can cause Pulfrich’s phenomenon and explain some apparently 
nonspecific visual complaints, without obvious changes of visual acuity or stereopsis. 

Key-words
Pulfrich’s phenomenon, demyelinating optic neuropathy, polarizing filters, temporal disparity, 
spatial disparity.

INTRODUçãO

O fenómeno de Pulfrich foi descrito pela primeira vez 
em 1922 por Carl Pulfrich(1), como um efeito psicofísico 
em que um pêndulo movendo-se num plano frontal parece 
ter um movimento elíptico em profundidade, quando visu-
alizado com um filtro de densidade neutra sobre um olho. 
A explicação mais aceite para esta estereo-ilusão visual é 
a existência de um atraso uniocular na transmissão retino-
cortical devido à redução da luminosidade de um olho(2,3). 
Vários factores podem influenciar o tamanho do fenómeno: 
a densidade do filtro, a velocidade do pêndulo, o nível de 
iluminação e a distância entre o observador e o pêndulo. 

Quando o fenómeno é induzido por uma patologia é de-
signado como fenómeno de Pulfrich espontâneo. Este pode 
ser muito debilitante no quotidiano do doente pela dificul-
dade na percepção de distâncias, causando sintomas duran-
te a condução de veículos e em caminhadas, assim como 
em actividades diárias tão simples como colocar uma cha-
ve numa fechadura, encher um copo com água falhando o 
alvo, costurar, entre outras (tabela 1). 

O nosso estudo tem como objectivo determinar se a neu-
ropatia óptica desmielinizante induz fenómeno de Pulfri-
ch espontâneo e avaliar a sua neutralização com um filtro 
polarizado de 70%.

MéTODOS

Os autores realizaram um estudo prospectivo onde in-
cluíram um grupo de 22 doentes com neuropatia óptica 

desmielinizante, grupo P – patologia, (idade média de 37 
anos) e outro grupo controlo de 10 pessoas saudáveis sem 
doenças oculares ou que afectem a via visual, grupo C – 
controlo, (idade média de 32 anos). Os doentes foram ob-
servados na consulta de Neuroftalmologia do Serviço de 
Oftalmologia do Centro Hospitalar de Lisboa Central, du-
rante o ano de 2009. Foram avaliadas, em ambos os grupos, 
as acuidades visuais corrigidas com a escala de Snellen, os 
Potenciais Evocados Visuais (PEV), a estereopsia para per-
to e a presença de fenómeno de Pulfrich espontâneo. Para o 
estudo da estereopsia para perto utilizámos o Titmus Stereo 
Test (Stereo Optical Co.), composto por um livro de duas 
faces, com figuras projectadas em duplicidade e com uma 
disparidade horizontal entre si. Com o uso de óculos polari-
zados e o livro posicionado entre 30 e 40 cm dos olhos, cada 

Tabela 1 | Dificuldades quotidianas referidas pelos doentes 
com fenómeno de Pulfrich

Condução
Dificuldade em avaliar a situação do tráfego 
(marcações na estrada, luzes…) e em 
estacionar.

Marcha
Dificuldade em caminhar sobre calçadas, 
corredores, recintos contornando os obstáculos.
Dificuldade em subir/descer escadas.

Tarefas 
Domésticas

Dificuldade em encher um copo, derramando 
liquido.
Dificuldade em acertar com a chave numa 
fechadura.
Dificuldade em costurar.
Dificuldade em colocar objectos em armários 
e/ou prateleiras.
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doente indicou as figuras que observou em “relevo”. Essa 
percepção em relevo mede a disparidade das imagens em 
segundos de arco (”). Os resultados deste teste podem variar 
entre 3000” e 40” e quanto menor for o valor numérico em 
segundos de arco, maior é a acuidade estereoscópica.

O efeito de Pulfrich foi analisado através de um estímu-
lo pendular gerado por um computador com ecrã de 17 po-
legadas colocado a 50 cm. O estímulo foi um pêndulo preto 
num fundo branco que foi apresentado num movimento 
oscilante horizontal de cerca de 6,5 cm (2,6 polegadas), de 
45 ciclos por minuto (4 segundos por cada 3 ciclos). Após 
a pesquisa do fenómeno procedemos à interposição de um 
filtro polarizado de 70% para avaliar a sua anulação.

RESULTADOS

Os 22 doentes com neuropatia óptica desmielinizante 
tinham idade média de 37 anos sendo 16 do sexo feminino 
e os restantes 6 do sexo masculino; o grupo controlo de 10 
pessoas saudáveis sem doenças oculares ou que afectem a 
via visual tinha idade média de 32 anos (7 do sexo feminino 
e 3 do sexo masculino). As acuidades visuais corrigidas mé-
dias foram de 6/10 para o olho com menor acuidade visual 
e de 9/10 para o olho adelfo no grupo P e de 10/10 para o 
grupo C. Os valores médios para a estereopsia de perto ava-
liada pelo teste de Titmus foram de 100” e 40” para o grupo 
P e C, respectivamente. 

Todos os doentes seleccionados do grupo P realizaram 
PEV tendo sido verificada onda P100 anormal entre 125 a 
142 ms no olho com menor acuidade visual, sendo indicati-
vo de atraso de condução do nervo óptico deste olho.

Dos 22 doentes do grupo P, 10 observaram o estímulo 
apresentado numa trajectória horizontal com um movimen-
to eliptico/tridimensional (figura 1). Este efeito de Pulfrich 

espontâneo foi anulado em 8 dos 10 doentes após interpo-
sição de um filtro polarizado de 70% sobre o olho com me-
lhor acuidade visual. Destes, 5 descreveram queixas do seu 
quotidiano (tabela 1) que são justificáveis pela presença de 
fenómeno de Pulfrich espontâneo. No grupo C, a pesquisa 
do efeito de Pulfrich foi negativa nas 10 pessoas saudáveis.

DISCUSSãO

A explicação mais aceite para o efeito de Pulfrich ba-
seia-se no facto da imagem do olho com melhor acuidade 
visual ou mais luz chegar ao córtex visual mais rapidamente 
do que a imagem observada pelo olho com menor acuidade 
visual ou menos luz(1). Como consequência, a informação 
visual das duas retinas observadas em tempos diferentes 
chegam ao mesmo tempo ao córtex (disparidade espacial 
dos objectos em movimento) e a informação visual obser-
vada pelas duas retinas em simultâneo chegam ao córtex 
visual de forma assíncrona (disparidade temporal). As ima-
gens de objectos em movimento são interpretadas de for-
ma incorrecta em relação às distâncias, devido à condução 
retinocortical assimétrica, comprovada por testes psicofísi-
cos(1,2,4) e estudos electrofisiológicos(5).

O fenómeno de Pulfrich espontâneo (na ausência de 
um filtro uniocular) tem sido reportado em várias condi-
ções que afectam a condução do nervo óptico (neuropatia 
óptica desmielinizante(6-11) ou isquémica(12), glaucoma(13) e 
drusens do nervo óptico(14,15)) e em doentes com patologia 
que origina diferença de luminância retiniana interocular, 
como é o caso da catarata unilateral ou assimétrica(9,10,11). 
Sintomas relacionados com percepção de profundidade e 
avaliação de distâncias têm sido descritos e estudados atra-
vés de sistemas computorizados, analisando de que forma 
o efeito de Pulfrich pode interferir na condução de veí-
culos. Desta forma, Breyer et al, demonstraram em 2006, 
que o fenómeno de Pulfrich tem influência na condução de 
veículos somente em ângulos de visão de 90º não afectan-
do a direcção de condução correspondente ao eixo visual 
do condutor(12). 

Heron G. publicou vários trabalhos onde concluiu que 
filtros de densidade neutra assim como lentes fotocromáti-
cas, colocadas sobre o olho são, permitiam um alívio ime-
diato das dificuldades visuais causadas pelo atraso visual 
subjacente ao efeito de Pulfrich(11,12). A magnitude do efeito 
era proporcional à densidade do filtro usada. 

Este fenómeno pode ser facilmente demonstrado em 
pessoas com visão estereoscópica, podendo mudar o senti-
do da rotação ou a velocidade da mesma mudando os filtros 
utilizados na demonstração.

Fig. 1 | Pêndulo apresentado num movimento horizontal e obser-
vado numa trajectória elíptica/tridimensional nos doen-
tes com fenómeno de Pulfrich (imagem adaptada de Lit 
1960(4)).

O Efeito de Pulfrich e a Esclerose Múltipla
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Vários testes têm sido descritos para analisar a presença 
de fenómeno de Pulfrich, desde testes simples de cabecei-
ra com uma caneta “swinging pen test”(17), testes que uti-
lizam um pêndulo mecânico e testes computorizados em 
que a imagem de um pêndulo oscilando numa trajectória 
horizontal de acordo com velocidades predefinidas é gerada 
por um computador(19). Raphael Stadelmann et al, este ano, 
publicaram um trabalho em que descrevem um sistema pen-
dular gerado por computador que permite avaliar de forma 
quantitativa a presença de efeito de Pulfrich, no entanto em 
alguns doentes este método sobre ou subestimou o real atra-
sado medido com o pêndulo mecânico(19).

Nos 22 doentes com neuropatia óptica desmielinizante 
incluídos neste estudo observámos 10 fenómenos de Pulfri-
ch espontâneos, 8 dos quais foram neutralizados com filtro 
polarizado de 70%. Consideramos que dos 12 doentes que 
não observaram fenómeno de Pulfrich alguns não tinham 
estereopsia suficiente para o poder perceber. No grupo con-
trolo não se verificou a presença de fenómeno de Pulfrich. 

CONCLUSÕES

A neuropatia óptica pode originar o efeito de Pulfrich 
e explicar algumas queixas visuais aparentemente inespe-
cíficas em doentes sem alterações evidentes das acuidades 
visuais ou da estereopsia. 

Assim, em doentes com neuropatia óptica desmielini-
zante é necessário saber reconhecer as queixas que podem 
estar associadas a este fenómeno que por vezes são incapa-
citantes para o quotidiano do doente e que podem ser con-
troladas através da simples adaptação de uma lente polari-
zada sobre o olho de melhor acuidade visual.
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RESUMO

Introdução: A Toxocaríase Ocular é uma zoonose causada por Toxocara canis ou Toxocara cati 
larvae. O diagnóstico definitivo de larva migrans ocular é difícil de estabelecer porque raramen-
te se isola a larva nas lesões.
Material e Métodos: Os autores apresentam o caso clínico de uma doente do sexo feminino, de 
8 anos de idade natural de Angola, enviada a consulta de oftalmologia por alteração e baixa de 
visão no olho esquerdo com cerca de um ano de evolução. Ao exame oftalmológico apresentava: 
Exotropia do olho esquerdo (OE) para perto e exotropia intermitente para longe, sem correcção. 
Motilidade ocular normal no olho direito (OD) e OE. Acuidade Visual sem correcção (AV s/c): 
12/10 em ambos os olhos, com dificuldade e procurando campo no OE. Segmento anterior nor-
mal ODE, ausência de reacção na câmara anterior em ambos os olhos. Fundoscopia OD sem 
alterações; OE presença de granuloma justamacular temporal superior com elevação e tracção 
macular rodeado de exsudados duros e um anel de exsudados circinados em torno da mácula e 
disco óptico, sem vitrite. Foram realizados exames laboratoriais, ecografia ocular, angiografia 
fluoresceinica, angiografia verde de indocianina e tomografia de coerência óptica. Descreve-se 
a evolução do caso clínico.
Conclusão: A Toxocaríase Ocular é rara nos países desenvolvidos. O diagnóstico é baseado na 
história clínica aliada às características fundoscópicas. Um título de anticorpos anti-Toxocara 
negativo não exclui o diagnóstico.

Palavras-chave
Toxocara, granuloma, mácula, anticorpos anti-Toxocara, anti-helmínticos.
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Ocular Toxocariasis, A Case Report

ABSTRACT

Introduction: The Ocular Toxocariasis is a zoonotic disease caused by Toxocara canis or To-
xocara cati larvae. As the larvae are rarely isolated in lesions, definitive diagnosis of ocular larva 
migrans is difficult to establish.
Material and Methods: The authors present a case of a female patient, 8-year-old from Angola, 
sent to our Ophthalmology Department complaining of approximately one year evolution of de-
creased vision in her left eye.  Ophthalmologic exam showed: Exotropia of left eye (LE) for near 
and intermittent exotropia for far. Normal ocular motility in both eyes. Best Corrected Visual 
Acuity (BCVA) of 12/10 in both eyes, with difficulty in LE. Examination of the anterior seg-
ment was normal, with a clear anterior chamber in both eyes.Fundoscopy of right eye (RE) was 
normal; on LE we observed a justamacular superior temporal granuloma, macular elevation with 
traction surrounded by hard exudates, and a circinate ring of exudates around the macula and 
optic disc, without vitritis. We conducted laboratory tests, ocular ultrasonography, fluorescein 
angiography and indocyanine green and optical coherence tomography. We present and discuss 
the clinical case evolution and follow up.
Conclusion: The Ocular toxocariasis is a rare diagnosis in developed countries.  The diagnosis 
is based on a clinical history combined with fundoscopy features. The diagnosis can not be ex-
cluded because of a negative  anti-Toxocara serum title.

Key-words
Toxocariasis, granuloma, macula, antibody anti-Toxocara, antihelmintics.

INTRODUçãO

A Toxocaríase Ocular é uma zoonose causada por ne-
mátodes Toxocara canis ou Toxocara cati larvae, com 
maior prevalência na faixa etária infantil podendo porém 
afectar o adulto. Os ovos do parasita desenvolvem-se no 
solo contaminado por fezes de cães e gatos infectados. A 
infecção humana é causada pela ingestão acidental de ovos 
contidos no solo ou comida contaminada, sendo mais pro-
pensas à infecção as crianças que têm por hábito brincar na 
areia ou que a ingerem. Uma vez ingeridos, os ovos chegam 
ao intestino delgado do hospedeiro humano na forma de lar-
vas migrando pela mucosa até alcançar a circulação portal 
e através dos vasos sanguíneos sistémicos podem atingir 
diferentes aparelhos1-5.

 As manifestações clínicas associadas à toxocaríase são 
classificadas de acordo com os órgãos afectados e deter-
minarão as duas principais síndromes: a larva migrans vis-
ceral, que engloba a afecção de grandes órgãos viscerais e 
a larva migrans ocular, na qual os efeitos patológicos no  

hospedeiro são restritos ao olho e nervo óptico1. Embora 
raro, estas duas formas podem ocorrer simultaneamente 
num mesmo paciente6. As manifestações clínicas depen-
dem do grau de parasitismo, intensidade da reacção infla-
matória e localização das larvas. 

As manifestações oculares de toxocaríase são normal-
mente unilaterais e variam entre três formas de apresenta-
ção: granuloma posterior, granuloma periférico ou endof-
talmite crónica1-3 (Tabela 1). As principais causas de baixa 
de acuidade visual são: vitrite severa (52,6% dos casos), 
edema macular cistóide (47,4%), e descolamento de retina 
traccional (36,8%)4.

 
 

CASO CLÍNICO

Doente do sexo feminino, de 8 anos de idade, raça ne-
gra, natural de Angola, enviada a consulta de Oftalmologia 
por alteração e baixa de visão no olho esquerdo com cer-
ca de 1 ano de evolução, sem outras queixas oculares ou 
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sistémicas. O pai referia que por vezes o OE se desviava e 
na escola tinham notado “um comportamento visual” dife-
rente no OE desde há 1 ano.

Os antecedentes pessoais sistémicos e oftalmológicos 
eram irrelevantes, tendo vindo de Angola aos dois anos. In-
dagada sobre o contacto com animais, referia proximidade 
frequente com cães e gatos e costumava brincar em parques 
de areia em praças e na escola.

Ao exame oftalmológico no teste de Cover apresentava 
exotropia do olho esquerdo (OE) para perto, e intermiten-
te para longe sem correcção. Motilidade ocular normal em 
ambos os olhos. Pupilas isocóricas e reflexos pupilares (di-
recto e consensual) normais com respostas simétricas.

Acuidade Visual sem correcção (AV s/c): 12/10 (Escala 
de Snellen) em ambos os olhos, com dificuldade e procu-
rando campo no OE.

Biomicroscopia do segmento anterior era normal ODE, 
com ausência de reacção na câmara anterior em ambos os 
olhos. A pressão intra-ocular (PIO) era de 13mmHg ODE.

A fundoscopia sob midríase apresentava-se dentro dos 
padrões da normalidade no OD. No OE apresentava lesão 
corioretiniana nodular esbranquiçada de cerca dois diâmetros 
de disco com algum pigmento inferior compatível com um 
granuloma justamacular temporal superior condicionando 
uma elevação com pregueamento, tracção macular e con-
sequente distorção da artéria temporal superior, rodeado de 
exsudados duros. Apresentava um anel de exsudados circi-
nados em torno da mácula e disco óptico, sem vitrite (Fig. 1).

A Angiografia Fluoresceínica (Kowa VX 10i®) revela-
va lesão nodular elevada hiperfluorescente rodeada por um 
anel hipofluorescente, desde as fases iniciais, aumentando 
em intensidade com difusão de contraste ao longo do an-
giograma, hiperfluorescência macular que aumentava em 
intensidade e tamanho compatível com exsudação macular 

(leakage). Na média periferia apresentava dilatações aneu-
rismáticas e acentuada tortuosidade vascular com áreas de 
não perfusão capilar retiniana na zona descrita. (Fig. 2).

Fig. 1 | Retinografia OE

Toxocara Ocular, Um Caso Clínico

Tabela 1 | Manifestações clínicas de toxocaríase ocular

Endoftalmite Crónica Granuloma Posterior Granuloma Periférico

Frequência 25% 25-46% 20-40%

Idade média 2-8 A 6-14 A 6-40 A

Características 
Clínicas

Vitrite granulomatosa severa
Membrana Cíclitica
Descolamento Retina
Leucocória
Estrabismo
Hipopion

Massa pseudogliomatosa no polo posterior
Pregas retinianas
Desc. Retina hemorrágico perilesional
Neovascularização intralesional
Hemorragia subretiniana

Granuloma anterior ao equador, 
usualmente localizado temporal (90%)
Pregas retinianas, membranas 
traccionais do vítreo
Disversão da mácula e nervo óptico
Desc. Retina associado a Pars Planitis

Diagnóstico 
Diferencial

Retinoblastoma
Doença de Coats
Vitreo Primário Hiperplásico
ROP

Retinocoroidite Toxoplasma
POHS
Membrana Neovascular Idiopática 
Subretiniana

Pregas Retinianas Congénitas
Pars planitis
Vitreoretinopatia Exsudativa Familiar
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A Angiografia com Verde de Indocianina (Kowa VX 
10i®) revelava um aspecto semelhante a “cratera” com de-
pressão na localização do granuloma, sem alterações rele-
vantes da vascularização normal coroideia. Apresentava uma 
discreta hiperfluorescência tardia do granuloma (Fig. 3).

A Tomografia de Coerência Óptica (OCT, Cirrus HD-
-OCT Spectral Domain Technology- Zeiss®), nos cortes 
a 180º da área macular, mostra uma distorção da arqui-
tectura macular OE, com marcado aumento da espessura, 
descolamento do neuroepitélio, com lesão hiperreflectiva 
intra-retiniana acima do epitélio pigmentado da retina 
(compatível com a localização de parasita encapsulado), 
e regiões hiporreflectivas sugestivas de líquido intrarreti-
niano (Fig. 4).      

O exame de ultra-sonografia ocular demonstrou no OE 
a existência duma lesão sobrelevada no pólo posterior, de 
reflectividade heterogénea, com limites nítidos e sem sinais 
de infiltração subjacente, sugestiva de granuloma (Fig.5). 

Fig. 2 | Angiografia Fluoresceínica OE.
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Os exames serológicos apresentarm os seguintes resulta-
dos: negativo para toxoplasmose (IgM, IgG) e para toxoca-
ríase (IgM e IgG) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay) Toxocara excretory-secretory antigen (TES-Ag); 
prova epidérmica da tuberculina não reactiva; hemograma 
sem  eosinofilia. Restante estudo analítico (anticorpos HIV, 
VDRL, VS e PCR, bioquímica e provas de função hepática) 
sem alterações de relevo. Radiografia de tórax sem alterações.

Decidiu-se por uma observação periódica, uma vez que 
se mantinha uma boa AV, apesar da proximidade macular 

do granuloma e das alterações adjacentes, sem reacção in-
flamatória.

Assistimos 3 meses depois a uma baixa de AV, OE 1/10, 
pelo que referenciamos a doente ao departamento de Cirurgia 
Vitreo-Retiniana que optou pela não indicação cirúrgica.

Decidimos optar pela terapêutica com anti-helmíntico 
oral em 2 ciclos (1º mebendazol 25mg/kg/dia 15 dias; 2º 
albendazol 10 mg/kg/dia 15 dias) e cobertura corticóide (ri-
mexolona 10mg/dl, 4id) e antibiótico (neomicina 3500 U.I/
ml+ polimixina B 5000 U.I/ml, 4id) tópicos.

A doente continua em seguimento clínico na consulta 
de Retina Médica, apresentando AV OE 3/10 procurando 
campo. Na fundoscopia observa-se um granuloma com as 
mesmas dimensões e aspecto, no entanto com alguma reab-
sorção de exsudatos.

DISCUSSãO

Embora diversas formas clínicas de toxocaríase tenham 
sido descritas, como retinocoroidite posterior e periférica, 
descolamento disciforme macular, endoftalmite e papili-
te1, não existe uma apresentação que possa ser considerada 
patognomónica6. Na prática clínica habitualmente o diag-
nóstico é presuntivo3 baseado na história clínica aliada às 
características clínicas e fundoscópicas da lesão observadas 
num doente jovem e pela presença de anticorpo anti-To-
xocara IgG no soro (teste ELISA, especificidade de 90% 
e 78% de sensibilidade)1 ou immunoblot (mais específico 
que ELISA).

Não obstante, a ausência de anticorpos específicos no 
soro, não exclui o diagnóstico de toxocaríase ocular. Nesses 
casos, a presença de anticorpos específicos no humor aquoso 

Fig. 4 | Tomografia de Coerência Óptica OE.

Fig. 5 | Ecografia Ocular modo A e B OE.

Toxocara Ocular, Um Caso Clínico
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(ELISA e coeficiente Goldmann- Witmer) demonstra a sua 
produção intraocular e confirma o diagnóstico2,4. O diagnós-
tico pode igualmente ser confirmado pelo exame histopatoló-
gico de material biopsado durante uma vitrectomia2,5.

A evolução do caso alerta-nos para a dificuldade do 
diagnóstico definitivo de larva migrans ocular. Os autores 
ressaltam ainda a possibilidade de a confirmação etiológica 
dever ser explorada e valorizada, pois o diagnóstico é ape-
nas presumido. 

Após o diagnóstico, a terapêutica deve ser orientada 
de acordo com: a AV, o grau de inflamação e presença de 
lesão irreversível ocular2,3. Habitualmente um granuloma 
periférico é silencioso ou apresenta reacção inflamatória 
mínima, não necessitando de terapêutica. A terapêutica 
anti-helmíntica com os novos benzimidazóis, mebendazol 
ou albendazol não é consensual, devido à possibilidade da 
morte do parasita poder aumentar ou desencadear reacção 
inflamatória1,2,6. Uma cobertura com anti-inflamatórios 
esteróides sistémicos ou locais é aconselhável para redu-
zir a reacção inflamatória após a morte da larva ou para 
controlo de vitrite e formação de membranas com tracção 
vitreoretiniana1.

A cirurgia vitreoretiniana é útil e está indicada para re-
mover opacidades vítreas e membranas epiretinianas, para 
prevenir e tratar descolamento de retina. No entanto, em 
24-42% dos casos, uma recidiva de descolamento de reti-
na pode ocorrer devido a reacção inflamatória persistente 
pós-cirúrgia. A fotocoagulação laser tem um papel limitado 
podendo ser usada para matar larvas vivas e móveis visíveis 
sob a retina (sob cobertura de corticóide) e para tratar even-
tual membrana neovascular da coróide4.

CONCLUSãO

A Toxocaríase Ocular é rara nos países desenvolvi-
dos. O diagnóstico é baseado na história clínica aliada 
às características fundoscópicas. Um título de anticorpos 
anti-Toxocara negativo não exclui o diagnóstico, uma 
vez que na Toxocaríase Ocular isolada, os anticorpos 
anti-Toxocara geralmente estão ausentes ou em títulos 
muito baixos.
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Qual o Diagnóstico?

Ana Teresa Nunes*, Filomena Pinto**
Serviço de Oftalmologia do CHLN/HSM – Director: Prof. Manuel Monteiro Grillo

*Interna de Oftalmologia, ** Assistente Graduada

VP,  13 anos, sexo M, caucasiano, “saudável”, obeso e 
com queixas de cefaleias  vespertinas.

Recorre à Urgência de Oftalmologia por ter sofrido um 
traumatismo do olho direito com arbusto. 

RFM directo e consensual mantidos
Oftalmotonus normal

AVOD - 10/10
AVOE - 10/10  
BIOM - erosão querática periférica no OD, sem sinais 

infecciosos 
FO - papilas hiperemiadas, contornos pouco nítidos e 

elevados, sem sinais de estase, pulso venoso duvidoso
Exame neurológico sumário normal

Oftalmologia - Vol. 35: pp.185-186

Caso Clínico Mistério

TAC CE e órbitas (relatório da radiologia)
• Ausência de fracturas ou colecções hemáticas
• Espaços de liquor permeáveis, sem hidrocefalia

• Ventrículos normais, sem desvios
• Sem alterações dos globos oculares, músculos 

oculomotores e complexo bainha-NO
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Hipóteses de diagnóstico:
• Hipertensão intracraniana idiopática
• Pseudopapiledema (hipermetropia, drusen do disco 

óptico, crowded disc)
• Neuropatia óptica inflamatória / infecciosa

Que exames pedir?
• Punção lombar
• Exames analíticos
• RMN 

• Estudo refractivo sob cicloplegia
• PEC
• OCT NO e CFN
• Exames electrofisiológicos (ERG, PEV)
• Ecografia
• Angiografia

No próximo número da revista serão apresentados os 
exames efectuados e conclusão diagnóstica.

Ana Teresa Nunes, Filomena Pinto
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Resposta ao Caso do Número Anterior
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Caso Clínico Mistério

Respostas:
1. Qual o diagnóstico mais provável?
a) Fosseta Colobomatosa do Nervo Óptico
 Aparentemente, trata-se de uma Fosseta Coloboma-

tosa do Nervo Óptivo, com alterações morfológicas 
evidentes no OD, características da patologia. No 
OE, parecem existir alterações incipientes. As Fos-
setas Colobomatosas têm uma incidência de cerca de 
1:11000, ocorrendo igualmente em ambos os sexos. 
Atribuível a um encerramento incompleto da fissu-
ra fetal, a sua fisiopatologia é controversa. Uma das 
hipóteses explicativas da ocorrência de Retinosqui-
sis, assenta na persistência de um resquício do Canal 
de Cloquet, com tracção sobre o vítreo no bordo da 
neuroretina da Fosseta, o que permite que o vítreo 
liquefeito passe para o espaço intraneuroretina, re-
sultando numa separação (retinosquisis).   

2. Quais os exames e MCDT’s mais importantes 
para o diagnóstico?

a) Observação da retina e DO com lente em estereopsia
b) OCT macular

c) OCT morfo-estrutural da papila
d) Angiografia fluoresceínica

3. Qual o tratamento mais eficaz?
a) Vitrectomia
 A vitrectomia é o tratamento a que são imputados 

os melhores resultados. O tamponamento com gás 
não é tão eficaz. Uma das hipóteses explicativas da 
ocorrência de Retinosquisis, assenta na persistência 
de um resquício do Canal de Cloquet, com tracção 
sobre o vítreo no bordo da neuroretina da Fosseta, 
o que permite que o vítreo liquefeito passe para o 
espaço intraneuroretina, resultando numa separação 
(retinosquisis). Esta tracção aumenta com a desidra-
tação vítrea que está associada a qualquer terapêu-
tica anti-glaucomatosa. Convém então referir que a 
terapêutica anti-glaucomatosa está associada a um 
agravamento do DSNE, sendo que, por vezes, a sus-
pensão isolada da medicação se associa a melhoria 
do quadro clínico.    

OD OE
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Os pré-genéricos
“genérico mais genérico não há”

Responsável da Secção
João Segurado

COL - Centro Oftalmológico de Lisboa

Muito antes das actuais lutas economicistas dos “me-
dicamentos genéricos” já estes tinham sido empiricamente 
testados no Hospital de S. José.

Nos longínquos anos 90 do século passado, novamente 
no pioneiro Serviço 7, um amigo, mestre e colega, conheci-
do de todos pelo apurado sentido de humor e oportunidade, 
protagonizou o pioneiro ensaio. Salientemos que o Dr. josé 
Carlos Mesquita, pois é ele o protagonista desta história, 
distribuía amplamente por quem com ele contactava ( co-
legas, enfermeiros, auxiliares e doentes) doses irresistíveis 
de bom humor que tornavam a difícil consulta de pediatria 
oftalmológica, num valência aprazível   para os internos que 
por lá passavam.

Era habitual, naqueles tempos sermos massacrados 
diariamente com pedidos de consultas, e medicamentos, a 
maioria sem qualquer relação com a oftalmologia, que lá 
íamos passando mais ou menos contrariados mostrando por 
vezes algum” incomodo”. Mas vamos ao caso

Situemo-nos no velho pavilhão de consultas do H.S.José, 
numa manhã soalheira de Primavera.   Pausa entre consul-
tas, conversa descontraída, café de cafeteira a fumegar, su-
prindo a falta de aquecimento do pavilhão, eis que surge  o 
habitual pedido desta vez vindo de uma auxiliar do serviço:

- Dr. preciso por favor de um remédio para as dores de 
cabeça, outro para as cólicas, outro para o fígado……   e a 
lista prosseguia interminável.

 Habitual  hesitação do “passas tu ou eu…” Dr. Mes-
quita  adianta-se, com um sorriso, pega na caneta, papel 
timbrado e começa a escrever:  identificação da doente,  
numero de beneficiário, e agora a novidade,   textualmen-
te  o que a doente dizia  isto é…..  “um remédio para as 
dores de cabeça…… outro para o fígado……” cada item 
em sua linha.

Receita assinada, carimbos colocados e ai vai a nossa 
amiga para a farmácia sem se aperceber da brincadeira.

Pois bem, o problema colocou-se quando o farmacêuti-
co não soube, como agora se pretende, fazer a opção de qual 
o medicamento que deveria vender, perante tão avançada e  
genérica forma de prescrição. Voltou, não muito satisfeita, 
a nossa amiga ao  ponto de partida .

Receita substituída, ensaio concluído.
Nota final:  apesar do reduzido numero de “casos” deste 

ensaio, e da falta de uma metodologia apropriada aos rigores 
da ciência, ouso considerar este chamemo-lhe  “case report” 
sugestivo da não funcionalidade do modelo de receita en-
saiado (em que a escolha do medicamento passa do médico 
prescritor para o farmacêutico). Como conclusão secundária, 
constatámos  algum grau de insatisfação por parte do utente 
do SNS, que em alguns casos, poderá ser pouco recomenda-
da para a integridade física e moral do clínico prescritor.
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Indicações aos Autores e Normas de Publicação

RESUMO

Nota: consultar texto completo das normas de publicação 
em: www.spoftalmologia.pt/normas.publrevistaspo

Oftalmologia é a revista oficial da Sociedade Portu-
guesa de Oftalmologia (SPO) e publica de forma prioritária 
trabalhos de investigação básica e clinica, como artigos de 
revisão, artigos originais, casos clínicos, relacionados com 
oftalmologia nas suas diferentes especialidades, bem como 
temas de áreas de conhecimento fronteira com interesse 
para a prática médico-cirúrgica e processo clínico na pers-
pectiva da governação clínica em oftalmologia.

PROCESSO EDITORIAL

1. Condições gerais – Os artigos serão preferencialmen-
te redigidos em português ou inglês. Poderão ser publicados 
artigos numa outra língua (espanhol ou francês). Uma vez 
recebidos os trabalhos, passarão ao editor da revista, que 
fará uma primeira avaliação editorial com o fim de com-
provar a adequação no âmbito temático e de interesse para 
a revista e o cumprimento dos requisitos de apresentação 
formal exigidos nas normas de publicação. Caso contrário 
poderão ser liminarmente devolvidos ao autor para correção 
das deficiências com vista a nova apresentação.

 Uma vez o trabalho publicado todo o material 
enviado será destruído, pelo que não devem ser enviados 
originais. Os ficheiros de texto devem ser enviados em for-
mato Word (.DOC ou .DOCX), com texto seguido e sempre 
com o mesmo tipo de letra. Devem ser dactilografados em 
Arial, tamanho 11, ou outro tipo de letra com tamanho equi-
valente, com espaçamento de 1,5 linhas. Os títulos e sub 
títulos deverão estar assinalados a negrito e em tamanho 12. 
A primeira página conterá somente os elementos descritos 
adiante na rubrica “Organização do Artigo”.  

O texto do artigo em tamanho 11 deverá ainda ser en-
viado simultaneamente em formato PDF, em 2 colunas (ex-
cepto o resumo em Português e Inglês) com as imagens, 
quadros e tabelas com legendas e bibliografia em tamanho 
10 no local desejado do artigo e com ”layout”  e número de 
páginas semelhante ao que aparecerá na revista.   

Os documentos submetidos para publicação serão pro-
priedade da revista Oftalmologia da SPO transferindo os 
seus autores o direito de propriedade (copyright) a partir do 
momento que seja recebido pelo editor. Este direito manter-
-se-á até indicação do editor de que o artigo não será pu-
blicado. 

Nem o Conselho Redactorial nem a SPO se responsabi-
lizam pelas opiniões e afirmações expressas na revista.

Os trabalhos devem ser enviados em formato electróni-
co, por correio electrónico para o seguinte endereço: editor.
revistaspo@gmail.com

2. Sistema de revisão por pares – Uma vez comprova-
do que o trabalho cumpre os requisitos formais, será envia-
do a avaliação por parte de dois ou mais revisores, de forma 
confidencial e anónima. Os autores receberão a informação 
da avaliação dos revisores, de forma anónima e através do 
editor, para que estes possam realizar as correções oportu-
nas. A selecção dos revisores realiza-se através do conselho 
redatorial da revista, que têm em conta os méritos académi-
cos, científicos e experiencia profissional, em cada uma das 
subespecialidades oftalmológicas, incluindo investigadores 
nacionais ou internacionais. 

3. Política editorial – a decisão do Conselho Redacto-
rial para aceitação-rejeição de um trabalho apresentado para 
publicação baseia-se nos seguintes factores:

I. Originalidade: assunto e/ou método original, com 
informação valiosa e apresentação de resultados no-
vos ou confirmação de resultados já anteriormente 
verificados.

II. Actualidade e/ou novidade – tema que está na agen-
da das reuniões ou comunicações científicas ou é 
novo.

III. Relevância – aplicabilidade dos resultados para a 
resolução de problemas concretos da prática oftal-
mológica.

IV. Inovação e significância – avanço do conhecimento 
científico, técnico e/ou prática clínica.

V. Fiabilidade e validade científica – boa qualidade me-
todológica evidenciada.

VI. Apresentação – boa redacção e organização do texto 
(boa coerência lógica e apresentação do material).

Oftalmologia - Vol. 35
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SECçÕES

1. Editoriais e notas - Os editoriais e notas serão enco-
mendados pelo editor da revista a quem considere oportuno 
ou da responsabilidade do editor. O convite faz-se acompa-
nhar das normas especiais para publicação em cada caso.

2. Cartas ao editor - As contribuições para esta sec-
ção podem incluir comentários sobre artigos previamente 
publicados na revista ou comentários sobre outras matérias 
de interesse para oftalmologia. Esta correspondência esta-
rá sujeita à revisão por parte do editor e será publicada na 
medida em que o espaço, as prioridades e interesse o per-
mitam. Não devem ultrapassar as 500 palavras. As cartas 
ao editor que versem sobre artigos previamente publicados 
terão direito de resposta.

3. Artigos de revisão e “guidelines” – O objectivo da 
secção é actualizar determinados temas de oftalmologia, 
discutir novos conceitos ou rever conceitos clássicos tendo 
em vista os novos avanços de diagnóstico e tratamento e 
a divulgação das boas práticas em oftalmologia. Deverão 
relacionar os conhecimentos científicos básicos com os 
clínicos. Serão encomendados pelo Conselho Redactorial 
a personalidades reconhecidas e ou grupos de trabalho. O 
convite faz-se acompanhar das normas especiais para pu-
blicação em cada caso.

4. Artigos originais – Podem incluir-se tanto trabalhos 
experimentais como clínicos, sempre que se trate de traba-
lhos de investigação. Os trabalhos de investigação devem 
ser inéditos e não podem ter sido submetidos para publica-
ção em outra revista estrangeira indexada. Incluem-se nesta 
rubrica os prémios atribuídos no âmbito da SPO.

5. Comunicações curtas e casos clínicos – Deverão 
ser manuscritos resumidos descrevendo inovações téc-
nicas e tecnológicas, manobras cirúrgicas inovadoras, 
aspectos de outras áreas do conhecimento relacionados 
com a prática oftalmológica, nomeadamente laboratório 
em Oftalmologia, Gestão, Economia da Saúde, Qualidade, 
Acreditação e Certificação, Ética médica e Gestão do risco 
em Oftalmologia, bem como casos clínicos com informa-
ção de prática clínica relevante. Serão temas variáveis em 
cada revista.

6. Histórias da História da Oftalmologia Portuguesa – 
Será uma rubrica curta realçando aspectos relacionados 
com personalidades ou acontecimentos da oftalmologia 
portuguesa.

7. Caso clínico mistério – Pretende-se uma secção in-
teractiva entre Conselho Redactorial e os oftalmologistas 
e internos de oftalmologia. Deverá haver lugar a apresen-
tação de sugestões diagnósticas e terapêuticas simulando 
as condições de efectividade da prática clínica perante um 
caso clínico de difícil resolução.

ORGANIzAçãO  DO ARTIGO

1. Página do titulo/identificação – (página separada) 
Contendo título do artigo, nome (s) dos (s) autor (es), serviço 
(s) hospitalar (es) e departamentos ou organismos onde foi 
realizada a investigação, títulos académicos e/ou hospitala-
res dos autores. Nesta página deve ainda figurar o endereço 
postal completo para envio de correspondência e o endereço 
electrónico do autor principal. Se o trabalho já tiver sido apre-
sentado, indicar onde e em que data bem como a referência a 
prémio obtido se for o caso. Os autores deverão manifestar se 
têm algum interesse comercial no produto, equipamento ou 
processo e certificar que o trabalho não foi publicado e que 
cedem os direitos de autor à SPO.

2. Resumo – Em português e em Inglês com o máximo 
250 palavras. Escritos num único parágrafo e com as seguin-
tes partes: Objectivos, Desenho do estudo, Participantes, Mé-
todos, Resultados primários e secundários, Conclusões.

3. Palavras chave – Duas listas de cinco palavras chave, 
em português e em inglês, que indiquem os principais assun-
tos focados no texto para fins de codificação no índex.

4. Texto – Recomenda-se que o texto tenha as seguin-
tes secções separadas: Introdução, Material e Métodos, Re-
sultados, Discussão; poderá ser necessário fazer adaptações 
a circunstâncias particulares, como por exemplo no caso de 
se tratar de um caso clínico. O autor deverá indicar no texto, 
em local apropriado, em numeração árabe e em superscript, 
as citações bibliográficas que fizer. É da exclusiva responsa-
bilidade do autor a verificação da exactidão das referências 
bibliográficas e da sua colocação no texto.

5. Agradecimentos – Tanto a pessoas, como a entidades, 
quando tal for justificado.

6. Declaração de interesses financeiros
7. Bibliografia – De modo geral segue-se o sistema de 

Vancouver, com a diferença principal de que a lista das refe-
rencias bibliográficas deve ser alfabetada e subsequentemente 
numerada. Se houver mais de uma referencia do mesmo autor, 
serão indicadas em primeiro lugar aquelas em que o autor apa-
rece isolado e só depois aquelas em que há mais que um autor.

8. Quadros, gráficos e figuras – são enviados em forma-
to electrónico, em ficheiros separados do texto. Os quadros 
podem ser feitos num processador de texto ou numa folha 
de calculo (em Excel). Os gráficos devem ser feitos em Po-
werPoint ou em programa compatível. As figuras devem ser 
enviadas no formato .TIF ou .JPG, um ficheiro para cada ima-
gem com qualidade de impressão (≥ 300 dpi). 

9. Abreviaturas e símbolos – Só devem ser usadas abre-
viaturas de uso corrente. Se for imprescindível recorrer a 
abreviaturas menos usuais, na primeira vez em que o termo 
aparece no texto ele deve figurar por extenso, logo seguido 
pela abreviatura entre parêntesis.
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Carta ao Editor

Vinha por este meio informar o corpo editorial da re-
vista da SPO que o artigo “Impacto do diâmetro do nervo 
óptico na amplitude de pulso ocular no glaucoma primário 
de ângulo aberto”, cuja publicação ocorreu no número de 
Março da revista OFTALMOLOGIA, foi publicado sem as 
imagens em anexo. Conforme se poderá constatar pela lei-
tura do mesmo, estão ausentes as figuras e tabelas às quais 
o texto se refere. O leitor do artigo não poderá seguir a linha 
de raciocínio ou a discussão dos resultados quando os da-
dos não se encontram publicados, inviabilizando a própria 

Tabela 1 | Descrição dos dados demográficos e variáveis 
morfológicas e funcionais analisadas.

Idade 65,3±13

Sexo 7 ♂ ; 8 ♀

MD 6,95±4,2

PIO 17,8±2.2

OPA 3,07±1,7

Diâmetro do nervo óptico 5,69±0,73

Área do disco óptico 2,16±0,38
Valores em anos (idade), decibéis (MD), mmHG (PIO, OPA), mm (diâmetro do nervo 
óptico) e mm2 (tamanho disco óptico). Valores em média±desvio padrão.

Tabela 2 | Velocidades de fluxo das artérias da rede 
vascular retrobulbar (cm.s-1).
Valores em média±desvio padrão.

PSV EDV RI

OA 41,45±17,1 8,59±3,2 0,78±0,05

CRA 14,5±4,1 4,62±1,4 0,67±0,07

NPCA 18,05±4,8 6,52±1,8 0,63±0,07

TPCA 18,98±5,8 7,2±2,3 0,62±0,05

Gráf. 1 | Correlação entre o diâmetro do Nervo Óptico e a OPA.

intenção de divulgação científica que se pretende com a pu-
blicação do artigo. Sendo uma situação estranha aos auto-
res, venho em nome dos mesmos, informar os responsáveis 
pela revista acerca do sucedido. 

 Grato pela atenção dispensada
 Com os melhores cumprimentos
 Luís Pinto

Com o pedido de desculpas da equipa redactorial pelo 
lapso, aqui se publicam os gráficos relativos ao trabalho su-
pracitado.

 O Editor

Oftalmologia - Vol. 35
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Gráf. 2 | Correlação entre o diâmetro do Nervo Óptico e a RI 
da CRA.

Fig. 1 | Medição do diâmetro do Nervo Óptico.
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